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صرري الضالم
ُالا
 املجخمع جىميت في املرأة ووووي   

( مركس جيل البحث العلمي) السيً صميح اميمت .أ

  

ي

ي :ملخص

  وللمسؤة مجخمّ ول هُان في ألاولى اللبىت ألاطسة حِخبر
ًا
   وزا

ًا
  ؤطاطُا

ًا
اا ِّ  الِىـس حؼيل خُث واإلاجخمّ ألاطسة ؿُاغت في وو

يظب ووظا ٍ اإلاجخمّ ؿالح ألن واإلاخىاشهت والـالخت الهىِئت الخُاة اًجا  ؤألَم  كُمت جخجلى َىا ومً الِىـس، َرا بلى ًُ

ا اإلاسؤة وكُمت ألاطسة  له ًىحي الري الِاهفي الازجىاء في للوفل جدُده الري الجى َرا في» ألاطسة في الخسهت مسهص باُخباَز
جِل والخىان باإلادبت اًت الاَخمام مىكٌّ ٍو  تهخم الخيىماث بدؤث ،(1975-1985) للمسؤة الِالمي الِلد ومىر  اإلاباػسة والُس
 واطتهدوذ الخُاة، مجااث حمُّ في الفِالت زهتاإلاؼا مً اإلاسؤة  وجمىحن جدظُجها، ُلى وحِمل اإلاجااث واوت في اإلاسؤة بإوكاَ

د الاحخماعي الخماطً هواق وجىطُّ ألاطاطُت البيُت زاوملم الخدماث هواق في جىطّ  حىاهب واوت في الخدظِىاث مً واإلاٍص

 .الاحخماعي السواٍ

 

Résumé: 

Quand nous parlons du rôle de la femme, à quoi ça nous fait penser? ’au sein de leur foyer, les femmes 

accomplissent un travail non rémunéré et non reconnu L’expression selon laquelle la famille est la “cellule de base 

de la société ” est largement répandue et, à l’évidence, il s’agit de la société humaine  dans ces conditions, la famille 

apparaît bien comme une dimension spécifique de l’unité du genre humain.  l’avenir  de l’humanité passe par la 

famille et, que la famille donne vie à la société et que la finalité de l’économie est bien la paix et la prospérité des 

familles. 

 L'autonomisation économique des femmes est une condition préalable pour un développement durable et pour la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’autonomisation économique est également un 

droit. Il n’y a pas de solution miracle : l'autonomisation économique des femmes requiert des politiques publiques 

réfléchies, une approche holistique, et un engagement à long terme de la part de tous les acteurs du développement 

qui passe notamment par un accroissement des investissements.  

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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 جمهيد

 وخىاء آ م لدن مً ألازق َرٍ ُلى ؤلاوظان كدم كدًمت بحخماُُت ًاَسة وهي الاحخماعي البىاء في ألاولى اللبىت هي ألاطسة بن
  وهي هللا ٌؼاء ؤن وبلى الظالم ُلحهما

ًا
 في بىاء وىخدة ألنها وُه اللاثمت اإلاجخمّ هبُِت وهم خالله مً ًمىً ؿغحر مجخمّ ؤًلا

 مسجبوت بِىامل هسبوها ؤن ًمىً وخلىلها الاحخماُُت اإلاؼىالث مٌِم ؤن كلىا بذا هبالغ وا به وجخإزس وُه جازس اإلاجخمّ

ت باإلاىاكف  .وهلّىمها ألاطسة مؼىالث في هبدث ؤن غحر مً اإلاجخمّ جىاحه التي للمؼىالث هخـدي ؤن ًمىً وا ألاطٍس

 الري الاحخماعي الىٌام في وخدة هي ؤو خاؾ احخماعي هٌام حؼمل ألاطسة شالذ وا واهذ الُىم وختى ًماللد الصمً ومىر
 الىبحرة الخوىزاث مً بِد  اإلاِاؿس وكخىا وختى وؼإتها بداًت مً ألاطسة مسث وكد ألازق ُلى لإلوظان هللا خلم مّ ًهس

ُيلها حجمها مظخىي  ُلى طىاء  ؤَداوها خُث مً ؤو بِمبب بِلها ألاطس بحن ؤو ؤوسا َا بحن الِالكاث مظخىي  ُلى ؤو َو

ا ووًاثفها ُفت آزاز جخخلف ؤن الوبُعي مً ووان.وؤ واَز  هبحرة آزاز لألطسة واهذ ولد اإلاجخمّ جوىز  مسخلت بدظب ألاطسة ًو
ت آزاز لها وان اإلاِاؿسة الدولت كُام وكبل هبحرة ألاطسة واهذ خُىما  ًهىز  ومّ واطاض َامت وطُاطُت واكخـا ًت جسبٍى
ا واهخفم ما خد بلى ألاطسة  وز  اهخفم الِام السؤي جىحُه وطاثل ُلى وطُوستها الدولت   ًخالش ى لم لىً جإزحَر

ًا
 بهما جماما

. ؤخسي  حىاهب في وشا  ما خد بلى حاهب في جللف

ت 1اإلامخدة ألاطسة ان            جا ي ؤن ًمىً اللٍى
ًا
  ؤزسا

ًا
 َىان واهذ وبذا والاكخـا ًت، والظُاطُت الاحخماُُت الىىاحي في هبحرا

د التي اإلاداواث ول زغم ًُ باكُت ألاطسة بإن ًبؼس الىاكّ لىً  وزَا واهتهاء ألاطسة بصواٌ جىرز التي الدزاطاث بِم  ؤن جٍس
ا تهمؽ ىن  ألاطسة وىاء ألن ؤزَس ىان الفاكلت وألاخالق لىبُلتا اللُم بفىاء مَس  ولها مظمَى بـىث جلاٌ هبحرة  ُاوي  َو

. حِتركها التي اإلاؼاول واوت وجدلُل و زاطت ألاطسة ُلى الخفاي بلى الِى ة بلى جدُىا

 يف بدوزَم لللُام وجإَُلهم وزُاًتهم ألابىاء وجسبُت لصوحخه الصوج اخخُاز مً بداًت هبحرة ُىاًت باألطسة ؤلاطالم ُني وكد
ت ألاطالُب ًىدظب ما ُا ة ؤلاوظان ألن ذلً الخُاة  باآلخٍسً واخخياهه الاحخماعي جفاُله خالٌ مً والخفىحر للظلىن الظٍى

ً وؤن  واهذ طىاء َابطبثًىذ وةهه وطلىهُاث كُم مً وحهم ما وخظب الِملُت بهرٍ اللُام في ألاواثل الىهالء َما ألابٍى

.  طلبُت كُمو طلىهُاث ؤو بًجابُت وكُم طلىهُاث

دم خاؿت واإلاسؤة ًً الىاٌ حهل بن لرلً  ؤن وا مهم بدوز  جلىم ؤن خُيئر مجها ًسجى وال ألاطسة للُاَ طبب ؿالخها ُو

  جخسج
ًا
ا حُال .  ؿالخًا

صر الضالم مفهوم:  ووي املبحث
ُالا
 ر 

. 2ومظخلس آمً مجخمّ بلى ًا ي الخفىً مً ُلحها والخفاي باألطسة الاَخمام ؤن

 هيف3"ؤلاوظان ُسوها للتربُت احخماُُت ماطظت ؤكدم" حِد ألاطسة ؤن ُلى ألاطسة ػاون في الباخثحن مً حمهسة  ؤحمّ للد
اًت الفس  جخِهد التي الاولى البِئت  الوفل، وىن  مً ؤلاحخماُُت الخيؼئت ُملُت في ؤَمُتها وجبرش اإلابىسة، هفىلخه مىر بالُس
 وازسائها، الفس  شخـُت حؼىُل في الهامت اإلاسخلت جلً الاولى خُاجه طىىاث خالٌ لدًهوا ُلى ولُا اُخما ا ٌِخمد الغد، زحل

                                                           
 

 (الكبيرة)المقصود 
 = 2015يناير  22أبوظيب يف ".أمن وسالمة األسرة " ملتقى -اللواء النعيمي 2
 من الصفحات 357 - 2006 ,جدارا للكتاب العالمي،. 254أصول الفكر التربوي في اإلسالم ص، -محجوب عباس 3

http://www.google.com.lb/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%8C%22
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 والِاهفت، الخب الى والخاحت للفس  جلدمها ؤن الاحخماُُت الخيؼئت لىطاثى اًمىً التي الخاحاث بِم َىان ؤن ذلً
ً الاخالكُت اإلابا ت بغسض الاطسة وخلىم ت الاهمان وهلل الظلُمت الِا اث وجيٍى  ألاهمان وجىلُت اإلاجخمّ، اوسا  التربٍى

 . ؤلاحخماُُت واللُم جدىاطب ا التي الظلىهُت

 ألاصرة حعريف: ألاووي طلبالم

الن ُسَّف  ولها للمجخمّ، ألاطاطُت الوبُُِت الىخدة: "بإنها مىه ُؼس الظا ض البىد في ألاطسة ؤلاوظان لخلىق  الِالمي الُا

سوذ ،4"والدولت اإلاجخمّ بدماًت الخمخّ خم ا ألاطسة الجصاثسي  ألاطسة كاهىن  مً 3.2 اإلاا جحن ُو  ألاطاطُت الخلُت" باُخباَز
 بلُه جدُى هبُعي جىٌُم ألاطسة"  ؤن ًسي  وؤزطوى ،5"ةاللساب وؿلت الصوحُت ؿلت بُجهم ججمّ ؤشخاؾ مً جخيىن  للمجخمّ

ِسوها, "  7الخوىز  مجها ًبدؤ التي الىلوت وهي, اإلاجخمّ حظم في ألاولى الخلُت"  بإنها ٌِسوها وىهذ ؤوحظذ و, 6"الوبُِت  حىن  َو
ت"  بإنها لىن  مظخللت مِِؼُت خُاة ميىهحن الخبني ؤو والاؿوفاء الدم و الصواج بسوابى ازجبوىا ألاشخاؾ مً مجمُى

ىِمىن , الخُاة ُبء ًخلاطمىن , ومخفاُلت سف "8بِوائها ٍو  الصوج، مً اإلايىهت ؤلاوظاهُت الجماُت»:بإنها ألاطسة البِم ُو

ى واخد، طىً في مِهما ٌِِؼىن  الرًً اإلاتزوححن، غحر وؤوا َما والصوحت،  «الىىاة باألطسة ٌِسف ما َو

ىان   ًسوف مً جيبِث اإلاجخمّ وجوىز  اطخلساز بىاحب اإلايلفت الخىٌُمُت ؤلاوظاهُت الجماُت هي ألاطسة" بإن واٌ مً َو

سوها.9 الاحخماُُت كاَوألاو للىٌم الخللاثُت والوبُِت الخُاة ت" بانها بحرحظفي ؤزوظذ ُو  ازجبوىا ألاشخاؾ مً مجمُى
 ولهم به، خاؾ احخماعي  وز  ؤوسا َا مً وليل ألاخس، مّ ول الاحخماُُت الخُاة ميىهحن الخبني، ؤو الدم ؤو الصواج بسوابى

ِخبر لت اإلاخبا  الصخـُت الِالكاث نم وزُلت بسوابى ًسجبى ؿغحرا ُاإلاا ألاطسة حِخبر هما 10"وممحزة مؼترهت زلاوت  الفس  َو

اثفه ًلىم خُث مخفاُال حصءا  آلاخس َى ًيىن  ؤهفاٌ بال الصواج ؤن ؤوحبرهىهُميىف ًلسز و.11ألاطسة مً ًخجصء ا هجصء بًى
 كد طسةألا ؤن ٌؼحرابلى هما ؤهفالهما مّ وشوحت شوج مً جخيىن  بحخماُُت زابوت بإتها ألاطسة ٌِسف اإلاجاٌ َرا وفي ؤطسة،
 مِِؼت في مؼترهحن ًيىهىا ؤن ألاكازب،ُلى وبِم وألاخفا  واألحدا ، ؤوسا اآخٍسً ودؼمل ذلً، مً ػمىا ؤهبر جيىن 

 " 12وألاهفاٌ والصوحت الصوج مّ واخدة

ىرا  ٌِني للوفل الظلُم الىمى ؤن خُث ألابىي  الِواء مجسي  في  اثما جـب وةنها بةججاَاتها الخِاٍزف اخخلفذ مهما هجد َو
ً وحى  اًت مدل بإهه الوفل ٌؼِس بدُث مدلهما ًدل مً ؤو ألابٍى ه كبل مً واَخمام ُز  ؤن جبحن وكد ًخلفهما مً ؤو ؤبٍى

  َما ؤو ألاب ؤو خاؿت ألام مً الخسمان
ًا
ِت آزاز له مِا   مَس

ًا
 مجااث جخلمً اإلاظخلبل، زحل الوفل، شخـُت ُلى حدا

ٌ  ذاث اإلاى ة ُدًمت الصخـُت وبهدظاب. الىحداوي والجَى ؤطاطُت  .والاهخئاب والاهوىاثُت. الِدواهُت اإلاُى

 
                                                           

 عن منظمة  األمم المتحدة 1948لحقوق اإلنسان الذي صدر ستة راجع االعالن العالمي  
 301. ص  2003المكتب الجامعي الحديث ،:سكندرية2جتماعية ، ا2سلوى عثمان الصديقي ، خدمة الفرد في محيط الخدمة ا5
 
 www.saaid.net/tarbiah/183.htm -األسرة مالذنا اآلمن -حضرموت -سامل مبارك الفلق 
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 .78ص -1971 1ط -العائلة -دبليو برجس وآخرون.ارنست 10
 .23ص -ما رسالة جسترب -دور وكالة التنمية اجلتماعية يف حتسني ظروف  االسرة اجلزائرية-مكاك ليلى11
 10المكتب الجامعي الحديث، بال، ص : الخدمات االجتماعية  ورعاية االسرة والطفولة، االسكندرية-ابراهيم بيومي مرعي، مالك احمد الرشيدي  
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 الضالم مفهوم: الثاوي املطلب

 في مسغىبت اًجابُت ؿفاث ٌِني ولىىه اػياله، بمخخلف الِىف غُاب ٌِني ا"  ...الهدوء الاوسجام، الاجفاق،"  َى الظالم
 بطخلساز مً ذاتها في بًجابُت خالت َى. البؼس بحن كاثالِال في ؤلاوسجام ًدلُم ألجفاق الخىؿل الى الخاحت مثل ذاتها

دوء،  مً مىاحي في للخفىحر ًدوِىا الخٍِسف َرا واللخل، والخسب والِىف مسوىكت طلبُت لخالت غُابا بُخباٍز مً ؤهثر َو

ٌ  بحن طالم لىجد الظالم مفهىم مّ الخِامل ت الجماُاث بحن او الدو .  وذاجه اإلاسء بحن ختى ؤو ألاطسة  اخل الظالم ؤو البؼٍس

 جخلم التي الـفاث جلً والخخاؿم والىساَُت الِىف هلُم وهى البؼس بحن الخِاٌؽ ػسون ؤَم مً الظالم ٌِخبر لرا
 اطٍس محزجذ مجخمّ بىاء في بدوزَا جامً ذَىُاث وخلىز  والِىف، الجزاَ وغُاب البؼس، بني بحن والخالواث اإلاؼاول

ت بطِا  في ٌظهم ؤن ػإهه مً والخِاٌؽ والخفاَم وألامً بالخىاغم . البؼٍس

  اإلاخددة ألامم ؤبدث اإلابداء َرا مً بهوالكا
ًا
  اَخماما

ًا
 الِاإلاُت الخسب نهاًت وِلب م1945 ُام في جإطِظها مىر بالظالم هبحرا

س هسق  ًدبنى  مثُل له ٌظبم لم كساز ُلى ألامً مجلع ؤحمّ م1992 ًىاًس 31 في مباػسة الثاهُت  الىكاثُت لىماطُتالدب لخوٍى

(Preventive Diplomacy .)اإلاخددة ألامم إلاجلع الِمىمُت للجمُِت اإلاخددة لألمم الِام ألامحن كدم م1992 ًىهُى وفي  
ًا
سا  جلٍس

 بلى الِام ؤمُجها في مخمثلت اإلاخددة ألامم  ُذ خلُلي طالم ولـىاُت(. An Agenda for Peace" )الظلم ؤحىدة"بـ ُسف

ٌ  الخامت اإلاظاَمت"  ،Negotiation واإلافاوكاث ،Mediation الىطاهت حهى  لدُم وذلً اإلاخددة ألامم في اإلاؼازهت للدو

 الِدٌ مدىمت بلى هبحرة( Reliance) زلت اًال بلى اإلاخخلفت الخيىماث اإلاخددة لألمم الِام ألامحن  ُا هما Arbitration والخدىُم
س اإلاخددة ألامم ُبر هداء وحه هما. الدولي الظالم جدُُم ًىوس مما والخالوُت الدولُت الللاًا في الدولُت  الىكّ لخوٍى

 ؤخد الظالم ٌِخبر هما 13"ٌمالِا في الـساُاث مً الخد ػإهه مً الري( Socio-economic) الاحخماعي  –الاكخـا ي والٌسف
 بىاء مهمت هفظها ُلى الُىوظيى آلذ للد بل الثاهُت، الِاإلاُت الخسب نهاًت في بوؼائها مىر للُىوظيى ألاطاطُت ألاَداف

ٌ  في الظالم ً، اللسن  نهاًت مىر واليظاء السحاٌ ُلى   ومِلدة ؿِبت مهمت وهي الِؼٍس
ًا
 مً الُىم الِالم ًىخىف إلاا هٌسا

ت وجوىزاث هبحرة، جدىاث الِؼٍسً اللسن  نهاًت ػهد وكد. هبحرة واطتراجُجُت اكخـا ًت وجدىاث خسوب  مجااث في ملخًى

 نهاًت في( الظالم زلاوت) مـولح ًهس هما. "ألازق وىهب ُلى ؤلاوظاهُت الخلازة اش َاز ُلى جدٌ جوىزاث ولها وهي الخُاة
.  UNESCO الُىوظيى والثلاوت والِلىم للتربُت الدولُت واإلاىٌمت( United Nations) اإلاخددة ألامم ؤ بُاث في الِؼٍسً اللسن 

   صرة في الضالم: الثالث املطلب

ٌ  الِسب ذ بن ؤطسة مالً" :جلى
ّ
 وؤن ألاطسة جماطً ُلى الِمل وان َىا ومً اإلاخاهس، مً جدمًُ ُـبت ؤي 14"ُظسة بً ؤإلا

اًت كاُدة حظى َا  آلاباء بس كدز وِلى جبا لُت، ُالكت ذا اإلاِسوف في واإلاىاؿسة اإلاااشزة جبا ٌ ًيىن  بدُث والِىاًت الُس
اًت لهم ًىوسوا ؤن ًجب ألبىائهم ، الىبحر والخلدًس الياملت الُس

ًا
لى هبازا  الاحخماُُت اإلاخاهس مً للفس  ألاطسة خماًت كدز ُو

  لألطسة الاهخماء ًيىن  بدُث لها، وس  ول ُواء ًيىن  ؤن ًجب
ًا
، زاسخا ؤطاطا

ًا
ً البر مفاَُم وجصهُت مخِىا  وبخظان باألبٍى

س والظالم خباٌ شجسة ألاطسة في وس  ول لحززَ وألاكازب، ألازخام وؿلت ألوا َم، آلاباء  والخغاوس والخِاون  الِواء زماز وتَز
 وؤلاخظان والِدٌ والدظامذ

                                                           
  

Basic Fact About the United Nations, Development of Public Information 1995, P. 28. 

  
 www.salahsoltan.com/OsraRabania/463/Default.aspx-االجتماعي األمن صناعة في األسرة دور-سلطان الدين صالح .د  14
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ِسف والري ُامت بـفت الظالم مِنى مً بهوالكا         باإلاٌاَس بالخمخّ ؤو وغحٍر ُىف مً الظلبُت اإلاٌاَس بغُاب ٌُ

 جخيىن  خُث ، ”social family”طسي ألا الظالم مفهىم مً الاكتراب ًمىً ذلً وغحر والىماء وؤلاطخلساز هإلهدوء ؤلاًجابُت
ت مً ألاطسة  ًجمِهم ؤلاحخماعي مىكِهم ختى ؤو اإلارَبي ؤو الدًني بهخمائهم في ًخخلفىن  ا انهم مً بالسغم ألاوسا  مً مجمُى

طسي  ُلد" ُلُه هولم ما
ُ
ٌ  بُجهم مىخىب غحر الخجزام ؤي" ؤ  الِهد َرا ُلى والخسوج ألاطسة في هسف ول وواحباث خلىق  ًدىاو

 لخصخُذ اإلاظاوٌ كبل مً مً والخاطم الخاشم الخدخل ٌظخىحب مما بةلتزاماجه وبخالٌ آلاخس الوسف لخلىق  بهتهان ًمثل

 اإلاظاوٌ؟ َى ومً.   اإلاىكف

 بخخلفذ كد جيىن  ان ًمىً التي الىاخدة ألاطسة اوسا  بحن الخىاشن  خالت ًُ حِبحر"  ألاطسي  الِلد"  ٌِخبر اإلاىولم َرا مً
ً خىمت مً جإحي" ازا ة"  الخىاشن  ُلى ًداوٍ والري اإلاـالح، وختى وؤلازا اث واهاثباألم  بؼيل وألام ُامت بـىزة ألابٍى

ا خاؾ  ول ؤي" الالتزام"ب ٌظمى ما خدور ًيبغي خُث مؼاولهم لخل اإلاخخلفت ألاهساف الحها ٌِى  التي اإلاسحُِت بةجباَز
 ُلى خسوحا ذلً وان الظلىن َرا ًإث لم وةذا واحباث مً ُاجله ُلى ًلّ ما ُلى بىاء آلاخس الوسف مً طلىوا ًولب هسف

طسي  الِلد
ُ
. الظاثد ألا

  ألاصرة على املخعلمت وغير املخعلمت املرأة جأثير -1
ت اإلاسخلت جىمل والللت اإلاخىطوت ؤو ألاولُت اإلاساخل في جخىكف كد مجخمِىا في اإلاسؤة لدي الخِلُم  زحاث بن  هي وجلً الثاهٍى

 ألن حظخدم، ا ؤنها الخاهيء لالُخلا  ؤو ذلً، مً ألهثر جدخاج ا بإنها الظاثد للمفهىم وذلً مجهً، هثحراث لدي لهسما كمت
 جدمل حظخوُّ ختي وذلً للمسؤة، مدد ة طيُت بمسخلت ًسجبى زاهىي  ش يء َااء ًً في والخِلُم وزابذ، مدد   وزَا

ىدثر مظاولُاتها   ذلً ًيىن  وكد الخِلُم، ًُ جخىكف ُو
ًا
 . ·مخِد ة ألطباب ضخُت جيىن  كد ؤنها ؤو مجها حهال

خىاء جم بن اإلاسؤة ؤما ا، هاضجت جيىن  طىف وةنها خُاتها مساخل حمُّ في بها الُا ت مفاَُم خُاتها في وجدمل وىسًٍا  طلُمت جسبٍى

 
ًا
لال ا ُو ا وحِمل الِلم، ؤَمُت به جدزن زاجخًا ا ًـل ؤن ُلي حاَدة  اثمًا   وزَا طُما وا· وؤولل مجها ؤُلى  زحاث بلى ؤبىاَئ
 اإلاخِلمت اإلاسؤة ؤن هما· والخلدم الجهىق ؤ واث جمخلً وؤخالكُت بوظاهُت كُم ذي ممحز خلازي  بمجخمّ الجهىق في الىبحر
ا جا ي ا  وزًا  مهمت لللاًا طلُمت مفاَُم وبًـاٌ الاحخماُُت اإلاىاطباث اطخغالٌ ُبر وذلً الثلاوُت ألامُت مدى في هبحرًا

ا، واُُت جيىن . اإلاخِلماث غحر مً ؤخىاتها بلى وؤخالكُت و ًيُت اهُتبوع  والثلاوت، اإلاِسوت مً اإلاالثم باللدز ومدظلخت بإ واَز
ا، والخسوُت الفىُت واإلاهازاث واللدزاث والخبراث ت مً لها بد ا وغحَر ُّ اٌ ألازس لها ًيىن  وجسبُت ؤُدا  ُمل ِّ ً بىاء في الف  وجيٍى

اكت وجىحُه اإلاجخمّ في َامهام وممازطت شخـُتها
ّ
 ُملُت مً وخسماهه الفس  بَماٌ خاٌ وفي البّىاءة، الىحهت ؤلاوظاهُت الو

دا  والخىحُه التربُت م اإلادزوض وألُا
ّ
  ًيؼإ واإلاىٌ

ًا
  وؼىءا

ًا
ا م ُفىٍّ

ّ
  التي والخىا ر واإلادُى الٌسوف به جخدى

ًا
 جدظّبب ما هثحرا

خه بلخل ِّ دز شخـ ٌ  حخماعي،الا همّىٍ وبُاكت هاكاجه َو  مّ ًخِامل ؤن ٌظخوُّ ا مهصوشة كُِفت شخـُت بلى وُخدّى

  والفسؾ واإلاؼاول والخىا ر اإلاجخمّ
ًا
  حِامال

ًا
 مخِد ة اججاَاث اإلاسؤة وجسبُت بُدا  مؼسوَ في بسش  وكد. هاجخا

ف ًسوف ؤوسشجه الري وااججاٍ 
ّ
ى الظلُم، غحر الخلازي  والىعي الخخل ت الاطتهاهت ؤطاض ُلى اللاثم الاججاٍ َو ُّ  بصخـ

ى. الّسحل حىب بلى وؤلاوظاوي الاحخماعي  وزَا وحغُِب بزا تها، وهبذ اإلاسؤة، ساف الخلالُد مً اإلاخىازر الاججاٍ َو  وألُا
سوف الجهل ًُ الىاػئت ى، ًو

ّ
ف الّسحل، حِالءواض الدظل

ّ
 والِالم واإلاجخمّ للمسؤة طالح ؤكىي  الِلم وظالح. الفىسي  والخخل

 ·بإطٍس
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 ألاجياو جيشئت في ووووها املرأة -2
 حمُّ وجخخوى وجخدمل جـبر ؤن حظخوُّ هي هاإلاا اإلالدطت السطالت جا ي التي اللدوة وؤلاوظاهت اإلاسبُت ألام هي اإلاسؤة

 بل ولى وجوِمهم ؤهفالها زُاب جىٌف ؤن ذلً مِنى ولِع. اللا مت ألاحُاٌ جيؼئت: يٍو الىبري  اإلاهمت لخإ ًت الـِىباث
 وؤلاخالؾ  اثما الـدق هفىطهم كسازة في وجسسخ ؤلازا ة وكىة الىفع ؿالبت ُلى والخيؼئت للخحر، جىححههم ُلى جلىم

يؼإ الجدًد، الـاُد الجُل ًخيىن  وبرلً ووهىه ؤمخه ًفُد ختى الخِاون  خب ُلى وحصجِهم  اإلاسؤة ُلى لرا .طلُمت وؼإة ٍو

لحها َىاًت وجخخرَا هدسوت بها جيخفّ بظُوت واهذ ولى خبراث وجىدظب هفظها مً جوىز  ؤن  .وألاهبر لألهثر جومذ ؤن ُو

 املرأة عمل -3

خباز بِحن ألاخر مّ لها ػسعي خم اإلاسؤة ُمل. مجزلها هواق خازج الِمل إلاُدان اإلاسؤة خسوج به واإلالـى   َرا ماَُت ًُ الُا

ماٌ بياوت الِمل للمسؤة ًدم اهه ُلى جىف 15 الِسبُت واللىاهحن الِمل  في اإلاسؤة ُمل ًجىش  ا ومثال, هبُِتها جىاوم التي ألُا
 وىق  ؤو الىىوٍت واإلػِاُاث إلػِاُاث جخِسق ؤن وحها ًمىً التي واإلاىاهم واإلاىاحم البىاء وؤُماٌ والىظازاث اإلاداحس
ا ًا ي مما ُىدَا ألاحىت ُلى جازس ؤن اإلامىً مً التي الخمساء  هي الري اإلاجخمّ هبُِت مساُاة ًجب. الجىحن حؼٍى ؤو إلحهاَش

فت اإلاسؤة مً بالصواج البِم ًسوم اإلاجخمِاث ُمب في ؤهه خُث بالوبّ اإلاسؤة ؿالح مً ولىً حؼد ا لِع كمىه مً  اإلاًى
ا  ُا اجىا مٌِم ًسحّ والري مثال ؤلاطالم لها طمذ خُث الدًً في ختى لها خم اإلاسؤة ُمل والِا ة الوىز  ًُ خسحذ باُخباَز
ض ي بِمل لللُام للمِسهت اإلاسؤة بخسوج بلُه الِسبُت وجلالُدها ٌ  ؤلاطالمي اإلاجخمّ في اليظاء بِم حِدث وكد جمٍس  الِمل ألاو

ض ي لاٌ, والخدَزع الخِلُم وهرلً و, بالخيظاء اإلاِسووت الِسبُت اإلاسؤة ؤمثاٌ مً ُظىسي  خسوج بلى الخمٍس  واهذ ؤهه ٍو
ٌ  شوج ُاجؼت للظُدة اث وظاء وهرلً ُلمي مجلع السطى . واإلاُا ًً اإلاجااث مً ذلً وغحر, ؤلاطالم في ؤخٍس

ي

 واملجخمع صرةألا وجىميت املرأة.الثاوي املبحث

 "16وماث ولها ألامت ُلل ذبل ولد وماث ذبل بذا اإلاسؤة ُلل بن"

دٍ ما بلدز با وهاكـت كُِفت لِظذ اإلاسؤة خ، مّ الِلل ذلً ًخالف لىً مجخمِها، لها ًٍس خالفه الخاٍز  ؤلاطالمي الدًً ٍو
م هخابه في ؤهـفها الري  ؤولُاء بِلهم واإلاامىاث اإلاامىحن وؤن اإلاسؤة واًت ًدّسِم لم ؤلاطالم ؤن وهُف آًت مً ؤهثر في الىٍس

جهىن  باإلاِسوف ًإمسون بِم ىا كىم ؤولح ما والخدًث. اإلاىىس ًُ ٍو
ّ
م ول  بسواًت بىسة ؤبى هٍسم ًُ زوي الري امسؤة ؤمَس

ٌ  حِالى وهللا ًدب ولم اللرف بدد مددو  بىسة وإبى باألخيام بها ٌِخد ا اإلافس ة والسواًت مفس ة  ػها ة لهم جلبلىا وا: "ًلى

 
ًا
 ولِع والخأشز  للخيامل الاخخالف هللا حِل وكد"  ،18ًدب ولم ػها جً وؤكبل جب ُىه هللا زض ي ُمس له كاٌ وكد 17"ؤبدا

ت، وطلب والاخخلاز للظُوسة مت خُاة وال الخٍس ت وكمان بااخترام با مىخجت هٍس  .للجمُّ والىسامت الخٍس

ٌ  خحن  كىجىا مـا ز ؤَم وهلِف اإلاجخمّ هـف ُلى هجني وىدً وذوائها كدزاتها مً وهيخلف اإلاسؤة ػإن مً هللل ؤن هداو

ت ألاحُاٌ جسبُت وهي  .السحل مً  اثمت خماًت بلى وبداحت كُِف حيع مً بإنها جلخىّ طىف الخىساز ومّ الظلُمت، اللٍى

                                                           
  
 كالقانون األردين 

 /https://twitter.com/al3sri2/statusحكم خلدها التاريخ-توفيق احلكيم 16
  
 4اآلية  – النور سورة 

 4/426ابن تيمية في دقائق التفسير" 18

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3508&idto=3564&lang=&bk_no=50&ID=3532
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ٌ  وِىدما ٌ  ُلى الللاء مً ًخمىً لً الؼٍسف الخس الِمل مً هـفه ٌظدثني ؤن اإلاجخمّ ًداو  والخاحت والفلس البوالت غى
 مً هللا ؤخل ما جدّسِم ا زلاوت وشجاُتها، وكدزتها باإلاسؤة وجثم للجمُّ الؼٍسف الخس الِمل جلدز بثلاوت بهما اليظاء، بحن

ىمى اإلاسؤة جبرش الرزاجّ طد باب  .والىهً اإلاجخمّ ٍو

 الخىميت ومفهوم مغنى: ألاووي املطلب

 مـولح ُلى ًولم بالفسوظُت الخىمُت و. 19هثحرا و شاثدا حِلخه ؤي هامُا حِلخه: ًخههّم  و الش يء ؤهمُذ اللغت في

"Développement "ًالفِل م "Développer"، ىمي ًيؼس و ًبظى مِاهُه مً و وى ٍو  احخماعي حغُحر" اؿوالخا والخىمُت. 20زٍو
"  هي ؤو. 21"ؤمال ُلُه ًيىن  ؤن ًيبغي الري الخاٌ بلى وِال، ُلُه َى الري الخاٌ مً باإلاجخمّ لالهخلاٌ وملـى  بزا ي

س بهدف 22الاحخماعي اليظم في حدًدة ؤوياز خالله مً جلىم الري الاحخماعي الخغُحر  جىوحر و ، الىاض ؤخىاٌ جدظحن و جوٍى
 23" لهم الاحخماعي الخحر

ت الخىمُت وان لالمم، الخلُلُت الثروة َم البؼس ان ُلى الخىمُت مفهىم ًلىم  24" البؼس خُازاث جىطُّ ُملُت"  هي البؼٍس

 حغحر وفي مخىكفت غحر خسهت في الِالم َرا ؤن باإلوظان اإلادُوت اإلاىحى اث في جدـل التي وؤلاخخالواث الخغحراث ؤهدث ولد
ٌ  ولظفي هلاغ وٌهس .مظخمس  الخىمُت حروز  في هبدث ُىدما لرا ،وحها جددر التي اإلاخغحراث وهبُِت ألاػُاء، ماَُت خى

ٌ  ؤلاوظان ُملها التي اإلابىسة الخجازب مىر بداءث هجدَا ألاولى وؤؿىلها  والخىمُت. خىله مً جدـل التي الخغحراث إل زان ألاو
 الواكاث اطخغالٌ  خظً مً بلُه جـل وما وؤولل، ؤُلى وكّ بلى الثابذ الىكّ مً به والاهخلاٌ اإلاجخمّ ازجلاء هي

ُفها واإلاىحى ة لديها جخىوس التي اليامىت ت اإلاخوى الِلمي الخدسن"  هي 25لألولل وجًى  الاحخماُُت الِملُاث مً إلاجمُى
 بلى وحها مسغىب غحر خالت مً الاهخلاٌ ؤحل مً اإلاظتهدف، الخغُحر لخدلُم مُِىت،26بًدًىلىحُت خالٌ مً جخم والاكخـا ًت،

ٌ  مسغىب خالت  خُث الثاهُت، الِاإلاُت الخسب مىر ؤطاطُت بـىزة"  Development الخىمُت"  مفهىم بسش .وكد 27" بلحها الىؿى

واوي الاكخـا ي ُـس في ًهىزٍ مىر اإلافهىم َرا ٌظخِمل لم  الثامً اللسن  مً ألاخحر السبّ في"  طمُث آ م"  البازش  البًر
 اإلاؼاز الخوىز  خدور ُل للدالت اطخخدما اللران واإلاـولخان الاطخثىاء، طبُل ُلى با الثاهُت الِاإلاُت الخسب وختى ُؼس

 الخىمُت مفهىم اما".  Economic Progress"  الاكخـا ي الخلدم ؤو ،" Material Progress"  اإلاا ي الخلدم واها اإلاجخمّ في بلُه

Development ت بخدار ُملُت ُلى للدالت اطخخدم خُث الاكخـا  ُلم في بداء ت الخغحراث مً مجمُى  مجخمّ في الجرٍز
ُت في اإلاتزاًد الخدظً ًلمً بمِدٌ اإلاظخمس الراحي الخوىز  ُلى اللدزة اإلاجخمّ ذلً بهظاب بهدف مِحن؛  ليل الخُاة هُى

ل 1956 ُام ومىر اإلاخددة ألامم َُئت ُىد ؤما ؤوسا ٍ،
ُ
 ليل الجهى  جىحه بملخلاَا التى الِملُاث هى الخىمُت ؤن ُلى حبؿو

                                                           
 .341، ص 15، دار صادر ، بريوت ، مج( ي.م.ن)ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  19
  
م ، 2004، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، (Dictionnaire français-arabe)الطالب  راجع ، هعجن 

 .292ص
 .8ت، ص.الجوهري ، عبد الهادي باالشتراك ، دراسات في التنمية االجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث ، د. د 21
 نظام واحد من كل شيء، و النسق ما كان على ( Système social)النسق االجتماعي  22
 .9المرجع نفسه ، ص 23
 1999 –صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة /  36الكاشف في الجندر والتنمية حقيبة مرجعية ص  24
 253التنمية  -1996-فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية  25
 من الناس ، أو مذهب سياسي أو اجتماعي علم األفكار ، جمموع اعتقادات خاصة مبجتمع أو بطبقة( :Idéologie)إيديولوجيا  26
 .16ت ، ص.حممد شفيق ، دراسات يف التنمية االقتصادية ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، مصر ، د 27
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 فى الاهدماج ُلى إلاظاُدتها اإلادلُت اإلاجخمِاث فى والثلاوُت والاحخماُُت الاكخـا ًت ألاخىاٌ بخدظحن والخيىمت ألاَالى مً

 .ًمىً، ما بإولل جلدمها فى وؤلاطهام ألامم خُاة

 ؤلاوظان زواَُت ًدلم بما اإلاجخمّ في اليؼاهاث ؤوحه إلاخخلف ػاملت اٍزتخم ُملُت هي الخىمُت ان ُلى هاهد وهدً

  وهي وهسامخه،
ًا
س لإلوظان بىاء ؤًلا س له وجدٍس  إلاىاز  اهدؼاف هرلً والخىمُت. والبىاء للِمل للدزاجه وبهالق لىفاءاجه وجوٍى

. اإلاظخمس الِواء ُلى زةاللا  ؤلاهخاحُت الواكت بىاء ؤحل مً لها ألامثل والاطخخدام وجىمُتها اإلاجخمّ

ً الىمى ومفهىم الخىمُت مفهىم بحن الخفٍسم ُلُىا ؤهه الاػازة مً بدا ا لىً  بلى باللسوزة ًا ي ا والخغحر الخغحر، مفهىم ُو

.  ألاطىؤ بلى لىً و اإلاجخمّ في الخُاة ؤوحه حغُحر بلى ًا ي الري الخسب خالت في الخاٌ َى هما اإلاجخمّ، في والازجلاء الخلدم
 والخىمُت ، اإلاجخمّ كبل مً اإلاخِمد الخدخل  ون  جللاثُـت بـىزة ًددر كد ألهه الخىمُـت، مفهىم ًُ وُخخلف الىمى ؤما

ِت بـىزة الىمى لخدلُم اإلالـى  الخدخل بها ًلـد  28الخىمُت خوى جدد َا مُِىت شمىُت وترة خدو  في الخوى طَس

 ٌ لى ا ة ٌِني والىمى ؛ الخىمُـت ٌِني ا... الىمى: "  الؼِبي اإلادمد ؿالح الدهخىز  ٍو  – حِني وهي الخىمُت ؤما ، هخاجؤلا في ٍش

ا ة ُلى ُالوة  29" الاحخماُُت و الاكخـا ًت اإلااطظاث جسهُباث في حغُحراث – ؤلاهخاج ٍش

ٌ  خُث ُدًدة، شواًا و اججاَاث لىا جدبحن للخىمُت، الاؿوالخُت الخِاٍزف َرٍ بِد ت بلى هٌس مً  مّ هخجى  الصاٍو
ت،اٌ َرٍ ُلى بىاء الخىمُت وِّسف الاحخماُُت، ت بلى اججه ومً  شاٍو ت بلى حىذ ومً الاكخـا ًت، الصاٍو ت الصاٍو  ؤو ؤلا اٍز

 َرٍ حمُّ في ؤوسا ٍ بدىمُـت اإلاجخمّ جىمُت بلى الجمُّ َدف َى الخِاٍزف بحن اإلاؼترن اللاطم ؤن با والثلاوُت، الظُاطُت
 ذاتها، الدولت وجىمُت اإلاجخمّ ماطظـاث جىمُت بل ودظب، ألاوسا  جىمُت ولِظذ والصواًا، ألابِا 

  ألاصرة، وجىميت املرأة: الثاحي املطلب

 جيىهذ خُث حيظه، ببني لالحخماَ ومُىله ؤلاوظان لفوسة وولا الاطسي، الىٌام  مً بلد ؤي في اإلاجخمّ ًخيىن  اللدم مىر
 الخجمِاث مً الاهىاَ َرٍ ليل الاحخماعي الىٌام ألاطسة وجمثل اإلادن، الى وؿىا الـغحرة اللسي  زم واللـباث الخجمِاث

ت  .البؼٍس

ا الاطسة،  اخل الخُىي  خلىزَا مً بهوالكا اإلاجخمّ، في للمسؤة الىبحر الدوز  الى بلىة ٌؼحر َرا  اللُا ي للمسهص وجـدَز
 السحل مظاولُت وإؿبدذ مجهما، ول لدي اإلاىحى ة لللدزاث وولا اإلاظاولُاث جخىشَ خُث السحل، مّ بالخلاطم لالطسة

 وىنها التربىي  اإلاجاٌ في البِذ،  اخل اإلاسؤة  وز  وؼى وُما الِاثلي، الِِؽ ومـدز السشق، ًُ والبدث الازق، في اللسب
ت شخـُت جخولب اإلاظاولُت َرٍ وةن الِاثلت، اهاز في مهم كُا ي لدوز  جخـدي اإلاسؤة ؤن وهاإلاا لالطسة، الساُُت ألام  كٍى

 الدوز  مِسوت مً جخمىً ليي ومىاَبها، وكدزاتها هفظها حِسف ؤن ابد ةاللىي  والصخـُت الىاجخت، ألاطسة لبىاء وهاجخت

, وبمياهُاتها لواكاتها وولا وُه طدىجح الري

 وا بُت ووىاهت وػاُسة وكاكُت ملىت وياهذ اإلاجااث حمُّ في هىز   مً ؿفداث والخدًثت اللدًمت الِـىز  في اإلاسؤة طوسث

ت ومدازبت وولحهت ت لألخا ًث وزاٍو فتا الىبٍى  وحظاَم وجىد جىدح اإلاجخمِاث واوت في اإلاسؤة شالذ ما الُىم وختى. لؼٍس
اًت في بواكاتها  البِذ جدًس التي وهي اللا مت الاحُاٌ جسبُت مظاولُت ُاجلها ُلى ًلّ التي الام هي. اطستها وؤوسا  بُتها ُز

                                                           
  
 .13-12عبد الرمحن العيسوي ، اإلسالم و التنمية البشرية، املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية، ص. د 

 .20هـ، ص1406، التنمية و اقتصاديات القوى العاملة ، مطابع بحر العلوم ،  صالح المحمد الشعيبي. د 29
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 جللُل ؤو بغفاله اًمىً اإلاجخمّ بىاء في زؤةالم به جلىم الري الدوز  ًجِل مما والاخذ البيذ هرلً هي اكخـا ًاجه، وجىحه

.  وخوىزجه كُمخه مً

ُت ًخِلم الدوز  بهرا اللُام ُلى اإلاسؤة كدزة بهما           تراف الحها اإلاجخمّ هٌسة بىُى ه في و وزَا بلُمتها والُا  حهت مً زبُى
لم جثلُف مً هالخه وبما بدلىكها وجمخِها  ججاٍ بمظاولُتها اللُام ًمىجها مما ههامداز وجىطُّ شخـُتها لـلل ومِسوت ُو

ٌ  اطستها  ُلدي مبدؤ بلى الىاش ئ جىحُه ًُ اإلاظاولت هي ألاطسةف. 30الِامت الخدمت مجاٌ في وؤلاحخماعي الِملي اإلاُدان و خى
 وححههث في ألاطسة ؤزس مً وبُلغ ا الفوسة ُلى ًىلد واإلاىلى  ؤو وىسي  ؤو ُلدي مبدؤ ًُ ؿسوه ؤو مِحن زلافي ؤو وىسي  ؤو

  ولحهما ؤو ألام ؤو ألاب هٍسم ًُ بما بلُه جىححهه في هي جسغب ما بدظب
ًا
.  مِا

ت ُالكت ألاطسي  للترهُب و "... ِخبر بالخىمُت، كٍى   زحت وجخخلف الاحخماُُت، الخىمُت في ؤطاطُا ُىـسا الترهُب َرا َو
 الخسهت  زحت ُلى الخىم ًمىً اإلاجخمّ، لبىت هي التي ألاطسة واكّ ومً 31الىاخدة ألاطسة خىم في الخغحراث ووم الخىمُت
جها ألاطسة وحظخوُّ الخىمُت، مظازاث جخولبها التي والاكخـا ًت الاحخماُُت الخغحراث مّ الخإكلم في الفس  ومسوهت  بخيٍى

 مدي بن 32الِمل في واإلاسؤة السحل مً ول ؤَمُت مدي جددًد في جازس ؤنها بذ طهىلـت، بيل الخىمُت مظازاث في الخإزحر الاحخماعي
 بلسوزة وذلً اإلاجخمّ، جىمُـت في والسحل اإلاسؤة مً ول مىكّ مً وجددًدا الخىمُت، ُلى طلبا ؤو بًجابا الخإزحر في ألاطسة ؤَمُت

ً، ُلى والخىول الاطتهالن ؤو الىاطّ، بمفهىمه ؤلاهخاج في الجيظحن وجيامل الوسوحن مظاَمت  مىولم بلى هـل آلاخٍس

  .حخمّالم جىمُت مخولباث

ِخمد اإلاجاٌ َرا مً اهوالكا و  ومالءمخه والخدٍزب والِملي الِلمي والخدـُل الِاملت اللىي  مّ للمظاَمت اإلاسؤة ُمل ُلى ٌُ

، للسحل هما للمسؤة، مهم َى الخِلُم، مظخىي  وِلى الِمل، مخولباث مّ
ًا
 واإلاسؤة.. الخىمُت لِملُت ملخت كسوزة َى جماما

  لِع والِمل الخِلُم مس و  وان والسحل، ومظتهلىت مىخجت وهي ألاحُاٌ، جسبُت ًُ مظاولت
ًا
 في بل ولى، وحها مدـىزا

  اإلاخِلمت اإلاسؤة ؤن هما ؤولل، مِِؼت مظخىي  ألطستها جدلم والِاملت اإلاخِلمت اإلاسؤة ؤن خُث هيل، اإلاجخمّ
ًا
 في حظهم ؤًلا

 الاكخـا ًت ألاشمت ولِل. الخىمُت ُملُت في اإلاسؤة اَمتمع ُلى بًجابي ازس ولهما والِمل، الخِلُم بفلل وذلً اإلاجخمّ جىمُت
 ومظاُدة اإلاِِؼت مظخىي  لخدظحن الهجسة بلى الخاحت ؤ ث والاحخماُُت الظُاطُت الِىامل بلى بكاوت الِاإلاُت اإلاالُت

 بمـداكُت زامتهان ُلى الخفاي بل .اإلاسؤة هسامت َدز بلى ذلً ًا ي وال ألاطباب واهذ مهما ولىً ذلً، في اإلامخدة ألاطسة
. وشجاُت

  حِد ألاطسة ألن با ذلً وما
ًا
  همىذحا

ًا
 وحظحر اإلاجخمّ خسهت جدىم التي ألاطاطُت اللُم وحها جىِىع وخـاثـها لألمت مـغسا

ت واللبىت ألاطاطُت الدُامت هفظه الىكذ في وحِد ؤمىزٍ ٍس م ؤو مِحن طلىن بلى ألاحُاٌ جىحُه في زغب بذا الجَى  مً جدرًَس

ٌ  الدواَ خى بنها مِحن طلىن  وِىمت مىر بالوفل جلترن  التي التربُت ولمت طس بنها. الهجماث ول مً اإلاسء ًدمي لريا ألاو

  ًـحر ؤن بلى و ؤًفاٍز
ًا
  ُىـسا

ًا
 . اإلاجخمّ في واُال

 

                                                           
  
 7، سرس الليان ، التقرير النهائي ص 30/9/1972 -24مؤمتر دور املرأة العربية يف التنمية القومية من : املركز االقليمي لتعليم الكبار  
 

الكبرية، و اإلكثار من اإلجناب، بغية مشاركة أبنائها يف تنمية دولتهم ، كما حصل يف روسيا وإسبانيا ، و تقدمي مكافآت ولعل هذا هو سر تشجيع بعض الدول على ضرورة األسرة  31
 .و تنتهج إسرائيل السياسة ذاهتا. ضخمة لألسرة املنفذة للشروط 

 .34الشعييب ، املرجع السابق ، ص. د 32
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 املجخمع وجىميت املراة: الثالث املطلب

تالتن الِملُت في ٌظهمً ؤن لصاما ؤؿبذ وللد. ؤلاهخاحُت هاكخه هـف ؤي اإلاجخمّ هـف ٌؼيلً اليظاء بن  كدم ُلى مٍى
 الخىمُت في اإلاؼازهت ُلى وكدزتهً اليظاء جلدم بمدي مسجبوا مجخمّ ؤي جلدم الُىم ؤؿبذ بل. السحاٌ مّ اإلاظاواة

 في جسهتز التي الخىمُت ان مً وبهوالكا 33.كدًَ الخمُحز ؤػياٌ واوت ُلى اإلاجخمّ َرا وبللاء. والاحخماُُت الاكخـا ًت
تاٌ الواكاث خؼد ُلى مىخوللاتها  وبدوزَا باإلاسؤة الاَخمام ًـبذ. والسحاٌ اليظاء بحن جمُحز  ون  اإلاجخمّ في اإلاىحى ة بؼٍس

  حصاء اإلاجخمّ جىمُت في
ًا
ا الى بااكاكت ذاتها، الخىمُت ُملُت في ؤطاطُا . آلاخس الخـف في اإلاباػس جإزحَر

 مً جمىُجها لجهت اإلاسؤة بللُت الِالمي َخمامألا بداًت 1996 طىت بىحن بماجمس مسوزا 1985 -1975للمسؤة الِالمي الِلد ػيل
ا واحب ؤ اء  بحخماُُت ؤو واهذ طُاطُت الخُاة مىاحي مخخلف في اللساز بجخاذ في واإلاؼازهت السحل مثل بفِالُت ؤ واَز

ٌ  ُدة في ُلدث التي واإلااجمساث الىدواث مً طلظلت خالٌ مً وذلً وزلاوُت، واكخـا ًت  اإلاسؤة كمت همىخدي ُسبُت  و

ٌ  اللمت وماجمس2000 ُام باإلاىامت الِسبُت  باإلاغسب الِسبُت للمسؤة الاطخثىاجي اللمت وماجمس"2000اللاَسة" الِسبُت للمسؤة ألاو

ٌ  اإلاىخدًاث مً ُد  مّ 2001 الم... والظُاطت اإلاسؤة خى  اإلاسؤة  مىٌمت" بوؼاء بجلاكُت ؤما اإلاهجس بال  وفي...والاكخـا ...والُا
س ُلى لُولّ ُامحن ول ماجمسا حِلد ؤن ُلى هـذ ولد" ..  الِسبُت ٌ   الىهىُت والخجازب  اإلاىٌمت ُمل جلاٍز لاء للدو  ألُا

 ػِاٍز 2006 البدٍسً في ُلد الري اإلااجمس ويان الخاهمت ألاحساءاث للمىٌمت  الداخلي الىٌام مً 15و12 و7 اإلاىا  جىٌم هما
 2/2008ث 13-11 الامازاث في ُلد الري الثاوي واإلااجمس والخددًاث، اشاثالاهج الِسبُت للمسؤة الاولى اللمت بِد طىىاث طذ" 

 اإلاسؤة"  ػِاٍز 2010 ُام جىوع في الثالث واإلااجمس.والدولي الِسبي اإلاىٌىز /  الاوظان امً وكلاًا مفهىم في اإلاسؤة: ػِاٍز
ماٌ وشٍا ة اإلالازهت"  ػِاٍز وان 2012 زالجصات في ُلد والري السابّ اإلااجمس اما" الخىمُت مظاز قي ؤطاس ي ػٍسً الِسبُت  الُا

 خم ومىدها ومياهتها اإلاسؤة  وز   ُم كسوزة ُلى اإلاىخدًاث َرٍ واوؿذ ؤهدث 34"وجىمُت كُا ة: الِسبي الِالم في اليظاثُت

. الاطسة اطخلساز جدلُم في  وزَا لجهت اإلاجخمّ في اإلاسؤة مياهت ألَمُت هٌسا واوت اإلاُا ًً في الِمل

تها اإلاساة اُواء بن ا خٍس ت ان ، اإلاجخمّ في ابداُُت كىة ًخلم ، وكساَز  ذلً ًبلى لىً الخس، اإلاجخمّ  ُاثم اَم مً اإلاساة خٍس
ا هالما خُت مساخل الهىاء في اللفص اإلاجخمِاث لهرٍ ًمىً وال والاطالمُت، الِسبُت مجخمِاجىا في هٌٍس  بل واخدٍ،  وِه جاٍز
ِاث طً مً الىكذ هفع في بد وا مدىزَا، اإلاساة مجخمّ جىمُت في اإلاسجبى اإلاىكَى ًيىن  ان ًجب  اإلاساٍ لـالح خدًثه حؼَس

جُا ه الخوت جلً كمً جدٍز جُا هفىذٍ وجللُف اإلاىزور وجسن اإلاجخمُِه، الخىمٍى ٌ  جدٍز ، اإلاجخمِاث خالت الى للىؿى  الخٍس

تها مً حصء اؿبدذ ختى بها اكىِىاَا التي الِلدة ،جلً امساة انها ُلدتها مً الخسوج للمساة ًدظنى بدُث  في اإلاساة ان. ٍَى
ِاث الى بداحت والاطالمُت الِسبُت اإلاجخمِاث  واخخُازاتها، خُاتها في السحل هفىذ وجللُف خلىكها لها جلمً خدًثه حؼَس

 اػساهها الى اكاوت خدًثه، كىاهحن كمً الدولت، خماًت الى بداحت وهي ، وخُدة بدوزَا اللُام اإلاساة مً هيخٌس ان ًمىً وا

تها جاهُد للمان  الاهخاج عجلت وفي الاكخـا ًه الخُاة في .  وشخـُتها ٍَى

ي

ي

                                                           
  
  1997،دار االمين ، القاهرة  21حاضر وتحديات المستقبل ، ص مشكالت ال –المرأة المصرية : رفيقة سليم حمود .  
 الصفحة الرئيسية من موقع منظمة المرأة العربية.  1-34
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 الخــــــاجــمت

  وألاطسة ؤلاحخماعي البىاء في ألاولى اللبىت هي ألاطسة بن
ًا
 وُه اللاثمت اإلاجخمّ هبُِت وهم خالله مً ًمىً ؿغحر مجخمّ ؤًلا

 هسبوها ؤن ًمىً وخلىلها الاحخماُُت اإلاؼىالث مٌِم ؤن كلىا بذا هبالغ وا به وجخإزس وُه جازس اإلاجخمّ في بىاء وىخدة ألنها
ت باإلاىاكف مسجبوت بِىامل  ألاطسة مؼىالث في هبدث ؤن غحر مً اإلاجخمّ جىاحه التي للمؼىالث هخـدي ؤن ًمىً وا ألاطٍس

. وهلّىمها

  حعي التي اإلاسؤة بلى الخاحت ؤمع في الُىم هدً
ًا
ت، ؤمس لـالح تهامظاولي حُدا ٌ  اإلاسؤة  وز  ؤن خُث البؼٍس  بىاء اإلاجخمّ في ألاو

د جبني ولحهت، خاهُت خىُمت ؤمىمت حجس في كىي  حُل ُّ ها وولهها بِلمها وحؼ  بلى بِثهم الُىم اإلاولىب السحاٌ ؿسح ووُز
ا ة اللُا ة ملِد  مخماطً مجخمّ ،اليظاء وكماثس السحاٌ طىاُد ُلى الىهً مجخمّ لُلىم وؤلاخاء، والخب والٍس

ت، الوبُُِت وزطالتها خوحرة، الُىم اإلاسؤة مهمت بن. ومخلامً   حِِؽ ألنها كسوٍز
ًا
 وهي وُه، ؤلاوظاهُت مِالم ثكاَ خاكسا

  ألاطسة بلى الِى ة ومهمتها ، حدًد، مً بِثها ًُ مظاولت
ًا
 ُلُه حظهس الىلد بلى إلاظحرجه، ومسػدة خىُمت الصوج والى لها زبت

م، حُل إلهباث ظإلها حظإله كٍى  الخُاة، في مهمخه ًُ َو

  مسجبى مجخمّ ألي الخلازي  والبىاء الخوىز  بن
ًا
  ازجباها

ًا
 لُيىن  البىاء بهرا الفِالت ومظاَمتها اإلاسؤة ووعي زلاوت بخوىز  وزُلا

 
ًا
  مجخمِا

ًا
  مدهُا

ًا
 ًبني ان مجخمّ ألي ًمىً وا  ؤلاوظاهُت واإلابا ت الاحخماُُت والِدالت الاوظان وخلىق  اإلاىاهىت ُلى وكاثما

 خلىكها حمُّ وهُلها اإلاساة، بخلدم وزُم ازجبان مسجبى اإلاجخمّ جلدم  بن.وِالت مظاَمت اإلاسؤة وُه حظاَم ان  ون  خلازة
تها ا، وخٍس  اإلاساة، جلدم زمسة َى السحل جلدم ان ػً وا وكساَز

 الخىؿُاث

 بها الالثم اإلايان في اإلاسؤة لىكّ اطاطُت ؤطع وكّ مً له  ب ا الساكُت الامم مظخىي  الى ًسقى ومخوىز  مص َس مجخمّ لبىاء

 :واإلاخوىز  الساقي اإلاجخمّ لبىاء 

 لصاما ؿاز, ألاخسي  جلى ؤطسة اإلاجخمِاث جدمس مً حِاوي وؤؿبدذ,  وزجه الصمان ُلحها  از التي الِسبُت اإلاسؤة بن - 

 اإلايؼى  ؤلاؿالح هٍسم ُلى, الِالُت اإلاساجب وهلب ٌألاغال مً الاوِخاق بلى حظمى وؤن ؤخسي  مسة ؤشزَا مً حؼد ؤن ُلىحها
 .ومجخمِاجىا ألطسها

 اإلاظخىي  لسوّ الاولى الخوىة حِخبر والتي والىخابت اللساءة بخِلُمهً وذلً اليظاء بحن الابجدًت الامُت ُلى لللاء - 

حها وشٍا ة للمسؤة الثلافي  .وجوىزٍ اإلاجخمّ بىاء في واُلت لخيىن  ُو
ِاث زبةؿدا الدولت كُام -  ت لخماًت الدؼَس  وجداوّ الابداُُت هاكاتها واهالق واملت اإلادهُت خلىكها وكمان اإلاسؤة خٍس

ساف الِا اث ومً والاذي الِىف مً وخماًتها الاحخماُُت ومياهتها خلىكها ًُ ت والُا  هسامت مً جدى التي البالُت الِؼـاثٍس

 .وشخـُتها اإلاسؤة
ت مىاهج وكّ -  تراف اإلاسؤة اخترام جدُم وللجامِاث َامساخل بجمُّ للمدازض جسبٍى  همسبُت  وزَا بإَمُت والُا

َمدزطت
َ
دا  وه  .الىهً واش َاز بىاء ُلى ٌِمل واعي حُل أُل
ىٌس ؤن ًجب -  تها وخلىكها جياملها خلُلت لخخطح الظامي ؤلاوظان بِحن للمسؤة ًُ  .وخٍس

ىٌس ؤن ًيبغي -    ًيىن  ؤن ٌظخوُّ هياثً للمسؤة ًُ
ًا
 خلىق  هي ما لُخطح مدظامحن، ؤوسا  وجسبُت مّاإلاجذ ؿالح في طببا

  .اإلاسؤة
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 واملصاوو املــــراجـــــــع 

 .× والرصو وأحاويث الكريم لقرآنا -1

  1997 القاهرة ،  مين ،واو 21 ص ، املضخقبل وجحدياث الحاضر مشكالث  –املصريت املرأة: صليم وفيقت حموو -2

س .و -3 ت واإلاخغحراث ألاطسة -، ببساَُم الجٍى  1995 ، الِبُيان مىخبت ,-الظِى ًت الِسبُت اإلاملىت في الخىمٍى

س.   -    ،“  ؟ ؤًً بلى ألاطسة “بِىىان ًيؼس لم بدث ببساَُم الجٍى

 1992 ، القاهرة ،  همائيت للدواصاث  لدوني ابً مركس ، العربي  وضان بىاء:  حامد عماو -5

 ميشووي  –اليمىيت والبيئت الضياحت وزاوة (–بحث)  جخماعي الىوع مىنووي مً والخىميت البيئت:  حياة غالب -6
ي
ًا
 الككروهيا

 الثالث للمإجمر مقدم بحث ، مشكركت عربيت وؤيت هحو املضخدامت والخىميت العربيت املرأة ، أمل القبيس ي. و.  -7

 .2010 عام العربيت املرأة ملىنمت

 م1977 ، -الظابِت الوبِت -، مـس نهلت  از ،  -ألاطسةواإلاجخمّ -الىاخد ُبد ُلي وافي/  الدهخىز  - 

  .م1995 -ؤلاطالمي، للفىس الِالمي اإلاِهد ، -، بطالمُت زئٍت ، -الظُاس ي والِمل اإلاسؤة -َبت ُصث زئوف -9

ت -   المُت اليسخت  -الِاإلاُت الِسبُت اإلاىطُى   ? mawsoah.net/gae_portal/maogen.aspالظالم .2009 -ؤلُا

main2&articleid=!%C7%E1%D3%E1%C7%E3!151695_0 د خ ػَى  2012-5-24 بخاٍز

 
  مخاضراث

فُت اإلاسؤة:  الدًً حماٌ ا ًتن -  ا الٍس  مً لللُا اث الِمل وزػت في كدمذ مداكسة ومدد اتها، الاحخماُُت وا واَز
س)  ، 1995/  3/  30 الى 18  . اللُان طسض ،"  ؤطفً"  الىباز لخِلُم الاكلُمي اإلاسهص(  الجهاجي الخلٍس

ً بالِلم ًخددًً وظاء -اللبىاوي الدًملساهي اليظاجي الخجمّ-الامحن هالب ُاَدة -   كهس -ممداهُت  زاطت-كهَس

 2005-هسابلع –اإلاغس
تواإلاجخمُِت مُاولُلتها مىاحهت في اإلاسؤة -   .اإلاسؤة وظاهاث مساهص  لُل -ألاطٍس

 العربيت املرأة مىنمت موقع مً الرئيضيت الصفحت - 

 ، الليان صرش ،9/1972/ -24 مً القوميت الخىميت في العربيت املرأة وووي مإجمر:  الكباو لخعليم  قليمي املركس -5

  71 ص النهائي الخقرير

خ خلدَا خىم-الخىُم جىوُم -6  /https://twitter.com/al3sri2/statusالخاٍز
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