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دور منظنات اجملتنع املدني يف متكني املرأة اليننية
دراسة مطبقة على العاملني باجلنعيات األهلية (النسوية) مبحافظة حضرموت
أوال :مشكلة الدراسة :
غٗد اجملتُع ايُٝين يف ايعكو ٛايال٬ةو ١ا٭ةوحت ٠تو٫ٛم ًَُٛضو ١يف خمتًوـ
اجملو و ٫م ا٫قتؿو و ٚ ، ١ٜا٫جتُ ع ٝووٚ ،١ايالك ؾ ٝووٚ ،١ايط ٝض وو ،١ٝؾك وود جو و ْ ٤ػو و ٤
اجلُٗٛزٜو و وو ١ايُٝٓٝو و وو ١يف  َ22و و و  ٜٛع و و و ّ  ّ1990يٝؿو و ووت ؾ ق و و وً جدٜو و وود ٠و و و قساز
ايدميكساطٝووٚ ،١ايتعد ٜوو ١ايط ٝضووٚ ،١ٝذسٜووْ ١ػو  ٤اجلُعٝو م ا٭ًٖٝووٚ ،١ايٓك و م
ايعُ يٝووٚ ١انٗٓٝووٚ ،١ا٭ذووصاا ايط ٝضووٚ ،١ٝتٛض وٝع ق عوود ٠انػ و زن ١ن تًووـ ؾ ٦و م
()1

ٚغسا ٥اجملتُع ٚةؿٛؾ ً انسأ.٠

ٚعً و ٢ذيووو ؾكوود ضووع ا هَٛوو ١ايُٝٓٝوو ١ىل اٖ٫تُ و ّ ٛقووع انووسأٚ ،٠ش ٜو ٠
َػ زنتٗ  َ ٚ ،جٗ يف ا  ٠ ٝايع َٗ ١دف تٛؾحت ا ُ  ١ٜا٫جتُ عٝو ١او َؤ
ة ٍ٬تبين ايعدٜد َٔ ا٫ضرتاتٝح ٝم ٚايط ٝض م ٚاخلطط ٚايرباَخ اييت تٗدف
ىل متهني انسأ ٠اقتؿ ٚ ً ٜاجتُ عٚ ًٝؾرٚ ًٝتعًٚ ًُٝٝتٛضٝع ايؿسف ٚاخل ٝزام
أَ َٗ يف اجملتُعٚ ،ج  ٤ذيو متػوَ ًٝوع اٖ٫تُو ّ ايعو ن ٞككو ٚ ٜذكوٛم انوسأ٠
ٚايوودع ٠ٛىل اخت و ذ ةطووٛام ج و  ٠تٗوودف ىل ايوودَخ ايتوودززم ٞيًُووسأَٚ ٠ساع تٗ و
()2

أةٓ  ٤عدا اخلطط ٚايرباَخ ايتُٓ.١ٜٛ

 ٚو يسغِ َوؤ اجلٗ و ٛايهووالحت ٠ايوويت ووريتٗ ا هَٛوو ١ايُٝٓٝوو ١ةوو ٍ٬ايطووٓٛام
ان ق ١ٝي٬زتك  ٤أٚق ع انسأ ٠إلق ؾ ١ىل ايدعِ اير ٟتكدَ ١انٓظُ م ايدٚيٝو١
 ٫إٔ ٖر ٙاجلٗ ٛمل تطِٗ ؿٛز ٠نبحت ٠يف تػٝحت أٚق ع انوسأ ٠ايُٝٓٝو١

و ٚؾوس

انٓو ا انٓ ضووظ نٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيتكوو ّٛودٚز ايػووسٜو يف تووٛؾحت اخلوودَ م
ا٫جتُ عٚ ١ٝا٫قتؿ ٚ ١ٜايط ٝض ١ٝانكدَ ١يًُسأ ٠اي. ١ُٝٓٝ
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ٚعًوو ٢ذيووو ؾ و ٕ ايٛق و ايووسأٖ ٜػووٗد تػووحت ٚاق و يف ٚز َٓظُ و م اجملتُووع
اندْ ٞيف اي ُٔٝؾتروٚ ٍٛزٖو َؤ ٚز زع ٜو ١اجتُ عٝو٘ ىل ٚز تُٓوٚ ٟٛأؾوبر
تٗوودف ىل تكٝوول ايتُٓٝوو ١انطووتداَٚ ١تطووني ْٛعٝوو ١ا ٝو َ ٠وؤ ةوو ٍ٬عًُٝو م
ايتٛعٚ ١ٝايدعٚ ٠ٛايدؾ ع ٚانط ْد٠

كٛم اإلْط ٕ ٚانؿ حل ايع َ ١يف اجملتُعو م

احملًٚ ١ٝحم ٫ٚم ايتأةحت يف ايط ٝض م ايع َو ١يًدٚيو ٚ ، ١و ٪ٜنود عًو ٢أُٖٝو١
ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞنػسٜو أض ضو ٞيف ؾوٓع ٚتٓؿٝور ض ٝضو م ايسع ٜو١
ا٫جتُ عٝو وو ١إٔ ايتُٓٝو وو ١يف ايٛق و و ا

قو ووس مل تعو وود تطو ووتٓد عًو وو ٢ا ه َٛو و م

ٚايكٝو و ام ايط ٝض وو ١ٝؾك ووط ووٌ أؾ ووبر تط ووتٓد عً وو ٢ت ووٛؾحت ؾ ووسف انػو و زن١
اجملتُع ٝوو ١٭ؾ ووسا اجملتُ ووع ه ؾ وو ١تٓظ ُٝت وو٘ َٚ ،وؤ ٖٓو و ت ووأت ٞأُٖ ٝوو ١ايػ ووسان١
ٚايتٓطٝل ني ان٪ضط م ا هٚ ١َٝٛايكط ع اخل ف َٓٚظُ م اجملتُع اندْٞ

()4

ٚاتط قً َع َ ضبل ؾكد أند اإلط ز ايع ّ يسٜ٩و ١ايو ُٔٝا٫ضورتاتٝح ١ٝذتو٢
 ّ2025عً ٢أُٖٚ ١ٝز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف ايتُٓٚ ١ٝتعصٜص ع٬ق ١ايتٓطٝل
ٚايته ٌَ ٚايػسان ١ني ان٪ضط م ا هَٓٚ ١َٝٛظُ م اجملتُوع انودْٚ ٞايكطو ع
اخل ف ٚتؿعٚ ٌٝز ٖر ٙانٓظُ م يف خمتًوـ اجملو ٫م ا٫قتؿو ٚ ١ٜا٫جتُ عٝو١
ٚايط ٝض ووٚ ١ٝايالك ؾ ٝوو ١نُو و أن وود عً وو ٢أُٖ ٝوو ١تط ووٜٛس ايتػ ووسٜع م ٚايك ووٛاْني
()5

ان ١ُ٥٬يصَ ٠ ٜػ زنٖ ١ر ٙانٓظُ م يف تُٓ ١ٝاجملتُع ايُٝين .

ٚيكوود جو  ٤تصاٜوود عوود َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيف ايووْ ُٔٝتٝحوو ١يًعدٜوود َوؤ
ايعٛاَووٌ ايداةًٝووٚ ١اخل زجٝوو ،١ؾكوود ٚؾووس قٝو ّ اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو ١يف ع و ّ ّ1990
( ٚي وو ١ايٛذ وود َٓ )٠ةو و ً َٓ ض ووبً يًتعد  ٜوو ١ايط ٝض ووٚ ١ٝايدميكساط ٝووٚ ١اْط وور ا
ايدٚي َٔ ١اجمل ٍ ا٫جتُ ع ٞإلق ؾ ١ىل انوتػحتام ايع نٝو ١ايسآٖو ١ا٭َوس ايورٟ
أ  ٣ىل شٚ ٠ ٜاْتػو ز َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞؾكود نو ٕ عود ٖ يف عو ّ ّ 1990
(َٓ )286ظُ ١ؾكوط ؾتكو عـ عود ٖ يٝؿوٌ يف عو ّ  ّ 2007ىل ( )5862مجعٝو١
َٓٚظُووٚ ،١يف ع و ّ ً ّ2008ووؼ عوود ٖوور ٙانٓظُ و م (َٓ )6900ظُوو ١بطووظ تكسٜووس
ا ه ١َٛايُٝٓٝو ١انكودّ ىل َو٪متس ذكوٛم اإلْطو ٕ يف ؾوٝـ عو ّ ٚ ،ّ2008اضوتُس
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عد ٖ يف ايتصاٜد يٝؿٌ َع ْٗ  ١ٜعو ّ  ّ2009عود اجلُعٝو م ٚانٓظُو م ا٭ًٖٝو١
انط ووحً ١ووٛشاز ٠ايػ وو ٕٛ٦ا٫جتُ ع ٝووٚ ١ايعُ ووٌ ىل َوو ٜك ووسا َ وؤ ( )7000مجع ٝوو١
َٓٚظُ ١أًٖ١ٝ

()6

ٚؾوو ٢حم ؾظوو ١ذكووسَٛم ًووؼ عوود اجلُعٝو م ٚان٪ضطو م ا٭ًٖٝوو ١انطووحً ١يف
َهتووظ ٚشاز ٠ايػوو ٕٛ٦ا٫جتُو عٚ ٞايعُووٌ ذتووٜ ْٗ ٢وو ١عو ّ  ّ2011ىل  305مجعٝوو١
٪َٚضط وو ١أًٖ ٝوو ١تتك وؤُ انٓظُو و م ٚاجلُعٝو و م اخلحت ٜووٚ ١ايتعً ُٝٝووٚ ١ايالك ؾ ٝوو١
ٚايعًُٚ ١ٝايسٚا ط ٚا٫ت ام ايٓك ٚ ١ٝايعُ يٚ ١ٝانٓتود ٜم ايػوب َٓٚ ١ٝظُو م
اي وودؾ ع ع وؤ ذك ووٛم اإلْطو و ٕ ٚمجعٝو و م ايؿ٦و و م اخل ؾ ووٚ ١ا٭ْد ٜوو ١ا٫جتُ ع ٝوو١
ٚاجلُع ٝو و م ايؿو وورٚ ١ٝايبٝ٦ٝو وو ١إلق و و ؾ ١ىل اجلُع ٝو و م ايتع ْٝٚو ووٚ ١ايصزاعٝو وو١
ٚاجلد ٍٚايت يٜٛ ٞق ذيو

()7

جد ٍٚزقِ (ٜٛ )1ق عد ْٛٚع اجلُع ٝم ٚان٪ضط م ا٭ًٖ ١ٝمبر ؾظ ١ذكسَٛم
ذطظ تؿٓٝـ َهتظ ٚشاز ٠ايػ ٕٛ٦ا٫جتُ عٚ ١ٝايعٌُ حمل ؾظ ١ذت٢
ٜطُرب()ّ2011
ايٓٛع

مجع ٝم زع ١ٜ

مجع ٝم

َ٪ضط م

مجع ٝم

مجع ٝم

مجع ٝم

ٚتُٓ١ٝ

ةك ؾ١ٝ٦ٝ ٚ ١ٝ

أًٖ١ٝ

تع ١ْٝٚ

شزاع١ٝ

ْط١ٜٛ

103

86

29

46

24

16

ايعد

اإلمج يٞ
305

ٚتٓػووط ايعدٜوود َوؤ ٖوور ٙاجلُع ٝو م ٚانٓظُ و م ٚة ؾوو ١اجلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو١
ايٓطوو ١ٜٛيف جمو ٍ اٖ٫تُو ّ ككو  ٜانووسأ ٠ايُٝٓٝووَ ١الووٌ تكوودّ اخلوودَ م انستبطوو١
يتعًٚ ِٝايؿرٚ ١ش ٠ ٜةٌ انسأٚ ٠ا٭ْػط ١انستبط ١مبٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ٠
ٚايككو و  ٤عً وو ٢أغ ووه ٍ ايتُٝٝو وص ق وود ان ووسأ ٗ ٠وودف متهٗٓٝو و  َ ٚجٗو و يف عًُ ٝوو١
ايتُٓ. ١ٝ
ٚعً ٢ذيو ؾو ٕ ٖور ٙاجلُعٝو م ٚانٓظُو م عتب زٖو ذود ٣عٓ ؾوس اجملتُوع
انوودْ ٞأؾووبر تكوو ّٛوودٚز ؾعو ٍ ٚأض ضوو ٞيف تووٛؾحت اخلوودَ م ا٫جتُ عٝوو ١يه ؾوو١
ؾ٦و و م اجملتُ ووع ٚة ؾ وو ١ان ووسأ ٠ؾأؾ ووبر تك وودّ اخل وودَ م ايؿ وورٚ ١ٝايتعً ُٝٝوو١
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ٚا٫قتؿ ٚ ١ٜايتدزٜظ ٚايتأٖ ٌٝانستبط بكٛم اإلْط ٕ ٖ َٓٚك ١ايعٓوـ انٛجو٘
قد انسأ. ٠
ٚمبساجع ١ايدزاض م ٚايبرٛث ايط ك ١يًتعسف ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف
متهوني انووسأ ٠تعًُٝٝو ً ٚاقتؿو ٚ ً ٜض ٝضووٚ ًٝايتعووسف عًوو ٢أٖووِ انعٛقو م ايوويت تكووـ
أَ ّ ٖر ٙانٓظُ م يف جم ٍ متهني انسأ ٠ن ٕ َٔ أِٖ ٖر ٙايدزاض م َ :ًٜٞ
زاضوو( ١أ

وود حمُوود ذطوؤ ٚ )8()1994ايوويت ٖوودؾ ىل تدٜوود َوود ٣ؾ عًٝوو١

ا٭ْد ١ٜايٓط  ١ٝ٥يف تكٝل أٖداؾٗ ايتُٓٚ ١ٜٛتدٜد جم ٫م اضتؿ  ٠ايعكٛام
َؤ أْػووطٚ ١ةوودَ م ٖوور ٙا٭ْدٜوو ١ايٓطو ٚ ١ٝ٥تدٜوود أٖووِ ايؿووع ٛم ايوويت تٛاجوو٘
ٖوور ٙا٭ْدٜوو ١يف جمو ٍ تُٓٝوو ١انووسأ ٠ا٭ْدٜوو ١ايٓطو ٚ ١ٝ٥تٛؾووً ايدزاضوو ١ىل تعوود
أٚج٘ ا٫ضتؿ َ ٠ؤ ا٭ْدٜو ١ايٓطو ٚ ١ٝ٥ايويت متالًو يف جمو ٫م ايتعًوٚ ِٝايؿور١
ٚزع  ٜوو ١ا٭طؿو و ٍ ٚشٜو و  ٠اي ووٛع ٞمبػ ووه٬م اجملتُ ووع احملً ووٚ ٞانتطو و ا انٗو و زام
ا٫جتُ عٚ ١ٝأندم عًٖ ٕ ٢ر ٙا٭ْد ١ٜتٛاج٘ ايعدٜد َٔ ايؿع ٛم ايويت تود
َ وؤ ؾ عًٝتٗوو  ٜ ٚ ،ووأت ٞيف َك وودَتٗ اإلَه ْوو م ان  ٜووٚ ١ايبػ ووس ١ٜانت ذ ووٚ ١ق ووعـ
ا٭ ٓ ١ٝايتٓظٚ ١ُٝٝاييت ت٪ةس عًَ ٢د ٣تكٝل ٖر ٙا٭ْد ١ٜ٭ٖداؾٗ .
ٚتتؿل َع ذيو زاض ٤ ٖٓ( ١حمُد ايطٝد عبد اجملٝود ٚ)9()ّ1996ايويت ٖودؾ
ىل َط عد ٠اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝعًَٛ ٢اجَٗ ١ػه٬تٗ انتُالً ١يف ْكـ ايتُٜٛوٌ
ٚقووعـ انػوو زنٚ ١ع وودّ َساعوو  ٠ا٫ذت ٝج و م ايؿعً ٝوو ١٭ٖوو ي ٞاجملتُ ووع احملً وو،ٞ
ٚأٚؾ ايدزاضو ١كوسٚز ٠ايرتنٝوص عًو ٢اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو ١نوأِٖ أ اَ ٠ؤ أ ٚام
تكٝو وول ايته ؾو ووٌ ا٫جتُ و و عٚ ٞتكٝو وول ايتُٓٝو وو ١احملًٝو ووٚ ،١قو ووسٚز ٠زؾو ووع ْطو ووب١
اإلعْ٬و م ا هَٝٛوو ١اوور ٙاجلُعٝو مٚ ،ايكٝو ّ وودٚزام تدزٜبٝوو ١٭عكو  ٤جمو يظ
اإل از ٠يص ٠ ٜنؿ ٤تٗ .
ٚؾْ ٢ؿظ ايط ٝم ج ٤م زاض ( ١عبد ايط ّ٬ضعٝد ا هٚ)10( ) ّ1999 ُٞٝاييت
ٖدؾ ىل ايتعسف عًٚ ٢اقع تعًو ِٝانوسأ ٠يف ايوٚ ُٔٝتٛؾوً ايدزاضو ١ىل ٕ انوسأ٠
يف ا كس تتُتع ؿسف َٓ ضب َٔ ١ايتعً ِٝعهظ ايٓطو  ٤يف اجملتُعو م ايسٜؿٝو١
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ٚذي ووو ط ووبظ ض ووٝطس ٠انؿو و ٖ ِٝايتكًٝد ٜوو ١يف ايس ٜووـ إلقو و ؾ ١ىل ع وودّ ت ووٛاؾس
اإلَه ْ ٝم ان ٚ ١ٜايبػسٚ ١ٜاخلودَ م ايتعًُٝٝو ١يف انٓو طل ايسٜؿٝو ١ا٭َوس ايورٟ
ميالٌ ذد ٣انعٛق م ايع َ ١أَ ّ انػ زن ١ايؿع ي ١يًُسأ ٠يف ايسٜـ
نُ تتؿل َع ذيو زاض ( ١أمئ زَك ٕ أ

د عبد ايؿتو ٚ)11() ّ1999ايويت

ٖوودؾ ىل تدٜوود أٖووِ انكَٛو م ايوويت تطو ِٖ يف تكٝوول أٖووداف مجعٝو م تُٓٝوو١
اجملتُ ووع ا ك ووس ،ٟة ؾ وو ١تً ووو انكَٛو و م اي وويت تسج ووع ىل اجلٗو و ش ايو ووٝ ٛؿٞ
جلُع ٝم ٚاييت تسجع ىل ايك ٝام ايػعب ١ٝيف اجملتُع م احملً ١ٝإلقو ؾ ١ىل
انكَٛوو م اي وويت تسج ووع ىل ووسٚف ٚأٚقوو ع اجملتُ ووع احملً ووٚ ٞأٚؾوو ايدزاض وو ١ىل
ق ووسٚز ٠ت ووٛؾس جمُٛع وو َ ١وؤ انكَٛو و م انٗٓ ٝوو ١انستبط وو ١ت ووٛاؾس ايت وودزٜظ اي وو٬شّ
يٮةؿ ٝ٥ني ا٫جتُ عٝني ٚايعو ًَني ٫نتطو ا انٗو زام اي٬شَو ١نُ زضو ١عًُوِٗ
يف اجلُع ٝو و م ٚتو ووٛاؾس اخلو وورب ٠ايعًُٝو ووٚ ١ايهؿ و و  ٠٤إلق و و ؾ ١ىل جمُٛعو ووَ ١و وؤ
انكَٛو و م ايٝ ٛؿ ٝوو ١انستبط وو ١ترد ٜوود ا٫ةتؿ ؾو و م يه ووٌ أؾ ووسا ؾس ٜوول ايعُ ووٌ
جلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝاييت تط عد عً ٢ش ٠ ٜنؿ ٤تٗ .
نُو أ ٗووسم ْتو ٥خ زاضوو ( ١عبوود ايطوو ّ٬عًوو ٞعبوود ايٖٛو ا ٚ )12() ّ2000ايوويت
ٖدؾ ىل ايتعسف عً ٢أِٖ ا٫ذت ٝج م ايتعًٚ ١ُٝٝايتدزٜبٝو ١ايويت تتٓ ضوظ َوع
انسأ ٠اي ١ُٝٓٝة ؾ ١يف ايسٜـٚ ،تٛؾوً ايدزاضو ١ىل إٔ غ يبٝو ١ايٓطو ٜ ٫ ٤ػوعسٕ
يك ١ُٝا كٝك ١يًتعًٚ ِٝايتدزٜظٚ ،أ ٗسم ْت ٥خ ايدزاض ١اذت ٝد انسأٚ ٠ة ؾ١
يف ايسٜووـ ىل ووساَخ تعًُٝٝووٚ ١تدزٜبٝوو ١يف جم و ٍ ايالك ؾوو ١اندْٝووٚ ١ذكووٛم انووسأ٠
ٚٚاجب تٗ ا٭ض ض ١ٝيف اإلضٚ ّ٬قٛاعد تس ٚ ١ٝتٓػ ١٦ا٭ ٓ .٤
نُ نػؿ ْت ٥خ زاضٚ)13( )ّ2000 Bangalore ( ١اييت اضتٗدف تدٜود
اجلٛاْووظ ا٫زم ٝووٚ ١ايطووًب ١ٝيف ووساَخ ايتوودزٜظ ٚايتأٖٝووٌ ايوويت تطووتٗدف انووسأ،٠
ٚايوويت تٓظُٗوو ٚشاز ٠ان ووسأٚ ٠ايطؿووٌ ٗ وودف ٓ و  ٤قوودزام ايٓطوو  ٤نُسذً وو ١ي وودعِ
ايووتُهني ايط ٝضووٚ ٞا٫قتؿ و  ٟاو  ،عوؤ ٚجوو ٛايعدٜوود َوؤ انعٛق و م ايوويت تٛاجوو٘
ٖر ٙايرباَخ َالٌ عودّ توٛاؾس ايبْ ٝو م ٚانعًَٛو م ٚقوعـ ايتٓطوٝل وني ا هَٛو١
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َٓٚظُ و م اجملتُووع انوودْٚ ٞعوودّ ٚجوو ٛي ٝو م  ٚجووسا٤ام تكوؤُ َ و د َؿ و ِٖٝ
ايٓووٛع ا٫جتُو ع ٞيف ووساَخ ا هَٝٛووٚ ١أٚؾو ايدزاضوو ١أُٖٝوو ١ا

جوو ١ىل عووِ

و ووساَخ ايتأٖٝو ووٌ ٚايتو وودزٜظ انٛجو وو٘ يًُو ووسأٚ ٠اخت و و ذ ايتو وودا حت انٓ ضو ووب ١يتركٝو وول
ا٫ضتؿ ٖ َٔ ٠ر ٙايرباَخ .
زاض( ١ايبٓو ايدٚي)ّ2000 ،ٞ

()14

ٚاييت ٖدؾ ىل تكٝو ِٝوساَخ تُٓٝو ١انوسأ٠

ا يسٜؿ ١ٝيف ْ ٛٝا ٞآدٚ ،اييت ْؿرم يػوسانَ ١وع َٓظُو م اجملتُوع انودْ،ٞ
ٚأ ٗسم ْت ٥خ ٖر ٙايدزاض ١إٔ ٖر ٙايرباَخ أ م ىل تطني أٚقو ع انوسأ ٠ايسٜؿٝو١
ٚتطني ة ٍٛايٓط  ٤ايؿكحتام يف ايسٜـ ،نُ أ م ىل تطني ساَخ ايتٝ ٛـ
ٚايعُووٌٚ ،نُ و أ ٗووسم ايدزاضوو ١ىل ٖوور ٙايوورباَخ تع و َْ ٞوؤ قؿووٛز يف اجلٛاْووظ
ان يٚ ١ٝاإل ازٚ ١ٜأٚؾو ايدزاضو ١أُٖٝو ١تأٖٝوٌ ايعو ًَني ٚانطوٛ٦يني عؤ تٓؿٝور ٚ
ازٖ ٠ر ٙايرباَخ يف انٓو طل ايسٜؿٝوٚ ١اٖ٫تُو ّ ودعِ اضوتداَٚ ١اضوتُسازٖ ١ٜورٙ
٭ُٖ ٝوو ١يًُ ووسأ ٠ايسٜؿ ٝووٚٚ ١ق ووع ةط ووط ٚض ٝضو و م ٚاق وور ١ط ًٜٛوو ١ان وود ٣ا وورٙ
ايرباَخٚ ،اعتُ ْٗخ ايػسان ١ني ايدٚيَٓٚ ١ظُ م اجملتُع اندْ ٞيتٓؿٝر ٖرٙ
ايرباَخ .
نُو و أن وودم زاض ووٖٓ ( ١و و  ٤عب وود ايت ووٛاا ز  ٝووع ٚ )15() ّ2002اي وويت ٖ وودؾ ىل
تً ٌٝض ٝضٚ ١شاز ٠ايػو ٕٛ٦ا٫جتُ عٝو ١يسع ٜو ١انوسأ ٠يف َؿوس َؤ ةو ٍ٬تدٜود
ايهٝؿ ١ٝاييت ٜتِ عً ٢أض ضٗ تٛشٜع ةدَ م ايسع  ١ٜا٫جتُ ع ١ٝيًُسأٚ ،٠تدٜد
أٚجوو٘ ايسع ٜوو ١ايوويت تٓؿوورٖ ض ٝضوو ١ايسع ٜوو ١ا٫جتُ عٝوو ١يًُووسأٚ ٠ا٭ٖووداف ايوويت
ضووع يٗٝو  ٚ ،زاضووَ ١ؿو ز متٜٛووٌ ٖوور ٙايط ٝضو م ٚايوورباَخ ٚتدٜوود ايؿووع ٛم
اييت ت ٕٚ ٍٛتٓؿٝور ٖور ٙايط ٝضو ١٭ٖوداؾٗ ا٫جتُ عٝوٚ ١أٚقور ايدزاضو ١إٔ
انػووسٚع م عًوو ٢انطووت ٣ٛاإلقًُٝوو َ ٞو تووصاٍ حموود ٠ ٚطووبظ عوودّ تووٛاؾس ايب ْ ٝو م
ٚانعً َٛم ٚقؿٛز ان٪غسام اخل ؾ ١نسأْٚ ٠كوـ انوٛاز ٚاؾتكو انػوسٚع م ايويت
تكدَٗ ايٛشاز ٠ىل عٓؿس ايػُ ٍٛيف تكد ِٜاخلدَ م انكدَ ١يًُسأ. ٠
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نُ أ ٗوسم زاضو ( ١ضوعٝد حمُود ق ٥ود ان و٬يف )16() ّ2002ايويت ٖودؾ ىل
تدٜد ٚتًَٛ ٌٝقـ ايتػوسٜع م ايُٝٓٝوَ ١ؤ ذكوٛم انوسأ ٠ايُٝٓٝو ١يف انػو زن١
ا٫جتُ عٝووٚ ١ايط ٝضووٚ ١ٝيف اخت و ذ ٚقووع ايكووساز ايط ٝضووٚ ٞايتعووسف عًوو ٢ذوودٚ
َػو و زن ١ان ووسأ ٠يف تكً وود انٓ ؾ ووظ ايك ٜ ٝووٚ ١اإل از ٜوو ١عً وو ٢انط ووتٜٛني ا ه ووَٞٛ
ٚا٭ًٖووٚ . ٞتٛؾووً ايدزاضوو ١ىل إٔ عووا ايتػووسٜع م ٚايكووٛاْني تع وٛم َػ و زن١
انووسأ ٠يف ا  ٝو  ٠ايع َووٚ ١إٔ ٖٓو ى جمُٛعووَ ١وؤ انعٛقو م ا٫جتُ عٝووٚ ١ايالك ؾٝوو١
تو وو ٟ ٪ىل عو ووصٚف انو ووسأ ٠عو وؤ انػ وو زن ١ايط ٝضو ووٚ ١ٝتكًو وود انٓ ؾو ووظ ايكٜ ٝو وو ١يف
ان٪ضط و م ايع َووٚ ١اخل ؾووٚ ٚ ١زٖ و يف اخت و ذ ايكووساز ،نُ و تٛؾووً ايدزاضوو ١ىل
ٚجو وو ٛؾحو وو ٠ٛو ووني ايو ووٓـ ايك وو ْ ْٞٛيًركو ووٛم ايط ٝضو وو ١ٝيًُو ووسأ ٠ايُٝٓٝو وو ٚ ١و ووني
انُ زض م ا٫جتُ ع ١ٝار ٙا كٛم .
ٚتتؿل َع ذيو زاضٚ )17()ّ2003. Bakshi( ١اييت ٖدؾ ىل تك ِٝٝايورباَخ
ايوويت تطووتٗدف تطووني ايٛقووع ا٫جتُ و عٚ ٞا٫قتؿ و  ٟيًُووسأٚ ٠ايوويت تٓؿوورٖ
ا هٖ َٔٚ ١َٛر ٙايرباَخ سْ َخ ايتدزٜظ انٗين يًٓط  ٤ايؿكحتام  ٚسْ َخ انسأ٠
ايع ً٥وو ١يف انٓووصٍ  ٚسْ و َخ انط و عدام يًٓط و  ٤قوور  ٜايعٓووـ  ٚسْ و َخ انع غ و م
ايتك عدٜوو ١يٮزاَ ووٌ سْ و َخ ايؿ وورٚ ١ايتعًوو ِٝيًٓطوو ٚ ،٤أ ٗووسم ْتوو ٥خ ايدزاضوو١
اض ووتؿ  ٠ايٓطوو  َ ٤وؤ ٖ وور ٙاي وورباَخ ٚة ؾ وو ١ووساَخ ايتالك ٝووـ ايؿ وورٚ ٞة وودَ م
ا٭َٚ ١َٛايطؿٛيٚ ١اخلودَ م ايتعًُٝٝو ،١نُو نػوؿ ْتو ٥خ ايدزاضو ١إٔ ٖٓو ى
ايعدٜد َٔ انعٛقو م ايويت تٛاجو٘ ايٓطو  ٤ي٬ضوتؿ َ ٠ؤ ٖور ٙايورباَخ ٚانػوسٚع م
تأت ٞيف َكدَتٗ تعكود اإلجوسا٤ام اإل ازٜو ١ي٬ضوتؿ َ ٠ؤ ٖور ٙايورباَخ ٚأٚؾو
ايدزاضوو ١كووسٚز ٠توودعٚ ِٝتعصٜووص ذحووِ انطو عدام ان يٝوو ١انكدَوو ١يًورباَخ انٛجوو٘
يًٓط ٚ ٤تعٌُ اإلجوسا٤ام اإل ازٜوَ ٚ ١و د ايٓوٛع ا٫جتُو ع ٞيف ض ٝضو م ٚةطوط
 ٚساَخ ا ه ١َٛايك َ. ١
نُو ذ ٚيو

زاضو )18( ) ّ2003 Apollo Mukasa ( ١تًٝوٌ ايودٚز ايورٟ

تكَٓ ٘ ّٛظُ م اجملتُع اندْ ٞيف َٛاجٗ ١انعٛق م ايالك ؾٚ ١ٝا٫جتُ عٝو ١ايويت
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متٓووع انووسأَ ٠وؤ انػ و زن ١ايه ًَووَ ١وؤ ووساَخ تُٓٝوو ١انووسأ ٠يف أٚغٓووداٚ ،تٛؾووً
ايدزاضوو ١ىل إٔ انووسأ ٠تٛاجوو٘ اضووتبع َوؤ ا ؿوو ٍٛعًوو ٢انووٛاز احملًٝووٚ ١ايٛطٓٝوو١
ٚعوودّ انػو زن ١يف عًُٝو م ؾووٓع ٚاختو ذ ايكووساز عًوو ٢ايووسغِ َوؤ إٔ متهووني انووسأ٠
أؾووب أذوود احملو ٚز ايال تو ١يف ايط ٝضو م ٚايوورباَخ ٚانػووسٚع م ا هَٝٛوو ١نُو
أٚقور ايدزاضو ١أْو٘ عًو ٢ايوسغِ َوؤ إٔ قو ْ ٕٛا هوِ احملًو ٞيف أٚغٓودا ٚايؿو ز
ع ّ ٜٓ ّ1997ـ عً َٓ ٢ايٓط ْ ٤طب َٔ % 30 ١انك عود يف اجملو يظ احملًٝو١

و

ٜٛؾس ؾسؾً نبحت ٠يًُسأ ٠يًُػو زن ١يف ايكٝو  ٠احملًٝو ٫ ١إٔ ٖٓو ى ايعدٜود َؤ
انعٛق و م ايالك ؾٝووٚ ١ا٫جتُ عٝوو ١ايوويت تٛاجوو٘ َػ و زن ١انووسأ ٠يف ة ؾوو ١يف ا  ٝو ٠
ايط ٝض ،١ٝنُ أندم ايدزاض ١عً ٢أُٖٚ ١ٝز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف تعصٜص
ؾو و ووسف َػ و و و زن ١انو و ووسأَٛٚ ٠اجٗو و وو ١انؿ و و و ٖ ِٝاخل ط٦و و ووٚ ١انعٛق و و و م ايالك ؾٝو و وو١
ٚاإلٜدٜٛيٛج ١ٝاييت متٓع انسأ َٔ ٠انػ زن ١يف تُٓ ١ٝاجملتُع .
ٚؾو ووْ ٢ؿو ووظ ٖو وورا ايطو وو ٝم ج وو ٤م زاضو وو ( ١ن ٝوو  ٤جو وو ٍ٬ايو وود ٜٔحمُو وود ؾ ووساد
ٚ)19()ّ2003ايوويت ٖوودؾ ىل تكوو ِٜٛووساَخ ايتُٓٝوو ١ايبػووس ١ٜيف اجلُعٝو م ا٭ًٖٝوو١
مبر ؾظ ١ايؿ ّٛٝيف جم ٫م ايتعًوٚ ِٝايسع ٜو ١ايؿورٚ ١ٝشٜو  ٠ايودةٌٚ ،تٛؾوً
ايدزاضوو ١ىل عوودّ تع و  ٕٚاجلٗ و م ا هَٝٛووَ ١ووع اجلٗ و م ا٭ًٖٝوو ١يف تطووٝحت عُووٌ
ساَخ ايتُٓ ١ٝايبػسٚ ١ٜة ؾ ١يف جمو ٍ ايتُٜٛوٌ ،نُو تٛؾوً ايدزاضو ١ىل إٔ
ا٭ْػووط ١ايتعًُٝٝووٚ ١ايؿوور ١ٝتووص ا يف ا كووس عوؤ ايسٜووـ  ٚأنوودم ايدزاضوو ١إٔ
تصاٜد عد اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝأ  ٣ىل تُٓ ١ٝايٛع ٞيد ٣ا٭ٖ ي ٞكسٚز ٠اٖ٫تُ ّ
جلٛاْووظ ايتعًُٝٝووٚ ١ايؿوورٚ ، ١ٝأٚؾو ايدزاضوو ١كووسٚز ٠تأٖٝووٌ انطووٛ٦يني عوؤ
ٖ وور ٙاجلُعٝوو م ع وؤ طس ٜوول اي وورباَخ ايتدزٜب ٝووٚ ١احمل ق ووسام ٚايٓ وودٚام ٚذًكوو م
ايٓك ؽ ،نُ أٚؾ ايدزاض ١أُٖ ١ٝايتٓطٝل ني اجلُع ٝم ا٭ًٖٝوٚ ١ان٪ضطو م
ا ه ١َٝٛا٭َس اير ٟ ٪ٜ ٟىل تٓٛع اخلدَ م ٚته ًَٗ َٓٚع تهسازٖ .
ٖٚوورا َ و أندتوو٘ زاضوو ( ١ضوو ًٝٝغووؿٝل أ وو ٛغووكسٚ)20() ّ2004 ٠ايوويت اضووتٗدؾ
ايتعسف عً ٢أِٖ ايعٛاٌَ انط ُٖ ١يف ختؿٝـ ذد ٙايؿكوس يف ايوٚ ُٔٝقود أجسٜو
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ايدزاضوو ١عًوو ٢حم ؾظوو ١عوودٕ َدٜسٜوو ١ايربٜكووٖٚ ١ووَٓ ٞطكوو ١ؾكووحتَ ٠ؿ وٓؿ ١عوورب
ٚشاز ٠ايػو ٕٛ٦ا٫جتُ عٝووٚ ١ايعُووٌٚ ،تٛؾووً ايدزاضوو ١ىل إٔ ايعٛاَووٌ انطو ُٖ ١يف
ختؿٝـ ذد ٙايؿكس تٓكطِ ىل عٛاٌَ أض ض ٖٞ ١ٝايتعًٚ ِٝايؿورٚ ،١عُوٌ انوسأ،٠
ٚانػ و زٜع اإلْت جٝووٚ ،١تووٛؾس ؾووسف عُووٌٚ ،عٛاَووٌ ة ْٜٛووٖ ١وو ٞايعُووٌ يف ايكط و ع
اخل فْٚ ،ػ ط غوبه ١ا٭َو ٕ ا٫جتُو عٚ ،ٞاجلُعٝو م ا٭ًٖٝوٚ ،١أٚؾو ايدزاضو١
كسٚز ٠ايرتنٝص عًٖ ٢ر ٙايعٛاٌَ يت ؿٝـ ذد ٙايؿكس يف ائُٝ
ٚتتؿول َوع ذيوو زاضوٚ )21( ) 2004 Joshi, Meenakshi( ١ايويت ٖودؾ
ىل تًٝووٌ ووساَخ ايسع ٜوو ١ا٫جتُ عٝوو ١ايوويت تطووتٗدف انووسأ ٠يف انٓ و طل ايسٜؿٝوو١
ٚايوويت تتكوؤُ ووساَخ ايتٛعٝووٚ ١ايتوودزٜظ  ٚووساَخ تٛيٝوود ايوودةٌ (ا٭ْػووط ١انوودز٠
يًوودةٌ )  ٚووساَخ ٓ و  ٤ايكوودزام ٚايوويت تطووتٗدف متهووني انووسأ ٠يف انٓو طل ايسٜؿٝوو،١
ٚأ ٗووسم ْت و ٥خ ٖوور ٙايدزاضوو ١إٔ ٖوور ٙانػووسٚع م ٚايوورباَخ أ م ىل ش ٜو  ٠ايووٛعٞ
ػو ٕ ا ٚاز َٚطووٛ٦ي ٝم انووسأ٠

و أ  ٣ىل ش ٜو َ ٠ػ و زن ١انووسأ ٠اقتؿ و ٚ ًٜش ٜو ٠

َػو و زنتٗ يف اجملو و ٍ ا٫جتُو و عٚ ،ٞأٚؾ وو ايدزاض وو ١ك ووسٚز ٠اض ووتُسازٖ ١ٜو وورٙ
ايرباَخ ٚانػسٚع م اييت تطوتٗدف متهوني انوسأ ٠اقتؿو ٚ ً ٜتعصٜصٖو ٚايعُوٌ عًو٢
ا ؿ

عًٗٝ

نُ ذ ٚيو

زاضو ( ١دمو ٣ٛايؿوٛاٍ ) ّ2004

()22

يكو  ٤ايكو ٤ٛعًو ٢اجلُعٝو م

ا٭ًٖٝو ١ايويت تٗوتِ ككو  ٜانوسأ ٠يف َؿوس َؤ ةووٚ ٍ٬قوع ق عودْ ٝ ٠و م أض ضوو١ٝ
عوؤ ٖوور ٙاجلُع ٝو م يف حم و ؾظيت انٓ ٝو ٚايؿٝوو ٚ ّٛجووسا ٤تكٝوو ِٝغ و ٌَ ٭ اٖ ٤وورٙ
اجلُع ٝم ٚع٬قتٗ يؿ ٦م انطتؿٝدٚ ٠متٚ ًٜٗٛايع٬قو م ؾُٝو ٗٓٝو ٚ ،تٛؾوً
ايدزاض ١ىل قعـ عدا انتطٛعني ٗر ٙاجلُع ٝم  ،نُ نػؿ ايدزاض ١عً٢
إٔ ايٓػ ط ايػ يظ عً ٢جم ٫م اجلُع ٝم ا٭ًٖٖ ١ٝو ٛزع ٜو ١ايطؿٛيوٚ ١ا٭ََٛو،١
ٚذداة ١اٖ٫تُ ّ أْػط ٚ ١ساَخ

 ١ٜايبٚ ١٦ٝذكٛم اإلْط ٕٚ ،أٚؾ ايدزاضو١

كووسٚز ٠تعصٜووص ايتع و ٚ ٕٚايتٓطووٝل ووني اجلُع ٝو م ايع ًَوو ١يف جم و ٍ انووسأٚ ٠ش ٜو ٠
ايتُ ٚ ٌٜٛشاي ١ايك ٛٝايبحتٚقساطٚ ١ٝاإل از ١ٜعٔ عٌُ ٖر ٙاجلُع ٝم.
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ٖٚرا َ أندت٘ زاض ( ١أَ ْ ٞقٓدٚ )23( ) ّ2005 ٌٜاييت ٖدؾ ىل تدٜود ٚز
اجلُعٝو م ا٭ًٖٝوو ١يف تٓؿٝوور ا٭ٖووداف اإلمن ٝ٥وو ١يف َؿووس ٚ ،ووساش ا٫هو  ٙاجلدٜوود
ذم ٛايػسانٚ ١انػ زن ١ني ان٪ضط م ا هَٝٛوٚ ١اجلُعٝو م ا٭ًٖٝوٚ ١تٛؾوً
ايدزاضو ١ىل إٔ اجلُعٝو م ا٭ًٖٝوو ١يف َطًووع ا٭يؿٝوو ١ايال يالوو ١قوود ضووحً َ٪غوسام
زم  ١ٝيف َه ؾر ١ايؿكس َالٌ  :تدزٜظ ٚتأٖ ٌٝانسأ ٠ايؿكحت ٠إلق ؾ ١ىل جمو ٍ
ايٓٗوٛ

و يتعًٚ ِٝجمو ٍ ايب٦ٝوٚ ١جمو ٍ ايودؾ ع عؤ ا كوٛم ايط ٝضوٚ ١ٝاندْٝوو١

ٚا٫قتؿ و ٚ ١ٜا٫جتُ عٝوو ،١إلق و ؾ ١ىل اخلوودَ م ايؿوور ١ٝا٭ض ضووٚ ،١ٝأٚؾ و
ايدزاض ١ايعٌُ عً ٤ ٓ ٢قدزام اجلُع ٝم ا٭ًٖٝوٚ ١تٗ٦ٝو ١انٓو ا ايكو ْ ْٞٛيتوٛؾحت
 ٦ٝوو ١ق ْْٝٛو وو َٓ ١ضو ووب ١يعُ ووٌ ٖو وور ٙاجلُع ٝوو م ٚت ووٛؾحت َ٪ضطو وو ١يًتٓطو ووٝل و ووني
اجلُع ٝوو م ا٭ًٖٝو ووٚ ١انٓظُ وو م ا هَٝٛو ووٚ ١تػو ووحٝع ايتػو ووبٝو ٚتو ووٛؾحت ؾو ووسف
ايتٛاؾٌ ٚتب ٍ اخلربام ني ٖر ٙانٓظُ م .
ٚؾٖ ٢ورا اإلطو ز نػوؿ ْتو ٥خ زاضوٝٗ ( ١حو ١حمُود ايود)24() ّ2005ًُٜٞإٔ
ان ووسأ ٠يف ايبر ووس ٜٔتٛاج وو٘ ت وود ٜم َٚعٛقو و م تكً ووٌ َ وؤ ؾسؾ ووتٗ يف انػو و زن١
ٚايتٝ ٛووـ أُٖٗ و قووعـ خمسج و م تعًوو ِٝانووسأٚ ٠عوودّ تٛاؾكٗ و َووع ضووٛم ايعُووٌ،
ٚتؿكوو ٌٝايوورنٛز عوؤ اإلْ و ث يف ايتٝ ٛووـٚ ،عوودّ تووٛاؾس ايتعًوو ِٝانٗووين يًؿت ٝو م
ٚقعـ ايتدزٜظ انٗين يعدّ تٛاؾس ساَخ تدزٜظ ٚتأَٖ ٌٝت ؿؿ ١يًُسأٚ ٠تودْٞ
َطووتٚ ٣ٛعوو ٞانووسأ ٠أُٖٝووٚ ١زٖ و يف ايتُٓٝووٚ ١عوودّ ةكوو ١ايووبعا يف قوودز ٠انووسأ٠
انٗٓٝوو ١ا٭َووس ايوور٪ٜ ٟنوود أُٖٝووْ ١ػووس ةك ؾوو ١ايٓووٛع ا٫جتُو ع ٚ ٞةو ٍ َؿو ِٖٝ
ايووتُهني ٚايتُٓٝوو ١انطووتداَ ،١مب و سمكوول َصٜووداً َوؤ ايعدايوو ١ا٫جتُ عٝووَٚ ١بوودأ
ته و و ؾ ٪ايؿو ووسف يف اجملتُ و ووعٚ ،أٚؾ و و ايدزاض و وو ١كو ووسٚزَ ٠و وو د َٓظو ووٛز ايٓ و ووٛع
ا٫جتُ ع ٞيف جم ٍ ايتعًٚ ِٝايتودزٜظ ٚايورٜ ٟتكؤُ اإلقوساز أُٖٝو ١اجلٓطوني
يف انط و و ُٖ ١يف ايتُٓٝو ووٚ ١ايتأنٝو وود عًو وو ٢أُٖٝو وو ١ايعدايو وو ١يف ايؿو ووسف ٚانو ووٛاز
ٚانػو زن ١ا٫زم ٝوو ١يف ختطووٝط ٚتطبٝوول ٚتكٝوو ِٝمجٝووع ايوورباَخ ٚاخلوودَ م يف
اجملتُع
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زاض وو ٜ ْ ( ١وو ١أ وو ٛع ووٛف ٚ)25( ) ّ2005اي وويت ٖ وودؾ ىل تؿع ٝووٌ

ايتعو ٚ ٕٚايتٛاؾووٌ ٚايتػووبٝو ووني اجلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو١

و ٜوو ٟ ٪ىل انػ و زن١

ا٫زم  ١ٝيف تُٓ ١ٝاجملتُع إلق ؾ ١ىل تؿع ٌٝمتهني ٚتك ١ٜٛاجلُع ٝم ا٭ًٖ١ٝ
عٔ طسٜل ش ٠ ٜقدزتٗ ان٪ضطٚ ١ٝايبػوسٚ ،١ٜأجسٜو ٖور ٙايدزاضو ١عًو ٢عٓٝوَ ١ؤ
اجلُع ٝم ا٭ًٖ َٔ ١ٝحم ؾظيت اإلضوهٓدزَٚ ١ٜسضوَ ٞطوسٚ ٚتٛؾوً ايدزاضو١
ىل أُٖ ١ٝايتٛاؾٌ ٚايتؿ عٌ ني اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝا٭َس ايرٜ ٟصٜود َؤ ؾ عًٝو١
ٖر ٙاجلُع ٝم يف تٓؿٝر َػسٚع تٗ  ٚساجمٗ .
نُو أغو زم ْتو ٥خ زاضووٜٖٛ ( ١وودا عووديٚ )26() ّ2005 ٞايويت ٖوودؾ ىل تًٝووٌ
ٚز َٓظُوو م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف ً ووٛز ٠ض ٝض وو ١ايسؾ ٖ ٝوو ١ا٫جتُ ع ٝوو ١يف اي ووٛطٔ
ايعس ووٚ ٞتك ٝووٚ ِٝز ٖ وور ٙانٓظُو و م ٚأ عو و ٖ وورا اي وودٚز ٚذ وود َٚ ٙ ٚوود ٣ؾع يٝت وو٘،
ٚتٛؾً ايدزاض ١ىل إٔ ايتػحتام اييت

ك

يٓظ ّ ايع ن ٞع  ٠ايٓظس يف أ ٚاز

نٌ َٔ ايدٚيَٓٚ ١ظُ م اجملتُع اندْ ٚ ٞسشم انٓظُ م غحت ا ه ١َٝٛنؿ عٌ
ٍّ
زٝ٥ط ٞيف ايتُٓٚ ١ٝاتك ذيو َٔ غساى نالحت َٔ  ٍٚايٛطٔ ايعس  ٞيف ؾوٓع
ايط ٝض م ا٫جتُ ع ،١ٝنُ تٛؾً ايدزاض ١ىل إٔ ٖور ٙانٓظُو م تعو ْ ٞايهوالحت
َو وؤ ايؿو ووع ٛم َٓٗ وو قو ووعـ ا٭طو ووس ان٪ضطو ووٚ ١ٝايكو وودزام ٚانٗ وو زام ايتٓظُٝٝو وو١
ٚاإل از ١ٜار ٙانٓظُ م ٚضٝطس ٠ايك ٛٝايك ْ ١ْٝٛعً ٢ذسنوَٓ ١ظُو م اجملتُوع
اندْ.ٞ
نُو ذ ٚيو

()27

زاضوو ( ١ؾ طُوو ١عًوو ٞؾكووٌ ) ّ2006

تدٜوود أضووب ا َٚظو ٖس

ايتُٝٝص قد انسأ ٠يف ايوْٚ ُٔٝت ٥حٗو ايطوًب ١ٝعًو ٢اجملتُوع ايوُٝين ؿوؿ ١ع َو١
ٚانسأ ٠ؿوؿ ١ة ؾوٚ ،١تٛؾوً ايدزاضو ١ىل إٔ ٖٓو ى تساجعو ٚاقور ؾُٝو ٜتعًول
ككو و  ٜذك ووٛم ان ووسأ ٠يف اي وو ُٔٝؾعً وو ٢اي ووسغِ َ وؤ ٕ اي وو ُٔٝق وود غ ووٗدم ة ووٍ٬
ايطٓٛام ا٭ةحت ٠تطٛز نبحت ٚٚاضوع يف خمتًوـ َٓو ذ ٞا ٝو  ٫ ٠إٔ ٚقوع انوسأ٠
مل ٜػٗد ْؿظ ايدزج َٔ ١ايتطٛز يف خمتًـ اجلٛاْظ ا٫قتؿو ٚ ١ٜا٫جتُ عٝو١
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ٚايط ٝضو ووٚ ١ٝايالك ؾٝو ووٚ ١يف جم و و ٫م ايعُو ووٌ َٚط و و ذ ١انػ و و زن ١ايط ٝضو ووٚ ١ٝيف
َٓظُ م اجملتُع اندَْٚ ٞط ذ ١ا س ٜم ايع َ ١يًُسأ ٠اي. ١ُٝٓٝ
ٚؾٖ ٢را اإلط ز اضتٗدؾ

()28

زاض ( ١حمُد ْٛز ؾسذو م ) ّ2006

يكو  ٤ايكو٤ٛ

عًٚ ٢اقع َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف ايوٛطٔ ايعس وٚ ٞع٬قتو٘ مب٪ضطو م ايدٚيو،١
ٚتدٜوود ٚز َٓظُ و م اجملتُ ووع انوودْ ٞيف َٛاجٗووَ ١ظوو ٖس ايتُٝووص قوود ان ووسأ ٠يف
ايتػووسٜع م ايعس ٝووٚ ،١تٛؾووً ايدزاضوو ١ىل أْػووط ١ايطؿٛيووٚ ١انط و عدام ان ٜوو١
ٚزع  ١ٜانطٓني متالٌ اجل ْظ ا٭نرب َٔ ْػ ط َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف ايدٍٚ
ايعس  ٫ٚ ١ٝمتالٌ قك ٚ ٜذكٛم انوسأ ٫ ٠ذٝوصاً حمود ٚاً يف ْػو ط ٖور ٙانٓظُو م،
نُ أندم ايدزاض ١إٔ َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞايعس  ٞتع ْ َٔ ٞجمُٛع ١قٛٝ
تػسٜعَ ١ٝالٌ ايك ٛٝعًْ ٢ػو ط ايٓك و م انٗٓٝوٚ ١ايعُ يٝوٚ ١ايسق و ١عًوْ ٢ػو ٤
ا٭ذصاا ايط ٝضٚ ١ٝايسق  ١عً ٢متٖ ٌٜٛر ٙانٓظُ م ،نُ أندم ٖور ٙايدزاضو١
عً ٢تؿ عد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف جم ٍ ايودؾ ع عؤ ا كوٛم ٚا سٜو م
ٚقك  ٜانسأ ٠يف ايٛق ايسأٖ.
نُ و اض ووتٗدؾ

زاضوو ( ١ؾٛش ٜوو ١وو َس ذوو )29( ) ّ2006 ٍٛتد ٜوود ٚز َٓظُوو م

اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف ت وودع ِٝايتُٓ ٝوو ١اي ووٚ ، ُٔٝتٛؾ ووً ايدزاض وو ١ىل إٔ َٓظُو و م
اجملتُع اندْ ٞأؾبر تك ّٛدٚز ايػسٜو ايؿ عٌ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝعً ٢ن ؾ١
انطووت ٜٛم ا٫جتُ عٝووٚ ١ا٫قتؿ و ٚ ،١ٜيعووٌ أٖووِ ٖوور ٙا٭ْػووط ١توودع ِٝةوودَ م
ايسع  ١ٜايؿر ١ٝا٭ٚيٚ ١ٝايؿر ١اإلدم ٚ ١ٝجمو ٍ انػو زٜع اإلْت جٝو ١ايؿوػحت،٠
ٚجم و ٍ ايت وودزٜظ ٚايتأٖ ٝووٌ ٚحم وو ٛا٭َ ٝووٚ ١جموو ٍ اي وودؾ ع ع وؤ ذك ووٛم اإلْطوو ٕ ،
ٚجم و ٍ ايطؿٛيووٚ ١تُٓٝوو ١اجملتُع و م احملًٝوو ،١نُ و تٛؾووً ٖوور ٙايدزاضوو ١ىل إٔ
ٖر ٙانٓظُ م تٛاج٘ ايعدٜد َٔ ايؿع ٛم َالوٌ :إٔ عوا أْػوطٖ ١ور ٙانٓظُو م
َٛمسٚ ،ٞقآي ١ايتُٜٛوٌ انكودّ َؤ ا هَٛو ١اور ٙانٓظُو مٚ ،إٔ ايبٓو  ٤ااٝهًوٞ
نعظِ َٓظُو م اجملتُوع انودْٜ ٫ ٞوستبط ٭ٖوداف ايويت أْػوَ ٦ؤ أجًوٗ ٖورٙ
انٓظُ م ٚقً ١ساَخ ايتدزٜظ ٚايتأٖ ٌٝانٛجٗ ١يك ٝام ٚأعك  ٤اا ٦ٝم اإل ازٜو١
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يف تًوو انٓظُو م ،إلقو ؾ ١ىل عودّ ٚجوو ٛؾكوسام اُ٥و ١يووبعا ٖور ٙانٓظُو م
ٚقووعـ َػ و زن ١انووسأ ٠يف عُووٌ تًووو انٓظُ و مٚ ،أٚؾ و ٖوور ٙايدزاضوو ١كووسٚز٠
ت وودزٜظ ٚتأٖ ٝووٌ ٚت وودزٜظ قٝو و ام َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْٚ ٞتط ووٜٛس ي ٝوو ١تٓؿ ٝوور
اخلطو ووط ٚا٭ٖو ووداف انسضو وو ١َٛيتًو ووو انٓظُ و و م ٚتؿعٝو ووٌ ٚز َه تو ووظ ايػ و وٕٛ٦
ا٫جتُ عٚ ١ٝايعٌُ يف اإلغساف ٚانت ع ١عًٖ ٢ر ٙانٓظُ م ٚتٛؾحت ي ١ٝيًتٛاؾٌ
ٚايتٓطووٝل ووني َٓظُ و م اجملتُووع انوودَْ ٞووع عكووٗ َوؤ جٗوو ٚ ١زؾووع ان٪ضط و م
ا ه َٔ ١َٝٛجٗ ١أةس. ٣
ٚأ ٗسم ْت ٥خ زاضْْٛٗ ( ١ود ايكو ز )30() ّ2006 ٟإٔ َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ
او ايعدٜوود َوؤ اٯيٝو م ٚايوورباَخ ايوويت تٗووتِ ككو  ٜانووسأٚ ٠تووٛؾس زٜ٩ووَ ١ػوورتن١
اه و  ٙذكووٛم انووسأٚ ،٠أنوودم ايدازضوو ١عًوو ٢إٔ َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞتٛاج وو٘
ايهووالحت َوؤ ايؿووع ٛم أُٖٗ و ؾووع ٛم ايتُٜٛووٌ ،نُ و إٔ عووا جٗ و م ايتُٜٛووٌ
تؿ ووس

أجٓ وود ٠عً وو ٖ ٢وور ٙانٓظُو و م إلقو و ؾ ١ىل ق ووعـ ايتػ ووبٝو ووني ٖ وورٙ

انٓظُ م.
نُو و اض ووتٗدؾ

زاض وو ( ١أيؿو و اي وود ع )31( ) ّ2006 ٞتد ٜوود أٚقو و ع ان ووسأ ٠يف

َٓظُو م اجملتُووع انوودَْ ٞوؤ ةوو ٍ٬ايتعووسف عًووْ ٢ػووأ٪َ ٠ضطو م اجملتُووع انوودْٞ
ٚتطٛزٖ يف ايٚ ُٔٝعد ٖ ٚأْٛاعٗ إلق ؾ ١ىل َعسؾوْ ١طوبَ ١ػو زن ١انوسأ ٠يف
ٖو وور ٙان٪ضط وو م َٚعسؾو وو ١أٖو ووِ ايعٛاَو ووٌ انط وو عد ٠يص ٜوو َ ٠ػ وو زن ١انو ووسأٗ ٠و وورٙ
ان٪ضط مٚ ،تٛؾً ايدزاض ١ىل قوعـ عكو ١ٜٛانوسأ ٠يف َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ
يف انسانو ووص ايكٜ ٝو ووٚ ١ايتٓؿٝرٜو ووٚ ١ة ؾو وو ١ا٭ذو ووصاا ايط ٝضو ووٚ ،١ٝإ احمل و ود ام
ا٫جتُ عٚ ١ٝايالك ؾ َ ١ٝتصاٍ تًعظ ٚزًا ٖ ًَ يف ا ود َؤ َػو زن ١انوسأ ،٠نُو
أن وودم ايدزاض وو ١عً وو ٢إٔ ع ووا ٖ وور ٙاجلُعٝو و م وودأم تٗ ووتِ يف ايؿ وورت ٠ا٭ة ووحت٠
كك  ٜايدؾ ع عٔ انسأ. ٠
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ٚتتؿل َع ذيو زاض ( ١دمٝظ أ  ٛايطسٚز عبود ايكو ز  )32() ّ2006ايويت ٖودؾ
ىل ايتعسف عًَٛ ٢قـ ا٭ضسَ ٠ؤ تعًو ِٝايؿتو ٚ ٠تدٜود أٖوِ ا٭ضوب ا ٚايعكبو م
اييت تكـ أَ ّ ايتر م أَٛ ٚاؾً ١ايؿت  ٠يًتعً ِٝيف ايٚ ،ُٔٝتٛؾوً ايدزاضو ١ىل
إٔ أٖووِ َعٛق و م تعًوو ِٝايؿت و  ٠تعوو ٛىل عوودّ ٚعوو ٞا٭ضووس ٠أُٖٝوو ١تعًوو ِٝايؿت و ٠
ٚايوصٚاد انبهووس ٚايٓظوس ٠ايتكًٝدٜوو ١يتعًو ِٝايؿتو  ٠عتبو ز إٔ ٚزٖو ٜٓتٗو ٞو يصٚاد
ٚتس  ١ٝا٭ ٓ ٚ ،٤ا٭َٚ ،١ٝايع ام ٚايتك يٝد ا٫جتُ ع ١ٝايط ٥د ٠يف ايسٜـ َ تصاٍ
تػووهٌ َعٛق و م أَ و ّ تعًوو ِٝايؿت و  ،٠نُ و إٔ ا٫ةووت٬ط يف ايتعًوو ِٝووني ايوورنٛز
ٚاإلْو ث ٚعوودّ ٚجووَ ٛوودازع ة ؾوو ١يًؿت ٝو م ٚتوودْ ٞانطووت ٣ٛانعٝػوو ٞيهووالحت َوؤ
ا٭ضووس ٚحمد ٜ ٚوو ١ايبٓٝوو ١ايترتٝوو ١اي٬شَوو ١يتعًوو ِٝايؿت و ٚ ٠قووٝل ايطووهٔ تػووهٌ
َعٛق م أَ تعً ِٝايؿت ٝم ضٛا ٤يف ايسٜـ أ ٚا كس .
نُو ذ ٚيو

زاضو )33( ) 2006 Mukherjee, Tuhin) ١تكٝو ِٝايورباَخ

انكدَوو ١يًُووسأ ٠ة ؾوو ١يف جم و ٍ ايت وودزٜظ ٚايتطووٜٛلٚ ،نػووؿ ْت و ٥خ ايدزاض وو١
ارمؿ

ايسع  ١ٜايؿرٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝانتكدَ ١يًُوسأٚ ٠ارمؿو

يف ؾوٓع ايكووساز ٚيف اْ٫ت

َػو زن ١انوسأ٠

و م ايع َوٚ ١احملًٝووٚ ١أٚؾو ايدزاضو ١أُٖٝوو١

وو٬م

ايتٛعٝو وو ١يًُو ووسأ ٠ؾ ُٝو و ٜتعًو وول نػ و و زن ١ايط ٝضو ووٚ ١ٝأُٖٝو وو ١ايو ووٛع ٞايؿو وورٞ
ٚايتعً ُٞٝيًُسأ. ٠
نُ و ٖوودؾ

زاضووْ ( ١وود ٣ؾكووَٗ ١ًٝووس) ّ2007 ٟ

()34

ىل يك و  ٤ايكوو ٤ٛعًوو٢

هس ووَٓ ١ظُوو ١انووسأ ٠ايعس ٝوو ١يف قك و  ٜايٓووٛع ا٫جتُ و عٚ ،ٞأٚقوور ايدزاضوو ١إٔ
َٓظُ ١انسأ ٠ايعس  ١ٝتطوع ٢ىل غ ٜو م ة٬ةوٖٚ ١و : ٞمتهوني انوسأٚ ٠تعصٜوص قودزاتٗ ،
ةووِ تٛعٝوو ١انووسأٚ ٠اجملتُووع أٚقو ع انووسأٚ ٠قكو  ، ٖ ٜإلقو ؾ ١ىل تؿعٝووٌ ٚتٓطووٝل
ايتعوو  ٕٚووني اي وود ٍٚايعس  ٝوو ١يًعُ ووٌ عً وو ٢مته ووني ان ووسأ ٠ايعس  ٝوو ،١نُوو أٚق وور
ايدزاضووٖٓ ٕ ١و ى ايهووالحت َوؤ انعٛقو م ايوويت تكووـ أَو ّ متهووني انووسأ ٠ايعس ٝووَٗٓ ١و
قعـ ايؿسف انت ذ ١أَ ّ انسأ٠
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ٚا٫قتؿ و  ١ٜإلق و ؾ ١ىل ضووٝطس ٠ايع و ام ٚايتك يٝوود ٚايٓظووس ٠ايتكًٝدٜوو ١٭ ٚاز
انسأ ٠ايعس  ١ٝا٭َس اير٪ٜ ٟةس عًَ ٢ػ زنتٗ يف ا  ٠ ٝايع َ. ١
 ٖٚو وودؾ

زاض و ووB.R.( ١

) ّ2008 Siwal,

()35

ىل تً ٝو ووٌ سْو و و َخ ايٓ و ووٛع

ا٫جتُ ع ٞيًُسأ ٠اير ٟاضتٗدف ايككو  ٤عًو ٢ايؿكوس َؤ ةو ٍ٬تطوٜٛس انػو زٜع
اإلْت ج ١ٝايؿػحتٚ ٠ايت طٝط احملًٚ ٞاجلٗ ٛايرات ١ٝيًٓط  ٤ايؿكحتامٚ ،ذيوو
َ وؤ ة وو ٍ٬ةط وو ١تط ووتػسم  10ض ووٓٛام ،نُوو ذ ٚيوو ايدزاض وو ١تك ٝوو ِٝاإلج ووسا٤ام
ٚاٯي ٝم ا ه ١َٝٛاييت اضوتٗدؾ تكٝول ايوتُهني ا٫قتؿو  ٟيًُوسأٚ ،٠تٛؾوً
ايدزاضوو ١ىل تعوود اٯيٝو م ايوويت تت وورٖ ا هَٛوو ١يتركٝوول ايووتُهني ا٫قتؿو ٟ
يًُسأٚ ٠اييت تتكُٔ ا ؿ ٍٛعً ٢ايكسٚ

ايؿػحت ٚ ٠عِ انػوسٚع م اإلْت جٝو١

ايؿووػحت ، ٠تُٓٝوو ١انٓو طل ايسٜؿٝوو ١ايؿكووحتَ ،٠ػووسٚع م اإلضووه ٕ حملوود ٟ ٚايوودةٌ،
عِ َ ٚخ ذ ٟٚايؿ ٦م اخل ؾ ،١تودع ِٝاجلٗو ٛايراتٝوٚ ١ايتطٛعٝو ،١تُٓٝو ١انوٛاز
ايبػس ،١ٜتٛؾ ٞايدزاض ١أُٖ ١ٝتٛؾحت ؾسف عٌُ يًٓط  ٤ايؿكوحتام ٚايعُوٌ عًو٢
ت طني َطوت ٣ٛةوٌ ا٭ضوس ايؿكوحتٚ ،٠توٛؾحت ايسع ٜو ١ايؿورٚ ١ٝةودَ م ايتٛعٝو١
ايؿ وورٚ ١ٝايعُ ووٌ عً ووٓ ٢و و  ٤ايك وودزام ٚتك ٝوول ا٫ض ووتك ٍ٬ا٫قتؿو و ٚ ٚ ،ٟزام
تدزٜبو وو٘ َٓظُو وو ١يًٓط وو ٚ ٤ايعُو ووٌ عًو وو ٢تكٝو وول ايعدايو وو ١ا٫جتُ عٝو وو ١يف ؾو ووسف
ا ؿ ٍٛعً ٢اخلدَ م  َ ٚد قك  ٜايٓٛع ا٫جتُ ع.ٞ
ٚتتؿ وول َ ووع ذي ووو زاض وو ( ١أَ وو ١ايؿ ووبٛز سم ٝووٚ )36() ّ2008 ٢اي وويت ٖ وودؾ ىل
ايتعووسف عًوو ٢أٖووِ ايعٛاَووٌ انوو٪ةس ٠عًوو ٢ؾووسف تسقوو ٢انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١يف ان٪ضط و م
ٚاجلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو ١يف ايووٚ ،ُٔٝتٛؾووً ايدزاضوو ١ىل أُٖٝوو ١تعًوو ِٝانووسأٚ ٠غووسع
ايتعًووٚ ِٝانؿ و ٖ ِٝا٫زم ٝوو ١ذموو ٛتٓػوو ١٦انووسأ ٠يف ا  ٝو  ٠ا٫جتُ عٝووٚ ٚ ١زٖ و يف
انػ زن ١يف اخت ذ ايكسازام ٚتٛؾحت ايؿسف انته ؾ ١٦يًُوسأ ٠ايع ًَو ١يف ايرتقو ٞيف
اي٥ ٛـ ايع َٚ ،١أٚؾ ايدزاضو ١أُٖٝو ١عوِ اجلُعٝو م ٚان٪ضطو م ا٭ًٖٝو ١نو
تكوو ّٛوو٘ َوؤ ٚز زم و  ٞذموو ٛاجملتُووع ٚايعُووٌ عًوو ٢تُٓٝوو ١قوودزام انووسأ ٠اإل ازٜوو١
ٚايك َٔ ١ٜ ٝة ٍ٬ا٭ْػوطٚ ١ايورباَخ ايويت تٓ ضوظ انوسأ ٠ايُٝٓٝوٚ ،١تسنٝوص عًو٢
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ايعًُ ١ٝايرت ٜ َ ١ٜٛعصش ايالك ١يف ايٓؿظ يد ٣انسأ ٤ ٓ ٚ ٠غ ؿو ١ٝانوسأ ٠ايعًُٝو١
ٚاإل از. ١ٜ
 ٚس ٜ٩وو ١تً ًٝٝوو ١يًدزاضو و م ايطو و ك ١دم وود أْٗو و ق وود تٓٛعو و يف أٖ ووداؾٗ ٚيف
ْت ٥حٗ و ٚاجمل و ٍ انه و ْ ٞايوويت أجس ٜو ؾ ٝو٘ ٚتٛؾوو ٝتٗ ؾكوود اٖتُ و

عووا ٖوورٙ

ايدزاض و م تردٜوود ٚز َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف توودع ِٝايتُٓٝوو ١احملًٝووَ ١الووٌ
تدع ِٝةدَ م ايسع  ١ٜا٫جتُ ع ١ٝ٭ؾسا اجملتُع َالٌ ةدَ م ايسع  ١ٜايؿور١ٝ
ٚجموو ٍ انػوو زٜع اإلْت ج ٝوو ١ايؿ ووػحتٚ ٠جموو ٍ ايت وودزٜظ ٚايتأٖ ٝووٌ ٚحم وو ٛا٭َ ٝوو١
ٚجم و ٍ ا٭ََٛووٚ ١ايطؿٛيووٚ ١جم و ٍ ذكووٛم اإلْط و ٕ َالووٌ :زاضوو ١أَ و ْ ٞقٓوودٌٜ
 ٚ ، ّ2005زاض ١ؾٛشَ ١ٜس ذ ٚ ، ّ2006 ٍٛزاض ١ؾ طُو ١ايهبٝطو ٚ ، ّ2006 ٞعوا
ٖر ٙايدزاض م قد زنصم عًٚ ٢اقع َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞع٬ق تٗ ن٪ضطو م
ا ه َٝٛووٚ ١ايكطوو ع اخلوو ف ٚ ٚزٖوو انتؿوو عد يف تك وود ِٜا٭ْػ ووط ١ا٫جتُ ع ٝوو١
ٚة ؾ ١جم ٍ ذكٛم اإلْطو ٕ ٚايودؾ ع قود قكو  ٜانوسأَ ٠الوٌ  :زاضو ١حمُود ْوٛز
ؾسذ م  ،ّ2006زاض ١أمئ زَك ٕ  ٚ ،ّ1999زاض ١ا

د ذطٔ ايرب س. ّ1994 ٟ

 ٚعووا ٖوور ٙايدزاض و م قوود زنووصم عًوو ٢انعٛق و م ايوويت تٛاجوو٘ أ ٚتوود َوؤ ز
َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف تُٓٝوو ١اجملتُووع ٚة ؾوو ١ايوويت تعُووٌ َووع انووسأَ ٠الووٌ :
زاضوو ١ن ٝو  ٤جووٜٖٛٚ ،ّ2003 ٍ٬وودا عووديٚ ،ّ2005 ٞاةتًؿ و ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١عوؤ
غحتٖ و َوؤ ايدزاض و م ايط و ك – ١بطووظ عًووِ ايب و ذالني -يف ْٗ و زنووصم عًوو٢
تدٜوود ٚز َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١اقتؿو ٚ ًٜتعًُٝٝوً
ٚؾ وورٚ ًٝض ٝض ووٚ ًٝجموو ٍ ذك ووٛم اإلْطوو ٕ ٖ َٓٚك وو ١ايعٓ ووـ انٛج وو ١ق وود ان ووسأ٠
ٚطبك و و عًو ووَٓ ٢ظُ و و م اجملتُو ووع انو وودْ ٞمبدٜٓو وو ١انهو وو ٬حم ؾظو وو ١ذكو ووسَٛم
جلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝووٚ ١ق وود اض ووتؿ ايب ذالو و ٕ َ وؤ ايدزاضو و م ايطوو ك ١يف تد ٜوود
أٖ ووداف ايدزاض وو ١ايسآٖ ووٚ ١تد ٜوود ْ ووٛع  َٚووٓٗخ ايدزاض ووٓ ٚ ،١و و  ٤أ ا ٠ايدزاض ووٚ ١يف
انك زَْ ١ع ايٓت ٥خ اييت أ ٗستٗ ايدزاض ١ايسآٖ. ١
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ٓ ٚو  ٤عً ٝو٘ ذو  ٍٚايب ذال و ٕ َوؤ ةوو ٍ٬ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١تدٜوود ٚز َٓظُ و م
اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف َد ١ٜٓانهٚ ،٬تدٜد أِٖ انعٛقو م ايويت
تد َٔ عٌُ ٖر ٙانٓظُ م يف جم ٍ متهني انسأ ٠اي١ُٝٓٝ
ثانياً :أهداف الدراسة :
 -1تدٜد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝتعً.ًُٝٝ
 -2تدٜد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝؾر.ًٝ
 -3تدٜد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝاقتؿ .ًٜ
 -4تدٜد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝض ٝض.ً ٝ
 -5تدٜد ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف جم ٍ َٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ.٠
 -6تدٜد أِٖ انعٛق م ايويت تود َؤ ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞيف متهوني
انسأ ٠اي. ١ُٝٓٝ
ثالجاً :تساؤالت الدراسة :
ٚ َ -1ز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝتعً ًُٝٝ؟
ٚ َ -2ز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝؾر ًٝ؟
ٚ َ -3ز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝاقتؿ  ًٜ؟
ٚ َ -4ز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝض ٝض ًٝ؟
ٚ َ -5ز َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف جم ٍ َٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ ٠؟
 َ -6أِٖ انعٛق م اييت تد َٔ ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞيف متهوني انوسأ٠
اي ١ُٝٓٝ؟
رابعاً :أهنية الدراسة :
تووأت ٞأُٖٝوو ١ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١اْط٬قوً َوؤ إٔ انووسأ ٠متالووٌ َو ٜكووسا َوؤ ْؿووـ
اجملتُ و ووع اي و ووُٝين ا٭َ و ووس اي و وور٪ٜ ٟن و وود عً و وو ٢أُٖ ٝو ووَ ١ػو وو زنتٗ يف ايتُٓ ٝو وو١
ا٫جتُ ع ٝوٚ ١ا٫قتؿ و  ١ٜيف اجملتُووع ٚقووسٚز ٠زؾووع قوودزاتٗ َ ٚه ْ تٗ و ٚتطووني
أ ا ٗ٥ايٝ ٛؿٞ

ٜصٜد َٔ ؾسف َػ زنتٗ يف ايتُٓٝوٚ ، ١اقتٓ عوً أُٖٝوٚ ١ز
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َٓظُوو م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ َ ٠وؤ ة وو ٍ٬ع ووِ اخل وودَ م ايتعً ُٝٝوو١
ٚايؿرٚ ١ٝا٫قتؿ ٚ ١ٜاٖ٫تُ ّ بكٛم انسأٖ َٓٚ ٠ك ١ايعٓـ انٛج٘ قدٖ ؾ٢
ايٛق ايسأٖ.
خامساً :مفاهيه الدراسة :
(َ )1ؿَٗٓ ّٛظُ م اجملتُع اندْ: ٞ
يعووٌ أ ووسش اٯزا ٤يف ٖوورا ايؿوود تعس ٜوـ "أَ و ْ ٞقٓوودٚ" ٌٜايوويت تووس ٣إٔ اجملتُووع
انوودْٖ ٞوو ٛجمُٛعوو ١ايتٓظ ُٝو م ايتطٛعٝوو ١ا ووس ٠ايوويت متووٮ اجمل و ٍ ايع و ّ ووني
ا٭ضسٚ ٠ايدٚي ١يتركٝل َؿ حل أؾسا ٖ ًَتصَ ١يف ذيو كوَٚ ِٝعو ٜحت ا٫ذورتاّ
ٚايتآةٚ ٞايتط َ ٚاإل از ٠ايطً. )37( ١ُٝ
ٜٚػحت تكسٜس ايًحٓو ١ا٫قتؿو ٚ ١ٜا٫جتُ عٝو ١يػس و ٞضو ( ٝاإلضوهٛا ) ىل إٔ
اجملتُووع انوودْٖ ٞوو ٛجمُٛعووَ ١وؤ ايتٓظ ُٝو م ا ووس ٠ايوويت متووٮ اجمل و ٍ ايع و ّ ووني
ا٭ضسٚ ٠ايدٚي ١يتركٝل َؿ حل أؾسا ٖ أ َٓ ٚؾع مج عًَ ،١ٝتصَ ١يف ذيو كِٝ
َٚع و ٜحت ا٫ذوورتاّ ٚايتط و َ ٚاإل از ٠ايطووًٚ ١ُٝتػووٌُ تٓظ ُٝو م اجملتُووع انوودْٞ
اجلُعٝو و م ٚا٭ذ ووصاا ٚاي ووسٚا ط ٚايٓك و و م ٚايٓ ووٛا  ٟا٫جتُ ع ٝوو ٚ ١ايتع ْٝٚو و م
ٚانع ٖد ٚايتحُع م ا٫جتُ عٝوٚ ١ايدٜٝٓوٚ ١نوٌ َٓظُو م ايك عود ٠ايػوعبَٚ ١ٝو
ىل ذيو َٔ َ٪ضط م أ ٚجمتُعو مَٚ ،ؤ أٖوِ أزنو ٕ اجملتُوع انودْ ٞا٭ض ضو١ٝ
ٖ ٛايؿعٌ اإلزا  ٟا س ٚايتطٛع. )38(ٞ
نُو و ٜرٓظ ووس يًُحتُ ووع ان وودْ ٞأْ وو٘ جمُٛع وو ١عسق وو َ ١ٝوؤ اجلُ عو و م غ ووحت
ايسمس ٝووٚ ١غ ووحت ايتح ز ٜووٚ ١انٓظُ وو ١ػ ووهٌ زمس وو ٞدزج وو ١أ ٚووأةسٚ ٣تط ووع ٢ىل
تٛطٝد َ ٖ ٛقو َ ِ٥ؤ ايكٛاعود ٚانعو ٜحت ٚاا ٝنوٌ ا٫جتُ عٝو ،١اجملتُوع انودْٞ
ٖوو ٛعو مل ا ٝو  ٠ا٫جتُ عٝوو ١انٓظُووَٚ ١وؤ أٖووِ مس توو٘ ايطٛعٝووٚ ١ا٫عتُو عًوو٢
اي وورام ػ ووهٌ ن ووبحت ٚا٫ض ووتك ٍ٬ع وؤ ايدٚي وو َ ١ووع أْ وو٘ َك ٝوود ٓظو و ّ قو و ْ ْٞٛأٚ
()39

جمُٛع َٔ ١ايكٛاعد.
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ٚعً ٢غساز َ تكدّ ٜرعسف اجملتُع اندْ ٞأْو٘ " جمُوٌ ان٪ضطو م ا٫جتُ عٝو١
ٚا٫قتؿ و ٚ ١ٜايط ٝضووٚ ١ٝايالك ؾٝوو ١ايوويت تتؿووـ أْٗ و غووحت ذهَٝٛوو ،١غووحت ٖ ؾوو١
يًس  ،طٛاع ١ٝاْ٫تُ ٚ ،٤مت زع ايدميكساط ١ٝيف ط زٖ ان٪ضط.ٞ

()40

ٜٚرعسف اجملتُع اندْ ٞأْ٘ ٖ ٛا٭ؾسا ٚاا ٦ٝم غحت ايسمسٝو ١ؿوؿتٗ عٓ ؾوس
ؾ عً ١يف َعظِ اجمل ٫م ايرت ٚ ١ٜٛا٫قتؿو ٚ ١ٜايؿورٚ ١ٝايالك ؾٝو ١نُو ٜتهوٕٛ
َٔ ان٪ضط م ايال َْ ١ٜٛالٌ اجلُع ٝم ا٭ًٖٚ ١ٝايٓك م انٗٓٚ ١ٝايعُ يٚ ١ٝايػسف
ايتح ز َٚ ١ٜغ ٗٗ َٔ ان٪ضط م ايتطٛع.١ٝ

()41

ٚعً ٢ذيو ٜػحت ٖرا انؿٗ ّٛىل نوٌ اجلُعٝو م ا٭ًٖٝوٚ ١ايٓك و م ايعُ يٝو١
ٚانٗٓ ٝووٚ ١ا٭ذ ووصاا ايط ٝض ووٚ ١ٝا٫توو ام َٚسان ووص ذك ووٛم اإلْطوو ٕ ٚاجلُعٝوو م
ايعًُٝوٚ ١ايالك ؾٝووٚ ١ا٭ْدٜو ١ايس ٜقوو ٚ ١ٝعكوٗ َ٪ضطو م ذدٜالوْ ١تٝحوو ١عًُٝو م
ايتروودٜا ا٫قتؿ و ٚ ٟا٫جتُ و ع ٞايوويت ق َ و

ٗ و ايوودٖٚ ٍٚوور ٙان٪ضط و م غووحت

ذه َٝٛووٚ ١غ ووحت زة ٝوو ١ؾٗ ووَ ٞط ووتكً ١ع وؤ ايدٚي ووٚ ١ايكب ًٝوو ١يف ٕ ٚاذ وود ،نُوو إٔ
اْ٫تُ  ٤او ٜهو ٕ ٛطسٜكو ١تطٛعٝوٚ ١متو زع يف طو ز ايدميكساطٝوٚ ١ايويت توستبط
مبؿٗ ّٛانػ زنٚ ١ا٫ةت ٝز .
ْٚط ووتٓتخ

و و ض ووبل إٔ َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞتػ ووٌُ ْظ َو وً ٚاض ووعً َ وؤ

انٓظُ م ٚان٪ضط م ا٭ًٖٚ ١ٝا٭ذوصاا ايط ٝضوٚ ١ٝايٓك و م ٚا٫تو ام ايعُ يٝو١
ٚا٭ْدٜوو ١ا٫جتُ عٝووٚ ١ايس ٜقووٚ ١ٝانٓظُ و م ايك عدٜوو ١ايوويت ٜٓكووِ ي ٗٝو ا٭ؾووسا
ػووهٌ اةت ٝو ز ٟنُ زضوو ١ايعُووٌ ايعوو ّ ٚحم ٚيوو ١ايتووأةحت يف ايط ٝض و م ٚاي وورباَخ
ا ه . ١َٝٛنُ ْٗ تكل َؿ حل َػرتن ١٭عك ٖٚ ، ٗ٥و ٢وريو تطوتٗدف
تكٝل ا٭ٖداف ايت ي: ١ٝ

()42

 -1تعٌُ عً ٧ًَ ٢ايؿساؽ ايرٜٓ ٟتخ عؤ اْطور ا ايدٚيوَ ١ؤ جمو ٫م ايسع ٜو١
ا٫جتُ عٚ ١ٝاجمل ٫م اخلدَ ١ٝاييت ن ْ تك. ٗ ّٛ
 - 2تكٝل ايعداي ١ا٫جتُ عٝوٜٚ ١كؿود ٗو ٚؾو ٍٛمجٝوع أؾوسا اجملتُوع أؾوسا
اجملتُع نؿ ز ايدةٌ ٚايالس ٕٚ ٠ٚمتٝٝص ٚانع ًَ ١انتط  ١ٜٚأَ ّ ايك ْ. ٕٛ
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 -3ايتٓػوو ١٦ا٫جتُ عٝووٚ ١ايط ٝضووَ ١ٝوؤ ةوو َ ٍ٬و تؿسقوو٘ َوؤ قووَٚ ِٝب و  ٨يف
أعك َ ٗ٥الٌ ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُ ٚ ٤ايتع ٚ ٕٚانػ زن. ١
 -4تُٓ ١ٝقدزام  َٗٚزام أعك َ ٗ٥الٌ َٗ زام ايكٚ ٠ ٝا ٛاز ٚانٓ ؾط. ١
 -5ايعُووٌ عًوو ٢تكٝوول ايسق وو ١عًوو ٢ايوورباَخ ٚاخلطووط ا هَٝٛوو ،١نُ و ْٗ و
تٛؾس اتؿ ٍ ازم  ٞني ا هٚ ١َٛاجلُ ٖحت.
ٚؾ ٢ق ٤ٛذيو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖٓ ى ةؿ ٥ـ متٝص َٓظُ م اجملتُع انودْٞ
َٓٗ و ا٫ضووتك٬يٚ ١ٝايتٓظوو ِٝايتًك و ٚ ٞ٥ز ٚانب و زٚ ٠ايؿس ٜووٚ ١ايعُووٌ ايتطووٛعٞ
ٚايؿعووٌ اإلزا َ ٟوؤ أجووٌ انؿووًر ١ايع َووٚ ١ايوودؾ ع عًوو ٢ذكووٛم ايؿ٦و م ايكووعٝؿ١
ٚتتُٝص ايع٬ق م يف اجملتُع اندْ ٞأْٗ أؾكٚ ١ٝيٝط زأض. ١ٝ
ٚؾ ٢ق َ ٤ٛضبل ميهؤ ٚقوع تعسٜؿو ً جساٝ٥و ً نٓظُو م اجملتُوع انودْٜ ٞتؿول
َ ووع أٖ ووداف ٚتطو و ٫٩م ايدزاض وو ١ايسآٖ وو " ١أْٗو و اجلُعٝو و م ا٭ًٖ ٝوو( ١ايٓط وو) ١ٜٛ
ٚا٫ت و ام ايٓط و  ١ٝ٥ايوويت تكوودّ ةوودَ م تعًُٝٝووٚ ١ؾوورٚ ١ٝاقتؿ و ٚ ١ٜةك ؾٝوو١
ٚتٛع ١ٜٛيًؿت ٚ ٠انسأ ٠مبد ١ٜٓانهٗ ٬دف مته ٗٓٝتعًُٝٝو ًٚ ،ؾورٚ ،ً ٝاقتؿو ، ٜ
ٚض ٝضٚ ، ٝجم ٍ َٓ ٖك ١ايعٓـ انٛج٘ قد انسأ ٠يدَخ انسأ ٠يف عًُ ٝم ايتُٓٝو١
يف اجملتُع اي." ٢ُٓٝ
(َ )2ؿٗ ّٛايتُهني :
ٗ ووس َؿٗ وو ّٛاي ووتُهني يف ْٗ  ٜوو ١تط ووع ٝٓٝم ايك ووسٕ ايعػ ووسٚ ٜٔأؾ ووب ا٭نال ووس
اضت داًَ يف ض ٝض م  ٚوساَخ َٓظُو م اجملتُوع انودْٖٚ ٞوَ ٛؤ أنالوس انؿو ِٖٝ
ايوويت تطووع ٢ىل ت ذوو ١ايؿسؾوو ١يًُووسأ ٠يًُػ و زن ١يف ايتُٓٝووَ ،١وؤ ةوو ٍ٬ي ٝو م
متهٔ انسأ َٔ ٠عٓ ؾس ايك ٠ٛا٫قتؿ ٚ ١ٜا٫جتُ عٚ ١ٝايط ٝض ٚ ١ٝا٫عتُ عًو٢
ايوورام يف تطووني أٚق و عٗ انعٝػووٚ ١ٝانػ و زن ١يف ؾووٓع ٚاخت و ذ ايكووسازام ايوويت
مت ووظ جٛاْو وظ ذ ٝتٗو و  ،ؾو و يتُهني  ٜٗوودف ىل ت ووٛؾحت ض وو ٝم تُٓ ووٜ ٟٛط ووتٓد عً وو٢
انػ و زنٚ ١ايتؿ عووٌ ووني ؾ ٦و م اجملتُووعٚ ،تطووٜٛس ايع٬ق و م ا٫جتُ عٝوو ١يف اه و ٙ
سمكل ايتٛاشٕ ٚا٫ضتكساز يف اجملتُع .

()43

مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت
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ٚايتُهني يػٜ ً ٜٛعٓ ٢ايكوٚ ٠ٛايتعصٜوص ،نُو ٜػوحت ىل َوٓ ايطوًط ١ايك ْْٝٛو١
ىل غ ـ َ أ ٚت ذ ١ايؿسؾ ١يًك ّ ٝعٌُ َ .

()44

ٜٚعسف ايبٓو ايدٚي ٞايتُهني أْ٘ عًُٝو ١تٗودف ىل تعصٜوص قودزام ا٭ؾوسا أٚ
اجلُ ع و م يطووس ة ٝو زام َعٓٝووٚ ١تًٜٛووٗ ىل جووسا٤ام ٚاي ٝو م تٗوودف ىل زؾووع
ايهؿ  ٠٤ن٪ضط ١أ ٚتٓظَ ِٝعني

()45

ٜٚسنووص ايووتُهني عًووْ ٢ك و ط ايكوو ٠ٛيف ايٓ و ع ٚتووٛؾحت ايؿووسف ٚانووٛاز يًٓ و ع
٫نتطو ا اخلووربام ٚانٗو زام ايوويت متهووِٓٗ َؤ ايطووٝطس ٠عًو ٢ذٝو تِٗ  ٚيتو يٞ
ؾو يتُهني عًُٝووَ ١تعوود  ٠ا٭ عو ا٫جتُ عٝوو ١ايوويت تطو عد ايٓو ع عًوو ٢ايطووٝطس٠
عً ٢ذ ٝتِٗ اخل ؾ ٖٛ ٌ ١عًُ ١ٝتعصٜص ايك ٠ٛيف ايٓ ع ٫ضت داَٗ يف ذ ٝتِٗ
اخل ؾٚ ١جمتُع تِٗ َٔ ة ٍ٬ايتوأةحت يف ايككو  ٜانُٗو ١يف اجملتُوع َؤ ةوٍ٬
تعًوو ِٝايٓ و ع انٗ و زام ٚانٗ و زام ٚانع و زف ايوويت َوؤ غووأْٗ تؿٝووصِٖ عًوو ٢اخت و ذ
اخلطٛام اي٬شَ ١يترطني أذٛااِ .

()46

ٚعً ٢ذيو ؾ يتُهني عًَُٝ ٜٓ ١ٝه ١ٝتطع ٢يتركٝل ايعدايٚ ١ايككو  ٤عًو٢
ايتُ ٝٝووص ووني أؾ ووسا ٚؾ٦وو م اجملتُ ووع ٚايط ووع ٞىل ق ووساز ٚتبٓ وو ٢ض ٝضوو م  ٚووساَخ
ٚتػووسٜع م  ٚق َ وو٪َ ١ضط و م تط ووع ٢ىل تُٓٝوو ١ق وودزام ايؿ ٦و م ايك ووعٝؿٚ ١تٓ ٜٛووع
َٛاز ٖ

ٜت ٝايؿسؾ ١ا يْ٬دَ د ٚانػ زن ١يف ساَخ َٚػسٚع م ايتُٓ.١ٝ

ٜٚرٛؾـ متهني انوسأ ٠أْو٘ ايعًُٝو ١ايويت ٛاضوطتٗ تؿوب ايٓطو  ٤قو زام عًو٢
ايتعووسف عًوو ٢أٚقو عٗٔ ذتووٜ ٢ووتُهٔ َوؤ انتطو ا انٗو زٚ ٠اخلووربٜٚ ،٠طووٛزٕ َوؤ
قوودزاتٗٔ ٫عتُ و عًوو ٢ايوورام ،نُ و ٜتكوؤُ غووساى انووسأ ٠يف جٛاْووظ ا  ٝو ٠
ا٫قتؿ ٚ ١ٜايط ٝضٚ ١ٝايالك ؾٚ ١ٝا٫جتُ ع ١ٝؿوؿتٗ َٚػو زنَٚ ١طوتؿٝد ٠يف
جٗ ٛايتُٓ١ٝ

()47

ٚٚؾك وو ن وو ضو ووبل ميهو وؤ ايكو وو ٍٛإٔ ايو ووتُهني ا٫قتؿ وو ٚ ٟايو ووتُهني ايط ٝضو ووٞ
ٚاي ووتُهني ا٫جتُو و ع ٞيًُ ووسأ ٠عًُ ٝوو ١تتك وؤُ ة وو٬ث أ عو و َرتا ط ووَٚ ١تداةً وو١
مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

428

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

د/أحمد عبدالحميد  ،د/فتحيت باحشوان

دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه المرأة اليمىيت

ؾ و يتُهني ا٫قتؿ و  ٟيًُووسأٜ ٠ووٛؾس ا و ْؿووٛذ ٜٗووتِ مته ٗٓٝو ض ٝضووٚ ،ً ٝايووتُهني
ايط ٝضٜ ٞطُ يًُوسأ ٠يطوٝطس ٠عًو ٢اخلطوط ٚايط ٝضو م ايويت ضوٛف تطوتؿٝد
َٓٗ انسأ ٠اقتؿو ٚ ًٜايوتُهني ا٫جتُو عٜ ٞعوصش قودزتٗ عًو ٢انػو زن ١اقتؿو ًٜ
ٜعصش َه ْٚ ٚ ١ز انسأ ٠يف اجملتُع .

()48

ٜٚرٓظس يًتُهني عً ٢اْ٘ عًُ ١ٝتتكُٔ َ : ًٜٞ

()49

ٚض ٝضًٝ

 -1ايكدز ٠عً ٢اخت ذ ايكسازام انستبط ١يظسٚف ايػ ؿٚ ١ٝاجملتُع. ١ٝ
 -2ايكدز ٠عً ٢ايٛؾ ٍٛىل انعً َٛم ٚانٛاز ٚايؿسف اي٬شَ٫ ١خت ذ ايكسازام .
 -3ايكدز ٠عً ٢ايتأةحت عً ٢ايتأةحت يف ايكسازام اجملُع. ١ٝ
 -4ايك وودز ٠عً وو ٢ايتعً ووٚ ِٝا ؿ وو ٍٛعً وو ٢انٗوو زام ٚاخل ووربام اي٬شَ وو ١يترط ووني
ايظسٚف ايػ ؿٚ ١ٝاجملُع. ١ٝ
 -5ايكدز ٠عً ٢ذداث ايتػٝحت َٔ ة ٍ٬ا٫زم ٚ ١ٝانػ زن ١اجملتُع.١ٝ
 -6ايكدز ٠عً ٢تٛضٝع ايؿسف ٚاخل ٝزام .
ٚتأضٝطوً عًوو ٢ذيووو ميهوؤ ٚقووع تعسٜؿ وً جساٝ٥وم يًووتُهني ٜتؿوول َووع أٖووداف
ٚتط و ٫٩م ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١أْوو٘ عًُٝوو ١تتكوؤُ جمُٛعوو ١اخلوودَ م ٚا٭ْػووط١
ٚايرباَخ ا٫جتُ عٚ ١ٝا٫قتؿ ٚ ١ٜايط ٝض ١ٝانكدَ ١يًُسأٚ ٠تػٌُ َ :٢ًٜ
 -1ايوتُهني ا٫قتؿو ٜ : ٟػوٌُ ا٭ْػوطٚ ١اخلودَ م ايويت تطوتٗدف شٜو  ٠ةووٌ
انسأَ ٠الٌ انػسٚع م اإلْت ج ١ٝايؿػحتٚ ٠ايعٌُ عً ٢تدزٜظ ٚتأٖ ٌٝانسأ ٠عًو٢
ايؿٓ ع م ا سؾ ٚ ١ٝايبَٚ ١ٝ٦ٝط عد ٠ايٓط  ٤عً ٢تطٜٛل َٓتحو تٗٔ ٚتوٛؾحت
قسٚ

َٝطس ٠يًٓط ٤

 -2ايتُهني ا٫جتُ عٜٚ : ٞػٌُ ايوتُهني ايتعًُٝو ٚ ٞايوتُهني ايؿورٚ ٞجمو ٍ
َٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ ،٠ؾ جمل ٍ ايتعًٜ ُٞٝستبط نػ زن ١يف ساَخ حمٛ
ا٭َٝووٚ ١تووٛؾحت ا٭ ٚام ايدزاضوو ١ٝيًؿت ٝو م ٚايعُووٌ عًوو ٢ايكك و  ٤عًوو ٢و ٖس٠
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ايتطووسا َوؤ ايتعًوو ِٝأَ و اجمل و ٍ ايؿوورٜ ٞتكوؤُ ايتٛعٝوو ١أُٖٝوو ١ايسع ٜوو١
ايؿرٚ ١ٝايؿر ١اإلدم  ١ٝيًٓط ٤
 -3ايتُهني ايط ٝضٚ : ٞايرٜ ٟتكُٔ ايتدزٜظ عً ٢انٗ زام ايكٚ ٚ ١ٜ ٝايتٛع١ٝ
أُٖٝوو ١انػ و زن ١يف اْ٫ت

و م ايع َووٚ ١احملًٝووَٚ ١ساقبووٖ ١وور ٙاْ٫ت

وم

َٚط ْد ٠ايٓط  ٤انسغر م يًٛؾ ٍٛىل َسانص ؾٓع ايكساز.
سادساً :نشأة وتطوير منظنات اجملتنع املدني احلديح يف الينن :
َسم َٓظُ م ا جملتُوع انودْ ٞيف ايو ُٔٝوال٬ث َساذوٌ أض ضوٚ ١ٝذيوو ْتٝحو١
ايتر٫ٛم ا٫جتُ عٚ ١ٝا٫قتؿ  ١ٜاييت َسم ٗ اي ُٔٝة زج ٚ ًٝاةًٚ ًٝميهؤ
زم ش ٖر ٙانساذٌ ؾ: ًٜٞ ُٝ

()50

َ -1سذً َ ١قبٌ ا٫ضتك( ٍ٬قبٌ  )ّ1967ذٝا ن ٕ ٜط ٛيف ايْ ُٔٝظ َني:
ْظ و ّ ًَهووٚ ٞزاةوو ٞيف ايػووُ ٍ ٚذهووِ اضووتعُ ز ٟيف اجلٓووٛا ٚاتطووُ ٖوورٙ
انسذًوو ١ػ ٝو ا َظ و ٖس ايتروودٜا اجتُ ع ٝوً ٚاقتؿ و ٚ ًٜض ٝضوو ًٝضووتالٓ ٤
َد ١ٜٓعدٕ ايٛاقع ١تا ا٫ضتعُ ز ايربٜط ْ ٞذٝا تأضط ؾٗٝو مجعٝو م
ةحتٜووٜٝٓ ٚ ١ووٚ ١أْدٜوو ١اجتُ عٝووٚ ١ةك ؾٝووٚ ١يهوؤ عووا َٓظُ و م اجملتُووع
انوودْ ٞقوود ازتبط و

يكبًٝو ١أ ٚانٓطكوو ٚ ١متالووٌ ٖوور ٙانسذًوو ١وودا ٜم ايووٛعٞ

ايط ٝضٚ ٞايٓك  .ٞنُ

زم انسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف ْػ َٓ ٤ظُ م ْطو ٜ٘ٛغوحت

ذه " ١َٝٛمجع ١ٝانسأ ٠ايعس  " ١ٝايويت تأضطو يف عو ّ  ّ1960نوأَٓ ٍٚظُو١
تٓػط يف جم ٍ انسأ. ٠
َ -2سذًوو ١ا٫ضووتك ٚ ٍ٬ووسٚش ايدٚيوو ١ايٝ ٛؿٝوو ١عكووظ ةووٛزَ 26 ٠وؤ ضووبتُرب يف
مش و ٍ ايووٚ ُٔٝةووٛز 14 ٠أنتوو ٛس  ،ّ1964ةووِ جوو ٤٬ا٫ضووتعُ ز يف ْ 30ووٛؾُرب
َ ّ1967وؤ جٓووٛا ايووٚ ُٔٝقٝو ّ ْظ َو ٕ ض ٝضوو ٕ ٝيف غووطس ٟايووٚ ُٔٝغووٗدم
ٖر ٙايؿرت ٠اذتٛآَ ٤ظُو م اجملتُوع انودْٚ ٞايويت اؾتكودم ىل ا٫ضوتك٬ي١ٝ
يف اإل ازٚ ٠ايتُٜٛووٌ ْتٝحوو ١ضووٝطس ٠ايٓظ و ّ انسنووصٚ . ٟاهٗ و ايدٚيوو ١اىل
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تُٓ ٝوو ١اجملتُ ووع َ وؤ ة وو ٍ٬ةط ووط تُٓ ٜٛووَ ١سنص ٜوو ٚ ١تٓظ وو ِٝانػو و زن١
ايػ ووعب َ ١ٝوؤ ة وو ٍ٬أط ووس َ٪ضط وو ١ٝأًٖ ٝووٚ ١متال ووٌ هس وو ١مجعٝوو م ايتعوو ٕٚ
ا٭ًٖ ٞيًتطٜٛس ( ) ّ1985 – 1975أذد ان٪ضط م ايٓ جر ١اييت ن ٕ ا ٚز
ؾع ٍ يف تُٓٚ ١ٝتدٜا اجملتُع ةؿٛؾً يف انٓ طل ايسٜؿ. ١ٝ
ٚاتطُ ٖر ٙانسذً ١ك ٠ ٝايدٚي ١يعًُ ١ٝايتردٜا ٚايتُٓٝو ١إلقو ؾ ١ىل
ٚزٖ و يف عووِ ٚتهووَٓ ٜٔٛظُ و م اجملتُووع انوودْٚ ،ٞزغووِ إٔ نوو ٬ايٓظ و َني
ن ْو يوو٘ أضو يٝظ َتعوود  ٠يف ايتع َووٌ َووع َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞؾأُْٗو
مت ة ٬يف زؾوا ايتعد ٜو ١ايط ٝضوٚ ١ٝايؿهسٜو ١ا٭َوس ايور ٟأ  ٣اىل ايطوٝطس٠
عًْ ٢ػ ط اجملتُع اندْٚ ٞز ط٘ مب٪ضط م ايدٚي ١ايسمس. ١ٝ
َ -3سذًووٚ ١يوو ١ايٛذوود - 1990( ٠ذتوو ٢اٯٕ) ٚايوويت أقووسم ؾ ٗٝو ايدٚيوو ١تووبين
ايدميكساطٚ ١ٝايتعد  ١ٜايط ٝضٚ ١ٝاإلقوساز بول اجملتُوع يف إٔ ٜوٓظِ ْؿطو٘
يف َ٪ضطو و م أَٓ ٚظُو و م اجتُ ع ٝووٚ ١اقتؿو و ٚ ١ٜةك ؾٝو و ١ض ووتك٬ي ١ٝع وؤ
ا هَٛوو ٚ ١قوود غووٗدم ٖوور ٙانسذًوو ١تطووٛزا نُ ٝوً ْٛٚع ٝوً نٓظُ و م اجملتُووع
انو وودْ ٞذٝو ووا أؾو ووبر ايظو ووسٚف ايط ٝضو ووٚ ١ٝا٫قتؿ وو  َٓ ١ٜضو ووب ١يتصاٜو وود
َٓظُ و و م اجملتُو ووع انو وودْ َٚ ٞزض و و ايدٚيو ووٚ ١زاً زم  ٝو وً يف تو وودعٖ ِٝو وورٙ
انٓظُ م ٚتػحٝع أْػطتٗ ٚة ؾ ١يف جم ٍ ايسع ٜو ١ا٫جتُ عٝو ٚ ١تكودِٜ
()51

اخلدَ م  ٚتعصٜص ايتُٓ ١ٝاحملًَٓٚ ١ٝظُ م ذكٛم اإلْط ٕ

ؾكد أقسم ايدٚي ١يف ضتٛزٖ ذل ايعٌُ ايط ٝض ٞا ص  ٚ ٞذول اجملتُوع يف
تٓظْ ِٝؿط٘ ض ٝضو ٚ ًٝاقتؿو  ٚ ًٜاجتُ عٝوً  ٚةك ؾٝوًٖٚ ،ور ٙانسذًو ١تعتورب
َسذً وو ١ايته وو ٜٔٛان٪ضط ووٚ ٞايكو و ْ ْٞٛنٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٚ ٞاي وويت
ا٫عرتاف ايسمس ٞجملتُع اندْ ٚ ٞا٭ذصاا ايط ٝضو ٚ ١ٝقود ٗوسم يف ٖورٙ
انسذً ١ايعدٜد َٔ ا٭ذصاا  ٚاجلُع ٝم  ٚايٓك م
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ٓظووس ٠تً ًٝٝوو ١نساذ ووٌ تط ووٛز َٓظُ و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف اي وو ُٔٝدم وود إٔ
تطٛزٖ قد ج  ٤اضتح  ١جملُٛع َٔ ١انتػحتام ايداةً ٚ ١ٝاخل زجٚ ١ٝاييت ميهٔ
زم شٖ ؾ: ًٜٞ ُٝ
أ -ايعٛاَ ووٌ ايداةً ٝوو :١متالًو و يف زغب وو ١أؾ ووسا اجملتُ ووع يف ايعُ ووٌ  ٚانػو و زن١
ض ٝضو وو ٚ ًٝاجتُ ع ٝو وً  ٚاقتؿ و و  ًٜضو ووتك٬ي ١ٝعو وؤ ايدٚيو وو . ١نُ و و ؾ و و ذظ
اإلؾ ٬ا٫قتؿ ٚ ٟاإل از ( ٟاخلؿ ؿو )١يف ايو ُٔٝعو ّ ٚ ،ّ 1995اْطور ا
ايدٚي َٔ ١اجمل ٍ ا٫جتُو ع ٞةو ز ضوًب ١ٝعًو ٢غ يبٝو ١ؾ٦و م اجملتُوع  ٚة ؾو١
انووسأ ،٠ا٭َووس ايوور ٟتتطًووظ تؿعٝووٌ انػ و زن ١ايػووعب ١ٝيف ايتُٓٝووَ ١وؤ ةووٍ٬
َٓظُ م اجملتُع اندْٞ
ا -ايعٛاَووٌ اخل زجٝوو: ١متالً و انووتػحتام ايدٚيٝوو ١انستبطوو ١يعٛنووٚ ١ايوويت أ م
اٖتُ َ و ٚي ٝوً يوودعِ ايتروو ٍٛايوودميكساط ٚ ٞتػووحٝع ْػ و ط اجملتُووع انوودْٞ
ذٝووا ذٖبو ايوود ٍٚان ذمووٚ ١انٓظُو م ايدٚيٝوو ١ىل ز ووط انطو عدام  ٚايتُٜٛووٌ
اخلو و زج ٞنٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞو و يتر ٍٛاي وودميكساطٓ ٚ ٞو و َٓ ٤ظُو و م
اجملتُع اندْ ٚ ٞاذرتاّ ذكٛم اإلْط ٕ .
سابعاً :جماالت نشاط منظنات اجملتنع املدني :
تكووَٓ ّٛظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞعًوو ٢أض و ع َوؤ ايعُووٌ ايتطووٛع ٚ ٞانب و زام
ايرات ١ٝيتُ زع ٚزٖ نكط ع ة يا ىل جٛاز نٌ َٔ ايدٚي ٚ ١ايكطو ع اخلو ف،
 ٚيف طو ز ذيووو ميهوؤ تدٜوود ة٬ةوو ١جمو ٫م زٝ٥طوو ١ٝيٓػو ط َٓظُو م اجملتُووع
()53

اندْ:ٖٞ ٞ

 -1اجملو و ٍ ايسعو و  ٞ٥اخل وودَ ٚ ٞاي وورٜ ٟط ووتٗدف ايؿ٦و و م ايؿك ووحت ٠يف اجملتُ ووع ٚ
ٜعتوورب ٖوورا اجمل و ٍ ايٓػ و ط ايتكًٝوود ٚ ٟا٭ضووٌٗ َوؤ ذٝووا ازتوو٘  ٚتٓؿٝوورٚ ٙ
ٜتٛاؾوول ٖوورا َووع حمدٜ ٚوو ١اخلووربام  ٚانٗ و زام يوود ٣ايك ٝو ام  ٚايع و ًَني يف
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ان٪ضطو م ا٭ًٖٝوو ١ؾكوو ٬عوؤ أُٖٝتوو٘ نٛاجٗوو ٚ ١تٓو َ ٞايؿكووس  ٚاضووتُساز توودْٞ
َطت ٜٛم انعٝػ ١يف ايد ٍٚايٓ َ. ١ٝ
 -2اجمل ٍ ايتُٓوٖٚ ٟٛوَ ٛؤ أٖوِ اجملو ٫م ة ؾو٪َ ٕ ١غوسام ايود ٍٚايٓ َٝو ١يف
ٖرا اجل ْظ َ شاي تعهظ ََ٬و ايؿكوس  ٚا سَو ٕ  ٚتطوتطٝع ايدٚيو ١ذا َو
ٚؾسم ع٬ق م ازم َ ١ٝع اجملتُع اندْ ٚ ٞتؿُٗو أُٖٝوٚ ١ز ٙإٔ تكول قؿوص٠
ْٛع ١ٝيف جم ٍ ايتُٓ ١ٝايبػس. ١ٜ
 -3جم ٍ ا كٛم ٜٗٚتِ يرتنٝص عًو ٢ذكوٛم اإلْطو ٕ و نؿٗ ّٛايعو ّ  ٚايورٟ
 ٜووس ط ٖ وور ٙا ك ووٛم مب تً ووـ جمو و ٫م ا ٝو و  ( ٠ذك ووٛم ض ٝض ووٚ ،١ٝذك ووٛم
اجتُ عٚ ،١ٝذكٛم انسأٚ ،٠ذكوٛم ايطؿوٌ )  ٚتسنوص أْػوطَٓ ١ظُو م اجملتُوع
اندْ ٞعً ٢زؾع َطوت ٣ٛايوٛع ٞا كوٛق ٚ ٞايط ٝضو ٞن تًوـ ؾ٦و م اجملتُوع ٚ
مته َٔ ٗٓٝايدؾ ع عٔ َؿ

ٗ  ٚايتعبحت عٔ أزا ٚ ٖ٤قك . ٖ ٜ

ثامناً :أهه منظنات اجملتنع املدني اليت تعنل مع املرأة يف الينن :
غووٗدم ايوو ُٔٝيف ايعكوو ٛا٭ةووحت ٠تطووٛزًا يف أعوودا ْٚػ و ط َٓظُ و م اجملتُووع
اييت تعٌُ يف جم ٍ زع  ١ٜانسأٚ ٠مته ٗٓٝاقتؿ ٚ ًٜاجتُ عٚ ًٝض ٝضَٚ ٝؤ أٖوِ
ٖر ٙانٓظُ م :
-1

()54

مجع ١ٝزع  ١ٜا٭ضس ٠ايٚ : ١ُٝٓٝاييت أْػ ٦ع ّ ٚ ّ1976تٓػط اجلُعٝو ١يف
اخلوودَ م ايؿوورٚ ١ٝايتعًُٝٝوو ١يًُووسأ ٚ ٠تكوود ِٜةوودَ م ا٭ََٛووٚ ١ايطؿٛيوو١
ٚتعصٜو ووص ةو وودَ م ايتٛعٝو ووٚ ١ايتالكٝو ووـ ايؿو وورٚ ٞتٓظو وو ِٝا٭ضو ووسٚ ٠ايؿو وور١
اإلدم .١ٝ

 -2مجع ١ٝايترد ٟيسع  ١ٜانع ق مٚ :اييت تأضط يف ع ّ ٚ ّ1998تكدّ ةدَ م
يًُسأ ٠انع ق ١يف اجمل ٍ ايتعً َٔ ُٞٝةَ ٍ٬ػسٚع َوخ انع قو م ذسنٝوً يف
اندازع َٚػسٚع حم ٛا٭َ ١ٝيًؿت ٝم اي٬ت ٞتطس ٔ َٔ ايتعً ِٝنُ تٗوتِ
تكد ِٜايسع  ١ٜايؿر ١ٝيًُسأ ٠انع ق ١ق ؾ ١ىل َط عدتٗ اقتؿو  ًٜعؤ
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طسٜوول انػووسٚع م اإلْت جٝوو ١ايؿووػحت ٠انوودز ٠يًوودةٌ  ٚت ذوو ١ؾووسف ايتوودزٜظ
ٚايتأٖ ٌٝيص ٠ ٜةرباتٗ  َٗٚزاتٗ .
َ -3سنووص َط و ْد ٠قك و  ٜانووسأ ٚ :٠ايوور ٟأْػوو ٧ع و ّ ٜٓٚ ّ1998ػووط انسنووص يف
جم و ٫م َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ قوود انووسأٚ ،٠ايت ؿٝووـ َوؤ ؾكووس انووسأ ٠عوؤ طسٜوول
متهٗٓٝوو اقتؿوو ٚ ،ًٜتطووني انط ووت ٣ٛايؿ وورٚ ٞايتعً ُٝوو ٞيًُ ووسأ ٚ ،٠ع وودا
تكوو زٜس ايظ ووٌ اخل ؾ وو ١مب وود ٣تٓؿ ٝوور اتؿ ق ٝوو ١ايككوو  ٤عً وو ٢مج ٝووع أغ ووه ٍ
ايتُٝٝووص قوود انووسأَٚ ٠وود ٣تٓؿٝوور ايربٚتٛنوو ٍٛاخل و ف و

كٛم ايالك ؾٝوو١

ٚا٫قتؿ ٚ ١ٜا٫جتُ ع ١ٝا .
َٓ -4توود ٣ايػووك ٥ل ايعس ووٞ

كووٛم اإلْط و ٕ ايوور ٟأْػوو ٧ع و ّ ٜٓٚ ّ1999ػووط

انٓتد ٣يف جم ٍ  ٚعدا ايدزاض م ٚايبرٛث انستبط ١بكٛم اإلْطو ٕ ؿوؿ١
ع َ ٚ ١ذكٛم انسأ ٠ؿؿ ١ة ؾ ٚ ١زاضو ١ايكوٛاْني ٚايتػوسٜع م ايٛطٓٝوَ ١ؤ
َٓظ ووٛز ذك ووٛم اإلْطوو ٕ ٚاق وورتا ٚتع وود ٌٜايك ووٛاْني اي وويت تتعوو ز

َ ووع ٖ وورٙ

ا كٛم  ٚعدا تك زٜس عٔ َد ٣تٓؿٝور انع ٖودام ٚانٛاةٝول ايدٚيٝو ١اخل ؾو١
بكٛم اإلْط ٕ.
 – 5غ ووبهَٓ ١ظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيًتُٓ ٝوو: ١عك وود ا٫جتُوو ع ايتأضٝط وو ٞا وورٙ
ايػ ووبه ١يف  ْ 8ووٛؾُرب  ٚ ّ1999تك ووِ يف عك ووٜٛتٗ (َٓ )21ظُ ووٚ ١تٗ وودف ىل
تعب ١٦ايط ق م ٚاإلَه ْ م اةٌ اجملتُع اندْ َٔ ٞةو ٍ٬اضوترداث ا٭ؾهو ز
ٚاخلطط  ٚايرباَخ انطتكبًٚ ١ٝتٓػط ٖور ٙانٓظُو م يف جمو ٫م خمتًؿو١
تتكو وؤُ تكو وود ِٜاخلو وودَ م ا٫جتُ عٝو ووٚ ١ا٫قتؿ و و ٚ ١ٜايؿو وور ١ٝانكدَو وو١
()55

يًُسأ.٠

 -6جمًووظ تٓطووٝل اجلُع ٝو م مبدٜٓوو ١ؾووٓع ٚ : ٤ايوورٜ ٟتهوو ٕٛع و ّ َ ّ1997وؤ
( )14مجعٝوو ١ةحتٜوو ١مت و زع ْػ و طٗ يف َدٜٓوو ١ؾووٓع ٚ ٤تٗوودف ىل تطووني
أٚق ع ضه ٕ اندٚ ١ٜٓتطني سٚف انعٝػ ١يًؿكسا ٤مبد ١ٜٓؾٓع ٚ ٤ة ؾو١
انسأ ٠ايؿكحت. ٠
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ًَتك ٢انسأ ٠يًدزاض م ٚايتدزٜظ ٚ :اير ٟأْػ ٧ع ّ  ّ2000بٝا ٜٗودف ىل
تؿعٝووٌ ٚز ايكو ْ ٕٛنووأ ا ٠يووتُهني انووسأَ ٠وؤ

زضوو ١ذكٛقٗو  ،نُو ٜٗوودف

ىل تٓؿٝوور جمُٛعووَ ١وؤ ايوورباَخ ٚانػووسٚع م ايوويت تٗوودف ىل ايككو  ٤عًوو٢
ايتُٝٝووص قوود انووسأ ،٠نُ و ٜٗوودف ىل جوورا ايوودعِ احملًووٚ ٢تٝ ٛووـ ايوودعِ
ايوودٚي ٞه و ْ ٙػووس ةك ؾوو ١ذكووٛم انووسأٚ ٠انط و ُٖ ١يف عوودا اضوورتاتٝح ٝم
حمًٝوو ١يًوودؾ ع عوؤ ذكووٛم ٚتطووٜٛس ا سنوو ١ايٓطو  ١ٝ٥يف ايووَٚ ،ُٔٝوؤ أٖووِ
ساجم٘ سْ َخ ايرت  ١ٝاندْ ١ٝيف اندازع  ٚايرٜ ٟطع ٢ىل تهسٜظ انٛاطٓو١
ني مجٝع ؾ ٦م اجملتُع .
َ -8سنووص انعً َٛو م ٚايتأٖٝووٌ

كووٛم اإلْط و ٕ ٚ :ايوور ٟأْػوو ٧ع و ّ ٖٚ ّ1995ووٛ

ٖ٦ٝوو ١عًُٝوو ١ؾهسٜوو ١تطووتٗدف تعصٜووص قوو ِٝذكووٛم اإلْط و ٕ يف ايووٚ ُٔٝايع و مل
ايعس ووٜٓٚ ٞػووط يف جم و ٍ ْػووس ايووٛع ٞنؿ و ٖ ِٝاخل ؾوو ١بكووٛم اإلْط و ٕ
ٚتووٛؾحت اخلدَوو ١انعسؾٝووٚ ١انهتبٝوو ١يف ٖوورا اإلط و ز ٚعكوود ايوودٚزام ايتدزٜبٝوو١
ٚٚزؽ ايعٌُ ٚايٓدٚام ٚايًك ٤ام ايؿهس ١ٜاييت تٗدف ىل ْػس ايٛع ٞبكوٛم
اإلْط ٕ ٚانب ٚ ٨انٛاةٝل ايدٚي. ١ٝ
-9

ايػ ووبه ١اي ُٝٓٝوو ١نٓ ٖك وو ١ايعٓ ووـ ق وود انسأ(٠غ ووٚ : )٤ ُٝاي وويت تأضطو و يف
َ ٚ ّ2003ٜٛتتأيـ َٔ (َٓ )16ظَُٓ َٔ ١ظُ م اجملتُع اندْ ٞق ؾ ١ىل
ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأَٚ ٠سنص زاض م ايٓٛع ا٫جتُ عٚ ٞتٗدف ايػبه ١ىل
شاي ١ن ؾ ١أْٛاع ايعٓـ قد انسأٚ ٠تٛؾحت ا ُ ٚ ١ٜانط ْد ٠ايك ْ ١ْٝٛيًُسأ٠
ٚ ،تعصٜص ق ِٝايتك َٔ ٚايػوسان ١وني َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞايويت تعُوٌ
يف جم ٍ انسأ. ٠

 -10ات ْط  ٤ايٚ : ُٔٝاير ٟتأضظ ع ّ ٚ ّ1974أعٝد تػهٖٝٚ ً٘ٝهًت٘ يف ع ّ
 ّ1990عد ايٛذد ٠ايٚ ،١ُٝٓٝقِ ( )21ؾسعً زٝ٥طَ )120( ٚ ًٝسنصاً َٓتػوسًا
يف خمتًـ حم ؾظ م اجلُٗٛزٜٚ ،١ٜعد َٔ أْػط َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ
ايع ًَوو ١يف جم و ٍ تٛعٝووٚ ١تأٖٝووٌ انووسأ ٠ايُٝٓٝووٚ ١قووِ يف عكوو )75( ٜ٘ٛأيووـ
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عكٜٚ ٙٛطع ٢ا٫ت ىل زؾع َطت ٣ٛانسأ ٠ايٚ ١ُٝٓٝايٓٗٛ
 ٚاجتُ عٝو و وً ٚةك ؾٝو و وً جبُ ٝو ووع ايٛضو و و  ٌ٥اي و وويت  ٫تتعو و و ز

ٗو اقتؿو ًٜ
َ و ووع ايػ و ووسٜع١

اإلضوو ،١َٝ٬نُ و ٜطووع ٢ىل عووِ ا٭ضووسٚ ٠زع ٜوو ١ا٭ََٛووٚ ١ايطؿٛيووٚ ١انووسأ٠
ايع ًَووٚ ١ايعُووٌ عًوو ٢تطووٜٛس ايكووٛاْني ٚايتػووسٜع م ايوويت تٗوودف ىل تووأَني
ذكٛم انسأٚ ٠ا٭ضسٚ ٠ايدؾ ع عٓٗ .

()56

 -11جمً ووظ تٓط ووٝل َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞمبر ؾظ وو ١ذك ووسَٛم ٚ :اي وويت
تأضو ووظ يف ٜٚ ّ2009/3/31كو ووِ يف عكو ووَٓ )81( ١ٜٛظُو وو ١أًٖٝو وو َٗٓ ١وو ()16
مجعٝووْ ١طووٜٚ ٜ٘ٛطووع ٢ىل انطوو ُٖ ١يف تًبٝوو ١اذت ٝج و م ايؿكووساٚ ٤قكوو ٜ
ايٓٛع ا٫جتُ ع َٔ ٞة ٍ٬ايػسانَ ١ع ايطًط ١احملً ١ٝيف زضوِ ايط ٝضو م
ٚا٫ض و و وورتاتٝح ٝم ٚاخلطو و و ووط ايتُٜٓٛو و و وو ١ذت ٝجو و و و م ايؿكو و و ووساٚ ٤ايٓو و و ووٛع
()57

ا٫جتُ ع.ٞ

٪َ -12ضطوو ١ذً ووٚ : ٍٛاي وويت تأضط و يف ٚ ّ2007/5/31اي وويت تٗ وودف اىل حم ز وو١
ايؿك ووس ٚايبط ي وو ١يًُ ووسأٚ ٠اي وويت َ وؤ أٖ ووِ َػ ووسٚع تٗ َػ ووسٚع تو و يـ ان ووسأ٠
اإلْتوو ج ٖٚ ٞووَ ٛػ ووسٚع اجتُوو عٜ ٞط ووتٗدف اض ووتالُ ز ط قوو م ٚق وودزام ان ووسأ٠
يتُهٗٓٝو و َ وؤ تًب ٝوو ١اذت ٝج تٗو و ا٭ض ض ووٚ ١ٝاإلض ووٗ ّ يف ا وود َ وؤ ايؿك ووس
ٚايبط يووٚ ١تكٝوول ا٭َوؤ ٚايطوو ّ٬ا٫جتُو ع ٞنُو تكوو ّٛان٪ضطوو ١مبػووسٚع
َط عد ٠ايٓط  ٤ايؿكحتام اقتؿ . ٜ

()58

ٓ ٚظووس ٠تًًٝٝوو ١نٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف ايوو ُٔٝدموود إٔ ٖوور ٙانٓظُ و م
تٓػو ووط يف تكو وود ِٜاخلو وودَ م ايؿو وورٚ ١ٝايتعًُٝٝو ووٚ ١ايالك ؾٝو وو ٚ ١عو ووِ  ٚق َو وو١
انػووسٚع م اإلْت جٝوو ١ايؿووػحتٚ ٠اٖ٫تُ و ّ و نسأ ٠انع قووٚ ١تووٛؾحت اذت ٝج تٗ و َوؤ
ة ٍ٬ايتدزٜظ ٚايتأٖٚ ٌٝايتٛع ١ٝنُ ٬ٜذظ تصاٜد أعدا انٓظُو م ا كٛقٝو١
يف ايؿ وورت ٠ا٭ة ووحتٚ ٠اي وويت تط ووتٗدف ايتٛع ٝوو ١بك ووٛم اإلْطو و ٕ ٚت ووٛؾحت ا ُ  ٜوو١
ٚانط ْد ٠ايك ْ ١ْٝٛيًُسأٚ ٠تٛؾحت ايدعِ ٚانٓ ؾسٚ ٠ايدؾ ع عٓٗو ٚحم ٚيو ١ايطوعٞ
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ىل تعد ٌٜايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت تتكُٔ ْؿٛف متٝٝص ١ٜقد انوسأ ٠تتٓو ؾ٢
َع ايػسٜع ١اإلض. ١َٝ٬
تاسعاً :منظنات اجملتنع املدني ومتكني املرأة اليننية :
(ا) َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠يف اجمل ٍ ايتعً: ُٞٝ
ٜعترب ايتعً ِٝيصاَ ًٝنؤ ٖوِ ضؤ ايتعًو ِٝا٭ض ضو ٞيف ايوٚ ُٔٝيوريو جو ٤م
ايتػسٜع م ٚايكٛاْني يت٪ند عً ٢إٔ ايتعً ِٝذل جلُٝوع انوٛاطٓنيٚ ،قود اْعهوظ
ذيو ووو يف ا٫ضو وورتاتٝح ٝم ٚاخلطو ووط ٚايو وورباَخ انستبطو وو ١و و يتعًٚ ِٝايو وويت َو وؤ
()59

أُٖٗ :

 ا٫ض وورتاتٝح ١ٝايٛطٓ ٝوو ١يتط ووٜٛس ايتعً وو ِٝيف اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو-2003( ١ٚ )ّ2015اييت ةؿؿ احملٛز اخل َظ َٓٗ يتعً ِٝايؿت ٚ ٙنٝؿ ١ٝا ود َؤ
تطسا ايؿت ٝم َٔ ايتعً. ِٝ
 ا٫ض وورتاتٝح ١ٝايٛطٓ ٝوو ١حمل وو ٛا٭َ ٝووٚ ١تعً وو ِٝايهبو و ز (ٚ )ّ2015 -1998اي وويتتسنووص عًوو ٢ا٭طؿو ٍ انتطووس ني ٚأغًووبِٗ َوؤ ايؿت ٝو م ػووس

ختؿووٝا ْطووب١

ا٭َ ١ٝيف اي ُٔٝاىل  %50بً ٍٛع ّ .ّ2015
 ق ووساز جمً ووظ اي ووٛشزا ٤عؿوو  ٤ايؿتٝوو م َ وؤ ( 1ذت وو 6 ٢ض ووٓٛام) َ وؤ ايسض ووّٛاندزض وو ٗ ١ٝوودف زؾ ووع َع وود٫م ايترو و م ايؿتٝو و م و و يتعًٚ ِٝختؿ ووٝا ؾح وو٠ٛ
ايتعً ِٝني اجلٓطني .
 ا٫ضرتاتٝح ١ٝايٛطٓ ١ٝيًطؿٛيٚ ١ايػب ا (ٚ )ّ2015 -2006اييت زنصم عًو٢ايتعً ِٝقبٌ ا٭ض ضٚ ٞتأٖ ٌٝايه ز ايتعً ُٞٝار ٙانسذًٚ ١اٖ٫تُ ّ مبسذًو١
ايطؿٛي ١انبهس. ٠
-

ْػ و َ ٤سنووص انووسأ ٠يًبرووٛث ٚايتوودزٜظ جب َعوو ١عوودٕ ْ ٚ ،ّ1998ػ و َ ٤سنووص
زاضوو م ٚأبوو ث ايٓ ووٛع ا٫جتُوو ع ٞيًتُٓ ٝوو ١جب َع وو ١ؾ ووٓع ٚ،ّ2003 ٤تك وودِٜ
ً ّٛزاض م عً ٝيف جم ٍ ايٓٛع ا٫جتُ عٚ ٞايتُٓ. ١ٝ
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َو و د َؿو و ٖ ِٝايٓ ووٛع ا٫جتُو و ع ٞيف َك ووسزام َسن ووص ايدزاضو و م ايط ووه ْ١ٝ
َٚسنص انسأٚ ٠ايب َٔ ١٦ٝدا ١ٜايع ّ اجل َع. ّ2004 -2003 ٞ

 أْػوو ٦اي و ُٔٝيف عوو ّ  ّ1997از ٠ووٛشاز ٠ايرت ٝووٚ ١ايتعً ووٖ ِٝوو ٞاز ٠ايرت  ٝوو١ايػ ًَٚ ١تعً ِٝايؿت ٚ ٠يف ع ّ  ّ2004ؾدز ايكساز ايٛشاز ٟزقِ  ّ39يع ّ ّ2004
ػإٔ تأضٝظ از ٠تعً ِٝايؿت  ٙمبه تظ ايرت ٚ ١ٝايتعً ِٝحمل ؾظو م يتؿعٝوٌ
َػ زن ١اجملتُع يف جم ٍ تعً ِٝايؿت . ٠

()60

 ٚيسغِ َؤ اٖتُو ّ ايدٚيو ١توٛؾحت اخلودَ م ايتعًُٝٝوَ ١ؤ ةو ٍ٬ايط ٝضو م
ٚا٫ضرتاتٝح ٝم ا ه ١َٝٛاييت تعط ٢اٖتُ ًَ ة ؾً تعًو ِٝايؿتو ْ ٚ ٠ؿ قٗو َو
ٜكو ووسا َو وؤ نو ووظ انٝصاْٝو وو ١ايطو ووٓ ١ٜٛعًو وو ٢ايتعًو ووٚ ِٝاٖتُ َٗ و و

َ و و د ايٓو ووٛع

ا٫جتُو و و ع ٞيف ايعًُ ٝو وو ١ايتعً ُٝٝو وو ٕ ٫ ١مجً و وو َ ١و وؤ ايعٛاَ و ووٌ ا٫جتُ عٝو و وو١
ٚا٫قتؿو ٚ ١ٜايالك ؾٝووً ١و تؿووس

ْؿطووٗ ٚتوو ٕٚ ٍٛتكٝوول ْٗكوو ١تعًُٝٝوو١

ضووسٜع ١تًبوو ٢اذت ٝج و م ايتُٓٝوو ١اإلْط و ْ١ٝ

و ٚؾووس ؾحوو ٠ٛيف ايتعًوو ِٝتتك و يف

()61

ان٪غسام ايت ي: ١ٝ

أندم ْت ٥خ انط ايرت  ٟٛيًع ّ ايدزاض )ّ2004 -2003( ٞعًٚ ٢ج ٛؾوسٚم
ٚاضع ١ني اإلْو ث ٚايورنٛز يف َسذًو ١ايتعًو ِٝا٭ض ضو ٞؾكود ًػو ْطوب ١اإلْو ث
َ وؤ مجوو ي ٞانط ووحًني يف َسذً وو ١ايتعً وو ِٝا٭ض ض ووَ )% 38‚7 ( ٞك ووٌ ( )%61‚3
يً وورنٛز ْ ٕ ٚط ووب ١اإلْو و ث َ وؤ مجو و ي ٞانط ووحًني يًؿ ووـ ا٭ ٍٚا٭ض ض وو ٖ ٞووٞ
( َٔ ) % 43‚3مج ي ٞانطوحًنيٚ ،توٓ ؿا ٖور ٙايٓطوب ١يًؿوـ ايت ضوع ا٭ض ضوٞ
ذتوو ٢تبًووؼ ايٓطووب ) %30‚3 ( ١يٓطووب ١اإلْ و ث يف ايتعًوو ِٝايال و ْ )%30‚2 ( ٟٛأَ و يف
ايع و ّ ايدزاضوو )ّ2007 -2007( ٞؾكوود ًػ و ْطووب ١اإلْ و ث ( َ )%42‚6وؤ ط يب و م
ايتعً ِٝايال َْ ٟٛك ٌ (  َٔ )%66‚5ايط٬ا ايرنٛز
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جد ٍٚزقِ (ٜٛ )2ق ايتٛشٜع ايٓطيب يًًُتركني يتعً ِٝا٭ض ض ٞذطظ
ايطٓٛام ايدزاضٚ ١ٝايٓٛع

()63

ايع ّ ايدزاضٞ

2002 -2001

2003 -2002

2004 -2003

2008 -2007

2009 -2008

ذنٛز

% 63

%61‚3

% 61

57‚9

57‚1

ْث

%37

%38‚7

% 39

42‚1

42‚9

ضووتكسا ٤اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٜ )2تك و ٕ ايؿووٛز ٠ايع َوو ١تعهووظ
تصاٜوود ْطووب ١عوود ايط يبو م يف انسذًوو ١ا٭ض ضوو ٕ ٫ ١ٝايؿحوو ٠ٛووني تعًوو ِٝاإلْو ث
ٚتعً ِٝايرنٛز َ شاي َطتُس. ٠
أَو يٓطوب ١يًتعًوو ِٝاجلو َع ٞؾُ شايو ْطوب ١ايترو م ايط يبو م قو ١ًٝ٦ؾؿووٞ
ايع و ّ اجل و َع )ّ2004 -2003( ٞؾكوود ًووؼ َعوودٍ ايتر و م ايط يب و م جل َع و م
اي ُٝٓٝوو ١ا ه َٝٛووٚ ١ا٭ًٖ ٝووْ ١ط ووبَ )% 26( ١ك ووٌ ( )% 74يً وورنٛز َ وؤ مجو و يٞ
ايط٬ا انًتركني جل َع م  ٚيسجٛع ىل َ٪غسام ا٫يتر م يتعً ِٝاجل َعٞ
يًع و ّ اجل و َع )ّ2008 -2007 (ٞدموود ٕ ْطووب ١ايتر و م ايط يب و م ًػ و % 29‚6
َٔ مج ي ٞعد ايط٬ا يف اجل َع م ا هٚ ١َٝٛا٭ًٖ١ٝ
أَ يٓطب ١يًتعً ِٝايؿين ٚايتدزٜظ انٗوين ؾكود ًػو ْطوب ١ايترو م ايؿتٝو م
يف ايتعً وو ِٝايؿ ووين عو و ّ (ْ ) ّ2003 -2002ط ووبً ٚ )% 5‚5 ( ١ػو و ْط ووب ١ايترو و م
ايؿت ٝم يف ايتعً ِٝانٗين يف ْؿظ ايع ّ (  َٔ )% 4‚3مج ي ٞانًتركني يف َع ٖد
ايتعً ِٝايؿين ٚايتدزٜظ انٗين .
أَ يٓطب ١حمل ٛا٭َٚ ١ٝتعً ِٝايهب ز ؾ ٕ ا٭َٝو ٫ ١توصاٍ تػوهٌ ْطوبَ ١ستؿعو١
ووني ايٓطوو  ٤ؾك وود ًػو و ( )% 62‚1ذ ٝووا تبً ووؼ يف ا ك ووس (َ )%40ك ووٌ ( )%74يف
ايسٜووـٚ ،بطووظ تكوودٜس َط و ا٭ضووس ٠ع و ّ (ً )ّ2006 -2005ػ و ْطووب ١ايٓط و ٤
(ٜ )%60ك ووٌ ذيووو (  )% 21‚3يًوورنٛز قوود ٜسجووع ازتؿو ع ْطووب ١ا٭َٝوو ١ووني اإلْو ث
يًؿكس أ ٚايصٚاد انبهس إلق ؾ ١ىل عدّ ٚجَ ٛدازع يًؿت ٝم ة ؾو ١يف انٓو طل
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ايسٜؿ ٝووٚ ١ت وودْ ٞأج ووٛز ايعوو ًَني يف جموو ٍ حم وو ٛا٭َ ٝووٚ ١قً وو ١اإلَه ْٝوو م ان  ٜوو١
انٛجٗ ١يرباَخ حم ٛا٭َ. ١ٝ

()64

جد ٍٚزقِ (ٜٛ )3ق ْطب ١ا٭َ ١ٝني اجلٓطني.

()65

َؿدز ايٓطب١

ْطب ١ا٭َ ١ٝاإلْ ث

ايرنٛز

ايؿح ٠ٛني اإلْ ث ٚايرنٛز

تعدا 1994

76‚3

36‚7

39‚6

تعدا 2004

62‚1

29‚8

32‚3

َط َٝصاْ2006 -2005 ١ٝ

60

21‚3

38‚7

ٚان وودقل يًٓظ ووس ؾُٝوو ض ووبل زم وود إ ان٪غ ووسام انت ذ وو ١ت٪ن وود عً وو ٢ارمؿوو
انطت ٣ٛايتعً ُٞٝيًؿت  ٠ايُٝٓٝو ١يف خمتًوـ َساذوٌ ايتعًو ِٝا٭ض ضوٚ ٞايالو ْٟٛ
ٚاجل َعٚ ٞعً ٢ذيو ؾ ٕ ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٜ ٞأت ٞنػسٜو أض ض ٞيف
جم و ٍ تكوود ِٜاخلوودَ م ايتعًُٝٝووٚ ١يعووٌ أٖووِ ا٭ْػووطٚ ١ايوورباَخ ايوويت ميهوؤ إٔ
تط ِٖ ٘ َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف جم ٍ متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝتعً ًُٝٝتتكُٔ
َ :٢ًٜ
 -1ايتٛع ١ٝأُٖ ١ٝايتعً ِٝيًؿت ٝم ٚة ؾ ١يف انٓ طل ايسٜؿ. ١ٝ
-2

جووسا ٤ايبرووٛث ٚايدزاض و م َوؤ أضووب ا ايتطووسا َوؤ ايتعًوو ِٝا٭ض ضووَ ٞوؤ
َٓظٛز ا٫جتُ ع. ٞ

 -3تٛؾحت ا كٝب ١اندزضٚ ١ٝايص ٣اندزض ٚ ٞعا انٛا ايػرا. ١ٝ٥
 -4انٓ ؾ ووسٓ ٚ ٠و و  ٤ايتر يؿو و م ق وود شٚاد ايؿو وػحتام يًر وود َ وؤ ايتط ووسا َ وؤ
ايتعً.ِٝ
-5

ٚزام تدزٜبٚٚ ١ٝزؽ ايعٌُ يف جم ٍ ايٓٛع ا٫جتُ عٚ ٞايتُٓ. ١ٝ

 -6انط ُٖ ١يف تٓؿٝر ةصاْ م انٝو  ٙيت ؿٝوـ ايعوظ ٤عؤ ايؿتٝو م يف جًوظ انو ٤
 ٚعط  ٔٗ٥ؾسؾ ١يًتعً. ِٝ
َ -7ط عد ٠ا٭ضس ايؿكوحت ٠ة ؾو ١عًوَ ٢طوت ٣ٛايسٜوـ ايويت  ٫تطوتطٝع تُوٌ
ايٓؿك م ان ي ١ٝيًتعًِٝ
 -8انط ُٖ ١يف تٛؾحت ايتحٗٝصام اندزض ١ٝذت ٢تتَ ّ٤٬ع اذت ٝج م ايؿت ٝم .
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 -9انػ زن ١يف ايٓدٚام ٚايًك ٤ام ٚان٪متسام يف جم ٍ تعًو ِٝايؿتو ٚ ٠انػوه٬م
اجملتُع ١ٝيف جم ٍ ايتعً. ِٝ
 -10ايكٝوو ّ وو يبرٛث ٚايدزاضوو م ٗ وودف تك ٝوو ِٝأٚقوو ع تعً وو ِٝايؿتوو ٚ ٠تد ٜوود
انػه٬م ٚايؿع ٛم اييت تكـ أَ ّ تعً ِٝايؿت .٠
 -11عكوود ٚزام تدزٜبٝوو ١يًُػووسؾني ا٫جتُوو عٝني يًُط و ُٖ ١يف تووٛؾحت ذً ووٍٛ
نػه٬م ايؿت ٝم يف اندازع .
(ا) َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠يف اجمل ٍ ايؿر:ٞ
ٜهؿووٌ ايدضووتٛز ايووُٝين ايسع ٜوو ١ايؿوور ١ٝيًُووٛاطٓني مجع ٝوً يف َووٛا ٚ،)30( ٙ
(ًٜٚ )32صّ ايودْ ٍٚػو  ٤انطتػوؿ ٝم ٚان٪ضطو م ايؿورٚ ١ٝايتٛضوع يف اخلودَ م
ايؿر ١ٝاجمل ْٝوْٚ ١ػوس ايوٛع ٞايؿور ٞوني انوٛاطٓني ٚة ؾو ١انوسأ ٠يف َو ٜتعًول
سع  ١ٜا٭ّ ةٓ  ٤ا ٌُ ٚايسق عٚ ١زع  ١ٜا٭ّ ايع ًَٚ ١تػر ١ٜا٭ّ ٚايطؿٌ ٚعًو٢
ذيو تبٓ ايدٚيو ١ايعدٜود َؤ ايط ٝضو م ٚا٫ضورتاتٝح ٝم انستبطو ١ؿور ١انوسأ٠
ٚاييت َٔ أُٖٗ :

()66

 ا٫ضرتاتٝح ١ٝايٛطٓ ١ٝيًؿور ١اإلدم ٝوٚ )ّ2010 -2003( ١ايويت تسنوص عًو٢
ة و وودَ م ا٭ََٛو و وو ١انأَ ْٛو ووٚ ١ةو و وودَ م ايطو و ووٛازٚٚ ٨ضو و و  ٌ٥تٓظو و وو ِٝا٭ضو و ووس٠
ٚا٫نتػ ف انبهس يًطسط ٕ .
 اض وورتاتٝح ١ٝتُٓ ٝوو ١ان ووسأ ٠ؾ وورٚ )ّ2010 -ّ 2006( ًٝاي وويت أؾ وودزتٗ اإل از٠
ايع َوو ١يتُٓٝوو ١ان و سأ ٠ايت عوو ١يووٛشاز ٠ايؿوورٚ ١ايوويت زنووصم عًوو ٢ؾوور ١انووسأ٠
ٚقك  ٜايؿر ١اإلدم ٚ ١ٝايكك  ٜايؿر ١ٝانستبط ١نسأ ٠ايع ًَ. ١
 ا٫ض وورتاتٝح ١ٝايٛطٓ ٝوو ١يمع ووٚ ّ٬ا٫تؿوو ٍ ايط ووه ْٚ )ّ2010 -2006( ٞاي وويت
زنصم عً ٢تُٓ ١ٝا٫ه ٖو م ا٫زم ٝو ١ذمو ٛاضوت داّ ٚضو  ٌ٥تٓظو ِٝا٭ضوس٠
ٚتُٓ ١ٝايٛع ٞايؿر ٞضت داّ ٚض  ٌ٥اإلع ّ٬ان تًؿ. ١


سْ َخ ايعٌُ ايطه ْٚ )ّ2010 -ّ 2001( ٞاييت زنوصم عًو ٢قوسٚز ٠ةؿوا
َعد٫م ايٛؾ ٝم ني ا٭َٗ م ٚا٭طؿ ٍ ٚةدَ م ايؿر ١اإلدم . ١ٝ
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 ايك ووساز اجلُٗ ووٛز ٟزق ووِ ( )76يط ووٓ ّ2004 ١ػ ووإٔ اي٥٬ر وو ١ايتٓظ ُٝٝوو ١ي ووٛشاز٠
ايؿر ١ايع َٚ ١ايطه ٕ ذٝا تتكُٔ ْػو  ٤اإل از ٠ايع َو ١يًؿور ١اإلدم ٝو١
ٚاإل از ٠ايع َو وو ١يؿو وور ١انو ووسأٚ ٠اإل از ٠ايع َو وو ١يًتالكٝو ووـ ايؿو وورٚ ٞاإلعو ووّ٬
ايطه ْ ٚ ٞاز ٠ؾر ١انسأ. ٠
ٚتػووحت ايبْ ٝو م انت ذوو ١يف اجملو ٍ ايؿوور ٞإ ايطووٓٛام ا٭ةووحت ٠غووٗدم تطووٛزاً
ًَر ٛو و ً يف ايبٓٝو وو ١ا٭ض ضو وو ١ٝؾكو وود ازتؿو ووع عو وود انطتػو ووؿ ٝم ايع َو ووَ ١و وؤ ()74
َطتػووؿ ٢يف ع و ّ  ّ1991ىل (َ )84طتػووؿ ٢يف ع و ّ  ،ّ1997ةووِ (َ )151طتػووؿ٢
ع ّ  ّ2002ةِ (َ )168طتػؿ ٢ع ّ ٚ ،ّ2004ازتؿع عد َسانص ا٭َٚ ١َٛايطؿٛي١
َوؤ ( )2ع و ّ  ّ1991اىل ( )125ع و ّ  ّ1997ةووِ تطووٛز ايعوود يٝؿووب ( )265يف ع و ّ
 ّ2002ةووِ يٝؿ وب ( )333ع و ّ  ،ّ2004نُ و تطوؤ َطووت ٣ٛاخلوودَ م ايؿوور١ٝ
ٚاييت ن ٕ ا أةسٖ ا٫زم  ٞعً ٢اخلؿ ٥ـ ايؿور ١ٝ٭ؾوسا اجملتُوع ايوُٝين،
ؾكد ازتؿع َتٛضط ايعُس انتٛقع عٓد ان ٬ٝيمْ ث َٔ ( 59‚01ضٓ )١عو ّ ،ّ1994
اىل (  63‚8ضوٓ )١عو ّ ٚ ّ2004ارمؿوا ايُٓو ٛايطوه َْ ٞؤ ( )3‚7عو ّ  ّ19994اىل
( )3‚2عو ّ ( ّ2004ذطووظ ْت و ٥خ ايتعوودا ايطووٓ ٟٛيًطووه ٕ عو ّ ٚ ) ّ2004ارمؿووا
أٜك وً َعوودٍ اخلؿووَ ١ ٛوؤ (َٛ )6‚5يوو ٛيهووٌ اَووسأ ٠ع و ّ  ّ1997ىل (َٛ )6‚2يوو ٛا
( ّ2003ذط ووظ انطو و اي ووُٝين يؿ وور ١ا٭ض ووس ٚ ) ّ2003 ٠ارمؿ ووا َع وودٍ ٚؾٝو و م
()67

ا٭َٗ م أةٓ  ٤اي ٠ ٫ٛىل ذٛايٚ 366 ٞؾ  ٠يهٌ  100أيـ َٛي ٛذٞ

ٚعً ٢ايسغِ َٔ ذدٚث تطٔ ْطيب يف ان٪غسام ايؿر ١ٝا٭ض ض ١ٝيًُوسأ٫ ٠
ٕ ايكط ع ايؿورٜ ٫ ٞوصاٍ ٜعو َْ ٞؤ تود ٜم نوبحت ٠طوبظ قًو ١انوٛاز اي٬شَو١
يمْؿ م عً ٢ايؿر ١ايع َ ١ذٛاي َٔ % 4(ٞانٛاشْ ١ايع َ ١عو ّ  ٫ ٚ ) ّ 2004توصاٍ
اخلدَ م ايؿر ١ٝانكدَ ١يًُسأ ٠تٛاج٘ قؿٛز ة ؾو ١يف ايسٜوـ ٖ ٚورا َو ت٪نود
ايب ْ ٝم  ٚان٪غسام ايؿر ١ٝايت ي: ١ٝ
 تػحت ْت ٥خ َط ؾر ١ا٭ّ  ٚايطؿٌ يع ّ  ّ 2003ىل ْطب ١ايٓط  ٤اي٬تٜٞتِ زع ٜتٗٔ أةٓ  ٤ا ٌُ (َ ٚ )%45عدٍ اي ٫ٛام ت غساف طيب( )%3116ؾكط
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نُ  ٫تصاٍ ٚؾ ٝم ا٭َٗ م يف اي َٔ ُٔٝأعً ٢انعد٫م يف ايع مل ذٝا تبًؼ 366
يهٌ َ  ١٥يـ  ،نُ تعهظ َ٪غسام ايؿر ١اإلدم  ١ٝع ّ  ّ 2005إٔ ( َٔ )% 57
ايٓط  ٫ ٤سمؿًٔ عً ٢أ ٟزع  ١ٜؾر ١ٝأةٓ  ٤ا ُوٌ َ )%79(ٚؤ ايٓطو ًٜ ٤ودٕ يف
انٓصٍ  َٔ ) %90(ٚايٓط  ٫ ٤سمؿًٔ عً ٢زع  ١ٜؾر ١ٝعد اي٠ ٫ٛ

)68( .

يف ع ّ ً ّ2009ػ ْطوب ١ايو ٠ ٫ٛتو غوساف طويب (ٚ ) % 36إٔ ْطوب ١ايٓطو ٤
اي٬تًٜ ٞدٕ طسٜك ١تكًٝدٜوً ١ػو (ٚ )% 74إٔ ْطوب ١ا ٛاَوٌ ايويت ذؿؤً عًو٢
زع  ١ٜأةٓ  ٤ا ٌُ  ٫تتح ٚش(  َٔ )% 47ايٓط ٚ ٤إٔ َعدٍ ٚؾ ٝم ا٭طؿ ٍ ايسقوع
 69ذ يٚ ١ؾ  ٠يهٌ أيـ َٛي ٛذ )78( ،ٞذ يٚ ١ؾ  ٠يهٌ أيـ َٛي ٕٚ ٛاخل َطٚ ١
َ شاٍ َعدٍ ٚؾ ٝم ا٭َٗ م أةٓ  ٤اي 365 ٠ ٫ٛيهٌ َ ١٦أيـ َٔ اي ٫ٛام ٚإٔ ْطب١
اإلْؿ م ايع ّ عً ٢ايؿر َٔ ١اإلمج ي ٞايع ّ ًوؼ (َ )% 5ؤ انٝصاْٝو ١ايع َوٕ ٚ ١
غ يبٝتٗ تتح٘ ذم ٛأجٛز ايع ًَني يف ايكط ع ايؿرٞ

()69

ٓ ٚظووس ٠تًًٝٝوو ١يًٛقووع ايؿوور ٞيًُووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١دموود إٔ ان٪غووسام ايؿوور١ٝ
ت٪ند ارمؿ

ةدَ م ايسع  ١ٜايؿرٚ ١ٝايؿر ١اإلدم  ١ٝيًُوسأ ٠ايُٝٓٝو ١عؤ

انطت ٣ٛانأَ ٍٛا٭َس ايرٜ ٟعط ٢ايؿسؾ ١نٓظُ م اجملتُع اندْ ٞإٔ تك ّٛودٚز
َٗووِ يف تٓؿٝوور  ٚعووِ اخلوودَ م ايؿوورٚ ،١ٝيعووٌ أٖووِ ا٭ْػووطٚ ١ايوورباَخ ايؿوور١ٝ
ايوويت ميهوؤ إٔ تكوودَٗ َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيًُووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١يف جمو ٍ متهووني
انسأ ٠اي ١ُٝٓٝؾر ٝتتكُٔ َ ًٜٞ

()70

 -1ق َ ١احمل قسام ٚايٓدٚام ٚٚزؽ ايعٌُ يف جم ٍ ايؿر ١اإلدم ١ٝ
ا٭َ َٛوو١

 -2ت وودزٜظ ٚتأٖ ٝووٌ ايه ووٛا ز ايؿ وور ١ٝايٓطوو  ١ٝ٥انت ؿؿ وو ١يف أَ ووسا
ٚايطؿٛي.١
 -3تٓؿٝر ساَخ ايتٛع ١ٝيف جم ٍ ايؿر ١ايبٚ ١ٝ٦ٝتسغٝد انٚ ٙ ٝ
 -4انػ زن ١يف

٬م ايتٛع ١ٝانستبط ١يًك قد أَسا

 ١ٜايب. ١٦ٝ

ايطؿٛي.١

 -5انػ زن ١يف تٓؿٝر َػسٚع ايؿر ١ايب ١ٝ٦ٝيف اندازع .
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 -6تٓؿٝر ساَخ ايتٛع ١ٝيف جم ٍ خم طس ايصٚاد انبهس.
 -7تٓؿٝر ساَخ تأٖ ٚ ٌٝعِ ايك ٬م ايػعب ٝم .
 -8تو وودزٜظ  ٚتأٖٝو ووٌ ايهو ووٛا ز ايؿو وور ١ٝيف جم و و ٍ ايتٛعٝو وو ١أُٖٝو وو ١ايسق و و ع١
ايطبٝع. ١ٝ
ْ -9ػ  ٤ايعدٜد َٔ انسانص ايؿر ٚ ١ٝايع ٝام انتٓكً ١يًُٓ طل ايسٜؿ.١ٝ
 -10ؾداز أ يْ ٚ ١ػسام تٛع ١ٜٛكك  ٜؾر ١انسأ.٠
ْ -11ػ  ٤ةط ض ةٔ يتكد ِٜانػٛز ٠يٮَٗ م ذ ٍٛايتػر ١ٜايطً ١ُٝيٮطؿ ٍ
 -12تٓؿٝر ايعدٜد َٔ ايدزاض م  ٚايبرٛث انستبط ١ؿر ١انسأ٠
(د) ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞايتُهني ا٫قتؿ  ٟيًُسأ ٠اي: ١ُٝٓٝ
تعُ ووٌ ا ه َٛوو ١اي ُٝٓٝوو ١عً وو ٢شٜوو َ ٠ػوو زن ١ان ووسأ ٠يف ايٓػوو ط ا٫قتؿوو ٟ
ٜٚتك و ذيووو َوؤ ةوو ٍ٬ا٫ضوورتاتٝح ٝم ٚاخلطووط ٚايوورباَخ ٚانػووسٚع م ايوويت
()71

تٗدف ىل متهني انسأ ٠اقتؿ ٚ ًٜاييت َٔ أُٖٗ َ : ًٜٞ

 ا٫ض و وورتاتٝح ١ٝايٛطٓ ٝو وو ١يتُٓ ٝو وو ١ان و ووسأٚ ) 2005 – 2003 ( ٠اي و وويت ض و ووع ىل
ا٫زتكو  ٤مبطووتَ ٣ٛه ْوو ١انووسأٚ ٠متهٗٓٝو َٚع جلوو ١انػووه٬م ايوويت تكووـ أَ و ّ
َػ زنتٗ يف عًُ ٝم ايتُٓ ١ٝان تًؿ ،١نُو ٖودؾ ىل قوؿ  ٤عود ايٓوٛع
ا٫جتُ و ع ٞعً وو ٢ةط ووَ ١ه ؾر وو ١ايؿك ووس َ وؤ ة وو ٍ٬تط ووني أٚقوو ع ايٓطوو ٤
ايؿك ووحتام ٚزؾ ووع ْط ووب ١اض ووتؿ  ٠ايٓطوو  َ ٤وؤ سْوو َخ  ٚيٝوو م ٚغ ووبه ١ا٭َوو ٕ
ا٫جتُ ع. ٞ
 ا٫ض و وورتاتٝح ١ٝايٛطٓ ٝو وو ١يتُٓ ٝو وو ١ان و ووسأ )2015 -2006 ( ٠اي و وويت ٖ و وودؾ ىل
ختؿٝو ووـ ؾكو ووس انو ووسأٚ ٠تبعٝتٗ و و ا٫قتؿ و و ٚ ١ٜقو ووعـ َػ و و زنتٗ يف انو ووٛاز
ا٫قتؿو و ٚ ١ٜايب ٝ٦ٝوو َ ١وؤ ة ووْ ٍ٬ك ووـ ْط ووب ١ايٓطو و  ٤ايؿك ووحتام  ٚتعصٜو ووص
اضتك٬ي ١ٝانسأ ٠تُه ٗٓٝاقتؿ  ٚ ٜغسانٗ يف ايكساز ا٫قتؿ .ٟ
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 ا٫ضرتاتٝح ١ٝايٛطٓٝو ١يًُوسأ ٠ايع ًَوٚ ) ّ 1011 – 2001 ( ١ايويت تسنوص عًو٢
تطٜٛس ٚتطني َٗ زام انسأ ٚ ٠ايتٛضع يف َ جٗ يف ضٛم ايعٌُ .
 اضورتاتٝح ١ٝايٓوٛع ا٫جتُو ع ٞيف ايتُٓٝو ١ايصزاعٝوٚ ١ا٭َؤ ايػوورا–2005( ٞ٥
 )2011اييت ٖدؾ تطوني أٚقو ع انوسأ ٠ايسٜؿٝوٚ ١تطوٜٛس أٚقو عٗ إلقو ؾ١
ىل ع ٕ٬عدٕ ع ّ  ّ2000اير ٟزنص أٜكً عًو ٢تؿعٝوٌ ٚز انوسأ ٠ايسٜؿٝو ١يف
ختط و ووٝط ٚتٓؿ ٝو وور اي و وورباَخ ٚانػ و ووسٚع م ايصزاع ٝو وو ٚ ١عط ٗ٥و وو ٚزا أن و وورب
يًُط ُٖ ١يف توأَني اذت ٝج تٗو ٚتوٛؾحت ايب٦ٝو ١انُ٥٬و ١يتطوٜٛس ٚز اإلزغو
ايٓط ٟٛيف انٓ طل ايسٜؿَ ١ٝع ايرتنٝص عً ٢ا٭ْػط ١ايسٜؿ ١ٝاندز ٠يًدةٌ
َالٌ قك  ٜا٫قتؿ انٓصي.)72( ٞ
ٚعًوو ٢ايووسغِ َوؤ ٖوور ٙاجلٗوو ٛا هَٝٛوو ١ايوويت ذكك و دم ذ و م ْطووب ٫ ١ٝإٔ
ٖٓ ى مجًَ ١ؤ ايؿوع ٛم ايويت تكوـ أَو ّ انػو زن ١ايؿع يو ١يًُوسأ ٠يف ايٓػو ط
ا٫قتؿو و  ٚ ٟوو ٪ٜنو وود ذي ووو ان٪غو ووسام اإلذؿ وو  ١ٝ٥انستبط ووٓ ١ػ وو ط انو ووسأ٠
ا٫قتؿ ٜٚ ٟتك ذيو ؾ:٢ًٜ ُٝ
ٚؾكً نط ايك ٣ٛايع ًَ ١اير ٟأجس ٟيف ع ّ  ّ 1999ؾ ٕ َ٪غوسام عُ يو ١انوسأ٠
يف ايٓػ ط ا٫قتؿ  ٟأ ٗسم إٔ ْطب ١ايٓط  ٤قُٔ ق ٠ٛايعٌُ ًػ ( ٚ )% 23إٔ
ْط ووب ١ايٓطو و  َ ٤وؤ مجو و ي ٞايعو و ًَني و وأجس ًػو و ( )812ؾك ووط َك ووٌ () %9118
يًسجو ٍٚ ،إٔ ْطووب ١ايٓطو  ٤يف ايكطو ع اخلو ف ٚانٓظُو م غووحت ا هَٝٛوو،)%2813(١
ٚإٔ ْط ووب ١ايٓطوو  ٤يف ايكطو و ع ا ه ووٚ َٞٛايعوو ّ ًػو و (ٜٚ )%913تكوو َ وؤ ذي ووو
قعـ َط ُٖ ١انسأ ٠يف ق ٠ٛايعٌُ ايسمس١ٝ

()73

ٚيف ق و وو ٤ٛان٪غ و ووسام ايطو و و كٜ ١تكو و و ق و ووعـ َػو و و زن ١ان و ووسأ ٠يف ايٓػو و و ط
ا٫قتؿ و  ٟيف ايوؤُٝ

و ٚؾووس جم و  َٓ ً٫ضووب ً يعُووٌ ٚتوودةٌ َٓظُ و م اجملتُووع

اندْٚ ٞاييت َٔ أِٖ ادم شاتٗ يف اجمل ٍ ا٫قتؿ  ٟيًُسأ.:٢ًٜ َ٠

()74

 -1انػ زن ١يف سْ َخ تعصٜص ٚز ايٓط  ٤يف تُٓ ١ٝاجملتُع م احملً. ١ٝ
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 -2انػ زن ١يف سْ َخ متهني انسأ ٠ايسٜؿ ١ٝاقتؿ . ًٜ
 -3تدزٜظ ٚتأٖ ٌٝايٓط  ٤عً ٢انػسٚع م اإلْت ج ١ٝايؿػحت. ٠
( )َٓ :ظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠يف اجمل ٍ ايط ٝضٞ
أقووس ايدضووتٛز ايووُٝين َبوودأ انط و ٚا ٠يف ا كووٛم ايط ٝضوو ١ٝووني ايسجووٌ ٚانووسأ، ٠
ؾكد ض  ٣ٚايدضوتٛز يف ا كوٛم ٚايٛاجبو م ايع َوٚ ١تكًود اي ٛو ٥ـ َٛٚاقوع ؾوٓع
ايكساز مب ؾ ٗٝايكك ٚ ٤ذل اْ٫ت ا ٚايرتغ ٚ ٝدا ٤ايوسأٚ ٟا ول يف

زضو١

ا٭ْػ و ووط ١ا ص  ٝو ووٚ ١ايٓك  ٝو ووٚ ١اندْ ٝو وو ١ا٭َ و ووس اي و وور ٟاْعه و ووظ عً و وو ٢ايك و ووٛاْني
ٚايتػسٜع م انٓظُ ١يًرٝو  ٠ايط ٝضو ١ٝيف ايو ُٔٝذٝوا ْؿو انو َ )5( ٠ؤ قو ْٕٛ
ا٭ذصاا ٚايتٓظ ُٝم ايط ٝض ١ٝزقِ ( )66يع ّ  ّ1991عً ٢ذول انوسأ ٠يف انػو زن١
ايط ٝضٚ ١ٝته ٜٔٛا٭ذصاا  ٚايتٓظ ُٝم ايط ٝض ١ٝنُو أنود قو ْ ٕٛاْ٫ت

وم

ايع َٚ ١ا٫ضتؿت  ٤زقِ  13يع ّ  ّ2001عً ٢ذل انوسأ ٠يف انػو زن ١يف اْ٫ت

و م،

ٚأنوود قووسٚز ٠إٔ تكوو ّٛايًحٓوو ١ايعًٝو يْ٬ت
تػحع انسأ ٠عً٢

و م ختو ذ ن ؾوو ١اإلجووسا٤ام ايوويت
()75

زض ١ذكٛقٗ ايط ٝض. ١ٝ

ٚعً ٢ايوسغِ َؤ إٔ ايتػوسٜع م  ٚايكوٛاْني ايُٝٓٝو ٫ ١متٓوع انوسأَ ٠ؤ ايتٛاجود
يف انسانص ايكَٚ ١ٜ ٝسانص ؾٓع ايكساز  ٫إٔ اجملتُع ايوُٝين ٜ ٫وصاٍ ٜكو ّٛؾٝو٘
تكطوو ِٝا٭ ٚاز ذطووظ ايٓووٛع ا٫جتُ و ع ٞؾتٓرؿووس انووسأ ٠يف ا٭ ٚاز ايتكًٝدٜوو١

و

ٜوو ٟ ٪ىل تُٗووٝؼ أ ٚازٖ و يف َ ٝو  ٜٔا  ٝو  ٠ان تًؿوو ١ا٫جتُ عٝووٚ ١ا٫قتؿ و ١ٜ
ٚايالك ؾٚ ١ٝايط ٝضٜٚ ،)76( ١ٝتك ذيو َٔ ة ٍ٬اجلد ٍٚايت ي:ٞ
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جد ٍٚزقِ (ٜٛ )4ق َطت ٣ٛتٛاجد انسأ ٠يف اي٥ ٛـ ايد ً َٛض2009 ١ٝ

()77

اي٥ ٛـ

ايرنٛز

اإلْ ث

ْطب ١اإلْ ث

ضؿحت

88

1

1114

ٚشٜس َؿٛ

61

4

6156

َطتػ ز

134

11

8121

ضهستحت أٍٚ

74

3

4105

ضهستحت ة ْٞ

48

6

1215

ضهستحت ة يا

60

6

10

ًَرل ً َٛضٞ

19

9

4714

ًَرل ازٟ

230

32

1319

اإلمج يٞ

714

72

10108

نُوو ت وودٍ ان٪غ ووسام ايسمس ٝوو ١نط ووت ٣ٛتٛاج وود ان ووسأ ٠يف ا٭جٗ ووص ٠ايط ٝض ووٚ ١ٝ
ايتٓؿٝر ١ٜعًٚ ٢ج ٛؾح ٠ٛني ايسج ٍ  ٚايٓط  ٤عًَٛ ٢اقع ؾٓع ايكساز ٜ ٚتكو
()78

ذيو َٔ اجلد ٍٚايت ي:ٞ

جد ٍٚزقِ (ٜٛ )5ق ايعد ايٓطيب يًُ ٛؿ م بطظ َه ٕ ايعٌُ يف ز ٥ض١
اجلُٗٛزٚ ١ٜز ٥ض ١جمًظ ايٛشزا ٤ع ّ ()2005
ز ٥ض ١ايٛشزا٤

ز ٥ض ١اجلُٗٛز١ٜ
ايدزج ١ايٝ ٛؿ١ٝ

ذنٛز

ْث

اإلمج يٞ

ذنٛز

ْث

اإلمج يٞ

ْ ٥ظ ٚشٜس

20

1

21

-

-

-

ٚنٚ ٌٝشاز٠

25

1

26

27

2

29

ٚنَ ٌٝط عد

53

4

57

11

2

13

َدٜس ع ّ

33

6

39

83

11

94

َطتػ ز

60

1

61

10

3

13

اإلمج يٞ

191

13

204

131

18

150

ضووتكسا ٤اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٜ )5تك و إٔ َطووت ٣ٛمتالٝووٌ انووسأ ٠يف
َٛاقع ؾٓع ايكساز َ شاٍ َٓ ؿكً ذٝا ٜتك ٚج ٛؾح ٠ٛني ايسج ٍ  ٚايٓط ٤
يف ا٭جٗص ٠اإل از ١ٜايعً ٝيف ايدٚيو ، ١نُو تػوحت ان٪غوسام ىل ارمؿو
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انووسأ ٠اي ُٝٓٝوو ١مبحًووظ ايٓ ووٛاا ٚجمً ووظ ايػووٛزٚ ٣اجملوو يظ ٜٚتك و ذي ووو َ وؤ
اجلد ٍٚايت ي: ٞ
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )6ق َطت ٣ٛمتال ٌٝايٓط  ٤يف جمًظ ايٓٛاا  ٚايػٛز ٚ ٣اجمل يظ
احملً2009 ١ٝ

()79

اجمل ٍ ايط ٝضٞ

ايٓط ٤

ايسج ٍ

اإلمج يٞ

ْطب ١ايٓط ٤

أعك  ٤جمًظ ايٓٛاا

1

300

301

%013

أعك  ٤جمًظ ايػٛز٣

2

109

111

%118

أعك  ٤اجمل يظ احملً١ٝ

38

6741

6779

%5158

ٜعهظ اجلد ٍٚايط ل جد ٍٚزقِ ( )6انػٗد ايط ٝض ٞايع ّ ايرٜ ٟتكو ؾٝو٘
تٛاقع متال ٌٝانسأ ٠يف اجمل يظ انٓت ب ١ايع َٚ ١احملً ١ٝذٝا  ٫تٛجد ض ٣ٛاَوسأ٠
ٚاذوود ٠يف جمًووظ ايٓووٛاا ٚاَسأتو ٕ يف جمًووظ ايػووٛز ) 38 (ٚ ٣اَووسأ ٠يف اجمل و يظ
و م َ شايو َٓ ؿكوو،١

احملًٝوو ، ١نُو إٔ َطووت ٣ٛتسغووٚ ٝدمو انووسأ ٠يف اْ٫ت
ٜٚتك ذيو يف اجلد ٍٚايت ي:ٞ
جد ٍٚزقِ (ٜٛ )7ق َطت ٣ٛتسغ ٝانسأ ٠يف اْ٫ت
اْ٫ت

م

م ايربن ْ١ٝ
عد

ايٓط  ٤انسغر م

مج ي ٞانسغرني

ايٓطب ١ان١ٜٛ٦

ّ 1993

42

3166

113

2

ّ 1997

19

1311

114

2

ّ 2003

11

1396

018

1

ٓ ٚظووس ٠تًًٝٝوو ١يًحوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٜ )7تك و ارمؿ و
َػ و زن ١انووسأ ٠يف اْ٫ت

و م ايع َووٚ ١احملًٝووٚ ١ارمؿ و

ايؿ ٥صام

َطووت٣ٛ

متالٝووٌ انووسأ ٠يف َٛاقووع

ؾٓع ايكساز ا٭َس ايرٜ ٟت ٝايؿسؾو ١نٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞيف عوِ انػو زن١
ايط ٝض ١ٝيًُسأ ٠اي َٔٚ ١ُٝٓٝأِٖ ا٭ْػط ١اييت ميهٔ إٔ تكٖ ٗ ّٛر ٙانٓظُو م
يف جم ٍ ايتُهني ايط ٝض ٞيًُسأ:ًٜٞ َ ٠
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كٛم اندْٚ ١ٝايط ٝض ١ٝيًٓط . ٤

 -2ايتدزٜظ  ٚايتأٖ ٚ ٌٝايتٛع ١ٝيًػب ا عً ٢ةٛ
 -3ايسق  ١عً ٢اْ٫ت

اْ٫ت

م.

م ايربن ْ ٚ ١ٝاحملً. ١ٝ

 -4تٛع ٚ ١ٝتدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني كك  ٜذكٛم اإلْط ٕ .
(َٓ )ٙظُ م اجملتُع اندْٖ َٓ ٚ ٞك ١ايعٓـ قد انسأ: ٠
رٜعووسف ايعٓووـ قوود انووسأ ٠أْوو٘ نووٌ ؾعووٌ أ ٚقوو ٍٛأٚ

زضوو ١ضووٛاَ ٤وؤ ؾووس أٚ

مج عوو ١ه و  ٙانووسأٜٓ ٠طوو ٟٛعًوو ٢غووهٌ َوؤ أغووه ٍ ايتُٝٝووص ( َ ٜوو ١أَ ٚعٜٓٛوو) ١
ْتٝح ووَ ١سجعٝوو م ةك ؾ ٝوو ١تكًٝد ٜوو ١أ ٚتؿط ووحت ق ؾ ووس يٓؿ ووٛف اي وود ٜٔاإلض ووَٞ٬
ا ٓٝـ (.)80
ٚعًوو ٢ذيووو ؾو ٕ ايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأٜ ٫ ٠كتؿووس عًوو ٢ايعٓووـ اجلطوود ٟأٚ
ان و  ٟؾكووط ووٌ ٜتطووع يٝػووٌُ خمتًووـ ا٭قووٛاٍ ٚا٭ؾع و ٍ ايوويت مي زضووٗ ا٭ؾووسا
ٚان٪ضط م يتهسٜظ ايٓظس ٠ايدٚ ١ْٝٚايتُٝٝص قد انسأ ٠يف اجملتُع .
ٚتػحت ْت ٥خ ايدزاض م اييت ْؿرم ذ ٍٛايعٓـ قد انسأ ٠يف اي ُٔٝىل ٕ ْطب١
ايٓط ٜ ٤تعسقؤ يًعدٜود َؤ أغوه ٍ ايعٓوـ انو ٚ ٟانعٓو ٟٛؾكود أنودم ايدزاضو١
انٝداْ ١ٝاييت ْؿرتٗ ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ٠عو ّ  ّ2002إٔ انوسأ ٠ايُٝٓٝو ١تتعوس
يًعدٜد َٔ أغه ٍ ايعٓوـ انو ٚ ٟايٓؿطوَ ٞالوٌ ايكوسا َؤ قبوٌ ايوصٚد أ ٚا٭قو زا
ٚايتووصٜٚخ وودَٛ ٕٚاؾكووٚ ١ضووَ ٤ٛع ًَوو ١ايووصٚد ٚا سَ و ٕ َوؤ اخت و ذ ايكووساز اةووٌ
ا٭ضسٚ ٠ا سَ ٕ َٔ ايتعًوٚ ِٝاخلودَ م ايؿورٚ ١ٝتؿكو ٌٝايورنٛز عًو ٢اإلْو ث
يف ط و ز ا٭ضووس ٚ ٠اجملتُووع  ٚا سَ و ٕ َوؤ انووحتاث َٚوؤ ؾووسف ايٛؾوو ٍٛىل انووٛاز
ٚايال و ووسٚ ٠ٚايتر و ووسؽ َٚكو و و ٜك ١ايس٩ضو و و  ٤يف ايعُ و ووٌ ٚا سَو و و ٕ َ و وؤ انػو و و زن١
ايط ٝض.١ٝ

()81
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ٚقد غٗدم ايؿرت ٠ا٭ةحت ٠جٗ ٛاً ذهٚ ١َٝٛغحت ذه ١َٝٛيًت ؿٝـ َٔ ايعٓـ
ايوور ٟتتعووس

يوو٘ انووسأ ٠ايُٝٓٝووَ ٚ ١وؤ أٖووِ ٖوور ٙاجلٗوو ٛسْ و َخ َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ

ايوور ٟوودأ تٓؿٝوور ٙع و ّ ٖٚ ،ّ2001ووٜٓ ٛؿوور يتع و  ٕٚووني ايًحٓوو ١ايٛطٓٝوو ١يًُووسأ٠
َٓٚظُ و م اجملتُووع انوودْٖٚ ٞوودف ايربْ و َخ ىل ْػووس ايووٛع ٞأغووه ٍ ايعٓووـ قوود
انووسأ ٚ ٠ة و ز ٙعًوو ٢ا٭ضووسٚ ٠اجملتُووع ٚزؾووع ايووٛع ٞيوود ٣انٗووتُني بُ ٜوو ١انووسأَ ٠وؤ
ايتُ ٝٝووص  ٚع ووِ ا كووٛم اندْ ٝوو ١يًُ ووسأٚ ٠ايعُ ووٌ عً وو ٢زاد ايٓ ووٛع ا٫جتُوو ع ٞيف
ةطط  ٚساَخ ايتُْٓٚ ١ٝػس ايٛع ٞتؿ ق ١ٝايككو  ٤عًو ٢ن ؾو ١أغوه ٍ ايتُٝٝوص
قوود انووسأ ٠إلق و ؾ ١ىل َساجعوو ١ايوورباَخ  ٚايط ٝض و م يف قووَ ٤ٛؿ و ٖ ِٝذكووٛم
انسأ. ٠

()82

ٚيف  ّ2003 ٜٛ َ 8تأضط ايػبه ١اي ١ُٝٓٝنٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ ٠ودعِ َؤ
َٓظُو وو ١أٚنطو ووؿ ّ – سٜط ْ ٝوو ٚايو وويت قو ووُ يف عكو ووٜٛتٗ (َٓ )12ظُو وو ١غو ووحت
ذه َٝٛوو ١إلقوو ؾ ١ىل ج ْ ووظ ايًحٓ وو ١ايٛطٓ ٝوو ١يًُ ووسأٚ ٠اي وويت َ وؤ أٖ ووِ أٖ ووداؾٗ
َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ قوود انووسأٚ ٠تووٛؾحت ا ُ ٜوو ١ايك ْْٝٛوو ١ا و ٚ ،أٖووِ ٖوور ٙانٓظُ و م
ات ْط  ٤ايَ ٚ ُٔٝسنص انعً َٛم ٚايتأٌٖٝ
ايعس ٞ

كٛم اإلْط ٕ َٓٚتود ٣ايػوك ٥ل

كٛم اإلْط ٕ ًَٚتك ٢انسأ ٠يًدزاض م ٚايتدزٜظٚ ،قد ق َ ٖر ٙايػوبه١

يعدٜد َٔ اجلٗ ٛنٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ ٠ؾكد ض ُٖ يف ايتركوحت يًُو٪متس
ايُٝين ا٭ ٍٚنٓ ٖكو ١ايعٓوـ قود انوسأٚ ٠ايور ٟاْعكود يف ؾوٓع  ٤يف ايؿورت7 -4 ٠
َ زع ٚ ، ّ 2004يف ع ّ ْ ّ2005ؿرم ايػبه ١يتع َ ٕٚع غسن ٗ٥

ً ١يتٛع١ٝ

اجملتُووع مب و طس ايووصٚاد انبهووس ت و غووع ز ضوؤ أقووٌ يًووصٚاد نُ و ْؿوورم زاضوو١
َٝداْ ١ٝعٔ أِٖ اٯة ز ايٓؿطٚ ١ٝا٫جتُ عٚ ١ٝايؿر ١ٝيصٚاد ايؿوػحتام ٚ ،ق َو
يعدٜد َٔ ايٓدٚام ٚٚزؽ ايعٌُ انستبط ١كك  ٜايعٓـ قد انسأ.٠
ٚتػووحت ايبْ ٝو م ايسمسٝوو ١ايووٛاز  ٠يف ايتكسٜووس ايتكُٝٝوو ٞيٛذوود ٠ايت ؿٝووـ َوؤ
ايؿكس ايؿ ز عٔ ٚشاز ٠ايداةً ١ٝعو ّ  ّ 2005إٔ انوسأ ٠تتعوس

يًحوسا ِ٥اجلطوُ١ٝ

َال ووٌ ايكت ووٌ ايعُ وود ٓط ووبٚ )%1414( ١ايػ ووسٚع يكت ووٌ (ٚ )%1216اخلط ووـ ٓط ووب١
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(ٚ )%3517توودث ٖ وور ٙاجلووسا ِ٥يف ايؿ ٦وو ١ايعُس ٜوو 18 -7( ١ضووٓ ٖٚ ) ١وور ٙاجل ووساِ٥
()83

ترتى ة زاً جطُْ ٚ ١ٝؿط ١ٝةطحت ٠عً ٢ايٓط . ٤

 ٚيف ع ّ  ّ2004عكد ان٪متس ايٛطين ا٭ ٍٚنٓ ٖك ١ايعٓوـ قود انوسأٚ ٠قود جو ٤
ٖرا ان٪متس هطٝداً ٚاعرتاؾً َٔ ا ه ١َٛاي ١ُٝٓٝظ ٖس ٠ايعٓـ قد انسأٚ ٠عً٢
ا كٛم انػسٚع ١اييت نؿًٗ ايدضتٛز يًُسأٚ ٠قود أٚؾو ٢انو٪متس كوسٚز ٠هوسِٜ
ن ؾ وو ١أغ ووه ٍ ايعٓ ووـ ق وود ان ووسأٚ ٠ض ووسع ١ؾ ووداز ايك ووٛاْني ٚايتػ ووسٜع م ٚاختو و ذ
ايتوودا حت ٚاإلجووسا٤ام انٓ ٖكوو ١يًعٓووـ ٚايعُووٌ عًوو ٢تعصٜووص ٚز ان٪ضطو م ايدٜٝٓوو١
َٔ ة ٍ٬تعصٜوص ٚز ايوٛعٚ ٞاإلزغو يف تٓو ٖ ٍٚور ٙايظو ٖس ،٠نُو أعطو ٢انو٪متس
نٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞا وول يف َت عوو ١تٓؿٝوور ٖوور ٙايتٛؾوو ٝم ٚتووٛؾحت انطو ْد٠
ايك ْ ١ْٝٛيًٓط  ٤ايطح ٓٝم .

()84

ٚؾو ٢عو ّ  ّ 2010عكود انو٪متس ايوٛطين ايالو ْ ٞنٓ ٖكو ١ايعٓوـ قود انوسأ ٠تو
غع ز ( ٫يًعٓـ قد انسأٚ )٠قود أٚؾو ٢انو٪متس تحطوٝد ض ٝضو م َه ؾرو ١ايعٓوـ
قد انسأ ٠يف ايط ٝض ١ايع َ ١يًدٚيوٚ ١تسمجوٖ ١ور ٙايط ٝضو م ىل ةطوط جساٝ٥و١
 ٚساَخ َٚػوسٚع م تٓؿٝرٜوٚ ١توٛؾحت انوٛا ان يٝو ١ايكوسٚز ١ٜإلْك ذٖو ْٚػوس ايوٛعٞ
ايك ْ ْٞٛني ايٓط ٚ ٤تٛؾحت يٝوٚ ١اقور٫ ١عتُو ا ؿوـ (ايهٛتو ) يف اجملو يظ
انٓت بٚ ١تٛع ١ٝاجملتُوع أُٖٝو ١انػو زن ١ايط ٝضو ١ٝيًُوسأٚ ،٠ايعُوٌ عًو ٢ا ود
َوؤ تطووسا ايؿت ٝو م َوؤ ايتعًوو ِٝة ؾوو ١يف ايسٜووـٚ ،قووسٚز ٠اضووتٗداف ايٓط و  ٤يف
ايرباَخ ٚانػ زٜع ايؿػحت ٚ ٠ساَخ ا ُ  ١ٜا٫جتُ ع ،١ٝإلق ؾ ١ىل تؿعٝوٌ ٚز
َٓظُو م اجملتُووع انوودَْ ٞوؤ ةوو ٍ٬تبٓٗٝو يوورباَخ ايتٛعٝووٚ ١ايٓؿطووٚ ١ٝايتوودزٜظ
()85

ٚايتأٖٚ ٌٝمتَ ٌٜٛػ زٜع تط ِٖ يف تطني أٚق عٗ ا٫قتؿ ٚ ١ٜا٫جتُ ع١ٝ
ٚت و  ٍٚايدٚي وو١

الً وو ١يف ايًحٓ وو ١ايٛطٓٝوو ١يًُ ووسأ ٠يػ ووسان َ ١ووع َٓظُوو م

اجملتُع اندَْٛ ٞاجٗ ١أغه ٍ ايعٓـ قد انوسأ ٠ايُٝٓٝو ٚ ١و ضوبل ؾو ٕ َٓظُو م
اجملتُع اندْ ٞميهؤ إٔ تكو ّٛيعدٜود َؤ ا٭ ٚاز يف جمو ٍ َٓ ٖكو ١ايعٓوـ قود
انسأٚ ٠ايت ُٔٝأُٖٗ :
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 تكد ِٜانط ْد ٠ايك ْ ١ْٝٛيًٓط  ٤اي٬ت ٞتت د ىل ايع ٕٛايك ْ. ْٞٛ -ايتٛع١ٝ

كٛم اندْٚ ١ٝايط ٝض ١ٝيًٓط . ٤

 انٓ ؾسٚ ٠ايكػط َٔ أجٌ تعد ٌٜايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت تتكؤُ ْؿٛؾوًمتٝٝصٜوو ١قوود انووسأَ ٠الووٌ ق و ْ ٕٛاْ٫ت

و م ٚق و ْ ٕٛايطووًط ١احملًٝووٚ ١ق و ْٕٛ

ا٭ذٛاٍ ايػ ؿ. ١ٝ
 -ايتدزٜظ ٚايتٛعٚ ١ٝايسق  ١عً ٢ةٛ

اْ٫ت

م ٚق ْ ٕٛايطًط ١احملً. ١ٝ

 تٛعٚ ١ٝتدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني بكٛم اإلْط ٕ . تٛعٝو ١أؾوسا اجملتُوع مب و طس ايووصٚاد انبهوس ٚأةوس ٙايؿورٚ ٞا٫جتُو ع ٞعًوو٢ايؿت  ٙاي.١ُٝٓٝ
 تٛع ١ٝأؾسا اجملتُع أُٖ ١ٝتعً ِٝايؿت  ٚ ٙساَخ حم ٛا٭َ ١ٝيًٓط . ٤ تٛع ١ٝاذت ٝج م ايٓط  ٤ايؿكحتام ٚانط ُٖ ١يف َط عدتٗٔ َ . ًٜ َت ع وو ١تٓؿ ٝوور تٛؾ وو ٝم ان وو٪متسام ٚايٓ وودٚام ٚٚزؽ ايعُ ووٌ اي وويت تٗ وودف ىلَٓ ٖك ١ايعٓـ قد انسأ. ٠
ٓ ٚظووس ٠تًًٝٝوو ١ن و ضووبل ٜتك و إٔ انووتػحتام ايع نٝووٚ ١احملًٝوو ١ايسآٖوو ١أةووسم
عً ٢ةدَ م ايسع  ١ٜا٫جتُ عٚ ١ٝأعط ايؿسؾ ١نٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيًكٝو ّ
وودٚز ايػووسٜو يف تكوودٖ ِٜوور ٙاخلوودَ م ا٭َووس ايوورٜ ٟتطًووظ قووسٚزٚ ٠جوو ٛأ ٚاز
َػ وورتنَٚ ١ته ًَ وو ١ووني ايدٚي ووٚ ١ايكطو و ع اخلو و ف َٓٚظُو و م اجملتُ ووع ان وودْٞ
ٚة ؾوو ١ؾ ُٝو ٜووستبط ووتُهني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١ذٝووا أ ٗووسم ان٪غووسام انت ذوو ١عوؤ
ٚق و ووع ان و ووسأ ٠يف اي و وو ُٔٝارمؿو وو

انط و ووت ٣ٛايتعً ُٝو ووٚ ٞايؿ و وورٚ ٞا٫قتؿو وو ٟ

ٚايط ٝضوو ٞيًُووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١ا٭َووس ايوورٜ ٟتوو ٝايؿسؾوو ١نٓظُ و م اجملتُووع انوودْٞ
نط ُٖ ١يف متهني انسأ ٠اي. ١ُٝٓٝ
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عاشراً :اإلجراءات املنهجية للدراسة :
(ا) ْٛع ايدزاض: ١
تٓتُووٖ ٞوور ٙايدزاضوو ١ىل ايدزاضو م ايٛؾووؿ ١ٝايترًًٝٝووٚ ١ايوويت تو  ٍٚتدٜوود
ٚز َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيف متهووني انوسأ ٠ايُٝٓٝوو ١اقتؿو ٚ ًٜتعًُٝٝوً ٚؾوورًٝ
ٚض ٝضووٚ ً ٝجم و ٍ َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأ ٠إلق و ؾ ١ىل تدٜوود أٖووِ
انعٛق م اييت تد َٔ ٚز ٖر ٙانٓظُ م يف متهني انسأ ٠اي. ١ُٝٓٝ
(ا) انٓٗخ انطت دّ :
اضووت دّ ايب ذال و ٕ َووٓٗخ انط و ا٫جتُ و ع ٞيعٓٝوو ١عتب و ز ٙاْطووظ انٓ و ٖخ
يطبٝع وو ٖ ١وور ٙايدزاض ووٚ ١أٖ ووداؾٗ يًٛؾ وو ٍٛىل تعُُٝو و م عًُ ٝووَ ١تعًك وو ١وودٚز
َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠ايٚ ١ُٝٓٝقد طبك ايدزاض ١ايسآٖ ١عًو٢
ع َٔ ١ٓٝايع ًَني جلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝايٓط ١ٜٛايع ًَ ١مبد ١ٜٓانه.٬
(د) أ ا ٠ايدزاض: ١
يتركٝوول أٖووداف ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١ق و ّ ايب ذال و ٕ أعوودا اضووتب ْ ١يتردٜوود ٚز
َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١يف َدٜٓوو ١انهووٚ ،٬تدٜوود أٖ وِ
انعٛقو م ايوويت تٛاجوو٘ ٖوور ٙانٓظُو م يف متهووني انووسأٚ ٠أضووتٓد ايب ذالو ٕ يف تؿووُِٝ
ا٫ضووتب ْ ١عًووَ ٢ساجعوو ١ايدزاض و م ٚايبرووٛث انستبطوو ١مبٛقووٛع ايدزاضوو ١ايسآٖوو١
َٚساجع ١ايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت تٓظِ عُوٌ َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞو ئُٝ
إلقو ؾ ١ىل انك و ٬م ايػ ؿووَ ١ٝووع ايع و ًَني جلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو ١ايوويت تعُووٌ
مبد ٜٓوو ١انه وو ٚ ،٬ة ؾ وو ١اجلُعٝوو م ايٓط وو ١ٜٛاي وويت تٗ ووتِ ككوو  ٜان ووسأٚ ،٠تهْٛوو
ا٫ضووتب َْ ١وؤ (  ) 49ؾكووسَٛ ٠شعوو ١عًوو ٢نطووٖ ١وو :ٞحمووٛز ايووتُهني ا٫قتؿو ،ٟ
ٚحمٛز ايتُهني ايتعًٚ ،ُٞٝحمٛز ايتُهني ايؿر ٚ ،ٞحمٛز ايتُهني ايط ٝضٚ ،ٞ
حمٛز جم ٍ اخلدَ م انستبط ١مبٓ ٖك ١ايعٓوـ انٛجو٘ قود انوسأ ،٠إلقو ؾ ١ىل
ايب ْ ٝم ا٭ٚي. ١ٝ
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( ) ؾدم ٚةب م ا٫ضتب ْ: ١
يًتأند َٔ ايؿدم ايظو ٖس ٟي٬ضوتب َْٚ ١ود ٣تٛاؾكٗو َوع أٖوداف ايدزاضو،١
ٚمشٛا يتط ٫٩م ايبرا ق ّ ايب ذال ٕ عس

ا٫ضتب ْ ١عً ٢أز ع َٔ ١ا٭ض تر٠

انت ؿؿ و و ووني يف عً و و ووِ ا٫جتُو و وو ع ٚاخلدَ و و وو ١ا٫جتُ ع ٝو و وو َ ١و و وؤ ذ ٣ٚاخل و و وورب٠
ٚا٫ةتؿو ف ٚطًووظ َووِٓٗ تدٜوود زجوو َٓ ١ضووب ١ايؿكووسام يػٜٛوً  ٝ٥ ٓ ٚوً َٚوود٣
َٓ ضوب ١ايؿكووسام يف تدٜوود ٚز َٓظُو م اجملتُوع انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو١
ع وود إٔ أٚق وور ايب ذالو و ٕ ا ووِ أٖ ووداف ايدزاض ووٚ ١تطو و ٫٩تٗ ٚأُٖٝتٗو و ٚاإلطو و ز
ايٓظس ٟاير ٟتطتٓد عً ٘ٝايدزاضٚ ،١قد أ د ٣احملهُ٬َ ٕٛذظو م َتٓٛعو ١عًو٢
ا٫ضووتب ْ ١متالً و يف ذوورف عووا ايؿكووسام  ٚق و ؾ ١ؾكووسام أةووسَ ٚ ٣ووخ عكووٗ
يتؿب ؾكسٚ ٠اذدْٚ ،٠تٝح ١ذيو أؾبر ا٫ضتب ْ ١يف ؾٛزتٗ ايٓٗ ٝ٥و٪َ ١يؿو١
َٔ (  )49ؾكس ٠إلق ؾ ١ىل ايب ْ ٝم ا٭ٚيٝوَٛ ١شعو ١عًو ٢احملو ٚز اٯتٝوٚ : ١حموٛز
ايووتُهني ا٫قتؿ و  )10 ( ٟؾكووسٚ ،٠حمووٛز ايووتُهني ايتعًُٝوو )11 (ٞؾكووسٚ ،٠حمووٛز
ايو ووتُهني ايؿو وور )12 (ٞؾكو ووس ٚ ،٠حمو ووٛز ايو ووتُهني ايط ٝضو وو )9 ( ٞؾكو ووسٚ ،٠حمو ووٛز
َٓ ٖك ١ايعٓـ انٛج٘ قد انسأ )7 ( ٠ؾكس. ٠
ٚيًتأن وود َ وؤ ةبوو م ا٫ض ووتب ْ ١ة ووِ تٛشٜعٗوو عً وو ٢ع ٓٝووَ ١ه ْٛوو َ ١وؤ ( َ )15وؤ
ايع و ًَني جلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو ١ايٓطوو ١ٜٛمبدٜٓوو ١انهوو ٚ ،٬ذط و ا َع َووٌ ايالب و م
ي٬ضتب ْ ١عٔ طسٜل ا٫ةت ٝز  ٚع  ٠ا٫ةت ٝز ( ٚ )Test - Retestؿو زم ايالبو م
نطوو ١عػووس  َٜٛوً ووني ا٫ةتب و ز ا٭ٚ ٍٚا٫ةتب و ز ايال و ْٚ ٞقوود ًووؼ َع َووٌ ازتب و ط
حتض و وو ٕٛي٬ض و ووتب ْ ٖٚ ،)0182( ١و ووَ ٛع َ و ووٌ ةبو و و م َٓ ض و ووظ يف جمو و و ٍ ايبر و ووٛث
ا٫جتُ عٝوٚ ،١ؾو ٢قووَ ٤ٛو ضوبل أؾووبر ا٫ضوتب ْ ١تتُتوع مبطووت َٓ ٣ٛضوظ َوؤ
ايؿدم ٚايالب م ٚته ٕٛؾ

 ١يًتطبٝل .
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(ٖو) أ ٚام تً ٌٝايب ْ ٝم (انع جل ١اإلذؿ : )١ٝ٥
عوود إٔ ق و ّ ايب ذال و ٕ و جسا٤ام ايؿوودم ٚايالب و م ق َ و تٛشٜووع ا٫ضووتب ْ ١عًوو٢
ع ٓٝو  ١ايدزاضوو ٚ ١عوود مجووع ايب ْ ٝو م اضووت دّ ايب ذال و ٕ جمُٛعووَ ١وؤ ا٭ض و يٝظ
اإلذؿ وو  ١ٝ٥ايو وويت ٜتكو ووُٓٗ سْ وو َخ ا صَو وو ١اإلذؿ وو  ١ٝ٥يًعًو وو ّٛا٫جتُ عٝو وو١
( )SPSSذ ٝووا اض ووت دّ ايب ذالو و ٕ ايٓط ووظ ان ٜٛ٦ووَٚ ،١ع َ ووٌ ازتبو و ط حتض وو،ٕٛ
ٚايك ٠ٛايٓطبٚ ،١ٝايٛشٕ انسج ٚ ،ايٓطب ١انسجرٚ ،١ذيو بطظ َتػحتام ايدزاض١
ايسآٖ. ١
( )ٚجم ٫م ايدزاض: ١
 - 1اجمل ٍ ايبػس: ٟ

تطبٝول ا٫ضوتب ْ ١عًو )60( ٢عكوٛاً َؤ ايعو ًَني يف

اجلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو ١ايٓطوو ١ٜٛايع ًَوو ١مبدٜٓوو ١انهوو ٬حم ؾظوو ١ذكووسَٛمٚ ،ذيووو
يترد ٜوود ٚز َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝووٚ ،١تد ٜوود أٖ ووِ
ايؿ ووع ٛم اي وويت تٛاج وو٘ ٖ وور ٙانٓظُو و م يف مته ووني ان ووسأ ٠مبد ٜٓوو ١انه ووٚ ،.٬ق وود
اضتبع ( )8اضتُ زام ٭ضب ا َٓٗ عدّ اضتهُ ٍ ا٫ضتح م ٚنرا عودّ ايسغبو١
يف نُ ٍ ا٫ضتح  ١ذٝوا ًوؼ ذحوِ ايعٓٝو ١يف ايٓٗ ٜوَ )52( ١ؿوس  ٚ ٠ؾُٝو ًٜوٞ
ميهٔ عس

ةؿ ٥ـ ع ١ٓٝايدزاض ١نُ أضؿسم عٓٗ ايدزاض ١انٝداْ: ١ٝ
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )8ق ؾ ٦م ايعُس يٓطب ١يًُبرٛةني 52 = ٕ .

ّ

انتػحت

ايعد

ايٓطب% ١

ايرتتٝظ

أ

أقٌ َٔ  20ضٓ١

5

9’6

4

ا

َٔ 30 – 20

29

55‚8

1

د

َٔ  40 - 30ضٓ١

7

13‚5

3

َٔ  – 40ؾأنالس

11

21’1

2

اجملُٛع

52

% 100

ٜتكو َوؤ اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (  )8إٔ (َ ) %55‚8وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني
تكع يف ايؿ ١٦ايعُسَ ١ٜؤ ( 30 -20ضوٓ )١قود جو  ٤يف ايرتتٝوظ ا٭ُٓٝ ٍٚو ْطوب١
( َٔ )% 21‚1ع ١ٓٝانبرٛةني تكع يف ايؿ ١٦ايعُسٜوَ( ١ؤ  40ضوٓ ١ؾوأنالس) ٚذيوو
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يف ايرتتٝوظ ايالو ُْٓٝ ،ٞو جو ٤م ايؿ٦و 40 -30( ١ضووٓ )١يف ايرتتٝوظ ايال يوا ٓطووب١
(ٚ ) %13‚5ج و ٤م ايؿ٦وو ١ايعُسٜوو( ١أقووٌ َوؤ 20ضووٓ ) ١يف ايرتتٝووظ ايسا ووع  ٚا٭ةووحت
ٓطب. ) %9‚6( ١
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )9ق ا

ي ١ا٫جتُ ع ١ٝيًُبرٛةني ٕ= 52

ّ

انتػحت

ايعد

ايٓطب% ١

ايرتتٝظ

أ

َتصٚد

34

65’4

1

ا

أعصا

15

28’8

2

د

َطًل

2

3’9

3

أزٌَ

1

1’9

4

اجملُٛع

52

% 100

ٜتك و و َو وؤ اجلو وود ٍٚايط و و ل زقو ووِ (ٚ )9ايو وورٜٛ ٟق و و ا

يو وو ١ا٫جتُ عٝو وو١

يًُبر ووٛةني إٔ ايرتت ٝووظ ا٭َ ٍٚت ووصٚد ٓط ووبٚ )%6514( ١أع ووصا يف ايرتت ٝووظ ايالوو ْٞ
ٓطبَٚ ) %2818( ١طًل ٓطبٚ ) %319( ١أزٌَ ٓطب ) %119( ١يف ايرتتٝظ ا٭ةحت .
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )10ق ان ٌٖ٪ايدزاض ٞيًُبرٛةني 52 = ٕ .
ّ

ان ٌٖ٪ايدزاضٞ

ايعد

ايٓطب% ١

ايرتتٝظ

أ

ٜكسأ ٜٚهتظ

3

519

5

ا

ا تدا ٞ٥أض ضٞ

5

916

4

د

ة ْ ١ٜٛع َ١

19

3615

1

ً ّٛؾين أَٗ ٚين

6

1115

3

ٙ

َ ٌٖ٪ج َعٞ

18

3416

2

ٚ

زاض م عًٝ

1

119

6

اجملُٛع

52

%100

ٜتك َٔ اجلد ٍٚايط ل زقِ (ٚ )10ايرٜٛ ٟق ان ٌٖ٪ايدزاض ٞيًُبرٛةني
إٔ(َ )%3615وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني تُووٌ ة ْٜٛوو ١ع َوو ١ؾٗوو ٞتووأت ٞيف ايرتتٝووظ ا٭ٍٚ
 ُٓٝو (َ )%3416وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني ذؿووً تعًوو ِٝج و َعَ ) %1115( ٚ ٞوؤ عٓٝوو١
انبرٛةني ذؿً عًً ٢و ّٛؾوين أَٗ ٚوين َ )%916( ٚؤ عٓٝو ١انبروٛةني ذؿوً
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عًوو ٢تعًوو ِٝأض ضووٚ ٞج و ٤م ْطووب )%519( ١نووٌ َوؤ ٜكووسأ ٜٚهتووظ ٚؾوو ٢ايرتتٝووظ
ا٭ةحت زاض م عً٬ٜٚ ،)%119( ٝذظ ٖٓ اش  ٜايال ْٜٛو ١ايع َوٚ ١قود ٜسجوع ذيوو
يكب ٍٛايدٚي ١يتعني ذ ًَٖ ٞرا ان ٌٖ٪يف اي٥ ٛـ ايع َ ١يًدٚي.١
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )11ق ايٝ ٛؿ ١جلُع ١ٝيٓطب ١يًُبرٛةني 52 = ٕ .
ّ

ايٝ ٛؿ ١جلُع١ٝ

ايعد

ايٓطب% ١

ايرتتٝظ

أ

َ ٛـ أجس

10

1912

3

ا

عك ٛجمًظ از٠

16

3018

1

د

زٝ٥ظ جلٓ١

13

25

2

َطَ ٍٛ٦ػسٚع

5

916

5

َتطٛع

8

1514

4

اجملُٛع

52

%100

ٙ

ٜتكو و َ وؤ اجل وود ٍٚايطو و ل زق ووِ (ٚ )11اي وورٜٛ ٟقو و ايٝ ٛؿ وو ١جلُع ٝوو١
يٓط ووب ١يًُبر ووٛةني إٔ ( َ )%3018وؤ ع ٓٝوو ١انبر ووٛةني عك وو ٛجمً ووظ از ٠ذ ٝووا
ج و ٤م ؾوو ٢ايرتتٝووظ ا٭ ُٓٝ ٍٚو (َ )%25وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني تعُووٌ ز٥ووٝظ جلٓووٚ ١
(َ ) %1912وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني تعُووٌ َ ٛووـ ووأجس َ ) %1514( ٚوؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني
َتطووٛع يف اجلُع ٝو م َ )%916( ٚوؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني َطووَ ٍٛ٦ػووسٚع َٚوؤ ةووٍ٬
اجلد٬ْ ٍٚذظ قً عد انتطٛعني يف اجلُع ٝم ا٭ًٖ. ١ٝ
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )12ق عد ضٓٛام اخلرب ٠نٓظُ52 = ٕ ١
ّ

عد ضٓٛام اخلرب٠

ايعد

ايٓطب١

ايرتتٝظ

أ

أقٌ َٔ ضٓتني

23

%4412

1

ا

َٔ  4 -2ضٓٛام

9

%1713

3

د

َٔ  6 -4ضٓٛام

6

%1116

4

َٔ  -6ضٓٛام ؾأنالس

14

%2619

2

اجملُٛع

52

%100

ٜتكو و َ وؤ اجل وود ٍٚايطو و ل زق ووِ (ٚ )12اي وورٜٛ ٟقو و ع وود ض ووٓٛام اخل وورب٠
نٓظُوو ١إٔ (َ )% 4412وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني ٚايوويت متالووٌ أقووٌ َوؤ ضووٓتني َوؤ عوود
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ضٓٛام اخلرب َٔ ٠ايعٌُ نٓظُ ١قد جو ٤م يف ايرتتٝوظ ا٭ُٓٝ ٍٚو (َ )%2619ؤ
ع ١ٓٝايبرا ٚايويت متالوٌ َؤ  -6ضوٓٛام ؾوأنالس َؤ ايعُوٌ نٓظُو ١يف انستبو١
ايال ْٝووَ )%1713( ٚ ١وؤ عٓٝوو ١انبرووٛةني ٚايوويت متالووٌ َوؤ  4 -2ضووٓٛام َوؤ ايعُووٌ
نٓظُ ١يف انستب ١ايال يال ُٓٝ ١ج ٤م يف انستب ١ا٭ةحتٓ ٠طبَ )%1116( ١ؤ عٓٝو١
انبرٛةني ٚاييت متالٌ َٔ  6 -4ضٓٛام َٔ ايعٌُ نٓظُ٬ْ. ١ذوظ قًو ضوٓٛام
اخلرب ٠يًع ًَني يف انٓظُ ٚ ١قد ٜسجوع ذيوو

داةو ١انٓظُو ،١قو ؾ ١ىل ذيوو

اْ٘ مل تٓتػس اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝهالس ٫ ٠يف ايطٓٛام ا٭ةحت. ٠
جد ٍٚزقِ ( ٜٛ )13ق ا٭ْػط ١ايسٝ٥ط ١ٝاييت تكدَٗ اجلُع١ٝ
ّ

ا٭ْػط١

ايعد

ايٓطب% ١

أ

تدزٜظ ٚتأٌٖٝ

25

%4811

ا

زع  ١ٜانع قني

18

%4014

د

ته ٌَ اجتُ عٞ

12

%2311

زع  ١ٜؾر١ٝ

21

%4316

ٙ

زع  ١ٜا٭ذداث

10

%1912

ٚ

زع  ١ٜا٭ٜت ّ ٚا٭زاٌَ

9

%1713

ش

جم ٍ ذكٛم اإلْط ٕ

15

%2818

ٜتك َٔ اجلود ٍٚايطو ل زقوِ ( ٚ ) 13ايورٜٛ ٟقو ا٭ْػوط ١ايسٝ٥طو ١ٝايويت
تكوودَٗ اجلُعٝوو ١إٔ (َ )%4811وؤ ٖوور ٙا٭ْػووطٖ ١وو ٞيف جمو ٍ ايتوودزٜظ ٚايتأٖٝووٌ
ٚتأت ٞيف انستب ١ايال ْٓ ١ٝطب )%4316( ١زع  ١ٜؾر ُٓٝ ١ٝج ٤م زع  ١ٜانع قني يف
انستب وو ١ايال يال ووٓ ١ط ووبٚ )%4014( ١جوو ٤م يف انستب وو ١ايسا ع ووٓ ١ط ووب )%2818( ١جمو و ٍ
ذك ووٛم اإلْطوو ٕ أَوو ايته ؾ ووٌ ا٫جتُو و ع ٞؾك وود جوو  ٤يف انستب وو ١اخل َط ووٓ ١ط ووب١
( )%2311ةووِ جو  ٤زع ٜوو ١ا٭ذووداث يف انستبوو ١ايط ضووٓ ١طووبُٓٝ )%1912( ١و ج و ٤م
زع  ٜوو ١ا٭ٜتو و ّ ٚا٭زاَ ووٌ يف انستب وو ١ا٭ة ووحتٓ ٠ط ووب َٚ . )%1713( ١وؤ ٖ وورا اجل وودٍٚ
ْ٬ذووظ َوود ٣اٖتُ و ّ انٓظُ و م تأٖٝووٌ ٚتوودزٜظ انووسأٚ ٠مته ٗٓٝو ذتوو ٢تطووتطٝع
ا٫نتؿ ٚ ًٜ َ ٤ذات ًٝيتهؿوٌ أضوستٗ ،
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يسع  ٜوو ١ايؿ وور ١ٝيًُ ووسأٚ ٠ا٭ض ووس ،٠نُو و ْ٬ذ ووظ اٖتُو و ّ اجلُعٝو و م ا٭ًٖ ٝوو١
مبحو و ٍ ذك ووٛم اإلْطو و ٕ ْظ ووسا يٖ٬تُو و ّ يتٛع ٝوو ١بك ووٛم اإلْطو و ٕ يف ايؿ وورت٠
ا٭ةحت.٠
اجمل ٍ انه ْ : ٞطبك ايدزاض ١عً ٢اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝايٓط ١ٜٛمبدٜٓو١

-2

انهوو ٬ا٭عكو  ٤مبحًووظ َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞبكووسَٛم نُو ؾوو ٢اجلوودٍٚ
ايت ي:ٞ
جد ٍٚزقِ (ٜٛ )14ق أمس  ٤اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝايٓط ١ٜٛمبر ؾظ ١ذكسَٛم
نُح ٍ َه ْ ٞيًدزاض. ١
ّ

ّ

اضِ اجلُع١ٝ

 1مجع ١ٝايطع  ٠ايٓط١ٜٛ

1990/11/5

9

مجع ١ٝانطتكبٌ ايٓط١ٜٛ

2007/1/21

 2مجع ١ٝايػسٚم ايٓط ١ٝ٥

1998/6/21

10

اجلُع ١ٝايٓط ١ٜٛايتُٓ١ٜٛ

ّ2007/6/20

1998/12/11

11

1999/8/29

12

2000/12/10

13

2002/8/11

14

2004/3/31

15

2005/10/7

16

3
4
5
6
7
8

اضِ اجلُع١ٝ

ت زٜخ

ت زٜخ

مجع ١ٝايٓٗك١
ايٓط ١ٝ٥
اجلُع ١ٝايٓط ١ٜٛيدعِ
ٚتُٓ ١ٝانسأ٠
مجع ١ٝضكطس٣
ايٓط١ٜٛ
مجع ١ٝتُٓ ١ٝانسأ٠
مجع ١ٝؾٓ ع ا ٠ ٝ
ايتُٓ ١ٜٛايٓط١ٜٛ
مجع ١ٝايٛؾ م ايٓط١ٜٛ
يًتُٓ١ٝ

ايتأضٝظ

مجع ١ٝايٓح يتُٓ١ٝ
انسأ٠
مجع ١ٝا٭ضس ٠ايطعٝد٠
اخلحت١ٜ
مجع ١ٝتُٓ ١ٝانسأ٠
ٚا٭ضس٠
مجع ١ٝذٛا ٤يًتُٓ١ٝ
ايبػس١ٜ
مجع ١ٝانسأ ٠اإلْت ج١ٝ
ايالك ؾ١ٝ
مجع ١ٝا٭َ ْ ٞايٓط١ٜٛ
ا٫جتُ ع١ٝ

ايتأضٝظ

ّ2007/8/9
ّ2007/9/23
ّ2007/11/26
ّ2008/1/7
ّ2008/5/7
ّ/2008/4/2

ٚق وود ت ووٛاؾس يًبوو ذالني اتؿوو ٍ غ ووب٘ ا ٥ووِ مبعظ ووِ ٖ وور ٙاجلُعٝوو م َ وؤ ة ووٍ٬
اإلغو ووساف عًو وو ٢ايص ٜوو زام انٝداْٝو ووٚ ١ايتو وودزٜظ انٝو ووداْ ٞيط يب وو م قطو ووِ اخلدَو وو١
ا٫جتُ ع ١ٝهً ١ٝايبٓ م جب َعو ١ذكوسَٛم يًعًوٚ ّٛايتهٓٛيٛجٝو  ،نُو إٔ ٖورٙ
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اجلُعٝو وو م أعكو وو  ٤يف جمً و ووظ تٓط و ووٝل َٓظُو وو م اجملتُ و ووع ان و وودْ ٞمبر ؾظ و وو١
ذكسَٛم َٓ ٢ٖٚظُ ١تكِ ن ؾ ١اجلُع ٝم ٚان٪ضط م ا٭ًٖ ١ٝحمل ؾظ،١
ضٌٗ ا ؿ ٍٛعً ْ ٝ ٢م ايدزاض ١ايسآٖ.١
 -3اجمل و ٍ ايووصَين :اضووتػسق ؾوورت ٠تٛشٜووع ا٫ضووتب ْ ٝم عًوو ٢عٓٝوو ١ايدزاضوو١
ٚمجعٗ ٚتؿسٜؼ ٚتً ٌٝايب ْ ٝم غٗس( ٟؾرباٜس َٚ ،زع) . ّ2012
احلاد عشر :حتليل وتفسري نتائج الدراسة يف ضوء استجابات عينة البحح :
(ا) تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْت و ٥خ اضووتح م عٓٝوو ١ايدزاضوو ١انستبطوو ١وودٚزَٓظُ م
اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠تعً. ً ُٝٝ
جد ٍٚزقِ ( َٓ )15ظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝتعًًُٝٝ
ايعب ز٠
1

ْعِ

أذْ ٝ

٫

ى

ى

ى

%

%

%

ٕ = 52

جمُٛع

ايٛشٕ

ايٓطب١

ايك٠ٛ

ايرتتٝ

اٚ٫شإ

انسج

انسجر٘

ايٓطب١ٝ

ا

تكدّ اجلُع١ٝ
ع ْ م غٗس١ٜ

16

11

25

يًط يب م غحت

%30‚8

%21‚2

%48

95

31‚7

7‚ 5

60‚9

9

ايك زام
2

تٓؿٝر اجلُع١ٝ
ٚزام تدزٜب ١ٝيف
جم ٍ ا

ضظ

32

9

11

%61‚5

%17‚3

%21‚2

125

41‚7

9‚ 9

80‚1

2

اٯيٞ
3

تط عد اجلُع١ٝ
يف ٓ  ٤ؾؿٍٛ

23

16

13

يتعً ِٝايؿت ٝم يف

%44‚2

%30‚8

%25

114

38

8‚ 9

73‚1

7

ايسٜـ
4

تت ٝاجلُع١ٝ

31

10

11

%59‚6

%19‚2

%21‚2

اجلُع ١ٝؾؿٍٛ

29

12

11

تك ١ٜٛيًؿت ٝم

%55‚8

%23‚1

%21‚2

ايؿسؾ ١يًؿت ٝم
ا٭ٜت ّ يف ايتعًِٝ
5
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124

132

41‚3

44

9‚ 8

10‚4

79‚5

84‚6
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تػ زى اجلُع١ٝ
يف ٓ َ ٤ط نٔ
اةً ١ٝيط يب م
انٓ طل ايبعٝد٠

15

10

27

%28‚8

%19‚2

%51‚9

92

30‚7

7‚ 3

58‚9

10

َٔ اجل َع م
7

تٓؿر اجلُع١ٝ
ساَخ تٛع١ٜٛ

27

12

13

أُٖ ١ٝتعًِٝ

%51‚9

%23‚1

%25

118

39‚3

9‚ 3

75‚6

6

ايؿت ٝم
تٛؾس اجلُع١ٝ
ا٭ ٚام اندزض١ٝ
يًؿت ٝم ايؿكحتام
8

تػ زى اجلُع١ٝ
يف ساَخ حمٛ
ا٭َ ١ٝيًُسأ٠

9

تط ِٖ اجلُع١ٝ
يف تعً ِٝايؿت ٝم
انع ق م

10

28

12

12

%53‚8

%23‚1

%23‚1

29

9

14

%55‚8

%17‚3

%26‚9

25

8

19

%48

%15‚4

%36‚5

120

119

110

40

39‚7

36‚7

9‚ 5

9‚ 4

8‚ 7

76‚9

76‚3

70‚5

4

5

8

ٕ اجلُع ١ٝتعٌُ
عً ٢تػٝحت
ايع ام ٚايتك يٝد
اييت تد َٔ

28

11

13

%53‚8

%21‚2

%25

119

39‚7

9‚ 4

76‚3

5

تعً ِٝانسأ٠
1268

اجملُٛع

انتٛضط انسج يًبعد=115‚3

422‚8

ايك ٠ٛايٓطب ١ٝيًبعد = 73‚9

ضووتكسا ْ ٝ ٤و م اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٚ )14انووستبط وودٚز َٓظُ و م
اجملتُع اندْ ٞيف متهني انسأ ٠تعً ًُٝٝذٝا تتك إٔ اضوتح م انبروٛةني تتوٛشع
ذؿ ٚ ًٝ٥ؾل انتٛضط انسج
(ٚ )115‚3ايك ٠ٛايٓطبٚ )73‚9( ١ٝن ن ْو ايكو ٠ٛايٓطوب ١ٝاورا ان٪غوس نوبحت٠
ؾو ٕ ٖور ٙا٫ضوتح م تعهوظ قوٚ ٠ٛأُٖٝوو ١ايودٚز ايور ٟتكو ّٛو٘ َٓظُو م اجملتُووع
انوودْ ٞيف عووِ اخلوودَ م انكدَوو ١يًُووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١يف اجمل و ٍ ايتعًُٝووٚ ٞقوود ج و ٤
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تستٝووظ عب و زام ٖوورا ان٪غووس ٚؾوول ايووٛشٕ انووسج ٚايٓطووب ١انسجرووٚ ١ايكوو ٠ٛايٓطووب١ٝ
نُ : ًٜٞ
 -1جو و ٤م ايعبو و ز ٠زق ووِ (ٚ )5اي وويت َؿ ٖو و إ " اجلُع ٝوو ١تك وو ّٛؿؿ وو ٍٛتك ٜٛوو١
يًؿت ٝم " يف ايرتتٝوظ ا٭ ٍٚوٛشٕ َوسج (ْ ٚ )44طوبَ ١سبو ٚ )%10‚4( ١قو٠ٛ
ْطب. )%84‚6( ١ٝ
 -2ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ (ٚ )2ايوويت َؿ ٖ و " إٔ اجلُعٝوو ١تٓؿوور ٚزام تدزٜبٝوو ١يف
جم ٍ ا

ضظ اٯي "ٞيف ايرتتٝوظ ايالو ْ ٚ ٞذيوو وٛشٕ َوسج (ْٚ )41‚7طوب١

َسجرووٚ )% 9‚9 ( ١قووْ ٠ٛطووبٚ )% 80‚1( ١ٝتتؿوول ٖوور ٙايٓتٝحووَ ١ووع َ٬ذظو م
ايب ذال م َٔ ذٝا ْػ ط أغًوظ اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو ١يف تٓؿٝور ٚزام تدزٜبٝو١
عً ٢ساَخ ا

ضظ اٯي ٞيًؿت ٝم ٚقد ٜسج ذيوو إٔ عُوٌ انوسأ ٠يف ايٛقو

ايسأٖ نالحتاً َ ٜستبط ضت داّ ا

ضظ اٯي.ٞ

 -3جوو ٤م ايعبوو ز ٠زق ووِ ( ٚ )4اي وويت َؿ ٖوو " تتوو ٝاجلُع ٝوو ١ايؿسؾ وو ١يًؿتٝوو م
ا٭ٜت و ّ يف ايتعًوو" ِٝيف ايرتتٝووظ ايال يووا ٚذيووو ووٛشٕ َووسج (ْ ٚ )41‚3طووب١
َسجر ٚ )%9‚8( ١قْ ٠ٛطب.)%79‚5( ١ٝ
-4

ج ٤م ايعب ز ٠زقوِ (ٚ )8ايويت َؿ ٖو " إٔ اجلُعٝو ١تطو ِٖ يف توٛؾحت ا٭ ٚام
اندزضو وو ١ٝيًؿت ٝو و م" يف ايرتتٝو ووظ ايسا و ووع ٚذيو ووو و ووٛشٕ َو ووسج (ْٚ )40طو ووب١
َسجرٚ )%9‚5( ١قْ ٠ٛطب.)%76‚9( ١ٝ

 – 5جو ٤م ايعب زتو ٕ زقُو ( ٚ )11( ،)9ايوويت َؿ ُٖو عًوو ٢ايرتتٝووظ " إٔ اجلُعٝوو١
تػو و زى يف ووساَخ حم وو ٛا٭َ ٝوو ١يًُ ووسأ "ٚ " ٠إٔ اجلُع ٝوو ١تعُ ووٌ عً وو ٢تػ ووٝحت
ايع و ام ٚايتك يٝوود ايوويت توود َوؤ تعًوو ِٝانووسأٚ " ٠ذيووو ووٛشٕ (ْٚ )39‚7طووب١
َسجرٚ )%9‚4( ١قْ ٠ٛطب.)%76‚3( ١ٝ
 – 6ج ٤م ايعب ز ٠زقِ (ٚ )7اييت َؿ ٖ " إٔ اجلُع ١ٝتٓؿر ساَخ تٛعٜٛو ١أُٖٝو١
تعًوو ِٝايؿتٝوو م"  ٚذيووو يف ايرتت ٝووظ ايط و ع ٚذي ووو ووٛشٕ َ ووسج () 39‚3
ْٚطبَ ١سجرٚ )% 9‚3( ١قْ ٠ٛطب.)%75‚6( ١ٝ
مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت
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 – 7ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ (ٚ )3ايوويت َؿ ٖ و " إٔ اجلُعٝوو ١تط و عد يف ٓ و ٚ ٤تأةٝووا
ؾؿوو ٍٛتعًوو ِٝايؿت ٝو م يف ايسٜووـ" ٚذيووو يف ايرتتٝووظ ايط و ع ٚذيووو ووٛشٕ
َسج (ْٚ )38طبَ ١سجرٚ )% 8‚9( ١قْ ٠ٛطب.)%73‚1( ١ٝ
 -8ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )10اييت َؿ ٖ " إٔ اجلُعٝو ١تطو ِٖ يف تعًو ِٝايؿتٝو م
انع ق م" يف ايرتتٝظ ايال َٔ ٚذيو ٛشٕ َسج (ْٚ )36‚7طوبَ ١سجرو8‚7( ١
ٚ )%قْ ٠ٛطب)%70‚5( ١ٝ
 -9جو و ٤م ايعبو و ز ٠زق ووِ ( )1اي وويت َؿ ٖو و " إٔ اجلُع ٝوو ١تك وودّ ع ْو و م غ ووٗس١ٜ
يًط يبو و م غ ووحت ايكو و زام َ ٜو وً " يف ايرتت ٝووظ ايت ض ووع ٚذي ووو ووٛشٕ َ ووسج
(ْٚ )31‚7طبَ ١سجرٚ )%7‚5( ١قْ ٠ٛطب.)% 60‚9( ١ٝ
 – 10جو و ٤م ايعبو و ز ٠زق ووِ ( )6اي وويت َؿ ٖو و " إٔ اجلُع ٝوو ١ت ووٛؾس ض ووه ٕ ط ٬ووٞ
يط يب م انٓ طل ايبعٝد ٠عٔ اجل َع م " يف ايرتتٝظ ايع غس ٚا٭ةوحت ٚذيوو
ٛشٕ َسج (ْٚ )30طبَ ١سجرٚ )%7‚3( ١قْ ٠ٛطب.)%58‚9( ١ٝ
تتؿوول ٖوور ٙايٓت و ٥خ َووع َ و تٛؾووً يٝوو٘ زاضوو ( ١أَوو ١ايؿووبٛز سمٝوو) ّ2008 ٢
ٚتٛؾً ايدزاض ١ىل أُٖ ١ٝتعً ِٝانوسأٚ ٠غوسع ايتعًوٚ ِٝانؿو ٖ ِٝا٫زم ٝو ١ذموٛ
تٓػ ١٦انسأ ٠يف ا  ٠ ٝا٫جتُ عٝوٚ ٚ ١زٖو يف انػو زن ١يف اختو ذ ايكوسازام ٚتوٛؾحت
ايؿسف انته ؾ ١٦يًُوسأ ٠ايع ًَو ١يف ايرتقو ٞيف اي ٛو ٥ـ ايع َوٚ ،١أٚؾو ايدزاضو١
أُٖ ١ٝعِ اجلُع ٝم ٚان٪ضط م ا٭ًٖ ١ٝن تكو ّٛو٘ َؤ ٚز ازمو  ٞتعًو ِٝانوسأ٠
ٜعصش ايالك ١يف ايٓؿظ يد ٣انسأ ٤ ٓ ٚ ٠غ ؿٝتٗ ايعًُ١ٝ
نُ تتؿول َوع زاضوٝٗ ( ١حو ١حمُود ايودٚ ) ّ2005ًُٜٞايويت أنودم أُٖٝو١
ايتعًٚ ِٝايتدزٜظ يًُسأ ٠مبو سمكول َصٜوداً َؤ ايعدايو ١ا٫جتُ عٝوَٚ ١بودأ تهو ؾ٪
ايؿووسف يف اجملتُووعٚ ،أٚؾ و ايدزاضوو ١كووسٚز َ ٠و د َٓظووٛز ايٓووٛع ا٫جتُ و عٞ
 ٚة ٍ َؿ ٖ ِٝايتُهني ٚايتُٓ ١ٝانطتداَ ١يف جم ٍ ايتعًٚ ِٝايتدزٜظ ٜتكُٔ
اإلقساز أُٖ ١ٝاجلٓطني يف انط ُٖ ١يف ايتُٓ.١ٝ
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نُ و تتؿوول ٖوور ٙايٓت و ٥خ َووع تٛؾوو ٝم ايتك و زٜس ايؿ و ز ٠عوؤ اجملًووظ ا٭عًوو٢
يًُوسأٚ ٠ايًحٓو ١ايٛطٓٝوو ١يًُوسأ ٠يف ايوو ُٔٝؾكود أنوود تكسٜوس ٚقووع انوسأ ٠يف ايوؤُٝ
 ّ 2008عً وو ٢ق ووسٚزَ ٠ػو و زن ١اجملتُ ووع
َع جل١

 ٬يف َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف
ووال ً

ٖس ٠تطوسا ايؿتٝو م َؤ ايتعًوٚ ِٝتكود ِٜا وٛاؾص ان ٜو ١ايويت تطو عد

ايؿت ٝم عً ٢ا٫ضتُساز يف ايتعًٚ ِٝؾوْ ٢ؿوظ ٖورا ايطو ٝم أنود انو٪متس ايوٛطين
ايسا ووع يًُووسأ ٠يف ايوو ُٔٝعو ّ  ّ 2009عًوو ٢أُٖٝوو ١شٜو  ٠انوودازع ٚايهو ز ايتدزٜطووٞ
نوودازع ايؿتٝو م ٚايعُووٌ عًوو َ ٢و د ايٓووٛع ا٫جتُو ع ٞيف َٓو ٖخ ايتعًوو ِٝايع و ّ
ٚاجل َع. ٞ
(ا) تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْت و ٥خ اضووتح م عٓٝوو ١ايدزاضوو ١انستبطوو ١وودٚزَٓظُ م
اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠ؾر.ً ٝ
جد ٍٚزقِ ( َٓ ) 16ظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝؾرًٝ
ّ

ايعب ز٠

ْعِ

أذْ ٝ

٫

جمُٛع

ايٛشٕ

ايٓطب١

ايك٠ٛ

ى%

ى%

ى%

اٚ٫شإ

انسج

انسجر١

ايٓطب١ٝ

ٕ = 52
ايرتتٝظ

تٓؿر اجلُع١ٝ
ٚزام تدزٜب١ٝ
1

يف جم ٍ
اإلضع ؾ م

25

7

20

%48

%13‚5

%38‚5

109

36‚3

8‚2

69‚9

5

ا٭ٚي١ٝ
تك ّٛاجلُع١ٝ
2

رباَخ تٛع١ٜٛ

17

10

27

َستبط١

%32‚7

%19‚2

%51‚9

98

32‚7

7‚4

62‚8

8

بُ  ١ٜايب١٦ٝ
تك ّٛاجلُع١ٝ
تٛع١ٝ
3

ايطٝدام
أُٖ١ٝ
ايتطع ُٝم

26

11

15

%50

%21‚2

%28‚8

115

38‚3

8‚7

73‚7

يٮطؿ ٍ
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تٛؾس اجلُع١ٝ
4

ايع٬د ٚا٭ ١ٜٚ

23

11

18

يًٓط ٤

%44‚2

%21‚2

%34‚6

109

36‚3

8‚2

69‚9

5

ايؿكحتام
تط ِٖ
اجلُع ١ٝيف
5

ايكٛاؾٌ
ايطب ١ٝيًٓط ٤

22

12

18

%42‚3

%23‚1

%34‚6

108

36

8‚1

69‚2

6

ايؿكحتام
تك ّٛاجلُع١ٝ
6

تٛع ١ٝايٓط ٤

26

15

11

كسٚز ٠اي٠ ٫ٛ

%50

%28‚8

%21‚2

119

39‚7

8‚9

76‚3

2

يف انطتػؿ٢
تك ّٛاجلُع١ٝ
7

تٛع ١ٝايٓط ٤

29

9

14

يًٛق َٔ ١ٜ

%55‚8

%17‚3

%26‚9

119

39‚7

8‚9

73‚1

4

ايطسط ٕ
تط ِٖ
8

اجلُع ١ٝيف

26

10

16

زع  ١ٜا٭َٗ م

%50

%19‚2

%30‚8

114

38

8‚6

76‚3

2

ا ٛاٌَ
تٓؿر اجلُع١ٝ
9

ٚزام تدزٜب١ٝ

23

8

21

يًهٛا ز

%44‚2

%15‚4

%40‚4

106

35‚3

7‚9

67‚9

7

ايؿر١ٝ
تكدّ اجلُع١ٝ
ةدَ م
10

ايؿر١
اإلدم ١ٝ

26

15

11

%50

%28‚8

%21‚2

119

39‚7

8‚9

76‚3

2

يًطٝدام
تكدّ اجلُع١ٝ
11

ٚزام تدزٜب١ٝ
يًك ٬م

12

10

30

%23

%19‚2

%57‚7
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تٓؿر ساَخ
تٛع١ٜٛ
12

مب طس

29

12

11

ايصٚاد انبهس

%55‚8

%23‚1

%21‚2

122

40‚7

9‚2

78‚2

1

ٚاإلدم ا
انطتُس
اجملُٛع

1324

*انتٛضط انسج يًبعد = 110‚3

441‚8

ايك ٠ٛايٓطب ١ٝيًبعد = %70‚7

ضووتكسا ْ ٝ ٤و م اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٚ )15انووستبط وودٚز َٓظُ و م
اجملتُو ووع انو وودْ ٞيف متهو ووني انو ووسأ ٠ايُٝٓٝو وو ١ؾو وور ًٝذٝو ووا ٜتك و و إٔ اضو ووتح م
انبرٛةني تتٛشع ذؿ ٚ ًٝ٥ؾول انتٛضوط انوسج يًُ٪غوس (ٚ )110‚3ايكو ٠ٛايٓطوب١ٝ
يًُ٪غس (ٚ ) % 70‚7ن ن ْو ايكو ٠ٛايٓطوب ١ٝنوبحت ٠ؾو ٕ ٖور ٙا٫ضوتح م تعهوظ
قٚ ٠ٛأُٖ ١ٝايدٚز اير ٟتكَٓ ٘ ّٛظُ م اجملتُع اندْ ٞيف عوِ ٚتوٛؾحت اخلودَ م
ايؿر ١ٝانكدَو ١يًُوسأ ٠ايُٝٓٝوٚ ١قود جو  ٤تستٝوظ عبو زام ٖورا ان٪غوس ٚؾكو ً يًوٛشٕ
انسج ٚايٓطب ١ٝانسجرٚ ١ايك ٠ٛايٓطب ١ٝنُ : ًٜٞ
 -1جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )12ايوويت َؿ ٖو " ٕ اجلُعٝوو ١ووساَخ تٛعٜٛوو ١مب و طس
ايصٚاد انبهس ٚاإلدم ا انطتُس " يف ايرتتٝظ ا٭ٛ ٍٚشٕ َسج (ْٚ )40‚7طوب١
َسجرووٚ )%9‚2( ١قووْ ٠ٛطووبٜٚ )%78‚2( ١ٝعهووظ إٔ أنالووس انػ و نٌ ايؿوور١ٝ
اييت تع ْ ٗٝانسأ ٠ايٜ ١ُٝٓٝأتْ ٞتٝح ١ايصٚاد انبهس ٚاإلدم ا انطتُسٚ ،تتؿل
ٖر ٙايٓتٝحَ ١ع ان٪غسام ايؿر ١ٝانتٛؾس ٠عٔ انسأ ٠اي.١ُٝٓٝ
 -2ج ٤م ايعب زام أزق ّ ( )10( ،)8( ،)6اييت َؿ ٖ عًو ٢ايرتتٝوظ " إٔ اجلُعٝو١
تك ّٛتٛع ١ٝايٓط  ٤كسٚز ٠ايو ٠ ٫ٛيف يف انطتػوؿ " ،" ٢إٔ اجلُعٝو ١تطو ِٖ
يف زع  ١ٜا٭َٗ م ا ٛاٌَ " " ،إٔ اجلُع ١ٝتكدّ ةدَ م ايؿر ١اإلدم ٝو١
يًطووٝدام " ٚذيووو يف ايرتتٝووظ ايال و ْ ٞووٛشٕ َووسج (ْٚ )39‚7ط وبَ ١سجروو١
(ٚ،)%819قْ ٠ٛطب. )%7613( ١ٝ
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 -3ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )3اييت َؿ ٖ " إٔ اجلُعٝو ١تطو ِٖ يف ايتٛعٝو ١أُٖٝو١
ايترؿ ٓٝم يٮطؿ ٍ " يف ايرتتٝظ ايال يا ٚذيو ٛشٕ َسج (ْٚ )38‚3طوب١
َسجر ٚ )%718( ١قْ ٠ٛطب. )%7317( ١ٝ
 -4جوو ٤م ايعبوو زام زق ووِ ( )7اي وويت َؿ ٖوو " إٔ اجلُع ٝوو ١تك وو ّٛتٛع ٝوو ١ايٓطوو ٤
طووسم ايٛق ٜووَ ١وؤ ايطووسط ٕ" يف ايرتتٝووظ ايسا ووع ٚذيووو ووٛشٕ َووسج ()3917
ْٚطبَ ١سجرٚ )%8‚9( ١قْ ٠ٛطب. )%73‚1( ١ٝ
 -5ج ٤م ايعب ز ٠زقوِ ( )1( ،)4ايويت َؿ ٖو عًو ٢ايرتتٝوظ " إٔ اجلُعٝو ١تطو ِٖ
يف ت ووٛؾحت ايع وو٬د ٚا٭  ٜٚوو ١يًٓطو و  ٤ايؿك ووحتام "ةو وِ " تٓؿ ٝوور اجلُع ٝووٚ ١زام
تدزٜبٝوو ١يف اإلضووع ؾ م ا٭ٚيٝوو "١ايرتتٝووظ اخلو َظ ذيووو ووٛشٕ َووسج ()3613
ْٚطبَ ١سجرٚ )%8‚2( ١قْ ٠ٛطب. )%69‚9( ١ٝ
 -6ج و و ٤م ايعب و و ز ٠زقو ووِ ( )5ايو وويت َؿ ٖ و و " إٔ اجلُعٝو وو ١تط و و ِٖ يف ايكٛاؾو ووٌ
ايطبٝع ١ٝيف انٓ طل ايسٜؿ " ١ٝيف ايرتتٝظ ايط ع ٚذيوو وٛشٕ َوسج ()36
ْٚطبَ ١سجر )%8‚1( ١قْ ٠ٛطب. )%69‚2( ١ٝ
 -7جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )9ايويت َؿ ٖو " تٓؿور اجلُعٝووٚ ١زام تدزٜبٝو ١يًهووٛا ز
ايؿوور " ١ٝيف ايرتتٝووظ ايط و ع ٚذيووو ووٛشٕ َووسج (ْٚ )35‚3طووبَ ١سجروو١
(ٚ )%7‚9قْ ٠ٛطب. )%67‚9( ١ٝ
 -8ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )2اييت َؿ ٖ " إٔ اجلُع ١ٝتك ّٛتٓؿٝر وساَخ تٛعٜٛو١
َستبط وو ١بُ  ٜوو ١ايب ٝ٦ٝووٚ ١تسغ ووٝد انٝوو  " ٙيف ايرتت ٝووظ ايالوو َٔ ٚذي ووو ووٛشٕ
َسج (ْٚ )32‚7طبَ ١سجرٚ )%7‚4( ١قْ ٠ٛطب. )%62‚8( ١ٝ
 -9جو و ٤م ايعبو و ز ٠زق ووِ ( )11اي وويت َؿ ٖو و " إٔ اجلُع ٝوو ١تك وودّ ٚزام تدزٜب ٝوو١
يًعوو َ٬م يًكو و ٬م ايؿ وور ٝم" يف ايرتت ٝووظ ايت ض ووع ٚا٭ة ووحت ٚذي ووو ووٛشٕ
َسج (ْٚ )%28‚7طبَ ١سجرٚ )%6‚5( ١قْ ٠ٛطب. )% 55‚1( ١ٝ
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تتؿل ٖور ٙايٓتو ٥خ َوع زاضو ( ١ؾٛشٜو ١و َس ذو ) ّ2006 ٍٛايويت تٛؾوً ىل إٔ
َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞأؾوبر تكو ّٛودٚز ايػوسٜو ايؿ عوٌ يف عًُٝو ١ايتُٓٝو١
عً ٢ن ؾ ١انطوت ٜٛم ا٫جتُ عٝوٚ ١ا٫قتؿو ٚ ،١ٜيعوٌ أٖوِ ٖور ٙا٭ْػوط ١تودعِٝ
ةدَ م ايسع  ١ٜايؿر ١ٝا٭ٚيٚ ١ٝايؿر ١اإلدم . ١ٝ
نُ تتؿول ٖور ٙايٓتو ٥خ َوع زاضوٚ )ّ 2006 Mukherjee, Tuhin( ١ايويت
ٚنػ ووؿ ْتو و ٥خ ايدزاض وو ١ىل ارمؿو و
يًُ ووسأٚ ،٠أٚؾوو ايدزاض وو ١أُٖ ٝوو١

ايسع  ٜوو ١ايؿ وورٚ ١ٝايتعً ُٝٝوو ١انكدَ وو١
وو٬م ايتٛع ٝوو ١يًُ ووسأ ٠ؾُٝوو ٜتعً وول وو يٛعٞ

ايؿر ٞيًُسأ ، ٠نُ تتؿل ٖر ٙايٓت ٥خ َع تٛؾ ٝم تكسٜس ٚقع انوسأ ٠يف ايؤُٝ
ع و ّ  ّ 2008عًوو ٢قووسٚز ٠ايتٛضووع يف ةوودَ م ايسع ٜوو ١ايؿوورٚ ١ٝزع ٜوو ١ا٭ََٛوو١
ٚايطؿٛيووٚ ١ايؿوور ١اإلدم ٝووٚ ١تٛضووٝع ْطو م تؿووني ا٭طؿو ٍ ة ؾوو ١يف ايسٜووـ
ٚتٛؾحت ا٭  ١ٜٚجم ًْ يًؿكسا َٔ ٤ةَ ٍ٬ػ زنَٓ ١ظُ م اجملتُع اندْ. ٞ
(د )تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْت و ٥خ اضووتح م عٓٝوو ١ايدزاضوو ١انستبطوو ١وودٚزَٓظُ م
اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اقتؿ .ً ٜ
جد ٍٚزقِ ( َٓ )17ظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اقتؿ ً ٜ
ّ

ايعب ز٠

ٕ = 52

ْعِ

اذً ْ ٝ

٫

جمُٛع

ايٛشٕ

ايٓطب١

ايك٠ٛ

ى%

ى%

ى%

اٚ٫شإ

انسج

انسجر١

ايٓطب١ٝ

ايرتتٝظ

تط عد
اجلُع١ٝ
1

ايٓط  ٤يف

32

10

10

تطٜٛل

%61‚5

%19‚2

%19‚2

126

42

10‚6

80‚7

4

َٓتح تٗٔ
انٓصي١ٝ
تكدّ
اجلُع١ٝ
2

ٚزام

39

7

6

تدزٜب ١ٝيف

%75

%13‚5

%11‚5

137

45‚7

11‚6

87‚8

جم ٍ
اخل ٝط١
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ٚايتطسٜص
تكدّ
اجلُع١ٝ
3

انط عدام

35

7

10

ان ١ٜ

%67‚3

%13‚5

%19‚2

129

43

10‚9

82‚7

3

يًٓط ٤
انطًك م
تعط٢
اجلُع١ٝ
4

ٚزام
تدزٜب ١ٝيف

24

12

16

%46‚1

%23‚1

%30‚8

112

37‚3

9‚4

71‚8

6

ايهٛاؾحت
تدعِ
اجلُع١ٝ
5

ايط يب م

20

12

20

انتؿٛق م

%38‚4

%23‚1

%38‚4

104

34‚7

8‚8

66‚7

7

بٛاؾص
َ ١ٜ
تٛؾس
اجلُع١ٝ
6

قسٚ
َٝطس٠

20

11

21

%38‚4

%21‚2

%40‚4

102

34

8‚6

65‚4

8

يًٓط  ٤يف
ايسٜـ
تكدّ
اجلُع١ٝ
ايدعِ
ان ٟ
7

يٮضس اييت
تعٛا
اَسأ٠

18

13

21

%34‚6

%25

%40‚4
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تٛؾس
اجلُع١ٝ
8

ايعٕٛ

24

8

10

ان ٟ

%65‚4

%15‚4

%19‚2

128

42‚7

10‚8

42‚1

10

يًٓط ٤
ايطح ٓٝم
تكّٛ
اجلُع١ٝ
دٚزام
9

تدزٜب١ٝ

32

8

12

عٔ

%61‚5

%15‚4

%23‚1

124

41‚3

10‚4

79‚5

5

انػسٚع م
اإلْت ج١ٝ
ايؿػحت٠
تدزٜظ
ايطٝدام
عً٢
10

ايؿٓ ع م
ا سؾ١ٝ

37

8

7

%71‚1

%15‚4

%13‚5

134

44‚7

11‚3

85‚9

2

انستبط١
َع ايب١٦ٝ
اجملُٛع

*انتٛضط انسج يًبعد = 118‚6

1186

395‚4

*ايك ٠ٛايٓطب ١ٝيًبعد = % 76‚03

ضووتكسا ْ ٝ ٤و م اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٚ )16انووستبط وودٚز َٓظُ و م
اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو ١اقتؿو و  ًٜذ ٝووا ٜتكو و إٔ اض ووتح م
انبرٛةني تتٛشع ذؿ ٚ ًٝ٥ؾل انتٛضط انسج (ٚ )118‚6قْ ٠ٛطبٚ )%76‚03( ١ٝنو
ن ْ ايك ٠ٛايٓطب ١ٝاورا ايبعود نوبحت ٠ؾو ٕ ٖور ٙا٫ضوتح م تعهوظ قو ٠ٛايودٚز
ايو وور ٟتكو وو ّٛو وو٘ َٓظُ و و م اجملتُو ووع انو وودْ ٞيف متهو ووني انو ووسأ ٠ايُٝٓٝو وو ١يف اجمل و و ٍ
ا٫قتؿ و ٚ. ٟقوود ج و  ٤تستٝووظ عب و زام ٖوورا ان٪غووس ٚؾك وً يًووٛشٕ ان وسج  ٚايٓطووب١ٝ
انسجرٚ ١ايك ٠ٛايٓطب ١ٝنُ : ًٜٞ
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 -1ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )2اييت َؿ ٖ " ق ّ ٝاجلُع ١ٝدٚزام تدزٜب ١ٝيًطوٝدام
ؾوو ٢جمو ٍ اخل ٝطوو " ١يف ايرتتٝووظ ا٭ٚ ٍٚذيووو ووٛشٕ َووسج (ْٚ )%45‚7طووب١
َسجرو ووٚ )%11‚6( ١قو ووْ ٠ٛطو ووبٜٚ )%87‚8( ١ٝعهو ووظ ٖو وورا تسنٝو ووص اجلُع ٝوو م
ا٭ًٖ ١ٝعً ٢تدزٜظ ايطٝدام عً ٢اخل ٝط١
 -2جو و ٤م ايعبو و ز ٠زق ووِ ( )10اي وويت َؿ ٖو و " ت وودزٜظ ايط ووٝدام عً وو ٢ايؿ ووٓ ع م
ا سؾ ٝوو ١انستبط وو َ ١ووع ايب ٝ٦ٝوو " ١يف ايرتت ٝووظ ايالو و ْٚ ٞذي ووو ووٛشٕ َ ووسج
(ْٚ )%44‚7طووبَ ١سجرووٚ )%11‚3( ١قووْ ٠ٛطووبٖٚ ،)%85‚9( ١ٝوورا ٜعهووظ ٜطووع٢
اجلُعٝو و م ا٭ًٖ ٝوو ١ىل ت ووٛؾحت أْػ ووط َ ١وودز ٠يً وودةٌ َال ووٌ ؾ ووٓ ع ١ايب ووٛز
انٓتػس ٠يف جمتُع ايبرا .
 -3ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )3اييت َؿ ٖ " ق ّ ٝاجلُع ١ٝتكد ِٜانطو عدام ان ٜو١
يًٓطو و  ٤انطًكو و م " ؾ وو ٢ايرتت ٝووظ ايال ي ووا ٚذي ووو ووٛشٕ َ ووسج (ْٚ )43ط ووب١
َسجرٚ )%10‚9( ١قْ ٠ٛطب.)%82‚7( ١ٝ
 -4جوو ٤م ايعبوو ز ٠زق ووِ ( )1اي وويت َؿ ٖوو " قٝوو ّ اجلُع ٝوو ١مبطوو عد ٠ايٓطوو  ٤يف
تطووٜٛل َٓتح و تٗٔ انٓصيٝوو " ١ؾوو ٢ايرتتٝووظ ايسا ووع ٚذيووو ووٛشٕ َووسج ()42
ْٚطبٚ )%10‚6( ١قْ ٠ٛطب.)%80‚7( ١ٝ
 -5ج ٤م ايعب ز ٠زقوِ ( )9ايويت َؿ ٖو " تودزٜظ ايطوٝدام عًو ٢انٗو زام انستبطو١
ط ووٛم ايعُ ووٌ " يف ايرتت ٝووظ اخلو و َظ ٚذي ووو ووٛشٕ َ ووسج (ْٚ )%41‚3ط ووب١
َسجرٚ )%10‚4( ١قْ ٠ٛطب. )%79‚5( ١ٝ
 -6ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ ( )4اي وويت َؿ ٖ و " ق ٝو ّ اجلُع ٝوو ١وودٚزام تدزٜبٝوو ١ؾ وو٢
ايهووٛاؾحت " يف ايرتتٝووظ ايط و ع ووٛشٕ َووسج (ْٚ )37‚3طووبَ ١سجروو)%9‚4( ١
ٚق ووْ ٠ٛط ووبَ ١ٝسجر ووٚ )%71‚8( ١ق وود ٜسج ووع ذي ووو ىل اٖتُو و ّ ايط ووٝدام يف
جمتُووع ايبرووا وأَٛز ايصٜٓووٚ ١ة ؾوو ١يف انٓ ضووب م ا٫جتُ عٝوو١

و زمعووٌ

ايتدزٜظ عً ٢ايهٛاؾحت ٜٛؾس ةٌ َٓ ضظ يًطٝدام .
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 -7ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ ( )5ايوويت َؿ ٖ و " ق ٝو ّ اجلُعٝوو ١تووٛؾحت ذووٛاؾص َ ٜوو١
يًط يب و م يف انوودازع ٚاجل َع و م" يف ايرتتٝووظ ايط و ع ووٛشٕ َووسج ()%34‚3
ْٚطبَ ١سجرٚ )%8‚8( ١قْ ٠ٛطب. )66‚7( ١ٝ
 -8جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )6ايوويت َؿ ٖ و " قٝو ّ اجلُعٝوو ١تووٛؾحت قووسٚ

َٝطووس٠

يًٓط و  ٤ؾوو ٢ايسٜووـ " يف ايرتتٝووظ ايال و َٔ ووٛشٕ َووسج (ْٚ )34طووبَ ١سجروو١
(ٚ )%8‚6قْ ٠ٛطب. )%65‚4( ١ٝ
 -9جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )7ايوويت َؿ ٖو " تووٛؾحت اجلُعٝوو ١ايوودعِ ان و  ٟيٮضووس٠
ايوويت تعٛا و اَووسأ " ٠ؾوو ٢ايرتتٝووظ ايت ضووع ٚذيووو ووٛشٕ َووسج (ْٚ )30طووب١
َسجرٚ )%7‚6( ١قْ ٠ٛطب.)%57‚4( ١ٝ
 -10ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ ( )8ايوويت َؿ ٖ و " ق ٝو ّ اجلُعٝوو ١تووٛؾحت ايعوو ٕٛان و ٣
يًٓطو  ٤ايطووح ٓٝم " يف ايرتتٝووظ ايع غووس ٚا٭ةووحت ووٛشٕ َووسج (ْٚ )4217طووب١
َسجرٚ )%1018( ١قْ ٠ٛطب. )%4211( ١ٝ
تتؿوول َووع زاضوو( ١ايبٓووو ايوودٚي )ّ2000 ،ٞايوويت أنوودم إٔ ووساَخ تُٓٝوو ١انووسأ٠
ايسٜؿ ٝوو ١أ م ىل ة وو ٍٛايٓطوو  ٤ايؿك ووحتام يف ايس ٜووـٚ ،تط ووني ووساَخ ايت ٝ ٛووـ
ٚايعٌُ ٚأٚؾ ايدزاض ١أُٖ ١ٝعِ ٖور ٙايورباَخ يف انٓو طل ايسٜؿٝوٚ ١اٖ٫تُو ّ
وودعِ ٚاض ووتداَٚ ١اض ووتُساز ٖ ١ٜوور ٙاي وورباَخٚٚ ،ق ووع ةط ووط ٚض ٝضو و م ٚاق وور١
ط ١ًٜٛاندٚ ٣اعتُ ْٗخ ايػسان ١ني ايدٚيَٓٚ ١ظُو م اجملتُوع انودْ ٞيتٓؿٝور
ٖر ٙايرباَخ .
نُ تتؿل َع زاض ( ١ض ًٝٝغؿٝل أ و ٛغوكسٚ ) ّ2004 ٠تٛؾوً ايدزاضو ١ىل
إٔ ايعٛاَ ووٌ انطو و ُٖ ١يف ختؿ ٝووـ ذ وود ٙايؿك ووس تٓكط ووِ ىل عٛاَ ووٌ أض ض وو ٖ ١ٝووٞ
ايتعًووٚ ِٝايؿوورٚ ١عُووٌ انووسأٚ ٠انػ و زٜع اإلْت جٝووٚ ١تووٛؾس ؾووسف عُووٌٚ ،عٛاَووٌ
ة ْٜٛو ووٖ ١و وو ٞايعُو ووٌ يف ايكط و و ع اخل و و ف ْٚػ و و ط غو ووبه ١ا٭َ و و ٕ ا٫جتُ و و عٚ ٞ
اجلُع ٝم ا٭ًٖٚ ،١ٝأٚؾ ايدزاض ١كسٚز ٠ايرتنٝص عًٖ ٢ر ٙايعٛاٌَ يت ؿٝـ
ذد ٙايؿكس يف اي.ُٔٝ
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نُ تتؿل ٖر ٙايٓت ٥خ َع زاضٚ ) ّ2008 Siwal, B.R( ١اييت أندم عً٢
قسٚز ٠إ تتعد اٯي ٝم اييت تطتٗدف ايتُهني ا٫قتؿ  ٟيًُسأَ ٠الوٌ ا ؿوٍٛ
عً وو ٢ايك ووسٚ

ايؿ ووػحت ٚ ٠ع ووِ انػ ووسٚع م اإلْت ج ٝوو ١ايؿ ووػحتٚ ،٠تُٓ ٝوو ١انٓوو طل

ايسٜؿ ١ٝايؿكحتَٚ ،٠ػوسٚع م اإلضوه ٕ حملود ٟ ٚايودةٌ ٚ ،عوِ َ ٚوخ ذ ٣ٚايؿ٦و م
اخل ؾووٚ ،١توودع ِٝاجلٗوو ٛايراتٝووٚ ١ايتطٛعٝوو ٚ ،١تُٓٝوو ١انووٛاز ايبػووسٚ ،١ٜأنوودم
أُٖٝوو ١تووٛؾحت ؾووسف عُووٌ يًٓط و  ٤ايؿكووحتام ٚايعُووٌ عًوو ٢تطووني َطووت ٣ٛةووٌ
ا٭ضس ايؿكحت. ٠
نُ تتؿول َوع تٛؾو ٝم انو٪متس ايوٛطين ايسا وع يًُوسأ ٠عو ّ  ّ 2009كوسٚز٠
تٛجٝوو٘ ان٪ضطو م ا هَٝٛووٚ ١ايكطو ع اخلو ف َٓٚظُو م اجملتُوع انوودْ ٞيتأٖٝووٌ
ٚتوودزٜظ ايٓطو ٚ ٤تعصٜووص قوودزام ايٓطو  ٤يف ضووٛم ايعُووٌ ٚتبٓوو ٢ض ٝضو م اقتؿو ١ٜ
تطتحٝظ ٫ذت ٝج م ايٓٛع ا٫جتُ ع. ٞ
( )تً ٝووٌ ٚتؿط ووحت ْتو و ٥خ اض ووتح م ع ٓٝوو ١ايدزاض وو ١انستبط وو ١وودٚزَٓظُ م
اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠ض ٝضًٝ
جد ٍٚزقِ (َٓ )18ظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝض ٝضًٝ
ّ

ايعب ز٠

ْعِ

اذً ْ ٝ

٫

جمُٛع

ايٛشٕ

ايٓطب١

ى%

ى%

ى%

ا٭ٚشإ

انسج

انسجر٘ ايٓطب١ٝ

ٕ = 52

ايك٠ٛ

ايرتتٝظ

تكدّ
اجلُع١ٝ
1

ٚزام
تدزٜب ١ٝيف

31

8

15%‚4 %59‚6

13
%25

112

37‚3

11‚8

71‚8

3

جم ٍ ذكٛم
اإلْط ٕ
تط ْد
2

اجلُع١ٝ

12

ايطٝدام

%23

12

28

%53‚8 %23‚1

88

29‚3

9‚ 2

56‚4

انسغر م
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يْ٬ت

دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه المرأة اليمىيت

م

احملً١ٝ
تػ زى
اجلُع ١ٝيف
3

َساقب١
اْ٫ت

م

28

11

%21‚2 %53‚8

13
%25

119

39‚7

12‚5

76‚3

1

ايربن ْ١ٝ
تؿدز
اجلُع١ٝ
ْػسام ٚز١ٜ
4

يتػحع
ايٓط  ٤عً٢

21

15

16

%30‚8 %28‚8 %40‚4

109

36‚3

11‚4

69‚9

5

انػ زن١
ايط ٝض١ٝ
تط ْد
اجلُع١ٝ
ان٪ضط م
ا٭ةس٣
5

19

يتعدٌٜ
ايكٛاْني

11

22

%42‚3 %21‚2 %36‚5

101

33‚7

11‚9

64‚7

6

اييت تد َٔ
َػ زن١
انسأ٠
تكّٛ
اجلُع١ٝ
تدزٜظ
6

12

ايػب ا

%23

يًرتغٝ
يْ٬ت

11

29

%55‚8 %21‚2

87

29

9‚ 1

55‚8

م

احملً١ٝ
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تٓؿر
اجلُع١ٝ
7

ساَخ تٛع١ٝ
أُٖ١ٝ

24

11

17

%32‚7 %21‚2 %46‚1

111

37

11‚7

71‚5

4

انػ زن١
ايط ٝض١ٝ
تط ْد
اجلُع١ٝ
8

ٚؾٍٛ
ايٓط ٤

24

12

16

%30‚8 %23‚1 %46‚1

112

37‚3

11‚8

71‚8

3

نسانص ؾٓع
ايكساز
تعكد
اجلُع١ٝ
ٚزام
9

تدزٜب ١ٝيف
جم ٍ

25
%48

11

16

%30‚8 %21‚2

113

37‚7

11‚9

72‚4

2

ايك٠ ٝ
ٚانٓ ؾط١
اجملُٛع

*انتٛضط يًبعد = 105‚8

952

317‚3

ايك ٠ٛايٓطب ١ٝيًبعد = %67‚8

ضووتكسا ْ ٝ ٤و م اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٚ )17انووستبط وودٚز َٓظُ و م
اجملتُو ووع انو وودْ ٞيف متهو ووني انو ووسأ ٠ايُٝٓٝو وو ١ض ٝضو وو ًٝذ ٝووا ٜتك وو إٔ اضو ووتح م
انبرٛةني تتٛشع ذؿ ٚ ًٝ٥ؾول انتٛضوط انوسج يًُ٪غوس (ٚ )105‚8ايكو ٠ٛايٓطوب١ٝ
(ٚ )% 67‚8ن ن ْ ايكو ٠ٛايٓطوبَ ١ٝتٛضوط ١ؾوإٔ ٖور ٙا٫ضوتح م تعهوظ قوعـ
ؾ عًَٓ ١ٝظُ م اجملتُع انودْ ٞيف عوِ انػو زن ١ايط ٝضو ١ٝيًُوسأ ٠ايُٝٓٝوٚ ١قود
ج  ٤تستٝظ عب زام ٖرا ان٪غس ٚؾكً يًٛشٕ انسج ٚايٓطب ١انسجرٚ ١ايك ٠ٛايٓطب١ٝ
نُ : ًٜٞ
مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

475

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه المرأة اليمىيت

د/أحمد عبدالحميد  ،د/فتحيت باحشوان

 -1جو وو ٤م ايعبو وو ز ٠زق و ووِ ( )3اي و وويت َؿ ٖو وو " َػو وو زن ١اجلُع ٝو وو ١يف َساقب و وو١
اَ٫تر ْ م ايربن ْ " ١ٝيف ايرتتٝظ ا٭ٛ ٍٚشٕ َسج (ْٚ )39‚7طبَ ١سجرو١
(ٚ )%12‚5قْ ٠ٛطبٚ )%76‚3( ١ٝقود ٜسجوع ذيوو ىل مسو ا هَٛو ١ايُٝٓٝو١
نٓظُ وو م اجملتُو ووع انو وودْ ٞاحملًٝو ووٚ ١ايدٚيٝو وو ١مبساقبو وو ١اْ٫ت

وو م احملًٝو وو١

ٚايربن ْ ١ٝيف ايؿرت ٠ا٭ةحت. ٠
 -2ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )9اييت َؿ ٖ " تٓؿٝر اجلُعٚ ١ٝزام تدزٜب ١ٝيف جم ٍ
انٗ و زام ايكٜ ٝوو " ١يف ايرتتٝووظ ايال و ْ ٞووٛشٕ َووسج (ْٚ )37‚7طووبَ ١سجروو١
(ٚ )%11‚9قْ ٠ٛطبَ )%72‚4( ١ٝالٌ َٗ زام ايعٌُ ايؿسٜكَٗٚ ٞو زام ا٫تؿو ٍ
 َٗٚزام ايعٌُ ايتطٛع. ٞ
 -3ج ٤م ايعب زت ٕ زقِ ( )8( ،)1ايًت ٕ َؿ ُٖ عً ٢ايرتتٝظ " تٓؿٝر اجلُعٝو١
ٚزام تدزٜبٝوو ١يف جم و ٍ ذكووٛم اإلْط و ٕ " ةووِ " إٔ اجلُعٝوو ١تط و ْد ٚؾووٍٛ
ايٓط  ٤نسانص ؾوٓع ايكوساز " يف ايرتتٝوظ ايال يوا ٚذيوو وٛشٕ َوسج ()37‚3
ْٚطبَ ١سجرٚ )%11‚8( ١قْ ٠ٛطب. )%71‚8( ١ٝ
 -4ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )7اييت َؿ ٖو " إٔ اجلُعٝو ١تٓؿور وساَخ تٛعٝو ١أُٖٝو١
انػو زن ١ايط ٝضوو " ١ٝيف ايرتتٝووظ ايسا ووع ووٛشٕ َووسج (ْٚ )37طووبَ ١سجروو١
(ٚ )%11‚7ق ووْ ٠ٛط ووبٚ )%71‚5( ١ٝق وود ي ووٛذظ إٔ َٓظُوو م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف
ايؿو وورت ٠ا٭ةو ووحت ٠أؾو ووبر تٓػو ووط يف جم و و ٍ ايتٛعٝو وو ١أُٖٝو وو ١انػ و و زن١
ايط ٝض ١ٝضٛا ٤يف اْ٫ت

م ايع َ ١أ ٚاحملً. ١ٝ

 -6ج و ٤م ايعب و ز ٠زقووِ ( )4ايوويت َؿ ٖ و " تؿوودز اجلُعٝووْ ١ػووسام ٚزٜوو ١تػووحع
ايٓط  ٤عً ٢انػ زن ١ايط ٝض " ١ٝؾ ٢ايرتتٝظ اخل َظ ٚذيوو وٛشٕ َوسج
(ْٚ )36‚3طبَ ١سجرٚ )%11‚4( ١قْ ٠ٛطب. )%69‚9( ١ٝ
 -7ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )5اييت َؿ ٖ " إٔ اجلُعٝو ١تػو زى َؤ ةوَٓ ٍ٬ظُو م
أة ووس ٣يتع وود ٌٜايك ووٛاْني اي وويت ت وود َ وؤ انػو و زن ١ايط ٝض وو ١ٝيًٓطو و  " ٤يف
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ايرتتٝظ ايط ع ٚذيوو وٛشٕ َوسج (ْٚ )33‚7طوبَ ١سجروٚ )%11‚9( ١قو٠ٛ
ْطب. )%64‚7( ١ٝ
 -8ج ٤م ايعب ز ٠زقوِ ( )2ايويت َؿ ٖو " إٔ اجلُعٝو ١تطو ْد ايطوٝدام انسغور م
يف اْ٫ت

و و م احملً ٝوو " ١يف ايرتت ٝووظ ايطو و ع ٚذي ووو ووٛشٕ َ ووسج ()29‚3

ْٚطبَ ١سجرٚ )%9‚2( ١قْ ٠ٛطب. )%56‚4( ١ٝ
 -9ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )6اييت َؿ ٖ " ٕ اجلُع ١ٝتٓكر ساَخ تدزٜب ١ٝيًػب ا
عوؤ نٝؿٝوو ١ايرتغوو ٝيف اْ٫ت

و م احملًٝوو " ١يف ايرتتٝووظ ايال و َٔ ٚا٭ةووحت

ٚذيو ٛشٕ َسج (ْٚ )29طبَ ١سجرٚ )%9‚1( ١قْ ٠ٛطب. )%55‚8( ١ٝ
ٚتتؿوول ٖوور ٙايٓت و ٥خ َووع زاضووٚ )ّ2000 Bangalore ( ١ايوويت أنوودم أُٖٝوو١
ساَخ ايتدزٜظ ٚايتأٖ ٌٝايويت تطوتٗدف انوسأٚ ٠ايويت تو ٣ ٪ىل ٓو  ٤قودزام ايٓطو ٤
نُسذًوو ١يوودعِ ايووتُهني ايط ٝضووٚ ،ٞأٚؾو ايدزاضوو ١أُٖٝوو ١عووِ ٖوور ٙايوورباَخ
انٛج٘ يًُسأٚ ٠اخت ذ ايتدا حت انٓ ضب ١يتركٝل ا٫ضتؿ ٖ َٔ ٠ر ٙايرباَخ .
نُو تتؿول َوع زاضوٚ ) ّ2003 Apollo Mukasa ( ١ايويت أنودم أُٖٝو١
ايوودٚز اي وور ٟتكوو ّٛوو٘ َٓظُ و م اجملتُ ووع انوودْ ٞيف تعص ٜووص ؾ وسف َػوو زن ١ان ووسأ٠
َٛٚاجٗ ١انؿ ٖ ِٝاخل طٚ ١٦انعٛق م ايالك ؾٚ ١ٝاإلٜدٜٛيٛج ١ٝاييت متٓع انسأَ ٠ؤ
انػ و زن ١ايط ٝضوو . ١ٝنُ و تتؿوول ٖوور ٙايٓت و ٥خ َووع زاضوو ( ١حمُوود ْووٛز ؾسذ و م
ٚ ) ّ2006اييت أندم عً ٢تؿو عد ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞيف جمو ٍ ايودؾ ع
عٔ ا كٛم ٚا س ٜم ٚقك  ٜانسأ ٠يف ايٛق ايسأٖ .
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(ٖو و) تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْت و ٥خ اضووتح م عٓٝوو ١ايدزاضوو ١انستبطوو ١وودٚزَٓظُ م
اجملتُع اندْٖ َٓٚ ٞك ١ايعٓـ قد انسأ٠
جد ٍٚزقِ ( َٓ ) 19ظُ م اجملتُع اندْٖ َٓٚ ٞك ١ايعٓـ قد انسأ٠
ّ

ايعب ز٠

ٕ = 52

ْعِ

اذً ْ ٝ

٫

جمُٛع

ايٛشٕ

ايٓطب١

ايك٠ٛ

ى%

ى%

ى%

اٚ٫شإ

انسج

انسجر١

ايٓطب١ٝ

ايرتتٝظ

تكدّ
اجلُع١ٝ
1

انط ْد٠
ايك ْ١ْٝٛ

15

9

28

%28‚8

%71‚3

%53‚8

91

30‚3

12‚6

58‚3

5

يًُطح ْٛم
تػ زى
2

اجلُع ١ٝيف

27

8

17

َٓ ؾس٠

%51‚9

%15‚4

%32‚7

114

38

15‚7

73‚1

2

قك  ٜانسأ٠
تكدّ
اجلُع١ٝ
ساَخ
3

تٛع١ٜٛ
نٓ ٖك١

27

8

17

%51‚9

%15‚4

%32‚7

114

38

15‚7

73‚1

2

ايعٓـ قد
انسأ٠
تكدّ
اجلُع١ٝ
ايتٛع١ٝ
4

نٛقـ

16

12

24

ايػسٜع١

%30‚8

%23‚1

%46‚1

96

32

13‚3

61‚5

4

اإلض١َٝ٬
يًعٓـ قد
انسأ٠
ٜٛجد
5

جلُع١ٝ
غسؾ ١اضتُ ع

11

7

34

%21‚2

%13‚5

%65‚3
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يًٓط ٤
انعٓؿ م
تٓؿر ساَخ
6

تٛع١ٜٛ

22

15

15

يعٓـ

%42‚3

%28‚8

%28‚8

111

37

15‚3

71‚2

3

ا٭ضس٣
تٓؿر ساَخ
7

تٛع١ٜٛ

21

23

8

يتط١ٜٛ

%40‚4

%44‚2

%15‚4

117

39

18‚2

75

1

ا٭ضس١ٜ
724

اجملُٛع

*انتٛضط يًبعد = 103‚4

241‚3

ايك ٠ٛايٓطب ١ٝيًبعد = %66‚3

ضووتكسا ْ ٝ ٤و م اجلوود ٍٚايط و ل جوود ٍٚزقووِ (ٚ )18انووستبط وودٚز َٓظُ و م
اجملتُوع انوودْ ٞيف َٓ ٖكو ١ايعٓووـ قود انووسأ ٠ايُٝٓٝو ١ذٝووا ٜتكو إٔ اضووتح م
انبرٛةني تتٛشع ذؿ ٚ ًٝ٥ؾول انتٛضوط انوسج يًُ٪غوس (ٚ )103‚4ايكو ٠ٛايٓطوب١ٝ
يًُ٪غسام (ٚ )%66‚3ن ن ْو ايكو ٠ٛايٓطوب ١ٝقوعٝؿ ١ق ٝضو ًٝن٪غوسام ايطو ك١
ؾ ٕ ٖرا ٜعهظ قعـ ؾ عًَٓ ١ٝظُ م اجملتُع اندْ ٞيف جم ٍ َٓ ٖكو ١ايعٓوـ
انٛج٘ قود انوسأ ٠ايُٝٓٝوٚ ١قود جو  ٤تستٝوظ عبو زام ٖورا ان٪غوس ٚؾكو ً يًوٛشٕ انوسج
ٚايٓطب ١انسجرٚ ١ايك ٠ٛايٓطب ١ٝنُ : ًٜٞ
 -1جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )7ايوويت َؿ ٖو " قٝو ّ اجلُعٝوو ١تٓؿٝوور ووساَخ تٛعٜٛوو١
بٌ اخل٬ؾ م ا٭ضس " ١ٜيف ايرتتٝظ ا٭ٚ ٍٚذيوو وٛشٕ َوسج (ْٚ )39طوب١
َسجرٚ )%18‚2( ١قْ ٠ٛطب. )%75( ١ٝ
 -2جو ٤م ايعب زتو ٕ زقووِ ( )3( ،)2ايًتو ٕ َؿ ُٖو عًوو ٢ايرتتٝووظ" ق ٝو ّ اجلُعٝوو١
وورباَخ تٛعٜٛووٗ ١وودف َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ قوود انووسأ" ٠ة وِ " تٓؿٝوور اجلُعٝوو١
يدزاضو م َٝداْٝوو ١ذوو ٍٛأضووب ا اْتػ و ز ايعٓووـ قوود انووسأ " ٠ؾ يرتتٝووظ ايال و ْٞ
ٚذيو ٛشٕ َسج (ْٚ )38طبَ ١سجرٚ )%15‚7( ١قْ ٠ٛطب. )%73‚1( ١ٝ
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 -3ج ٤م ايعب ز ٠زقِ ( )6اييت َؿ ٖ " تٓؿٝر اجلُع ١ٝساَخ تٛع ١ٜٛيف جم ٍ
ايعٓو ووـ ا٭ضو ووس " ٣يف ايرتتٝو ووظ ايال يو ووا و ووٛشٕ َو ووسج (ْٚ )37طو ووبَ ١سجرو وو١
(ٚ )%15‚3قْ ٠ٛطب. )%71‚2( ١ٝ
 -4ج ٤م ايعبو ز ٠زقوِ ( )4ايويت َؿ ٖو " قٝو ّ اجلُعٝو ١مبطو عد ٠ايطوٝدام عؤ
طس ٜوول انطو و ْد ٠ايك ْ ْٝٛووٚ ١ة ؾ وو ١يف جمو و ٍ ا ؿ وو ٍٛعً وو ٢ايٓؿك وو ١ع وود
ايط٬م " يف ايرتتٝظ ايسا وع وٛشٕ َوسج (ْٚ )32طوبَ ١سجروٚ )%13‚3( ١قو٠ٛ
ْطب. )%61‚5( ١ٝ
 -5ج وو ٤م ايعب وو ز ٠زقو ووِ ( )1ايو وويت َؿ ٖ وو " ق ٝو و ّ اجلُعٝو وو ١تكو وود ِٜانط و و ْد٠
ايك ْْٝٛوو ١يًطووٝدام انطووح ْٛم " يف ايرتتٝووظ اخلو َظ ووٛشٕ َووسج ()30‚3
ْٚطبَ ١سجرٚ )%12‚6( ١قْ ٠ٛطبٜٚ )%58‚3( ١ٝتُالٌ ذيوو يف َطو ْد ٠انوسأ٠
أَ ّ ايكك .٤
 -6جو ٤م ايعبو ز ٠زقووِ ( )5ايوويت َؿ ٖو " قٝو ّ اجلُعٝوو ١عوودا ٚغسؾوو ١اضووتُ ع
يًٓطوو  ٤انعٓؿوو م " يف ايرتت ٝووظ ايطوو ع ٚا٭ة ووحت ووٛشٕ َ ووسج (ْٚ )27ط ووب١
َسجرووٚ )%11‚2( ١قووْ ٠ٛطووبٚ )%51‚9( ١ٝقوود ٜسجووع ذيووو يطووٝطس ٠ايع و ام
ٚايتك يٝد يف اجملتُع ايُٝين

سمود َؤ ٚجوَ ٛالوٌ ٖور ٙايػوسف أ ٚاخلوط

ايط ةٔ ٫ضتُ ع ايٓط  ٤انعٓؿ م .
تتؿل ٖر ٙايٓت ٥خ َع تكسٜس ٚقع انسأ ٠يف ايو ّ 2009ُٔٝكوسٚزْ ٠ػو  ٤ق عود٠
 ْ ٝم ذ ٍٛايعٓوـ ايكو  ِ٥عًو ٢ايٓوٛع ا٫جتُو عٚ ٞتؿعٝوٌ ٚز َٓظُو م اجملتُوع
انوودْ ٞيف ايتع َووٌ َووع و ٖس ٠ايعٓووـ ٚتعصٜووص َٓ ؾووس ٠انووسأ ،٠نُ و أٚؾوو ٢انوو٪متس
ايٛطين ايسا ع يًُسأ ٠يف اي ّ2009 ُٔٝتعصٜص ٚز ايػبه ١اي ١ُٝٓٝنٓ ٖك ١ايعٓـ
قد انسأٚ ٠تٛع ١ٝاجملتُع اي ٢ُٓٝأقساز
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جد ٍٚزقِ (ٜٛ )20ق انك زْ ١ني أ ع ا٫ضتب ْ َٔ ١ذٝا انتٛضط انسج
 ٚايك ٠ٛايٓطب١ٝ
ايٛشٕ

ايك٠ٛ

انسج

ايٓطب١ٝ
73‚9

2
3

ايرتتٝظ

ّ

ان٪غس

1

َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠تعًًُٝٝ

115‚3

2

َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠ؾرًٝ

110‚3

70‚7

3

َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠اقتؿ ًٜ

118‚6

76103

1

4

َٓظُ م اجملتُع اندْٚ ٞمتهني انسأ ٠ض ٝضًٝ

105‚8

67‚8

4

5

َٓظُ م اجملتُع اندْٖ َٓٚ ٞك ١ايعٓـ قد انسأ٠

103‚4

66‚3

5

َتٛضط ايك ٠ٛايٓطب70‚9 = ١ٝ

ٜتك َٔ اجلد ٍٚايط ل جد ٍٚزقِ ( )19إٔ اضتح م انبروٛةني تظٗوس قو٠ٛ
يف ٚز َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ٚ ١قوود ج و  ٤تستٝووظ أ ع و
ا٫ضتُ زٚ ٠ؾل ايٛشٕ انسج  ٚايك ٠ٛايٓطب ١ٝعً ٢ايٓر ٛايت ي: ٞ
 -1ج و  ٤يف ايرتتٝووظ ا٭ ٍٚان٪غووس ايال يووا  ٚايوورٜ ٟتكوؤُ ٚز َٓظُ و م اجملتُووع
انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠اقتؿ و  ٚ ًٜذيووو ووٛشٕ َووسج ( ٚ )118‚6قووْ ٠ٛطووب١ٝ
(ٖ ٚ )76‚03را ٜعهظ إٔ َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞتسنوص يف انكو ّ ا٭ ٍٚعًو٢
تكوود ِٜاخلوودَ م ايوويت تٗووتِ ص ٜو  ٠انطووت ٣ٛا٫قتؿ و  ٟيًُووسأَ ٠وؤ ةووٍ٬
تكد ِٜساَخ َستبط ١يتدزٜظ عً ٢ق ََ ١ػسٚع م ْت ج ١ٝؾػحت ٚ ٠عٌُ
ٚزام يف اخل ٝطوو ٚ ١ايتطسٜووص ؾكوود يووٛذظ تسنٝووص َٓظُو م اجملتُووع انوودْٞ
عً وو ٢أْػ ووط ١اي ووتُهني ا٫قتؿوو  ٟيًُ ووسأ َ ٠وؤ ة وو ٍ٬ت وودزٜبٗ عً وو ٢ع ووا
ا٭ْػووط ٚ ١ايوورباَخ  ٚنط و ٗ انٗ و زام اي ويت متهٓٗ و َوؤ تووٛؾحت ةووٌ ة و
ا.
 -2جوو  ٤يف ايرتت ٝووظ ايالوو ْ ٞان٪غ ووس ا٭ ٍٚاي وورٜ ٟتك وؤُ ٚز َٓظُوو م اجملتُ ووع
انوودْ ٞيف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١تعً ُٝٝو ً ٚذيووو ووٛشٕ َووسج (ٚ )115‚3قوو٠ٛ
ْطبٖٚ )73103( ١ٝرا ٜعهظ إٔ َٓظُ م اجملتُع اندْ. ٞ
مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

481

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه المرأة اليمىيت

د/أحمد عبدالحميد  ،د/فتحيت باحشوان

 -3جو  ٤يف ايرتتٝووظ ايال يووا ان٪غووس ايالو ْ ٞايوورٜ ٟتكوؤُ ٚز َٓظُو م اجملتُووع
اندْ ٞيف متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف اجمل ٍ ايؿرٚ ٞذيو ٛشٕ َوسج ()110‚3
 ٚقْ ٠ٛطب)70‚7( ١ٝ
 -4ج  ٤يف ايرتتٝظ ايسا ع ان٪غس ايسا ع  ٚانوستبط ودٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ
يف متهووني انووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١ض ٝضوو ٚ ٝذيووو ووٛشٕ َووسج (ٚ )105‚8قووْ ٠ٛطووب١ٝ
( ٚ )67‚8قد ٜسجع ذيو ىل ايك ٛٝانؿسٚق ١عً ٢اجلُع ٝم ا٭ًٖ ١ٝيًعٌُ
يف جم ٍ تدع ِٝانػ زن ١ايط ٝض١ٝ
 - 5جو  ٤يف ايرتتٝووظ اخلو َظ ٚا٭ةووحت ان٪غووس اخلو َظ ٚانووستبط وودٚز َٓظُو م
اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف جموو ٍ َٓ ٖك وو ١ايعٓ ووـ انٛج وو٘ ق وود ان ووسأٚ ٠ذي ووو ووٛشٕ
َووسج (ٚ )103‚4قووْ ٠ٛطووب ٚ )66‚3( ١ٝقوود ٜسجووع ذيووو ىل ذداةوو ١ايوورباَخ
انٛجٗوو ١ذموو ٛايكك و  ٤عًوو ٢ايتُٝٝووص  ٚايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأ ٚ ٠قًوو ١عوود
اجلُعٝو و م ا٭ًٖ ٝوو ١اي وويت تعُ ووٌ يف جمو و ٍ ذك ووٛم اإلْطو و ٕ ؿ ووؿ ١ع َ ووٚ ١
َط ْد َٓ ٚ ٠ؾس ٠ذكٛم انسأ ٠ؿؿ ١ة ؾ. ١
الجاني عشر  :النتائج العامة للدراسة :
(أ)ايٓت ٥خ ايع َ ١انستبط ١يتط  ٍ٩ا٭: ٍٚ
اي وور ْ ٟووـ عًَ"٢و و ٚز َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو١
تعًًُٝٝ؟"
نػؿ ْت ٥خ ايدزاض ١ايسآٖ ١عؤ تعود أْػوط ٚ ١ةودَ م َٓظُو م اجملتُوع
ان وودْ ٞيف جموو ٍ مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو ١يف اجملوو ٍ ايتعً ُٝووٚ ٞاي وويت جوو ٤م َستب وو١
تٓ شي ًٝنُ :٢ًٜ
 ايك ّ ٝؿؿ ٍٛتك ١ٜٛة ؾ ١يًؿت ٝم يف َساذٌ ايتعً ِٝان تًؿ. ١ -تٓؿٝر ٚزام تدزٜب ١ٝيف جم ٍ ا

ضظ اٯي.ٞ
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 انط ُٖ ١يف تٛؾحت ا٭ ٚام ايدزاض ١ٝيًؿت ٝم ايؿكحتام . انػ زن ١يف ساَخ حم ٛا٭َ ١ٝيًطٝدام . انط ُٖ ١يف ٓ  ٚ ٤تأةٝا ؾؿ ٍٛتعً ِٝايؿت ٝم يف ايسٜـ . تٛؾحت ع ْ م غٗس ١ٜيًؿت ٝم غحت ايك زام عً ٢ايتعً. ِٝ تٛؾحت ضه ٕ ط ٞ ٬يًط يب م َٔ انٓ طل ايبعٝد ٠عٔ اجل َع. ١(ا)ايٓت ٥خ ايع َ ١انستبط ١يتط  ٍ٩ايال ْ:ٞ
اي وور ْ ٟووـ عً ووَ" ٢و و ٚز َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو١
ؾرًٝ؟ "
ؾكوود نػووؿ ْت و ٥خ ايدزاضوو ١ايسآٖوو ١عوؤ تعوود ا٭ْػووطَٓ ١ظُ و م اجملتُووع
اندْ ٞيف جم ٍ متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف اجمل ٍ ايؿر ٚ ٞاييت ج ٤م َستب ١تٓ شيٝ
نُ : ًٜٞ
 تٓؿٝر ساَخ تٛع ١ٜٛمب طس ايصٚاد انبهس  ٚاإلدم ا انطتُس. تٛع ١ٝايطٝدام كسٚز ٠اي ٠ ٫ٛت غساف طيب يف انطتػؿ. ٢ تٛع ١ٝايطٝدام طسم ايٛق  َٔ ١ٜايطسط ٕ . انط ُٖ ١يف ايتٛع ١ٝأُٖ ١ٝايترؿ ٓٝم يٮطؿ ٍ. انػ زن ١يف زع  ١ٜا٭َٗ م ا ٛاٌَ . انط ُٖ ١يف تٛؾحت ايع٬د ٚا٭  ١ٜٚيًطٝدام جم ًْ . انط ُٖ ١يف ايكٛاؾٌ ايطب ١ٝة ؾ ١يف انٓ طل ايسٜؿ. ١ٝ تٛع ١ٝايطٝدام يف ايتٛعٛ ١ٝض  ٌ٥تٓظ ِٝا٭ضس. ٠ -ايتٛعٛ ١ٝض ٚ ٌ٥طسم

 ١ٜايب ٚ ١٦ٝتسغٝد اضت داّ ان. ٙ ٝ

 -تٓؿٝر ٚزام تدزٜب ١ٝيًك ٬م ايػعب ٝم يف ايسٜـ.
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(د) ايٓت ٥خ ايع َ ١انستبط ١يتط  ٍ٩ايال يا :
ٚايوور ْ ٟووـ عً ووَ" ٢وو ٚز َٓظُوو م اجملتُووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو١
اقتؿ ًٜ؟ "
ؾكوود أ ٗووسم ْتو ٥خ ايدزاضوو ١تعوود أْػووطَٓ ١ظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيف جم و ٍ
متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝيف اجمل ٍ ا٫قتؿ  ٚ ٟاييت ج ٤م َستب ١تٓ شي ٝايت ي:ٞ
 ايك ّ ٝتٓؿٝر ٚزام تدزٜب ١ٝيًطٝدام عً ٢اخل ٝط ٚ ١ايتطسٜص. تٓؿٝر ٚزام تدزٜب ١ٝيف ؾٔ ايهٛاؾحت  ٚايص.١ٜٓ تدزٜظ ايطٝدام عً ٢انػسٚع م اإلْت ج ١ٝايؿػحت.٠ َط عد ٠ايطٝدام يف تطٜٛل َٓتح تٗٔ انٓصي.١ٝ تدزٜظ ايطٝدام عً ٢انٗ زام انستبط ١طٛم ايعٌُ. ق ّ ٝاجلُع ١ٝتٛؾحت ذٛاؾص َ  ١ٜيًط يب م يف اندازع  ٚاجل َع م . -تٛؾحت اجلُع ١ٝيكسٚ

َٝطس ٠يًطٝدام يف ايسٜـ.

 تٛؾحت ايدعِ ان  ٟيٮضس اييت تعٛا اَسأ. ٠ تكد ِٜايدعِ ان  ٟيًٓط  ٤انطًك م  ٚانطح ْٛم .( ) ايٓت ٥خ ايع َ ١انستبط ١يتط  ٍ٩ايسا ع :
ٚاي وور ْ ٟووـ عً ووَ"٢وو ٚز َٓظُو و م اجملتُ ووع ان وودْ ٞيف مته ووني ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو١
ض ٝضًٝ؟
ؾكوود أٚقوور ْتو ٥خ ايدزاضوو ١تعوود اخلوودَ م ايوويت تكوودَٗ َٓظُو م اجملتُووع
انوودْ ٞيف جم و ٍ مته ووني انووسأ ٠اي ُٝٓٝوو ١يف اجمل و ٍ ايط ٝضوو ٚ ٞاي وويت ج و ٤م َستب وو١
تٓ شي ًٝنُ : ًٜٞ
 -انػ زن ١يف َساقب ١اْ٫ت

م ايربن ْ ٚ ١ٝاحملً. ١ٝ

 تدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني يف جم ٍ انٗ زام ايك.١ٜ ٝمجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت
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 تدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني يف جم ٍ ذكٛم اإلْط ٕ. ايتٛع ١ٝأُٖ ١ٝانػ زن ١ايط ٝض ٚ ١ٝا٭ذصاا ايط ٝض.١ٝ ؾداز ْػسام ٚز ١ٜيتػحٝع ايٓط  ٤عً ٢انػ زن ١ايط ٝض.١ٝ ايتػووبٝو َووع َٓظُ و م أةووس ٣يتعوود ٌٜايكووٛاْني ايوويت توود َوؤ انػ و زن١ايط ٝض ١ٝيًٓط .٤
َ -ط ْد ٠ايطٝدام انسغر م يف اْ٫ت

م.

(ٖو) ايٓت ٥خ ايع َ ١انستبط ١يتط  ٍ٩اخل َظ :
ايوورْ ٟووـ عًوو َ "٢و ٚز َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞيف جم و ٍ َٓ ٖكوو ١ايعٓووـ
انٛج٘ قد انسأ ٠؟
ؾكد نػؿ ْتو ٥خ ايدزاضو ١تعود أْػوط ٚ ١ةودَ م َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ
يف جم ٍ متهوني انوسأ ٠ايُٝٓٝو ١يف جمو ٍ َٓ ٖكو ١ايعٓوـ قود انوسأ ٚ ٠ايويت جو ٤م
َستب ١تٓ شي ٝنُ :٢ًٜ
 ايتٛع ١ٝأغه ٍ ايعٓـ قد انسأ ٠يف اجملتُع ايُٝين. انػ زن ١يف تٓؿٝر زاض م َٝداْ ١ٝذ ٍٛأضوب ا اْتػو ز و ٖس ٠ايعٓوـ قودانسأ. ٠
 ايتٛعٛ ١ٝض  ٌ٥ذٌ اخل٬ؾ م ا٭ضس.١ٜ انط ْد ٠ايك ْ ١ْٝٛيًطٝدام يًرؿ ٍٛعً ٢ايٓؿك ١عد ايط٬م. انط ْد ٠ايك ْ ١ْٝٛيًطٝدام يف ايطح.ٕٛ -غسؾ ١اضتُ ع يًٓط  ٤اي٬ت ٞتعسقٔ يًعٓـ ا٭ضس. ٟ
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ثالح عشر :النتائج املرتبطة باهه الصعوبات اليت تواجه منظنات اجملتنع املدني العاملة
يف جمال متكني املرأة اليننية:
نػؿ ْت ٥خ ايدزاض ١إٔ َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞتٛاج٘ ايعدٜد َؤ انعٛقو م
يف جم ٍ متهني انسأ ٠اي ١ُٝٓٝتتُالٌ ؾ: ًٜٞ ُٝ
 -1تعوو َْٓ ٞظُوو م اجملتُ ووع ان وودْ َ ٞوؤ ق ووعـ َط ووت ٜٛم ايتأٖ ٝووٌ ٚايت وودزٜظ
يهٛا زٖ ايؿٓ١ٝ

٪ٜةس ضًبً عًَ ٢طت ٜٛم ايت طٝط يًرباَخ ٚا٭ْػط١

ٚانػسٚع م اييت تٓؿرٖ .
 -2تسنو ووص َٓظُ و و م اجملتُو ووع ان و ودْ ٞعًو وو ٢ا٭ْػو ووط ١انب غو ووس ٠يًُطو ووتؿٝدام
نتكد ِٜانطو عدام ايعٝٓٝوٚ ١ايٓكدٜوٚ ١عودّ اٖ٫تُو ّ ٭ْػوط ١ذام ايبعود
انطتكبً ٞاييت تطتٗدف تُٓ ١ٝقدزام َ ٚه ْ ٝم انطتؿٝدام ٚتكل ايؿ ٥د٠
انطتكبًٚ ١ٝت ٣ ٪ىل َػ زن ١انسأ ٠ؿ عً ١ٝيف ايتُٓ ١ٝانطتداَ١
 ٣ ٪ٜىل حمدٚ ١ٜ ٚؾو ٍٛايٓطو  ٤ىل

 -3اْتػ ز ا٭َ ١ٝني ؾؿٛف ايٓط ٤

اخلدَ م اييت تكدَٗ َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞيًُسأ. ٠
 -4ع وودّ ت ووٛؾس ق ع وودْ ٝ ٠و و م ذ وو ٍٛتً ٝووٌ أٚقو و ع ان ووسأ ٠اي ُٝٓٝوو ١ا٫قتؿو و ١ٜ
ٚا٫جتُ عٝووٚ ١ايؿوورٚ ١ٝايوويت تعووٛم َوؤ َ و د انووسأ ٠يف ايتُٓٝووٚ ١توود َوؤ
ؾ عًَٓ ١ٝظُ م اجملتُع اندْ ٞايع ًََ ١ع انسأ. ٠
 - 5تسن ٝوص ٚض و  ٌ٥اإلعوو ّ٬عًوو ٢ا٭ ٚاز ايتكًٝدٜوو ١يًُووسأ ُٓٝ ٠و أ ٚاز انووسأ ٠يف
َٛاقووع اإلْت و د ٚانػ و زن ١ا٫جتُ عٝووٚ ١ايط ٝضووٚ ١ٝايالك ؾٝوو ١اٖتُ َ وً أقووٌ
َ ٖٚػ ًٝا٭َس اير ٟجعٌ عا َٓظُو م اجملتُوع انودْ ٞعًوْ ٢ؿوظ ا٭ ٚاز
ايتكًٝد ١ٜيًُسأ. ٠
 - 6ضٝطس ٠ايع ام ٚايتك يٝد اييت تد َٔ َػ زن ١انسأ ٠يف ا  ٠ ٝايع َ.١
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تتؿ وول ٖ وور ٙايٓتوو ٥خ َ ووع َوو أغوو زم ي ٝوو٘ زاض وو ٜٖٛ ( ١وودا ع وودي ) ّ2005 ٞاي وويت
تٛؾووً ىل إٔ ٖوور ٙانٓظُ و م تع و ْ ٞايهووالحت َوؤ ايؿووع ٛم َٓٗ و قووعـ ا٭طووس
ان٪ضطٚ ١ٝايكدزام ٚانٗ زام ايتٓظٚ ١ُٝٝاإل ازٜو ١اور ٙانٓظُو م ٚضوٝطس ٠ايكٝوٛ
ايك ْ ١ْٝٛعً ٢ذسنَٓ ١ظُ م اجملتُع اندْٞ
نُو أ ٗووسم زاضوو ( ١ؾٛشٜوو ١و َس ذوو ) ّ2006 ٍٛإٔ َٓظُو م اجملتُووع انوودْٞ
تٛاجوو٘ ايعدٜوود َوؤ ايؿ ووع ٛم َالووٌ  :إٔ عووا أْػ ووطٖ ١وور ٙانٓظُ و م َ ووٛمس،ٞ
ٚقوآي ١ايتُٜٛوٌ انكوودّ َؤ ا هَٛوٚ ،١عوودّ ز وط ايبٓو  ٤ااٝهًوو ٞنعظوِ َٓظُو م
اجملتُع انودْ ٞ٭ٖوداف ايويت أْػوَ ٦ؤ أجًوٗ ٚ ،قًو ١وساَخ ايتودزٜظ ٚايتأٖٝوٌ
انٛجٗ ١يك ٝام ٚأعك  ٤اا ٦ٝم اإل از ١ٜيف تًو انٓظُ م .نُ نػؿ ْتو ٥خ
زاضووْْٛٗ ( ١وود ايك و ز ) ّ2006 ٟإٔ َٓظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞتٛجوو٘ ايهووالحت َوؤ
ايؿووع ٛم أُٖٗ و ؾووع ٛم ايتُٜٛووٌ ذٝووا تؿووس

عووا جٗ و م ايتُٜٛووٌ أجٓوود٠

َع ١ٓٝعًٖ ٢ر ٙانٓظُ م .
رابع عشر :مقرتحاات لتفعيال دور منظناات اجملتناع املادني العاملاة فاى جماال متكاني املارأة
اليننية :
 -1تٓػووٝط ايتع و  ٕٚووني ان٪ضط و م ا هَٝٛووَٓٚ ١ظُ و م اجملتُووع انوودْ ٞايوويت
تٗووتِ و نسأ ٠يًتكًٝووٌ َوؤ اش ٚاجٝوو ١ايعُووٌ ٚاضووتالُ ز أؾكووٌ يًُووٛاز ان ٜوو١
ٚايبػووس ١ٜانت ذوو ١يف ط و ز َؿٗوو ّٛايػووسانٚ ١ايتػووبٝو ؾ ُٝو ٜتؿووٌ سضووِ
ٚتٓؿٝر ايط ٝض م ٚايرباَخ ٚانػسٚع م اييت تطتٗدف انسأ. ٠
-2

ذداث تػحتام َ٪ضطو ١ٝيف ايكوٛاْني ٚايتػوسٜع م ٚايًوٛا ٥ايويت تهوِ عُوٌ
َٓظُ م اجملتُع اندْ ٞايع ًََ ١ع انوسأْٚ ٠ػوس ايتٛعٝو ١وني أٚضو ط ايٓطو ٤
يف جم ٍ َعسؾ ١ذكٛقٗ اندْٚ ١ٝا٫قتؿ ٚ ١ٜا٫جتُ ع. ١ٝ

 -3تٛضو ووٝع ايؿو ووسف ٚاخل ٝو و زام يًٓط و و  ٤يف اجمل و و ٫م ايتعًُٝٝو ووٚ ١ا٫قتؿ و و ١ٜ
ٚايط ٝضٚ ١ٝايالك ؾٚ ١ٝايعٌُ عً ٢شاي ١انعٛق م اييت متٓع انسأ َٔ ٠ايٛؾٍٛ
ىل انٛاز ان تًؿ. ١
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 -4اق وورتا أضو و يٝظ  ٚيٝو و م مته وؤ ان ووسأ َ ٠وؤ انػو و زن ١ايؿ عً وو ١يف ايت ط ووٝط
ٚايتٓؿٝر ٚايتكٚ ِٝٝانت ع ١يف حم ٚي ١إل َ د انوسأ ٠يف ايتُٓٝوٚ ١يف اخلطوط
ٚايرباَخ اييت تطتٗدف تكٝل تُٓ ١ٝع ي. ١
 -5قسٚز ٠هدٜد ٚتٛضوٝع اخلودَ م ايؿورَ ١ٝؤ ةو ٍ٬توٛؾحت ايبٓٝو ١ايترتٝو١
ٚايسع  ٜوو ١ايؿ وور ١ٝا٭ٚي ٝووٚ ١ت ووٛؾحت ايهوو ز ايؿ وورٚ ٞايه ووٛا ز ان ًٖ٪وو ١يصٜوو ٠
َطت ٣ٛاخلدَ م ايؿر ١ٝانكدَ ١يًُسأ. ٠
 -6قسٚزٚ ٠قع  ْ ٝم  ٚذؿ ٤ام َتحد َٚ ٠تطٛز ٠تعهظ انػ زن ١ا كٝكو١
يًُ ووسأٚ ٠ا ووسف عً ووَ ٢و و د ايٓ ووٛع ا٫جتُو و ع ٞيف اض وورتاتٝح ٝم ٚةط ووط
 ٚساَخ تُٓ ١ٝاجملتُع اي.٢ُٓٝ
 -7ايعٌُ عً ٢تطوٜٛس ايط ٝضو م ايتعًُٝٝوٚ ١تطوٜٛس انٓو ٖخ ؾو ٢ن ؾو ١انساذوٌ
مبوو ٜتك وؤُ عطوو  ٤ؾ ووسف َتطوو  ١ٜٚي٬يتروو م وو يتعً ِٝيه ووٌ َ وؤ اإلْوو ث
ٚايرنٛز ٚايكك  ٤عً ٢ايؿح ٠ٛايك . ُٗٓٝ ١ُ٥
-8

ايعُ ووٌ عً وو ٢ت ووٛؾحت ض ٝضو و م زع  ٜوو ١اجتُ ع ٝووَ ١ته ًَ وو ١يتُٓ ٝوو ١انٓو و طل
ايسٜؿ( ١ٝأَ نٔ تسنص ايٓط  ٤ايؿكحتام) ٚتٓطٝل اجلٗ ٛاجلٗو م ايسمسٝو١
ٚغحت ايسمس ١ٝيف ضب ٌٝختؿٝـ ا٭عب  ٤ايهبحت ٠اييت تترًُٗ انسأ ٠ايسٜؿ.١ٝ

 -9ت ووبين و ووساَخ تطو ووتٗدف تٛعٝو وو ١انو ووسأ ٠ه ؾو وو ١ذكٛقٗ وو ايط ٝضو ووٚ ١ٝايال ْٜٛو وو١
ٚا٫جتُ عٝوٚ ١تكوود ِٜا٭ يوو ١اإلزغو  ١ٜايوويت متهٓٗو َؤ ا ؿوو ٍٛعًووٖ ٢وورٙ
ا كٛم ػسط عدّ تع زقٗ َع ايػسٜع ١اإلض.١َٝ٬
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خامس عشر  :املراجع املستخدمة يف الدراسة :
 )1أَو وو ١ايعًو وو ِٝايطٛضو وو َ : ٠ٛوو د انو ووسأ ٠يف عًُٝو وو ١ايتُٓٝو وو ،١انسنو ووص ايو ووُٝين
يًدزاض م ا٫جتُ ع ٚ ١ٝبٛث ايعٌُ َ ،زع ،ّ1997 ،ف . 5
 )2اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝايتكسٜس ايٛطين ايطو ع ذوَ ٍٛطوت ٣ٛتٓؿٝور اتؿ قٝو١
ايككو و  ٤عً وو ٢ن ؾ وو ١أغ ووه ٍ ايتُ ٝووص ق وود ان ووسأ( ٠ايط ووٝدا ،)ّ2006 ٚايًحٓ وو١
ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  ،ّ 200 ،٤ف . 53
 )3طوو٘ ذطووني ااُووداْٚ :٢ز َ٪ضط و م اجملتُووع انوودْ ٞيف ايط ٝضوو ١ايطووه ْ،١ٝ
ٚزقَ ١كدَ ١يًُٓتد ٣ايٛطين يك ٝام اجملتُع اندْ ،ٞؾٓع  ،٤ايؿورت-14 ٠
 ،ّ 2001 ٜٛ َ 16ف .176
 )4ذطووني أؾٓ وود : ٟغووسن  ٤يف ايتُٓ ٝوو ١ا٫جتُ ع ٝوو ،١بووا َٓػ ووٛز يف ان وو٪متس
ايكوو َٞٛيًتُٓٝوو ١ا٫جتُ عٝووٚ ١شاز ٠ايػوو ٕٛ٦ا٫جتُ عٝوو ،١ايك و ٖس19 – 17 ،٠
ضبتُرب  ،ّ2000ف. 21
 )5اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو : ١اإلطو ز ايعو ّ يسٜ٩وو ١ايوو ُٔٝاإلضوورتاتٝحٚ ، ّ2025 ١ٝشاز٠
ايت طٝط ٚايتُٓ ،١ٝؾٓع  ،ّ2000 ،٤ف . 24
 )6ؾووٛا ضووعٝد ق ضووِ  :يٝو م َتكدَوو ١يًػووسان ١ووني َٓظُو م اجملتُووع انوودْٞ
ٚغسن  ٤ايعُوٌ يف جمو ٍ ايتُٓٝو ١ا٭ضوس ،١ٜانًتكو ٢ا٭ ٍٚيًتُٓٝو ١ا٭ضوس،١ٜ
ؾٓع  ،٤يف ايؿرت ،ّ2010 / 9 / 28 -23 ٠ف . 7
 )7اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝووٚ : ١شاز ٠ايػ وو ٕٚ٪ا٫جتُ ع ٝوو ٚ ١ايعُ ووٌ ،قطو و ع ايتُٓ ٝوو١
ا٫جتُ عٝوو ١اإل از ٠ايع َوو ١يًحُع ٝو م  ٚا٫ت و ام نػووـ أمس و  ْ ٝ ٚ ٤و م
اجلُع ٝم  ٚا٫ت ام ايتع  ٚ ١ْٝٚاجلُع ٝم  ٚان٪ضطو م ا٭ًٖٝو ١مبر ؾظو١
ذكسَٛم َ ،رنسام غحت َٓػٛز، 2011،٠ف.2
 )8أ

د حمُد ذطٔ ايرب س : ٟزاض ١تكٛمي ١ٝند ٣تكٝل ا٭ْدٜو ١ايٓطو ١ٝ٥

٭ٖ و ووداؾٗ مبر ؾظ و وو ١ايؿ ٝو وو ، ّٛزضو وو ي َ ١جط و ووتحت غ و ووحت َٓػ و ووٛز ،٠اخلدَ و وو١
ا٫جتُ ع ،١ٝج َع ١ايؿ.ّ 1996 ،ّٛٝ
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ٖٓ )9و و  ٤حمُ وود ايط ووٝد عب وود اجمل ٝوود  :ايت وودةٌ انٗ ووين يً دَ وو ١ا٫جتُ ع ٝوو١
نطو و و عد ٠اجلُعٝو و و م ا٭ًٖ ٝو وو ،١زضو و و ي َ ١جط و ووتحت غ و ووحت َٓػ و ووٛز ،٠اخلدَ و وو١
ا٫جتُ ع ،١ٝج َع ١ايؿ. ّ 1996 ،ّٛٝ
 )10عبو وود ايطو وو ّ٬ضو ووعٝد ا هُٝو وو : ٞتعًو وو ِٝانو ووسأٚ ٠ع٬قتو وو٘ رتنٝبو وو ١ا٭ضو ووس٠
ا ك ووس ١ٜيف اي وو ،ُٔٝزضو و ي ١نت ووٛزا ٙغ ووحت َٓػ ووٛز ،٠نً ٝوو ١اٯ اا ،ج َع وو١
ؾٓع . ّ1999 ،٤
 )11أمئ زَك ٕ أ

ود عبود ايؿتو  :انكَٛو م ايويت تطو ِٖ ؾو ٢تكٝول أٖوداف

مجع ٝو م اجملتُووع احملًوو ٞا كووس ،ٟزاضوو َ ١جطووتحت غووحت َٓػووٛز ،٠نًٝوو١
اخلدَ ١ا٫جتُ ع ،١ٝج َع ١ايك ٖس ،٠ؾسع ايؿ. ّ1999 ،ّٛٝ
 )12عب وود ايط وو ّ٬عً وو ٞعب وود ايٖٛو و ا ايؿك ٝوو٘  :ا٫ذت ٝجو و م ايتعً ُٝٝوو ١يًُ ووسأ٠
ايسٜؿ ٝوو ١يف اي وو ،ُٔٝزاض وو ١تطبٝك ٝوو ١عً وو ٢ع ٓٝوو َ ١وؤ َسان ووص ايتعً وو ِٝغ ووحت
ايٓظ َ ، ٞزض ي َ ١جطتحت غحت َٓػٛز، ٠نً ١ٝاٯ اا ج َع ١تعص. ّ2000 ،
13) Bangalore, Redesigning From roots : critical view of
training initiatives towards empowerment of woman
and redesigning policy Redesigning (2000) .
 )13ايبٓو ايدٚي : ٞايتُهني ٚتُٓ ١ٝانسأ ٠ايسٜؿ ْٛٝ ،١ٝاٜ ٜٓ ،ٞس. ّ2003 ،
 ٖٓ )14و  ٤عبوود ايتووٛاا ز ٝووع  :تًٝووٌ ض ٝضووٚ ١شاز ٠ايػوو ٕٛ٦ا٫جتُ عٝوو ١يسع ٜوو١
ان ووسأ ،٠زضوو ي ١نت ووٛزا ٙغ ووحت َٓػ ووٛز ،٠نً ٝوو ١اخلدَ وو ١ا٫جتُ ع ٝوو ،١ج َع وو١
ايك ٖس ٠ؾسع ايؿ. ّ2002 ،ّٛٝ
 )15ضووعٝد عًوو ٞق ٥وود ان وو٬يف  :ا كووٛم ايط ٝضوو ١ٝيًُووسأ ٠ايُٝٓٝوو ١ووني ايووٓـ
ايك ْٚ ْٞٛانُ زض ١ا٫جتُ ع ،١ٝزض ي َ ١جطتحت غحت َٓػوٛز ،٠نًٝو ١اٯ اا،
ج َع ١ؾٓع . ّ2002 ،٤
17) Apollo Mukasa , Civil Society, Woman empowerment
and decentralization in Uganda , Maker ere university
), Kampal (2003
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18) Bakshi, J. D, Impact evaluation of woman and girl
beneficiary oriented Programmers and Schemes on
their Socio – economic Status in Himachal Pradesh ,
)Sirmour 4st, himachal Pradesh, (2003
 )19ن ٝو  ٤جوو ٍ٬اي وود ٜٔحمُوود :تك وو ِٜٛووساَخ ايتُٓٝوو ١ايبػ ووس ١ٜؾوو ٢اجلُعٝوو م
ا٭ًٖ ٝوو ١مبر ؾظ وو ١ايؿ ٝوو ،ّٛزاض وو ١نت ووٛزا ٙغ ووحت َٓػ ووٛز ،٠نً ٝوو ١اخلدَ وو١
ا٫جتُ ع ،١ٝج َع ١ايك ٖس ،٠ؾسع ايؿ. ّ2003 ،ّٛٝ
 )20ضوو ًٝٝغووؿٝل أ وو ٛغووكسٚ : ٠ز ايط ٝض و م ا٫جتُ عٝوو ١ا هَٝٛووَٓٚ ١ظُ و م
اجملتُو ووع انو وودْ ٞيف ختؿٝو ووـ ذو وود ٠ايؿكو ووس يف اجلُٗٛزٜو وو ١ايُٝٓٝو وو ،١زض و و ي١
َ جطتحت غحت َٓػٛز ،٠نً ١ٝاٯ اا ،ج َع ١عدٕ. ّ2004 ،
21) Joshi, Meenakshi : woman s empowerment:experience
)from watershed project, social welfare (2004
 )22دم ٣ٛايؿٛاٍ (حمسزاً)  :اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو ١ايع ًَو ١ؾو ٢جمو ٍ انوسأ ،٠زاضو١
َطر ١ٝحملو ؾظيت ايؿٝوٚ ّٛانٓٝو جبُٗٛزٜوَ ١ؿوس ايعس ٝو ،١ايكو ٖس ،٠انسنوص
ايك َٞٛيًبرٛث ا٫جتُ عٚ ١ٝاجلٓ . ّ2004 ،١ٝ٥
 )23أَ و ْ ٞقٓوودٚ : ٌٜز اجلُع ٝو م ا٭ًٖٝوو ١يف تٓؿٝوور ا٭ٖووداف اإلمن ٝ٥ووٚ ،١زقوو١
عٌُ َكدَ ١يًُ٪متس اخل َظ يًُحًظ ايكو َٞٛيًُوسأ ٠يف ايؿورت16 -14 ٠
َ زع ،ايك ٖس. ّ2005 ،٠
ٝٗ )24ح ١حمُد ايد : ًُٜٞتعً ِٝانسأٚ ٠تدزٜبٗ َٔ َٓظٛز ايٓوٛع ا٫جتُو ع،ٞ
ٚزقوو ١عُووٌ َكدَوو ١نٓتوود ٣تعصٜووص ٚز انووسأ ٠ايعس ٝوو ١يف ايتُٓٝوو ١ا٫قتؿ و ،١ٜ
ج َع ١ايبرس 2001 ،ٜٔأنت ٛس. ّ2005 ،
 ١ٜ ْ )25ا  ٛعٛف ٚ :ز ايتعو ٚ ٕٚايته َوٌ وني اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو ١يف تؿعٝوٌ ٚز
انسأ ٠ايعس ٝو ١يف ايتُٓٝو ١ايعس ٝوٚ ، ١زقو ١عُوٌ َكدَو ١نًتكو ٢تعصٜوص ٚز انوسأ٠
ايعس  ١ٝيف ايتُٓ ١ٝا٫قتؿ  ،١ٜج َع ١ايبرس ،ٜٔايبرس.ّ2005 ،ٜٔ
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ٜٖٛ )26وودا عوودي : ٞؾع يٝوو٪َ ١ضطو م اجملتُووع انوودْٚ ٞتووأةحت ٙعًووً ٢ووٛز ٠ض ٝضوو١
ْؿ و م يً وودَ م ا٫جتُ عٝووْ ،١وودَ ٠ٚسنووص زاض و م ايٛذوود ٠ايعس ٝووٚ ٚ ١يوو١
ايسؾ ٖ ١ٝا٫جتُ ع ،١ٝاإلضهٓدزْٛ 30 -28 ،١ٜؾُرب. ّ2005 ،
 )27ؾ طُوو ١عًوو ٞؾكووٌ َ :ظ و ٖس ايتُٝٝووص قوود انووسأ ٠يف اجملتُووع ايووُٝين ،زض و ي١
َ جط ووتحت غ ووحت َٓػ ووٛزَ ،٠عٗ وود ايبر ووٛث ٚايدزاضوو م ا٫جتُ ع ٝوو ،١ايكو و ٖس،٠
. ّ2006
 )28حمُد ْٛز ؾسذ م  :ايدٚيٚ ١اجملتُع اندْٚ ٞايك ْ٬َٚ ٕٛذظ م عً ٢عا
جٛاْظ ايتُٝٝص ايتػسٜع ٞقد ايٓطو  ٤يف ايوٛطٔ ايعس وٚ ،ٞزقو ١عُوٌ َكدَو١
ىل َ٪متس اجملتُع اندْ ٞمتهٔ انسأ ،٠ايبرس ،ٜٔؾرباٜس. ّ 2006 ،
 )29ؾٛشٜوو ١و َسذٚ : ٍٛز َٓظُو م اجملتُووع انوودْ ٞيف توودع ِٝايتُٓٝوو ١ايُٝٓٝوو،١
َسنص أَ ٕ يًُؿ ز ٚايدزاض م ايعس . ّ2006 ،ٞ
ْْٛٗ )30وود ايك و ز: ٟاخلط و ا اإلعَ٬وو ٞيف اجملتُووع ايط و ٥د يف اجملتُووع انوودْ،ٞ
ٚزقوو ١عُووٌ َكدَووَ ١وو٪متس اجملتُووع انوودْٚ ٞمتهووني انووسأ ٠ايعس ٝوو ،١ايبرووس،ٜٔ
ؾرباٜس. ّ2006 ،
 )31أيؿ ايد ع : ٞانسأٚ ٠اجملتُع اندْ ٞيف اي ُٔٝزاضَٝ ١داْ ١ٝنػو زن ١انوسأ٠
يف َ٪ضط و و م اجملتُو ووع انو وودْ ٞيف حم ؾظو وو ١تعو ووصَ ،سنو ووص أَ و و ٕ يًُؿ و و ز
ٚايدزاض م.ّ2006 ،
 )32دمٝووظ أ وو ٛايطووسٚز عبوود ايك و ز  :ا٭ضووسَٛٚ ٠قعٗ و َوؤ تعًوو ِٝايؿت و  ( ٠زاضوو١
َك زْ ،)١زض ي َ ١جطتحت غحت َٓػٛز ،٠نً ١ٝاٯ اا ،ج َع ١عدٕ. ّ2006 ،
33) Mukherjee, Impact assessment study of SGSY
Programmer33 empowerment of woman at Babpur
village, kolkala : vidydsager School of social work
) (2006
 ْ )34و وود ٣ؾك و وو َٗ ١ًٝو ووس : ٟهس و ووَٓ ١ظُ و وو ١ان و ووسأ ٠ايعس  ٝو وو ١يف قكو وو  ٜايٓ و ووٛع
ا٫جتُ عَ ،ٞسنص أَ ٕ يًُؿ ز ٚايدزاض م. ّ2007 ،
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35) Siwal, Gender Framework analysis of empowerment of
woman acase study of kudumbashreeProgramme,
)New Delhi , Nipcco(2008
 )36أَوو ١ايؿووبٛز سمٝوو ٢ايسقوو : ٢ؾووسف تسقوو ٢انووسأ ٠ايع ًَوو ١زاضووَٝ ١داْٝوو ١يف
ع َٔ ١ٓٝاجلُع ٝم ٚان٪ضط م ا٭ًٖ ،١ٝزاض َ ١جطتحت غوحت َٓػوٛز ،ج َعو١
ايعً ّٛايتهٓٛيٛج ، ٝؾٓع .ّ2008 ،٤
 )37أَ و ْ ٞقٓوود : ٌٜتطووٛز اجملتُووع انوودْ ،ٞجمًوو ١ع و مل ايؿهووس ،ايه ٜٛو  ،اجملًووظ
ايووٛطين يًالك ؾووٚ ١ايؿٓووٚ ٕٛاٯ اا ،ايعوود ايال يووا ،اجملًوود  ٜٓ 27و ٜس  َ /و زع،
 ،ّ1999ف . 97
 )38حمُوود عبوود ٙايووصغحت  :زاضووَٓ ١ظُو م اجملتُووع انوودْ ٞانعٓٝوو ١يطؿٛيوو ١يف
ايػ ووسم ا٭ٚض ووط  ٚمشو و ٍ أؾسٜكٝو و  ،انٓظُ وو ١ايط ووٜٛد ١ٜيسع  ٜوو ١ايطؿٛي وو ١يف
ايػسم ا٭ٚضط  ٚمش ٍ ؾسٜك ، ٝايك ٖس ،٠ضبتُرب ،ّ2005 ،ف . 60
 )39غٓ  ٤ذٝدز انكدا  :ذكٛز ٚؾ عً ١ٝانسأ ٠يف َ٪ضط م اجملتُع اندَْ ،ٞسنوص
أَ ٕ يًُؿ ز ٚايدزاض م.ّ 2006 ،
 )40اجلُٗٛز ٜو وو ١اي ُٝٓٝو وو : ١تكس ٜو ووس ايتُٓ ٝو وو ١ايبػ و ووسٚ ،ّ1998 ١ٜشاز ٠ايت ط و ووٝط
ٚايتُٓ ،١ٝؾٓع  ،ّ 1998 ،٤ف . 86
 )41ع و ٤

وود : ٣انعٛق و م ايوويت توود َوؤ أ ا ٤ان٪ضط و م ايٓطوو ١ٜٛاإلضوو،١َٝ٬

َسنص أَ ٕ يًُؿ ز ٚايدزاض م. ّ2006 ،
 )42ض ووعد اي وود ٜٔووساٖ : ِٝاجملتُ ووع ان وودْٚ ٞايتر وو ٍٛاي وودميكساط ٞيف اي ووٛطٔ
ايعس  ،ٞايك ٖس ،٠از قب  ، ّ2000 ،٤ف ف . 79 -78
 )43أَ و ْ ٞقٓوود : ٌٜتطووٛز اجملتُووع انوودْ ،ٞجمًوو ١ع و مل ايؿهووس ،ايه ٜٛو  ،اجملًووظ
ايووٛطين يًالك ؾووٚ ١ايؿٓووٚ ٕٛاٯ اا ،ايعوود ايال يوا ،اجملًوود ٜٓ 27و ٜس َ /و زع،
 ،ّ1999ف .97
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 )44ز ٜا طٔ :ايتُهني ايط ٝض ٞيًُسأ ٠يف جم ٍ تكٝل أٖداف ايتُٓ ،١ٝبا
َكدّ يًُ٪متس ايدٚي ٞايت ضعَ ،عٗود ايت طوٝط ايكو ،َٞٛايكو ٖس24 -22 ،٠
َ زع،2010 ،ف.12
ٜٛ )45ضو ووـ و وؤ و ووس : ٙايو ووتُهني ايط ٝضو وو ٞيًُو ووسأٚ ٠أةو ووس ٙيف تكٝو وول ايتُٓٝو وو١
اإلْطو ْ ١ٝيف ايووٛطٔ ايعس وو ،ٞزاضوو َ ١جطووتحت غووحت َٓػووٛز ،٠نًٝوو ١ا كووٛم،
ج َع ا

د خبكس ،اجلصا٥س ،2010،ف.15

 )46انسجع ايط ل،ف.11
 )47انسجع ايط ل،ف.12
48) He Page , Cheryl E.: What is Powerment ? Commentary
, Volume , Number5 , October 1Nane (2005) p20
49) Lauren citrome : What does it mean to empower
woman ? March ,(2011) p5
 )50اجلُٗٛزٜو و وو ١ايُٝٓٝو و وو : ١تكسٜو و ووس ايتُٓٝو و وو ١ايبػو و ووسٚ ،) ّ2001 – 2000( ١ٜشاز٠
ايت طٝط  ٚايتُٓ ،ّ 2001 ،١ٝؾٓع  ،٤ف .22
 )51اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو : ١اي وو ُٔٝتكس ٜووس ايتُٓ ٝوو ١ايبػ ووسٚ ،2001 -2000 ١ٜشاز٠
ايتُٓ ٚ ١ٝايت طٝط  ،ؾٓع ،ّ2001 ،٤ف . 35
 )52اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو:١تكسٜس ايتُٓ ٝوو ١ايبػ ووسَ ،ّ 1998 ١ٜسج ووع ضوو ل ذن ووس،ٙ
ف. 67
 )53اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو : ١تكسٜووس ايتُٓٝوو ١ايبػووسَ ،)2001 – 2000 (١ٜسجووع ضووبل
ذنس ،ٙف . 22
 )54اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو : ١اجملً ووظ ا٭عً وو ٢يًُ ووسأ ،٠تكس ٜووس ع وؤ ٚق ووع ان ووسأ ٠يف
ايوو ،) ّ 2005 – ّ2004(ُٔٝايًحٓوو ١ايٛطٓٝوو ١يًُووسأ ،٠ؾووٓع  ،ّ2004 ،٤ف ف
.60 – 57
 )55اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو : ١تكس ٜووس ايتُٓ ٝوو ١ايبػ ووسٚ ،١ٜشاز ٠ايت ط ووٝط ٚايتُٓ ٝوو،١
ؾٓع  ،ّ2001 ،٤ف . 37
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 )56عُووس ضووعٝد َؿً و  :انووتػحتام ا٫قتؿ و ٚ ١ٜأةسٖ و عًوو ٢انووسأ ٠يف ذكووسَٛم،
ٚزغ ١ايعٌُ ذ ٍٛتؿعٚ ٌٝتأٖ ٌٝانسأ ٠يف اْ٫ت

و م ّ /ذكوسَٛم 15 -31

ؾرباٜس  ،ّ2000ف . 7
 )57اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو : ١اجملً ووظ ا٭عً وو ٢يًُ ووسأ ،٠تكس ٜووس ع وؤ ٚق ووع ان ووسأ ٠يف
حم ؾظوو ١ذكووسَٛم  ، ّ2010ايًحٓوو ١ايٛطٓٝوو ١يًُووسأ ٠حم ؾظوو ١ذكووسَٛم ،
 ،ّ2010ف . 121
 )58اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عً ٢يًُوسأ ،٠تكسٜوس عؤ ٚقوع انوسأ، ّ2009 ٠
ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  ،ّ2009 ،٤ف . 55
 )59اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝايتكسٜس ايٛطين ايطو ع ذوَ ٍٛطوت ٣ٛتٓؿٝور اتؿ قٝو١
ايككوو  ٤عً وو ٢ن ؾ وو ١أغ ووه ٍ ايتُ ٝٝووص ق وود ان ووسأ( ٠ايط ووٝدا ،)ّ2006 ٚايًحٓ وو١
ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  ،ّ2006 ،٤ف ف . 26 -25
 )60اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو : ١تكس ٜووس ع وؤ ٚق ووع ان ووسأ ٠يف اي وو، )ّ2005 -2004( ُٔٝ
َسجع ضبل ذنس ،ٙف .11
 )61اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عً ٢يًُسأ ،٠اإلضورتاتٝح ١ٝايٛطٓٝو ١يتُٓٝو١
انسأ ، )ّ2015 -2006( ٠ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  ،ّ2006 ،٤ف . 13
 )62اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝتكسٜس ٚقع انسأَ ،2009 ٠سجع ضبل ذنس ،ٙف . 13
 )63انسجع ايط ل ،ف . 10
 )64عبد ايك ز عالُ ٕ ع د َٗ ،عٛ

 :تكَ ِٝطت ٣ٛتٓؿٝر ضورتاتٝح ١ٝتُٓٝو١

انووسأٚ ٠اخلطوو ١اخلُطوو ١ٝايال يالووٚ ،١زقوو ١عُووٌ َكدَوو ١انوو٪متس ايووٛطين ايسا ووع
يًُسأ ،٠ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  َ ،٤زع  ،ّ2009ف . 22
 )65اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عًو ٢يًُوسأ ٠ايتكسٜوس ايوٛطين ايطو ع ةوٍٛ
َطت ٣ٛتٓؿٝر اتؿ ق ١ٝايكك  ٤عً ٢ن ؾ ١أغوه ٍ ايتُٝٝوص قود انوسأَ ،٠سجوع
ضبل ذنس ،ٙف ف .47 - 46
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 )66اجلُٗٛز ٜو وو ١اي ُٝٓٝو وو : ١تكس ٜو ووس ايتُٓ ٝو وو ١ايبػ و ووس ّ 1998 ١ٜيف اي و ووٚ ، ُٔٝشاز٠
ايت طٝط  ٚايتُٓ ،١ٝؾٓع  ،ّ1998 ،٤ف .67
 )67اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو :١تكسٜووس عوؤ ٚقووع انووسأ ٠يف ايوو ،ُٔٝاجلٓووَ ،١سجووع ضووبل
ذنس ،ٙف ف .154 -151
 )68اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو: ١تكس ٜووس ٚق ووع ان ووسأ ٠يف اي وو ،)2009(ُٔٝايًحٓ وو ١ايٛطٓ ٝوو١
يًُسأ ،٠ؾٓع  ،ّ 2009 ،٤ف ف .25 -20
 )69اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو: ١انوو٪متس ايووٛطين ايط و ع ذووَ ٍٛطووت ٣ٛتٓؿٝوور اتؿ قٝوو١
ايكك و  ٤عًوو ٢ن ؾوو ١أغووه ٍ ايتُٝٝووص قوود انووسأ ( ٠ايطووٝداَ ،) ّ2006 ٚسجووع
ضبل ذنس ، ٙف . 51
 )70اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو : ١ايتكسٜووس ا٭ ٍٚ٭ٚق و ع انووسأ ٠ايُٝٓٝووَ ،١سنووص اجلصٜووس٠
يدزاض م ذكٛم اإلْط ٕ ،ايطبع ١ا٭ٚىل ،ا س ،ّ2008 ،ٌٜف ف. 57 – 56
 )71اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝايتكسٜوس ايوٛطين ايطو ع ذوَ ٍٛطوت ٣ٛتٓؿٝور اتؿ قٝو١
ايكك  ٤عً ٢ن ؾ ١أغه ٍ ايتُٝٝص قد انسأَ ،٠سجع ضبل ذنس ، ٙف . 60
 )72اجلُٗٛز ١ٜاي: ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عً ٢يًُسأ ٠ايتكسٜس ايٛطين ذٚ ٍٛقع انوسأ٠
يف ايٝ ( ُٔٝحني  ،) 10ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،ّ2004 ٜٛ َ ،٠ف .15
 )73اجلُٗٛز ١ٜاي: ١ُٝٓٝايتكسٜس ا٭ ٍٚ٭ٚق ع انسأ ٠ايَ ،١ُٝٓٝسجع ضبل ذنس،ٙ
ف .18
 )74اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو: ١ايتكسٜووس ا٫ضوورتاتٝح ٞايطووٓ ٟٛايووُٝين  ،ّ2000ضًطووً١
تك زٜس  ٚبٛث  ٚزاض م انسنوص ايعو ّ يًدزاضو م  ٚايبروٛث ،ؾوٓع ،ّ2000 ،٤
ف .182
 )75اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو: ١تكسٜووس ٚقووع انووسأ ٠يف ايووَ ّ 2008 ُٔٝسجووع ضووبل ذنووسٙ
ف . 44
 )76اجلُٗٛز ١ٜاي: ١ُٝٓٝتكسٜس عٔ ٚقع انسأ ٠يف ايَ ، ) 2005 -2004( ُٔٝسجع
ضبل ذنس ،ٙف .78
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 )77اجلُٗٛزٜوو ١ايُٝٓٝوو ١اجملًووظ ا٭عًوو ٢يًُووسأ ٠ايتكسٜووس عوؤ ٚقووع انووسأَ ٠سجووع
ضبل ذنس،ٙف.15
 )78اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عً ٢يًُسأ ٠تكسٜوس عؤ ٚقوع انوسأ ٠يف ايؤُٝ
(َ ) ّ 2005 -2004سجع ضبل ذنس ،ٙف ف .100 -99
 )79اجلُٗٛز ١ٜاي: ١ُٝٓٝاجملًظ ا٭عً ٢يًُسأ ٠ايتكسٜس ايٛطين ذٚ ٍٛقع انوسأ٠
يف ايٝ ( ُٔٝحني  ،) 10ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،ّ2004 ٜٛ َ ،٠ف .12
 )80اجلُٗٛز ٜوو ١اي ُٝٓٝوو: ١تكس ٜووس ع وؤ ٚق ووع ان ووسأ ٠يف اي وو، ) 2005 -2004( ُٔٝ
َسجع ضبل ذنس، ٙف . 103
 )81عبد ايك ز عالُ ٕ ع د َٗ ،عٛ

 :تكَ ِٝطت ٣ٛتٓؿٝر ضرتاتٝح ١ٝتُٓ١ٝ

انووسأٚ ٠اخلطوو ١اخلُطوو ١ٝايال يالووٚ ،١زقوو ١عُووٌ َكدَوو ١انوو٪متس ايووٛطين ايسا ووع
يًُسأ ،٠ايًحٓ ١ايٛطٓ ١ٝيًُسأ ،٠ؾٓع  َ ،٤زع  ،ّ2009ف . 22
 ٖٓ )82و  ٤ووساٖ ِٝانتٛنووٌ ،ضووٗحت حمُوود ذؿووظ ال  :ايًحٓوو ١ايٛطٓٝوو ١يًُووسأ٠
( 15ع ًَ َٔ ا٫دم شام ٚايترد ٜم ) ،ايًحٓو ١ايٛطٓٝو ١يًُوسأ ،٠ؾوٓع 2011،٤
ّ ،ف.18
 )83انسجع ايط ل ،ف . 20
 )84اجلُٗٛز ١ٜاي : ١ُٝٓٝايتكسٜوس ايوٛطين ايطو ع ذو ٍٛتٓؿٝور اتؿ قٝو ١ايككو ٤
عً ٢ن ؾ ١أغه ٍ ايتُٝٝص قد انسأَ ،٠سجع ضبل ذنس ، ٙف . 51

مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

497

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

