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ة اًفَسعًَِة  إصاكًَات وكضااي خسًَة: اذلصنة اًًسًو

 ومساؿسة اًخسٌرس اًحاحثة -ؾوادو هساء أتو  األس خاذة املساؿسة، -آًَني نخاب

 خامـة تريزًت -يف مـِس دراسات املصأة

  

  

ُشٍ اًوركة يف مؤمتص هؼمخَ اٌَجية الاكذصادًة والاحامتؾَة ًلصيب آس َا  ثلسمت

، واس هتسف املؤمتص 3002دٌسمرب /اكهون األول 7-4تخارخي تريوت   يف( األسىوا)

مصاحـة وثلِمي ما مت ثيفِشٍ ابًًس حة ٌَهنوض ابملصأة اًـصتَة ؾرشة أؾوام مٌش مؤمتص 

ة اًفَسعًَِة املـارصة، وصوال إىل  تَجني، ثياكش اًوركة مضالكت اذلصنة اًًسًو

رصان اًوركة إىل زَيث وكس ادذ. مضالكهتا تـس كِام اًسَعة اًوظيَة اًفَسعًَِة

 .جحمِا األصًل حبمك اًلِود املفصوضة ؿىل جحم ادلورًة

  

 ثلسمي

ة اًفَسعًَِة مبـزل ؾن حصنة اًخحصر اًوظين اًفَسعًَِة، إذ ال  ًصـة دراسة اترخي اذلصنة اًًسًو

دضاتَ ومعوما، ث . ميىن اذلسًر ؾن حتصر احامتؾي ٌَمصأة اًفَسعًَِة مبـزل ؾن هضاًِا اًوظين واًعحلي

ة اًـصتَة، هوهنا اهعَلت حزءا من  ة اًفَسعًَِة يف سٌلهتا اًـامة مؽ اذلصنة اًًسًو تساايت اذلصنة اًًسًو

وثؤنس إحسى اًحاحثات أن جصامج وظصوحات . اذلصنة اًوظيَة يف س َاق هضاًِا ضس املس خـمص األحٌيب

ة يف جممتـات اًـامل اًثاًر اًيت ثلاوم صـوهبا الاس خ ـٌلر اًلصيب، يه أساسا حزء اذلصاكت اًًسًو

وؿَََ فإن حصاكت حتصر املصأة يف ُشٍ اجملمتـات . ؾضوي من معََة اًخحصر اًوظين اًيت ختوضِا صـوهبا

ُست فىصة  ثيخثق من رمح وخشور اًواكؽ املصهة اذلي ثـُضَ وساء صـوب اًـامل اًثاًر املس خـمصة، ًو

 (. Jayawardena ،6891)قصتَة مس خوردة من جتصتة وساء اجملمتـات اًلصتَة 

  

وابًصمغ من أن مضارنة املصأة يف اًيضال اًوظين، رّشؾت مضارنهتا يف اجملمتؽ، إال إهَ حس من 

ص اًربانمج اًًسوي الاحامتؾي املخوازن مؽ اًلضااي اًوظيَة، حِر اكن  ة ؿىل ثعٍو كسرة اذلصنة اًًسًو

 .الاوضساد يف اًلاًة ًصاحل اًـمي اًوظين

  

اًس َاس َة يف امليعلة اهـاكسات ؿىل اًـمي اًًسايئ، حِر اهخثلت اذلصنة اكن ًألوضاع 

ة اًفَسعًَِة يف أؾلاب اذلصب اًـاملَة األوىل، ؾيسما مت إوضاء الاحتاد اًًسايئ يف اًلسس ؿام  اًًسًو
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ووضعت اًًساء مٌش ؾرشًًِات اًلصن املايض يف ثيؼمي (. 6889أتو حنهل وأدصايت، ) 6868

عاهَة وس َاساهتا اًصامِة ًحياء وظن املؼاُصات ورفؽ ا ملشهصات الاحذجاحِة يف مواهجة اذلىومة اًرًب

وكامت اًًساء تدٌؼمي جصامج ملاظـة اًحضائؽ . كويم ٌَهيود ؿىل حساب ظصد اًفَسعَيُني وجرشًسمه

ًس خة أصِص  6821اإلرسائَََة واألحٌحَة، دصوصا يف ػي اإلرضاب اًضامي اذلي مع فَسعني ؿام 

ففي . وكس اكذرصت ُشٍ اًًضاظات ؿىل كةل من اًًساء املخـٌَلت من اًـائالت اًرًثة واًوسعى .مذخاًَة

صَِسا، مما ٌضري إىل وضاط املصأة اًيضايل  630وساء من تني  8، اسدضِست 6838زورة اًرباق ؿام 

ٍن جرش  31، وكامت اًًساء ابالس متصار تـلس مؤمتص اًًساء اًـصتَات يف اًلسس يف (6877كازي، )

ـخرب ُشا املؤمتص . امصأة، مـؼمِن من كًصحات اًلِادات اًوظيَة 300، حرضثَ 6838األول ؿام  ًو

األول مبثاتة هلعة اهعالق ًٌَساء يف اجملال اًس َايس، ومبثاتة ثـحري ؾن وؾي ذايت دلورُن احملسد يف 

وسائَة ؾصتََ اكن وصارهت املصأة اًفَسعًَِة يف ؿسة مؤمتصات (. 6881فَُضٌلن، )اًثورة اًوظيَة 

دلمع  6829أجصزُا مؤمتص اًرشكِات، أو وساء اًرشق اذلي هؼمخَ اًس َسة ُسى صـصاوي يف ؿام 

 (. 673 – 670مًضورات مؤمتصات ابًـصتَة، ص )كضَة فَسعني 

  

أما وساء اًًصف اًفَسعَين فلس ظورن أصاكال أدصى ٌَمضارنة اًس َاس َة اًيضاًَة ذالل 

ًلذرص وضاظِن ؿىل اًخؼاُصات والاحذجاج تي مشَت مساؿسة اًثوار ، ومل 6828 – 6821زورة 

ن، إال أن مضارنهتن اكهت ؾفوًة، ومشَت حاالت فصدًة محَت فهيا املصأة  تيلي اًسالح واٍمتٍو

ىن دور املصأة اكن يف األكَة حمصضا وداؾٌل ٌَصخال يف اًلذال . اًسالح وجضري (. 6877ارلًََل، )ٍو

أن اًًصفِات "ملا ورد يف تـض اًصحف وملاتالت ٌَخأرخي اًضفوي إىل إحسى اًحاحثات مسدٌسة 

فٌـصف اآلن ؾن وساء ًخسن اًزي اًـسىصي، . دضن ملاومة ؾيَفة جباهة رخاًِن يف ذكل اًوكت

 (.6888خاد، (" )اخل...وثسرجن ؿىل امللاومة املسَحة، واصرتهن ابًفـي فهيا

  

ساًة اًًضاط اًًسوي وثأسُس امليؼٌلت اكهت ت: ؿىل ضوء ذكل، ميىن اس خزالص ما ًًل

وكسمت اًلضَة . اًًسائَة يف ثكل اًفرتة مبثاتة دعوة هممة ًخسصني دور ؿام وؿَين ٌَمصأة اًفَسعًَِة

ة ؿىل األؾٌلل الاحذجاحِة  ا من اًلضااي الاحامتؾَة، واكذرص وضاط اًيرحة اًًسًو اًوظيَة ؿىل كرُي

إىل ثلسمي املساؿسات ارلرًية ٌَفلصاء وارلسمات اًصحَة ضس وؿس تَفور وس َاسات اإلىلكزي، إضافة 

ة وأصوًِا اًعحلِة اًربحواًزة اًيت احنسرت مهنا، اًيت . واًخـَميَة ـود ذكل، إىل ظحَـة اًلِادة اًًسًو ًو

ـود نشكل أًضا إىل ظحَـة كِادة اذلصنة اًوظيَة اًربحواًزة  مثَت اًرشاحئ اًليَة واًوسعى، ًو

وجصمغ ُشٍ اًؼصوف فلس أزحدت املصأة كسرة ونفاءة يف اجملاالت . ت ثلاًَس اجملمتؽ وكميَاًخلََسًة اًيت راؾ
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شا ال ًربر جعز كِادة اًثورة اًفَسعًَِة ؾن فِم أتـاد اًدضاتم تني (. 6877ارلًََل، )احملسودة  ُو

ًلضااي ؾيارص اًلمؽ اخملخَفة، فلس جتاوزت وضاظات املصأة اًـصتَة يف تـض األكعار مكرص وثووس ا

اًوظيَة وارلرًية ًعصح كضااي احامتؾَة وحق املصأة يف الاهخزاابت، ومٌؽ ثـسد اًزوخات، ورفؽ سن 

ا ...اًزواج ة ؾن تياء كاؿسة حٌلُرًية من وساء (. 3003ماكوي، )وكرُي وجعزت كِادة اذلصنة اًًسًو

ذكل اًوكت، تي هن اًًصف، فًساء اًًصف مل ٍىن ُسفا ٌَخيؼمي أو ٌَمضارنة يف أوضعة اًيرحة يف 

ويف اًوكت اذلي اكذرصت فَِ أوضعهتن ؿىل . ظصفا ًخَلى املساؿسة وفلا ًيؼصة ظحلِة صحلهتا إكايث

األؾٌلل الاحذجاحِة ضس اإلىلكزي واألؾٌلل ارلرًية، اخنصظت وساء اًًصف يف أؾٌلل امللاومة واملواهجة 

ي واألسَحة هلم، صؤٍهتن ًوضـِن  مؽ احملخي يف مساؿسة اًثوار وإًصال اٍمتًو حمىوم لك مهنن توؾهين ًو

 (.6888خاد، )اًعحلي 

  

مل جس خعؽ اًلِادات اًًسائَة إحصاء حتََي ٍىِفِة ثساذي املفاُمي الاحامتؾَة ابًًضاط 

شٍ  ة، ُو الازدواحِة اًس َايس اًفَسعَين، فـمَِن اًًسوي اًوظين اكن أصال حتساي ًألفاكر األتًو

نٌل أدروِا تـض اًحاحثني يف اًـامل اًثاًر، ثسل ؿىل أن اًًساء اٌَوايت ًـضن يف ػي اًِميية 

ال ًلمن تخـًصف أهفسِن اسدٌادا إىل خًسِن حفسة وإمنا من ذالل " اإلمربايًَة والاس خـٌلًرة

 (.30، ص 86خاد، )، "مٌعق املـارضة ألظص اًس َعصة الاس خـٌلًرة

  

ًًسائَة اًفَسعًَِة موحسة، فلس معَت اًًساء حٌحا إىل حٌة، من لك اكهت اذلصنة ا

وساء "اًعوائف واًـائالت، حىت املخصارؿة مهنا، جتىل ُشا يف حصهَحة اًوفس املضارك يف مؤمتص 

اوضلاق تني اًًساء ؿىل  6829، إال أن مصاحؽ أدصى ثوحض أهَ حصى يف ؿام (86خاد، " )اًرشق

". فوق اًس َاسة"، مما ًسل ؿىل أن اًًساء ًسن (6881فَضٌلن، )ت ذَفِة اًخيافس تني اًـائال

ومؽ ذكل، فإهَ من كري اًواحض . إال أن الاوضلاق مل ٍىن ابًـمق هفسَ اذلي أثص يف اذلصنة اًوظيَة

متاما درخة اس خلالًَة اًخيؼاميت اًًسائَة ؾن اًلِادة اًوظيَة، وال هـصف إن اكهت ُشٍ اًخيؼاميت 

وإن اكن اًحـض ٍصحج . صانمج معَِا أم اكهت ثخَلى ثوحهيات من اذلصنة اًوظيَةيه اًيت ثلصر ج

وحود اثصال مس متص تني ادلِخني، مفـؼم اًًساء هن زوخات أو كًصحات ًصخال يف ( 6888خاد، )

ياك جضاتَ هحري تني أوضعة اًخيؼاميت اًًسائَة وأوضعة اًلِادة اًوظيَة املوهجة ضس  اًلِادة، ُو

 .اإلىلكزي

  

، ثأثص وضؽ املصأة اًفَسعًَِة هدِجة ملا ثـصض هل اجملمتؽ اًفَسعَين، 6849تـس ىىدة ؿام 
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فلس فلست اًًساء اًالحئات دورُن . واًخلريات ادلشًرة اًيت ظصأت ؿىل تيُذَ الاكذصادًة والاحامتؾَة

ارة مزرؿة اإلهخايج تفـي اًِجصة، وحتمَت اًفالحات داذي ما ثحلى من األرايض اًفَسعًَِة هممة إد

ًلس وضـت املصأة أمام مسؤوًَات وأدوار خسًسة هدِجة ٌَدضدت، . اًـائةل أو األرسة أزياء جهصة األزواج

نٌل حصى حتمَي اًًساء دورا رمزاي تيلي اًثلافة وحٌلٍهتا، مما حـي إتلاء . وارلسارة املادًة، وجهصة اًـٌلةل

ة اًوظيَة واذلفاظ ؿ  (.6889أتو حنةل وأدصايت، )ىل اًخلاًَس وضؽ اًًساء نٌل ُو حامالت ًٌَِو

  

ة، فلس كامت تـض اًًساء املخـٌَلت من املسن ومن اًرشاحئ  أما ؿىل صـَس اذلصنة اًًسًو

اًوسعى تخأسُس اًـسًس من ازلـَات ارلرًية يف اًضفة اًلصتَة وكعاع قزة، إضافة ألمبهن اًض خات 

وكس حتول ُسف اًخيؼاميت اًًسائَة من . يىوتةاألدصى، ًخرفِف املـاانة ؾن األرس اًفَسعًَِة امل 

اًـمي ؿىل ثيؼمي وساء املسن وجتيَسُن يف اًيضال اًس َايس ؿىل أساس جصانمج اذلصنة اًوظيَة يف 

ٍىن اًـمي اًًسايئ . هدِجة الاهنَار الاكذصادي والاحامتؾي اًضامي" اإلكايث"ذكل اًوكت إىل اًـمي 

ٌَمضارنة يف خمخَف اًًضاظات اًثورًة يف ثكل اًفرتة اًفَسعَين ختعى حسود اًـمي ارلريي، 

اكملؼاُصات، واخنصاط تـض اًًساء يف حصاكت احامتؾَة وس َاس َة ؿامة مضن األحزاب اًس َاس َة 

ٍىن تلي اًـمي اًس َايس ملصورا ؿىل اًًساء . اًفاؿةل يف ثكل اًفرتة، وإن اكهت مضارنة حمسودة

ة تـَس ة ؾن اًخـاظي مؽ اًـمي اًوظين، إال يف فرتات اًِحات اًثورًة املخـٌَلت، وػَت ازلاُري اًًسًو

 (. 6881ُنخّاب، )اًواسـة 

  

وثخفق ُنخّاب وخاد ؿىل أن اًخوزًؽ ادللصايف واًدضدت اًساكين اذلي اجسمت تَ ُشٍ املصحةل، 

اب أفصزت همٌلت هضاًَة مذفاوثة وخمخَفة ٌَخجمـات اًفَسعًَِة، مما أوخس ادذالفا يف درخة اس خلع

وثفاوثت األحزاب واًخيؼاميت اًيت اكهت موحودة يف األكعار اًـصتَة، يف خسٍهتا . املصأة يف اًيضال

وهؼصهتا ملسأةل حتٍصص املصأة، إال أهنا مجَـِا مل ثخـس اًـمي ؿىل مض اًًساء ٌَحزب أو اذلسًر اًـام حول 

وتلي وضؽ اًًساء اًـام . مالمئرضورة مساواة املصأة ابًصخي، من دون أن ًصاحة ُشا اًضـار جصانمج 

وتلِت جتصجهتا اذلزتَة فصدًة، جعزت ؾن هلي ُشٍ اًخجصتة . يف ػي ُشٍ األحزاب مصثحعا تأدوار ثلََسًة

إىل كعاؿات أوسؽ من اًًساء، مما أتلى املصأة اذلزتَة ملرتتة يف وؾهيا ؾن جممتـِا، وثـاين يف اًواكؽ من 

 .اٍمتَزي ضسُا يف داذي اذلزب

قزة فاكهت اًؼصوف اًـامة أصـة مما يه ؿَََ يف اًضفة اًلصتَة، هؼصا ًصـوتة ػصوفِا  أما يف

فـىل املس خوى اًس َايس صارهت تـض اًًسوة يف األحزاب . الاكذصادًة، وثلََسًة تيُهتا الاحامتؾَة

ة مٌدرشة تني صفوف املخـٌَل ت اًس َاس َة املشهورة سَفا، ومثٌَل حصي يف اًضفة اًلصتَة اكهت اًـضًو



4002 دراسات املصأةدورًة   

 

5 

ة ثلوم تخلسمي . واًعاًحات وكًصحات اًلِادات وفامي ؿسا ذكل اكن ُياك تـض مجـَات ذرًية وسًو

 .ارلسمات اخملخَفة ًخرفِف املـاانة ؾن األرس اًفَسعًَِة امليىوتة

  

، وتـس اإلؿالن ؾن كِام مٌؼمة اًخحٍصص اًفَسعًَِة، ابدر ؿسد من اًًساء 6811يف ؿام 

ص وسايئ يف اًلسس، اهخثق ؾيَ ثأسُس الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة اًفَسعًَِات ًخيؼمي مؤمت

، ص 6887ارلًََل، )نخيؼمي صـيب ُسفَ ثيؼمي وثـحئة املصأة اًفَسعًَِة رلسمة اًلضَة اًوظيَة 

وثًدؽ أمهَة ثأسُس الاحتاد من هوهَ، أوال كس صّّك مؼةل ؿامة ٍّك اًًساء يف اًض خات ويف (. 601

اثهَا، ألهَ رتط اًًساء اًفَسعًَِات حبصنة امللاومة، حِر مثَت ؾضوات الاحتاد داذي فَسعني، و

وكس مثي الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة داذي اجملَس . ثيؼاميت وفصائي اًثورة اًيت اىمتني إٍهيا

ات اًوظين اًفَسعَين نلريٍ من الاحتادات اًضـحَة، إال أن املصأة اًفَسعًَِة تلِت ملَحة ؾن اًَِئ

 .اًلِادًة مليؼمة اًخحٍصص اًفَسعًَِة

 : ويف ُشا املضمون ميىن إحٌلل املؼاُص األساس َة ٌَحصنة اًًسائَة يف ُشٍ اًفرتة

اكن جضىِي ازلـَات واًيوادي اًًسائَة وس َةل ًخلسمي ذسمات إىل األرس  .6

شا حبس  ذاثَ هل دالالت إجياتَة يف تـسٍ اًوظين، ٍىٌَ مل ًخـس احملخاخة، ُو

 .ذكل

اكهت مٌؼمة اًخحٍصص اًفَسعًَِة اذلافز األسايس ًدضىِي الاحتاد اًـام   .3

 .ٌَمصأة اًفَسعًَِة

وجصمغ ذكل ًـحت اٍىوادر اًًسائَة . مل ثلسم األحزاب اًس َاس َة ٌَمصأة اًيشء اٍىثري .2

فاخنصاط املصأة يف األحزاب اًس َاس َة اكن . 6817ظََـَا يف مصحةل ما تـس ؿام دورا 

إجياتَا، ألهَ ؾىس هفسَ ؿىل مس خوى وؾي املصأة تأمهَة اخنصاظِا يف األحزاب 

 .اًس َاس َة

  

ثدٌاكض وهجات اًيؼص ُيا حول ثأزري الاحذالل اإلرسائًَل ٌَضفة وكعاع قزة ؿىل املصأة 

إن الاحذالل اإلرسائًَل فذح اجملال أمام املصأة إىل ارلصوج ًسوق اًـمي، : ًلولاًفَسعًَِة، فِياك من 

يف حني جضري اإلحصاءات اإلرسائَََة إىل ثسُور املضارنة . وإدصاهجا من تَئهتا الاحامتؾَة اًخلََسًة

وثضّك ذاص يف كعاع قزة، حِر حصمت املصأة  6882واًـام  6819الاكذصادًة ٌَمصأة ما تني اًـام 

من ممارسة مضارنهتا اًخلََسًة يف اًـمي اًزراؾي تـس اسدِالء كوات الاحذالل ؿىل مساحة هحرية من 

ابإلضافة ذلكل، مل حمتىن املصأة من (. 6889حٌليم، )األرايض ارلصحة وثسمري اًلعاع اًزراؾي معوما 



4002 دراسات املصأةدورًة   

 

6 

حِر ًخجاوز  ًوم  الاخنصاط يف سوق اًـمي اإلرسائًَل هؼصا ًرتنز األؾٌلل أساسا يف كعاع اًحياء،

اًـمي اًامثين ساؿات مما جيـي من اًصـة ؿىل اًًساء جماراة ُشا اًوضؽ هؼصا ملسؤوًَاهتن اإلجناتَة، 

ؿىل لك األحوال مل ثـىس مضارنة املصأة احملسودة يف سوق اًـمي أي (. 3000خاد،)ويف جمال اًصؿاًة 

 .ثلَري يف ماكهة املصأة أو رؤًة اجملمتؽ ًِا

  

ت س َعصة منط معي ازلـَات ارلرًية ؿىل اًـمي اًًسوي يف اًضفة اًلصتَة وكعاع نٌل اس متص 

قزة ذاصة يف اًس يوات اًـرش األوىل ًالحذالل اإلرسائًَل، وحصنز اُامتم ازلـَات ؿىل مـادلة 

ٍىن . 6817مضبلك األرس املخرضرة وختفِف وظأة اًؼصوف الاكذصادًة اًلاس َة اًيت أفصزهتا حصب 

وتلِت اًربامج . ت اكذرصت ؿىل هعاق املسن هممةل أكَحَة اًًساء يف اًًصف واخملاميتُشٍ ارلسما

اًًسائَة أسرية اًلضااي اًوظيَة، وابًخايل اكهت حمسودة اًفـاًَة يف إحساث ثلَري هوؾي يف وضؽ املصأة 

ايل اًـالكة فلس افذلست ُشٍ اًربامج مليؼور هؼصي ًلضَة املصأة، وأمهَت ابًخ. الاكذصادي والاحامتؾي

وميىن أن هـزو اًسخة األسايس ًِشا ًعحَـة الاحذالل الاسدِعاين . تني اًخحصر اًوظين والاحامتؾي

ُشا اًيوع من الاحذالل أفلس . اٍىوًوهَايل اذلي ٌس هتسف الاسدِالء ؿىل األرض وجرشًس اًضـة

ة حمصاك ٌَخعور ًً . اذلصنة اًًسًو ص األحٌسة نٌل مل جسمح ارلَفِة اًعحلِة ٌَلِادات ا سائَة آهشاك من ثعٍو

ة  .اًًسًو

  

اخنصظت اًًساء يف اًيضال اًوظين تأصاكل خمخَفة، وثـصض اًـسًس مهنن إلحصاءات ثـسفِة 

ٍىن تلِت اًسمة اًلاًحة ًًضاظات اذلصنة . اخل.....من الحذالل، من اؾخلال، وإتـاد، وإكامة خرًبة

اًِحّات ازلاُرًية اًـامة أو املحادرات اًفصدًة  اًًسائَة اًس َاس َة حىت اًس حـًَِات ثسور يف إظار

احملسودة ذات اًعاتؽ اًـفوي، ممتثةل يف أصاكل خمخَفة مثي الاؾخصام، ورفؽ املشهصات، وإرسال 

وتلي ؿسد اًًساء املضاراكت يف اذلصنة اًس َاس َة . اًربكِات، واملضارنة يف إرضاابت ومؼاُصات

وأهمات املخرضرٍن مدارشة من الاحذالل مثي املـخلَني  حمسودا، وحمصورا، يف اًلاًة يف زوخات

 .واًضِساء واملحـسٍن، أو اًًض َعات يف ازلـَات ارلرًية اًًسائَة وفصائي اًلوى اًوظيَة

  

ىن زاد اخنصاط املصأة يف األحزاب اًس َاس َة، وإن مل حصق ُشٍ املضارنة إىل درخة وصوًِن  ٍو

أو حىت ًخخين ثكل األحزاب ًربانمج احامتؾي واحض جتاٍ كضااي ملصانز صيؽ اًلصار داذي ُشٍ األحزاب، 

يف ُشٍ األزياء اس متص الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة ابًـمي ثضّك رسي داذي األرايض . حتصر املصأة

اًفَسعًَِة احملخةل، مسدٌسا يف وضاظَ ؿىل ازلـَات ارلرًية اًيت اؾخرب معَِا يف جمال املساؿسات 
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سمات الاحامتؾَة واًخسًرة ؿىل تـض املِارات امللسمة ٌَفلريات من اًًساء وأرس اًضِساء املادًة وارل

 .واملـخلَني

  

 دملصظة اًـمي اًًسوي 

  

وضؽ الاحذالل اإلرسائًَل هممة الاس خلالل اًوظين ؿىل رأس خسول أؾٌلهل، فاهعصحت كضَة 

فاًخياكض األسايس . يس وهممة من همامَاملصأة وهضاًِا من أخي املساواة واًخحصر هصافس ٌَخحصر اًس َا

تلي تني احملخي واًضـة جّك فئاثَ ورشاحئَ الاحامتؾَة، مما حِّس اًخياكضات الاحامتؾَة من ظحلِة وهوع 

ة دصوصَة كضاايُا . احامتؾَة ىن من اًصـة أًضا أن هخلاىض ؾن واكؽ إدراك اذلصنة اًًسًو ٍو

ة واًثلافِة ودصوصا ؾيسما وخست هفسِا حماظة جىذةل من امل  (.6881نخاب، )ـوكات اًحًًِو

  

فصض الاحذالل مـعَات خسًسة حـَت من اًرضوري أن ًأذش اًيضال اًوظين تـسا  

ففي أوادص اًس حـًَِات، . دميلصاظَا ملواهجة اًخلَري ادلشري اذلي أصاب اجملمتؽ جّك كعاؿاثَ الاحامتؾَة

 اًلعاؿات اًضـحَة من ص حاب وؾٌلل ووساء ثحَورت مؤسسات من منط خسًس اكن ُسفِا ثـحئة وثيؼمي

ة دميلصاظَة ثيعَق من اًفِم . وظالب ملواهجة اًخحسايت وخاء جضىِي ُشٍ األظص ؿىل كاؿسة فىًص

نخاب، )ادلسيل ٌَخحصر اًوظين وادلميلصاظي وما ًرتثة ؿَََ من حصس َخ ٌَمساواة واًـساةل الاحامتؾَة 

ة مبحادرة(. 6881 من اًًساء يف األحزاب اًُساًرة، مث ثوسؽ ًُضمي خمخَف  خاء ثأسُس األظص اًًسًو

وخاء جضىَِِا (. 6880حصايك، )اًخيؼاميت واألحزاب اًصئُس َة اًـامةل يف مٌؼمة اًخحٍصص اًفَسعًَِة 

ة وتني حِي خسًس مل جيس فصصخَ يف  نخـحري ؾن أحس أصاكل اًرصاع تني ادلَي اًلسمي ٌَحصنة اًًسًو

 (.3000خاد، )ة ًًضاط املصأة اًس َايس األصاكل اًخيؼميَة اًلسمي

  

ة  ة اًفـََة ٌَحزب فدضلكت زالزة أظص حٌلُرًي ة اإلظار إىل حس هحري ابًـضًو ارثحعت ؾضًو

ة أدصى يه دلية املصأة اًـامةل يف ؿام  ودلية املصأة ، 6896، ودلية املصأة اًفَسعًَِة يف ؿام 6890وسًو

ومما مزي ُشٍ األظص ؾن ازلـَات ارلرًية اًًسائَة اكن كاؿسهتا اًفىًصة . 6893ٌَـمي الاحامتؾي ؿام 

ة . اًيت اهعَلت من اًفِم ادلسيل ٌَخحصر اًوظين ادلميلصاظي وموكؽ فـَِا اًًسوي و مؽ أن اذلصنة اًًسًو

ة اًس َاس َة إال أهنا أتلت حسا من اًخً  س َق واًخـاون تـىس األظص ازلاُرًية جتزأت ثسخة اًفئًو

 .األدصى من هلاابت، وأظص ظالتَة وص حاتَة وؾٌلًَة
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 7880-7891الاهخفاضة ازلاُرًية 

  

فلس . صلكت الاهخفاضة هنوضا وظيَا ؿاما رافلَ اوضساد املصأة اًفَسعًَِة إىل اًيضال اًوظين

اًضَِسات، ومت اؾخلال اًـرشات هؼمت اًًساء اًفَسعًَِات املؼاُصات والاؾخصامات، وسلعت 

ابإلضافة إىل املِام اًوظيَة اًيت اًزتمت هبا، كامت املصأة يف سس . من كوات الاحذالل اًصَِوين

اًفجوات اًيت صلكِا قَاب اًزوج أو األب ثسخة اًضِادة أو الاؾخلال، يف إؿاةل األرسة أو ذسمة 

ىن يف أوادص . ن األحِاء واٌَجان اًضـحَةاًخيؼمي من ذالل جضىِي أدوات ثيؼميَة صـحَة مثي دلا ٍو

وما تـس، تسأ مًسوب الاهخفاضة ابًِحوط ثسخة زايدة تعش الاحذالل، ورضب اٌَجان  6898ؿام 

اًضـحَة، مما أدى إىل فلسان الاهخفاضة زلاُرٍيهتا، وؿاد اًفـي اًًسوي ًَىون خنحواي ؿاحزا ؾن 

 (.6881نخاب، )ة اًخـامي مؽ مهوم اًًساء وثعَـاهتن املس خلدََ

  

ة ملصحةل أوسَو   كصاءة وسًو

  

مثَت مصحةل أوسَو حصاحـا ًالهخفاضة ازلاُرًية، فدسأت أزمة األحزاب اًس َاس َة ؿامة 

ة، مؽ األحزاب  واذلصنة اًًسائَة ذاصة ابًخىضف، وأصححت ؿالكة األظص ازلاُرًية، مبا فهيا اًًسًو

اًفرتة ثوهجات وممارسات سَفِة فىًصة حصفض اخنصاط وػِصت يف ُشٍ . اًس َاس َة ؿالكة تريوكصاظَة

ومن ادلسٍص ابذلهص أن األحزاب واًفصائي (. 6888نخاب، )املصأة يف اًثورة اًوظيَة واذلَاة اًـامة 

اًفَسعًَِة اخملخَفة مل حص دعورة ُشٍ املصحةل، وابًخايل مل ثخفاؿي مـِا جبسًة ومسؤوًَة، فساومت ؿىل 

تخرٍبصات مفادُا أن املصحةل مصحةل حتصر وظين، وابًخايل ٌس خَزم ثوحِس ادلِود حلوق اًًساء األساس َة 

 .ملواهجة اًـسو اًصئُيس

  

ة ختصصَة  جصوز مؤسسات وسًو

  

وسط ُشا اًرتاحؽ واًخياكض، سارت اًـمََة اًخفاوضَة وادلتَوماس َة تسون حٌلًة صـحَة، 

ة ختصصَة  نٌل. فأصححت يه األداة األساس َة يف حي اًلضَة اًوظيَة ة ووسًو جصزت مؤسسات حمنًو

ذات اس خلالًَة ؾن األحزاب اًس َاس َة ثحًت كضااي املصأة الاحامتؾَة، وثفـَي ادلسل واًيلاش 

ومعَت ُشٍ املؤسسات ؿىل ردم اًفجوة تني اًحاحثات واألاكدميَات . ادلميلصاظي حول كضااي املصأة
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ة ة يف : صصَة خمخَفة مثيوحصى ثأسُس مصانز خت . اًفَسعًَِات واذلصنة اًًسًو مصنز ادلراسات اًًسًو

ة والاحامتؾَة  اًلسس، ومصنز املصأة ًإلرصاد اًلاهوين، وأصححت ُشٍ املصانز مٌاجص ًعصح اًلضااي اًًسًو

ة ؿىل أحٌسة اذلصنة . ؿامة اكهت اهعالكة ُشٍ املصانز مفِسة، ألهنا اس خعاؾت أن ثضؽ اًلضااي اًًسًو

ة ق اثفاق أوسَو ومصحةل اذلمك اذلايت اًفَسعَين أصححت ُشٍ املؤسسات ومؽ اًحسء يف ثعحَ. اًًسًو

فذحًت ُشٍ املؤسسات مفِوما ٌَيوع ". مصىم جحص"ثـمي مـخلسة أن ادلوةل اًفَسعًَِة املس خلةل ؿىل 

الاحامتؾي مسَواب من تـسٍ اًس َايس، واكهت اًيدِجة ؾزل املساواة وكضااي اًيوع احامتؾَة ؾن املفاُمي 

 (.6888حٌليم ونخاب، )ابًيؼام اًس َايس واذلمك وّك  املخـَلة

  

 مالمح اًـمي اًًسوي يف مصحةل أوسَو 

    

ة ذات ظاتؽ احامتؾي مًسجم  تـس أوسَو أذش اًـمي اًًسوي أصاكال متحور مـؼمِا حول كضااي وسًو

مصانز صيؽ اًلصار، فاهصة اُامتم اًًساء حول اًدرشًـات، ومتثَي اًًساء يف . مؽ مصحةل تياء ادلوةل

 . واذللوق املسهَة والاحامتؾَة، ومجَـِا اكهت كضااي هممضة ؿىل أحٌسة اذلصنة اًًسائَة ما كدي أوسَو

ة الاحامتؾَة، ثـحريا ؾن  :وخاءت ُشٍ املحاًلة ابًلضااي اًًسًو

ضـف األحزاب اًس َاس َة اذلي دفؽ اذلصنة اًًسائَة يف رد فـي مـبهس اهعَق   .6

 .ـس اًوظينمن جتاُي ٌَح

، 6883جضىِي ظامق صؤون املصأة نأحس اٌَجان اًفٌَة اًخرصصَة يف أوادص ؿام  .3

سة ًـمََة اًسالم وكةل من اًًساء  من تـض ممثالت األظص اًًسائَة املًؤ

ومبا أن اًعامق اكن جضىِال س َاس َا وسواي خسًسا ، فإهَ أضـف، . املس خلالت

و ثضّك هؼصي، األظص اًًسائَة كري امل  ة حتت مؼَخَ ٍىوهنا مـارضة ًو يعًو

 .ًـمََة اًسالم، وابًخايل مت جتزئة اًـمي اًًسوي

ة ثضّك ؿام  .2 وايت اذلصنة اًًسًو ي األحٌيب يف حتسًس أًو أسِمت مؤسسات اٍمتًو

مفـؼم اًربامج اًيت مت دمعِا اكهت كري مصثحعة . ًخًسجم مؽ مصحةل ما تـس أوسَو

 . ابًحـس اًوظين ادلميلصاظي اًـام

خاء كدول اًسَعة اًفَسعًَِة ًٌَضاط اًًسوي ؿىل ذَفِة موكف كري خسي جتاٍ  .4

ة ادلسًسة مؽ مواكف . كضَة املصأة ابإلضافة إىل اوسجام أحٌسة اذلصنة اًًسًو

ي األحٌحَة ويف ُشا اًس َاق، معَت اًسَعة . ورشوط مؤسسات اٍمتًو

ؾًَت وزٍصة وأحِاان اًفَسعًَِة ؿىل جضىِي دوائص املصأة يف وزارات اًسَعة، و 
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وزٍصثني داذي اجملَس اًوزاري، ويف اًوزارة األذرية مت اس خحساث وزارة ذاصة 

 .ابملصأة

  

ة اًفَسعًَِة ثحًهيا ملفِوم اًيوع الاحامتؾي املسَوب    ومن ُيا اكن من إصاكًَات اذلصنة اًًسًو

ة حول جصانمج من تـسٍ اًس َايس اًوظين، يف اًوكت اذلي اكن من اًرضوري أن ثخوحس ادل  ِود اًًسًو

نٌل امذيـت اذلصنة . وظين ًخىن مضموهَ مفِوم اًيوع الاحامتؾي، وال ًًسَخ ؾن اًلضَة اًوظيَة

ا أساس َة ٌَمساواة اًيوع احامتؾَة ة ؾن ظصح مسأةل اًيؼام اًس َايس ابؾخحاُر وأدى ػِورُا . اًًسًو

ُس ال ا اًواؾيمبؼِص املسؾومة من اًيؼام مكحصةل ملوكفِا الاجحايم ًو  . دذَاُر

  

ة فاؿةل: الاهخفاضة اًثاهَة  دور كري مصيئ ٌَمصأة وقَاب ذلصنة وسًو

  

ة ؿىل وخَ  ؿاد اًحـس اًوظين جمسدا ًَفصض ذاثَ ؿىل املصأة اًفَسعًَِة معوما واذلصنة اًًسًو

الاحذالل اإلرسائًَل فلس ثأثصت أوضاع املصأة اًفَسعًَِة إىل حس تـَس ابذلصب اًيت فصضِا . ارلصوص

فلس ثفجصت الاهخفاضة اًثاهَة، يف أوادص أًَول .  ؿىل اًفَسعَيُني ذالل الاهخفاضة اًفَسعًَِة اًثاهَة

اإلرسائَََة، وتفـي اس متصار اًس َاسات  -،  تـس فضي املفاوضات اًس َاس َة اًفَسعًَِة3000

هتا ًلمؽ الاهخفاضة، . ات أوسَوواإلحصاءات اًـسواهَة اإلرسائَََة ضس اًفَسعَيُني رمغ اثفاكِ ويف حماٍو

كامت إرسائَي تخـمَق األزمة الاكذصادًة الاحامتؾَة واًس َاس َة اًيت ًـاين مهنا اًضـة اًفَسعَين 

فلس أثصت معََات اًلصف اًـيَفة وثسمري املمخَاكت اًـامة وارلاصة واًحًِة اًخحخَة، والاحذَاح . أصال

ًفَسعًَِة، وفصض مٌؽ اًخجوال، وس َاسات اذلصار وإكالق اًعصق اًواسؽ ٌَمسن واًلصى واخملاميت ا

ادلاذََة يف اًضفة اًلصتَة وكعاع قزة، وإكالق املـاجص، وجتًصف مساحات واسـة من األرايض 

سم اًحَوت اًسىٌَة  واًـسًس من املًضآت اًصياؾَة، ثضّك واسؽ يف خمخَف مٌايح حِاة )اًزراؾَة ُو

 . اًضـة اًفَسعَين

  

ىشا  وخست املصأة اًفَسعًَِة هفسِا يف مواهجة أوضاع يف كاًة اًصـوتة اكذصاداي واحامتؾَا ُو

س ؾن . وس َاس َا  7100فسلوط اآلالف من اًضِساء وؾرشات اآلالف من ادلصىح، واؾخلال ما ًٍز

اانة أسري ذالل األؾوام اًثالزة األوىل ًالهخفاضة، وضؽ املصأة أمام همٌلت وأدوار خسًسة، فداإلضافة ٌَمـ

اًيفس َة ًفلسان اًزوج أو الاجن اضعص اًـسًس مهنن ٌَلِام تسور مـَي األرسة، واكن ؿَهيا أن ثلوم 

وحتمَت مسؤوًَة هحرية يف اًخىِف وثستري . مبـؼم أؾٌلل اًصؿاًة، ومذاتـة أوضاع األرسى وزايرهتم
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واكن اًوضؽ أصس . ًفَسعًَِةمذعَحات األرسة مؽ حاةل اًفلص اًضسًس اًيت ًـاين مهنا حوايل زَيث األرس ا

ا الاحذالل اإلرسائًَل، حِر ابت ما ًٍزس ؾن  كسوة ؿىل اًًساء اٌَوايت فلسن مٌاًزِن تـس أن دمُص

 .أًف فَسعَين من دون مأوى 61

  

ٌسِم ُشا اًخوصَف ًألؾحاء اًيت وكـت ؿىل ؿاثق املصأة اًفَسعًَِة يف ُشٍ املصحةل يف ثوضَح 

 املصئَة ٌَمصأة يف اًـمََة اًيضاًَة اًيت فصضهتا رشاسة اًلمؽ اإلرسائًَل تـض من أصاكل املسامهة كري

ورمغ مضارنة املصأة يف ؿسد من فـاًَات الاهخفاضة يف صِورُا األوىل، وابًخحسًس يف .. ًالهخفاضة

املؼاُصات ازلاُرًية، إال أن مضارنهتا يف األوضعة اًيضاًَة املحارشة ضس الاحذالل مل حىن مبس خوى 

وميىن أن هـزو ذكل إضافة . ذعَحات اذلسث، ومبس خوى أدىن جىثري من مضارنهتا يف الاهخفاضة األوىلم 

دلورُا اًيضايل كري املحارش اًساتق إىل ظحَـة املواهجة مؽ كوات الاحذالل اًيت اكهت ثخعَة اًوصول 

س َاسات اذلصار وإكالق اًع . صق تني املسنإىل حواحز الاحذالل ؿىل مساذي املسن اًفَسعًَِة، ًو

ومؽ اًخحول يف ظحَـة الاهخفاضة ٌَملاومة املسَحة ثوكفت مضارنة املصأة يف اًفـاًَات اًيضاًَة، مؽ 

 693وسلط ذالل الاهخفاضة . اس خثٌاءات حمسودة ملضارنة تـض اًفذَات يف ثيفِش معََات اسدضِادًة

مصنز )أسرية  71ات حوايل امصأة، تـضِن اسدضِسن أزياء ثيلَِن ؿىل اذلواحز، وتَف ؿسد األسري 

، تـضِن كارصات، أو س َسات مزتوخات، وتـضِن حوامي وضـن (املـَومات اًوظين اًفَسعَين

نٌل اؾخلي وس حة مهنن ؿىل ذَفِة حماوةل ظـن حٌود إرسائَََني، فامي . أظفاًِن يف اًسجون اإلرسائَََة

 . ٍناؾخلي اًحـض مهنن نأداة ٌَضلط ؿىل أكارهبن من اذلهور املعارد

  

ة اًفَسعًَِة ًوحغ حصاحؽ حاد يف مضارنهتا ملارهة تسورُا يف  وؿىل مس خوى اذلصنة اًًسًو

ُشا اًرتاحؽ ابًخحوالت اًيت ظصأت ؿىل تًِة وجصامج األظص ( 3002)الاهخفاضة األوىل، وثفرس نخاب 

ة اًفَسعًَِة يف مصحةل أوسَو وما تـس أوسَو حتوًت ُشٍ فلس . واملؤسسات املضلكة ٌَحصنة اًًسًو

األظص من مٌؼٌلت حٌلُرًية، ثـمي ؿىل الاس خجاتة ملخعَحات اًًساء يف الاس خلالل مبـياٍ اًضامي، 

ؿرب ازلؽ ما تني هضاالت اًخحصر اًوظين والاحامتؾي ابالؾامتد ؿىل تيُهتا اًالمصنًزة، إىل أظص 

 . ر اًوظينومؤسسات مـزوةل ؾن ازلاُري اًًسائَة ومعاٍهبا اآلهَة املمتثةل ابًخحص 

  

  

  

ة اًفَسعًَِة املـارصة  مىوانت اذلصنة اًًسًو
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ة ًفَسعًَِة املـارصة من أصاكل خمخَفة من اًخيؼاميت، حصتعِا ؿالكات  ثخىون اذلصنة اًًسًو

ة وسخِا  :وثخوزع ُشٍ اًخيؼاميت يف اًضفة اًلصتَة وكعاع قزة وفلا ٌَخايل. ثًس َلِة مذجاوسة وكًو

ةاألظص وازلـَات اً . 6 ة يف مٌؼمة  :ًسًو ػِصت لكجان اتتـة ٌَخيؼاميت اًس َاس َة اًفَسعًَِة امليضًو

ة اًفَسعًَِة   املـارصة، وميىن أن ًضاف إٍهيا تـض ازلـَات  اًخحٍصص، وجضّك هواة اذلصنة اًًسًو

ة اإلسالمِة اًخاتـة ذلصنيت حٌلس وادلِاد اإلساليم  .اًًسًو

  

جضّك يف اًس خٌَُات نشراع مليؼمة اًخحٍصص اًفَسعًَِة، وهل فصوع  :الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة. 3

ٌَـمي ثضّك رسي  6817اضعصت كِادة فصع األرض احملخةل ؿام . يف مـؼم اًخجمـات اًفَسعًَِة

 .هؼصا ذلؼصٍ من سَعات الحذالل

  

ة. 2 مجـَة  93ؿسد ُشٍ ازلـَات جتاوز  وكس .صلكت تساايت اًـمي اًًسوي: ازلـَات ارلرًية اًًساَئ

ومن املصحج أن ؿسدُا كس ازداد تـس ددول اًسَعة، ويه ثيضوي . 6882وسائَة ذرًيَ يف اًـام 

متصنز مـؼمِا يف املسن  .  حتت مؼةل الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة، ٍو

  

ة املِيَة واملخرصصة، . 4 لاهوين والاحامتؾي، مصنز املصأة ًإلرصاد اً: ويهاملصانز واملؤسسات اًًسًو

ة، وظامق صؤون املصأة، ومصنز مرشكِات، ومجـَة املصأة اًـامةل ٌَخمنَة،  ومصنز ادلراسات اًًسًو

 .ومصنز صؤون املصأة

  

ة اًـمي اًًسوي. 1 َّ صلرّيٍ جصزت ذالل الاهخفاضة مثي هواة، ووساء حتت اذلصار: أهًو . جتمـات وسًو

هتا من وساء مثلفات  .ثخىون ؾضٍو

  

ة اًفَسعًَِةكضا  اي حواًرة داذي اذلصنة اًًسًو

ة اًفَسعًَِة حاًَا حول ؿسد من اًلضااي املِمة املخـَلة  ًسور خسل واسؽ داذي اذلصنة اًًسًو

ة، ثدٌاول ُشٍ اًلضااي ما ًًل  :تواكؽ اذلصنة اًًسًو

  

ة · ة أن ثصحح  :دملصظة اًـالكة داذي األظص واملؤسسات اًًسًو أداة ال ميىن ٌَحصنة اًًسًو

ة هفسِا . ٌَخلري الاحامتؾي ما مل ًمت ثـٍزز مفِوم ادلميلصاظَة وؾَا وممارسة داذي األظص اًًسًو
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مفا اًضوط اذلي كعـخَ األظص واملصانز يف ُشا الاجتاٍ؟ ميىن كِاس مس خوى ثخين املهنج 

ة  ادلميلصاظي داذي ُشٍ األظص واملؤسسات ؿرب مخس كضااي أساس َة، يه؛ رشوط اًـضًو

ألظص؛ والاهخزاابت ادلاذََة، وؾلس املؤمتصات؛ وآًَات صيؽ اًلصار؛ ومس خوى مضارنة ًِشٍ ا

مجِور اًًساء يف وضؽ اًربامج وارلعط ارلاصة هبشٍ األظص واملؤسسات، وهوع اًـالكة مؽ 

 .املموًني

  

ثضّك ؿام ًدداٍن مس خوى حضور ُشٍ اًلضااي تني األظص واملؤسسات واملصانز 

ة والاحتاد اً ة األظص . ـام ٌَمصأة اًفَسعًَِةاًًسًو ومؽ أن ثلَريا إجياتَا ظصأ ؿىل ؾضًو

ة مؽ تسء الاهخفاضة اًثاهَة، إال أهَ مل ٍىن مبس خوى الامذساد اذلي حصي يف  اًًسًو

ة والامذساد ازلاُريي، ورمبا . الاهخفاضة األوىل ة ٌَـضًو و ثفذلص املصانز واملؤسسات اًًسًو

املصأة ابؾخحارٍ ائخالفا ًـمتس يف ثيفِش جصاجمَ ؿىل ؾضوًة ٌضش ؾن ذكل وسخِا ظامق صؤون 

ة الاحتاد اًـام وازلـَات ارلرًية فِيي امسَة. األظص املىوهة هل ة يف . أما ؾضًو وثلوم اًـضًو

ُس ؿىل اًخـَني أو اًخوػَف نٌل ُو  ة وازلـَات ؿىل الاهامتء اًخعوؾي، ًو األظص اًًسًو

ةاذلال يف املؤسسات واملصانز اًًس ة ثيؼمي . ًو ومعوما ال جس هتسف املصانز واملؤسسات اًًسًو

نٌل أن اًيؼم واًربامج ادلاذََة ٌَـسًس من األظص . اًًساء، األمص اذلي حيس من مضارنهتن

تلِت ؿىل حاًِا مٌش فرتة اًامثهًَِات، ومل ًعصأ ؿَهيا أًة ثـسًالت ثخوافق واًخحوالت يف 

 .اًساحة اًفَسعًَِة

  

ة مؤمتصاهتا، ومل ًمت اهخزاب ويف  جمال الاهخزاابت وؾلس املؤمتصات مل ثـلس مـؼم األظص اًًسًو

ويف اذلاالت اًيت . اًَِئات اًلِادًة مٌش مٌخصف اًدسـًَِات هدِجة حاةل اًرتاحؽ اًيت أصاجهتا

ـين ذكل، أن األظص ال  حصى فهيا اهخزاابت أؾَس اهخزاب مـؼم اًَِئات اًلِادًة اًلسمية، ًو

 .حزال ثسار من اًلِادات اًلسمية

  

ة مما ُو موحود يف ازلـَات  وجنس مصوهة أؿىل ودملصظة اًـالكات أوسؽ داذي األظص اًًسًو

ة، حِر ثخوىل رئُسة اًَِئة اإلداًرة ٌَجمـَة ارلرًية أو مسٍصة املصنز  ارلرًية واملصانز اًًسًو

 .واملؤسسة مسؤوًَة اختاذ اًلصارات
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ة ثخـَق مبسأةل هَفِة مؼِص أدص ًلَاب د ميلصاظَة اًـالكة داذي األظص واملؤسسات اًًسًو

ة تياء ؿىل ثوهجات اإلظار، وثفذلص  رمس اًربامج، إذ كاًحا ما ًمت وضؽ جصامج األظص اًًسًو

ة ثوضؽ . ارلعط ابًلاًة ملضارنة اًًساء من اًفئات املس هتسفة ويف املؤسسات واملصانز اًًسًو

ة، وكس حصثحط ُشٍ اًربامج تخوهجات ادلِات املاحنة، وثـمتس أحِاان ارلعط من موػفات املؤسس

 .ؿىل حبوث رسًـة ًخحسًس احذَاخات اًًساء املس هتسفات

  

ة فِمتثي تعحَـة اًـالكة  أما اًضّك األذري دلملصظة اًـالكة داذي األظص واملؤسسات اًًسًو

فرتة األوىل من حِاة األظص مؽ ممويل أوضعة وفـاًَات ُشٍ األظص واملؤسسات، فلس متزيت اً

ة يف الاؾامتد ؿىل ادلمع اذلزيب ًإلظار، واؾخربت املزياهَات من املسائي اًرسًة،  اًًسًو

حفصمت ؾضوات األظص من اإلظالع ؿىل موازهة األظص، ومن الاس خلالًَة اًًسخِة ؾن اإلرادة 

ي ارلاريج ثضّك ومؽ حصاحؽ األحزاب اًس َاس َة جصز الاؾامتد ؿىل . اذلزتَة ادلامعة ًِا اٍمتًو

ة،  ة والاحتاد اًـام، وثضّك لكي من املؤسسات واملصانز اًًسًو وس يب من األظص اًًسًو

ا إىل ادلِة ادلامعة ثار ُيا جساؤل حول هوؾَة اًـالكة اًيت . وأصححت مَزتمة يف رفؽ ثلاٍرُص ًو

ت يف حتسًس حصتط ادلِات املاحنة ابملؤسسات املخَلِة ٌَمساؿسات، ومسى ثسذي ُشٍ ادلِا

 . جصامج وأوضعة األظص واملؤسسات املسؾومة

  

ما مسى ارثحاط مضاًرؽ وجصامج  :كضااي وحلوق املصأة واهـاكسِا يف اًربامج واألوضعة واملضاًرؽ ·

ة حبلوق وكضااي املصأة الاسرتاثَجَة املخـَلة تخحلِق املساواة تني اًًساء  األظص واملصانز اًًسًو

ٌَمضارنة يف تياء جممتؽ مسين دميلصاظي؟ يف اًواكؽ حصى تـض اًخحول  اًصخال، ومتىني اًًساء

ؿىل جصامج ومضاًرؽ وأوضعة األظص ما تني الاهخفاضة األوىل واًثاهَة، ؾىست جصامج األظص 

األوىل اًخأهَس ؿىل املعاًة اًوظيَة واًس َاس َة ٌَضـة اًفَسعَين مؽ حصنزي ظفِف ؿىل 

ة، وكس ثًهبت األظص  .ادلاهة الاحامتؾي اًـام واًًسوي وتـس أوسَو حصاحؽ وضؽ األظص اًًسًو

ة املخرصصة واملِيَة، حفافؼت ؿىل  ًِشا اًوضؽ ذاصة تـس ػِور املصانز واملؤسسات اًًسًو

فلس اس متصت تخلسمي ذسمات وثوفري . منط معَِا اًلسمي، وأضافت إًََ تـض اًخـسًالت

إضافة إىل جضجَؽ اًًساء ؿىل . أة اًخلََسًةاًخسًرة واًخأَُي ٌَمصأة، وحافؼت ؿىل أدوار املص 

ٍىهنا تسأت تإؾعاء زلي . إكامة مضاًرؽ إهخاحِة ًلوم مـؼمِا ؿىل اًخصيَؽ اًلشايئ واًخعٍصز

أؿىل ٌَمسأةل الاحامتؾَة، واهصخت أوضعهتا ؿىل كضااي مثي دورات اًيوع الاحامتؾي 

ة اًًساء، وثـًصفِن حبلوكِن املسهَة واُمتت األظص تخوؾَ. واملضارنة يف أوضعة مصاحـة اًلواهني
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وصارهت يف ثيؼمي ٍلوؿة من األوضعة ًصفؽ اًسن اًلاهوين ٌَزواج، و ًخـسًي  واًس َاس َة،

ىن ال ٍزال مس خوى اُامتم ُشٍ األظص هبشٍ اًربامج مصثحعا . كاهون األحوال اًضرصَة ٍو

ة املخرصصة تشكل سف األظص األسايس وختسم ُشٍ ُ. تفـاًَات املصانز واملؤسسات اًًسًو

ة ومتىني املصأة وثوؾَهتا حبلوكِا، وتأمهَة مضارنهتا يف تياء جممتؽ مسين دميلصاظي  . املخـَق تخلًو

  

ىن ذكل مل ًًذلي  نٌل حسث ثعور يف جصامج ومضاًرؽ الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة ٍو

ة حتت مؼَخَ، مفا زاًت أؾٌلًِا ثدسم  ابًعاتؽ ارلريي، مؽ اس خثٌاء تـس ٌَجمـَات ارلرًية امليضًو

ويف اًوكت اذلي ميخس فَِ وحود األظص . ازلـَات اإلسالمِة اًيت ثخخىن جصانمج س َايس إساليم

ة يف املسن ة من املسن إىل األرايف واخملاميت ًيحرص ثواخس املصانز واملؤسسات اًًسًو  . اًًسًو

  

ي · ة وامل: حمنَة أم متًو ؤسسات يف إرشاك املصأة يف معََة اًخمنَة ٍصثحط مس خوى جناح األظص اًًسًو

ؿىل وؾهيا دلورُا يف معََة اًخمنَة، وهَف ثـىس ذكل يف جصاجمِا وأوضعهتا اخملخَفة من هجة، 

ي اًالزم وكري املرشوط ًخيفِش ُشٍ املضاًرؽ من هجة أدصى؟ فـىل صـَس  ويف ثوافص اٍمتًو

ثـىس ذكل يف جصاجمِا؟ هالحغ أن  اًلضَة األوىل املخـَلة توؾي دورُا يف اًخمنَة، وهَف

فلس حصاحـت اًربامج نٌل .  ادلِس املحشول يف ُشا اجملال ما زال مذواضـا من حِر اًيوؾَة

ي،  ة هصايض األظفال وادلورات اًخسًرخِة ثسخة حصاحؽ اٍمتًو حصاحـت تـض األوضعة اًًسًو

صاحل مؤسسات اًسَ ة ًو أما . عة اًفَسعًَِةوثوحَِ مـؼم ادلمع ٌَمصانز واملؤسسات اًًسًو

ة فذلذرص ؿىل اًخسًرة ؿىل كضااي اًيوع الاحامتؾي،  أوضعة املصانز واملؤسسات اًًسًو

 .ودورات اًضلط، واًخأزري، واًدضخِم

  

ي  ـِا، ذاصة أن متًو ي اًالزم ًخيفِش مضاًر ة ٌَمتًو ؿىل صـَس أدص ثفذلص األظص اًًسًو

وحتصي املصانز واملؤسسات . حىومِة أحٌحَة اًًس حة األؿىل من اًربامج ًأيت ؿرب مٌؼٌلت كري

ي من امليؼٌلت األحٌحَة كري اذلىومِة، تُامن ثيرفض  ة ؿىل اذلصة اٍىربى من اٍمتًو اًًسًو

ة، وحاكد حصة الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة وكريٍ من ازلـَات ارلرًية  حصة األظص اًًسًو

صى اًحـض أن اًسخة يف ذكل ًـود إىل ث. ال ثشهص عاتق جصامج املصانز مؽ ظحَـة املضاًرؽ ٍو

ة ثسار من اكدر من املوػفات  اًيت ثسمعِا امليؼٌلت األحٌحَة، وأن املصانز واملؤسسات اًًسًو

املِيَات اٌَوايت ميخَىن همارات ثـَميَة وثيؼميَة وإداًرة جساؿسُن ؿىل ثيفِش املِام، وؿىل تياء 

فامي . ثوفري رشوط ومذعَحات ادلِات املاحنة ص حىة ؿالكات واسـة مؽ ادلِات ادلامعة، وؿىل
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ٍصى اًحـض األدص أن ذكل ًخـَق ثس َاسات ادلِات املاحنة، وؿسم رقحهتا يف ثلسمي ادلمع 

وحصى أدصايت أن اًسخة ًـود الس خـساد املصانز واملؤسسات ثخين اًربامج . ٌَجِات املسُسة

ي، امللسمة من املاحنني تلض اًيؼص ؾن ثوافلِا مؽ س َاسة وأ ُساف املؤسسة، فاملِم ُو اٍمتًو

ُس مسى إسِام املرشوع يف إحساث اًخمنَة يف اجملمتؽ  . ًو

  

ة اًخرصصَة : اًخحول حنو املأسسة · ة اًًسًو مٌش أوادص الاهخفاضة األوىل جصزت املؤسسات اًخمنًو

اذلصنة اًوظيَة ردة فـي ؿىل األحزاب اًس َاس َة وموكفِا من كضااي املصأة، املس خلةل ؾن 

ة يف حتلِق اس خلالًَة  إلفالت من س َعصة األحزاب اًس َاس َة، وتـس فضي األظص اًًسًو ًو

وسخِة ؾن ُشٍ األحزاب، وؿىل ثخين جصانمج وسوي احامتؾي وفصضَ ؿىل اًخيؼاميت 

اء اذلزتَات جتاٍ كضَة املصأة واًـمي اًس َايس ذالل إضافة ًزتاًس وؾي وذربة اًًس. اًس َاس َة

ة تأن ُياك . مضارنهتن يف الاهخفاضة األوىل من هجة أدصى رأت تـض اٍاكدرات اًًسًو

رضورة ًخَحَة الاس خحلاكات اًيت فصضِا اًخحول اذلي ظصأ ؿىل اًوضؽ اًس َايس الاحامتؾي 

وابًصمغ من . 6884سعًَِة يف ؿام الاكذصادي تـس ثوكِؽ اثفاكِة أوسَو وكِام اًسَعة اًفَ 

ة من حِر اًًضأة، واألُساف، وظصق اًـمي، ويف : ادذالف املصانز واملؤسسات اًًسًو

ة وأحزاهبا اًس َاس َة، إال أن جناح ثكل املؤسسات أسِم يف  درخة ارثحاظِا ابألظص اًًسًو

وأسِمت . راساتإقياء اًـمي اًًسوي يف فِم واكؽ املصأة اًفَسعًَِة من ذالل األحباث وادل

يف إًصال أصوات اًًساء ٌَمصانز اًـََا الختاذ اًلصار، ووسجت ؿالكات واسـة مؽ املؤسسات 

 . مٌؼٌلت حلوق اإلوسان، واجملَس اًدرشًـي، واألحزاب اًس َاس َة: احملَعة مثي

  

وما تني الاهخفاضة األوىل واًثاهَة حصى ثأسُس مجـَات خسًسة ذات ثوخَ إساليم 

ة، أفصزت الاهخفاضة س َايس، يف حني  أفصزت الاهخفاضة األوىل املصانز واملؤسسات اًًسًو

ة ألصاكل خسًسة ٌَـمي كادهتا ٍلوؿة من اٍىوادر املثلفة اًضاتة ال حزال يف ظور  اًثاهَة أهًو

ة فؼِصت جساؤالت هممة حول لك ذكل. اًًضوء ما اًضّك : ؾىس ذاثَ ؿىل األظص اًًسًو

ي ة كادرة ؿىل ظصح اًلضااي ارلاصة ابملصأة، إضافة  األوسة ًخيؼمي اًًساء؟ ُو األظص اًًسًو

ي ٌضّك  ٌَربانمج اًوظين مؽ حمافؼهتا ؿىل اس خلالًَة وسخِة ؾن األحزاب اًس َاس َة؟ ُو

الاحتاد اًـام يف ػصوفَ اذلاًَة املؼةل اًيت جس خوؾة لك اًًساء؟ وما صّك اًـالكة اًيت جية 

ة واملصانز والا ة، وابًصمغ من أن جتمؽ األظص اًًسًو حتاد اًـام؟ ؿٌَل تأن األظص اًًسًو

 .الادذالف اًس َايس تُهنا، إال أهنا حافؼت ؿىل حس أدىن من اًخًس َق فامي تُهنا
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ة   اًًسوي واًوظين ؿىل أحٌسة اذلصنة اًًسًو

  

ميىن متَزي اًـالكة تني اًًسوي واًوظين ؿىل مس خوى اًربامج اًيت ثخخٌاُا األظص واملؤسسات 

 ًً ة من هجة، وؿىل مس خوى اًـالكة مؽ اًخيؼاميت اًس َاس َة ومس خوى الاس خلالًَة ؾهناا ؿىل . سًو

املس خوى األول جنس أن الاحتاد اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة وضأ نأحسى أدوات مٌؼمة اًخحٍصص، واهصة 

ة ازلاُرًية يف أحضان فصائي امل لاومة اُامتهما ؿىل اًيضال اًوظين، والحلا وضأت األظص اًًسًو

وذالل الاهخفاضة . اًفَسعًَِة، وحصنز اُامتهما يف ثيفِش اًربامج اًوظيَة اًس َاس َة ًخكل اًفصائي

ة يف األظص ازلاُرًية وثيؼاميهتا  اًفَسعًَِة األوىل تسأت توادر ارلالف تني ؿسد من اًلِادات اًًسًو

ة وحتمكِا  اًس َاس َة ؿىل أرضَة رفض اٍاكدر اًًسوي ًس َعصة األحزاب اًس َاس َة ؿىل األظص اًًسًو

هتمُش دور اٍاكدر اًًسوي داذي األحزاب اًس َاس َة  يف ادذَار اًلِادات وحتسًس اًربامج، ٍو

وجصزت أصوات ثعاًة ابالهفصال ؾن األحزاب، وظاًة تـضِن . وإتـادُن ؾن مصانز صيؽ اًلصار

سُس مصانز فامي ظاًحت أدصايت تخأ. تدضىِي حزب وسوي تـَس ؾن س َعصة اًصخال وأحزاهبم

ة مس خلةل ؾن األحزاب اًس َاس َة وجصزت جساؤالت خسًة حول مسى ثأَُي . ومؤسسات وسًو

وظصحت مسأةل الاس خلالًَة كضَة أدصى حول مسى كسرة األظص . األحزاب ٌَخـامي مؽ كضااي املصأة

ة من دون األحزاب اًس َاس َة ؿىل مواهجة اًؼصوف ادلسًسة اًيت فصضهتا اًـومل ة واملؤسسات اًًسًو

واحنسار دور ادلوةل، وحصاحؽ إهفاكِا ؿىل اًلعاع اًـام وارلسمات اًـامة، وثأزري ُشٍ ؿىل واكؽ وحلوق 

 . املصأة

  

 اًـالكة مؽ اًسَعة رشانة، أم ثـارض، أم حاكمي؟

  

ٌدلوةل دور أسايس وهمم يف املوضوؿات املخـَلة حبلوق اًًساء، سواء ؿىل مس خوى اًدرشًـات 

عصح اًسؤال ُيا حول إماكهَة أن هصيف ؿالكة األظص . اسات وارلسماتأم ؿىل مس خوى اًس َ ًو

ة يف س َاق اًرشانة مؽ اًسَعة، أم يف س َاق اًخـارض واًرصاع مـِا جضري . واملؤسسات اًًسًو

إىل  األدتَات إىل أن اًـالكة ذََط من اًخـاون واًرصاع، مفيش جضىَِِا معست اًسَعة اًفَسعًَِة

ة اًيت جصزت نلعة مٌاُض ًالحذالل يف حماوةل مهنا  الاؿرتاف جبمَؽ األظص واملؤسسات اًًسًو

 6881نٌل ابدرت اًسَعة ًدضىِي دوائص املصأة يف اًوزارات يف اًفرتة ما تني . إلؾعاء اًرشؾَة ًوحودُا

، وكس مت ثـَني ؿسد حمسود من اًًساء توػَفة مسٍص ؿام، أو مسٍص ًِشٍ ادلوائص، وذكل وفلا 6889 –
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ات س َاس َة ال متت أحِاان تصةل ملخعَحات اًـمي اًوػَفِة املِيَة، ٍىهنا ثًسجم مؽ دعاب الؾخحار 

ي ة وحتسًسا يف  .اٍمتًو وكس ارثحعت تـض دوائص املصأة تصالت واسـة مؽ األظص واملؤسسات اًًسًو

صأة يف وميىن اؾخحار جضىِي دوائص امل. ثيفِش تـض اًربامج، وسـت ًحياء هوع من اًرشانة مؽ ُشٍ األظص

ا مؽ اًسَعة اًفَسعًَِة وكس جصز اًخـارض . وزارات اًسَعة هوؿا من اًلضااي اًيت ًمت اًخـاون يف إظاُر

مؽ اًسَعة يف جمال مضاًرؽ اًلواهني املعصوحة نٌل ُو اذلال يف كاهون األحوال اًضرصَة، وكاهون 

وًَ من كدي اًخَارات اإلسالمِة اًضٌلن الاحامتؾي، وموكفِا من اًربملان اًصوري، وما ثحـَ من محةل جض

حلى الاحتاد . ضس املؤسسات واًًساء املضاراكت فَِ، حِر مل حتصك اًسَعة سبويا سلاًة اًًساء ًو

 .اًـام ٌَمصأة اًفَسعًَِة ٍصاوح تني اًخحـَة ٌَسَعة أو الاحنَاز ٌَموكف ازلاُريي اًًسوي

  

س متص ثلَُة ال ٍزال متثَي اًًساء اًالحئات ملَحا ؾن اٌَجان امل  ـيَة مبخاتـة كضااي اًالحئني، ٌو

حلوق املصأة اًالحئة، حِر ثضفي واكةل قوث اًالحئني اًفَسعَيُني صفة اٌَجوء ؿىل املصأة من ذالل 

كًصة ذهص، وثلوم ثسحة تعاكة اًالحئني من اًًساء اٌَوايت حزوحن من رخال كري الحئني، ؿٌَل تأن 

 .ِا وساء يف خماميت اٌَجوء يف ًحيانُياك نثريا من األرس اًيت ابثت حصأس 
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