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 انتحهيم املكاَي نتًكني حال املرأة يف انعراق
ى.مى.ىمنافىمحمدىالدودانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودنىىكرومىربدىالرضاىىى.دىىىىىىىىىىىى

ىفوظقدمىالجعراى(/ابنىرذد)كلوظىالتربوظى/جامطظىبعدادى

 ملخصىالبحث

تا تللهضتىاللمضيتم لللآضا ملل  ةضزضأللهللاضا ا تمللاتضتمثللقضايللالاضا اللتعضاي تمللاأهض اللحاض  للتضا ماللات ضا تللهضت  لل
تتىزلللزضمرللا  تهاضخللهضمجتلللاضم للايتضا الللاةضا ملاملللاضتاي تماألللاضتاياتمللاحلاضيالللثضت  للقضممللا متهاضخللهضض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا راملاض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ممتحاماضأمللاضا تاملا
ملللآضارملللت ضا ممللللتضيهلللاضتا تلللهضترللل قضا حأاملللاضارمامللللاضخلللهضت مللللاضا يالللمضا تاتللللاض لم تمىلللاتضاراملللاالاض

 أطاءضحت ضمهتض لم  ةضخهض اخاضم امقضا الاةضتيثققض  ي ض يماآضتطت ضضض  ابض خقتا ماطلقاضا مضا متاي ةضض
 لاظلتةضض مامل ضتيااهل ضتارخل ازاتضضي اايهلاضا ملليهضتايل لايها يلحضت يلاآضمالمحضا مت ةضا اقلقلاضألآض لااضا لحت ض

 ي  اآضألمضحت ضا م  ةضا ى االاضيتالالقضا اقلبضا زماللاضاضترأطاءضي  بضا ايا ةضتا تقحتضتا  اهضضي  ماضا لااق
الاقضض تم للآضا تاللقضا م لااهضا مىاتآضتلمتى ضضياثااضضيتملزضمقتح ضاتقض  اءتهاضا ىلملاضتاي تماألاضلتملزض

ا اظل  ض ليالثضتا لا ضتالاتقضضارطلا ا م  ةضخهضا ى اقضمؤر اتض ااضا ىاتاآضا  هلملهضاللثضتالاتقضا ميالثضارتقض
 يللاضخ يلللاضيلل آض للااض تاللاقضا ملل  ةضخللهضا ىلل اقضمض تم لللآضضمرلل لاضا ياللثضا تللهض االلتضتتمثللقضيا تيللالآضا م للااهض

ا ىلل اقضض مهت لللاضتاللحض تجللاضا ياللثضمللآضاللحتحضضا تيللالآضا م للااهض االلتضاتل للاضأتامللقضيرلل لاضتااتمللاحلاضتملاملللا
ا ياللثضتط لقللاضا ياللثضض  ملتلل ا مياللثضضيلللآض مللاضمااخظللاضا ثماالللاضأرلل ضا اللحتحضم االللاض لياللثضألللمضممللتت ض

ا مل  ةض ىالتاآضخ ألهضضتم للآضم ا لتضا تاملاضا ير لاض ىاتاآض هلمهضتم لا لتضضا مضا مياثضا ثااهضتط قتماه  ضتض
ؤرلل ضاا للاضا تيللالآضا م للااهض مؤرلل اتضا تىللللتضتا ىمللقضتا مللااض لملل  ةضخللهضا ىلل اقض مللاضلخلمللاض للاآضا مياللثضا ثا للثض

ضاتضمهاللاضاتضتقاللاضض اض حا للاتضا مياثضا  ايعضخقحضتااتقضا اا اضا ملاملاض لم  ةضإياخاضإ مضحت  لاض مرل أاض تضمملؤض
 يل زض لقضمؤرل ضملايقضاا لاض تضأاملاض لجلصضا ياثضإ مض ي ازضمؤر ضالاسضاا اضتم لآضا م  ةضخلهضا ىل اقضتالحض

ا تيالآضا م ااهض  ضمماضج جضا يالثضيم متألاضملآضايملتاتا اتضا تلهضألززتضا يالثضإيلاخاضإ لمضثيلتضا مملاح ضض
ض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 
 

ض
 

ض
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ىالنظريىللبحثىاإلطار:ىىاألولالمبحثى
 مذكلظىالبحثى

خللهضا ىلل اقضخللهضم متأللاضمللآضمت للل اتضتمثلللتضمرلل لاضا ياللثضيا تيللالآضا م للااهض مؤرلل اتضتم لللآضاللاقضا ملل اةض
ا مت لل اتضا ملؤث ةضخلل ضضتا تاملاضا ير لاضا متث ةضخلهضتيلعضا مل اةضخلهضا ىل اقضا لاضا تيلالآضا لا ضلتجلاضملآضا م لاآض

ضأالااضم االاضتجلقضج لطاضا تيالآضا م ااهض  قضمؤر ض
ىفرضوظىالبحثىى

اآضاتل للاض لىتامللقضا يرلل لاضتاي تماألللاضاآضا تيللالآضا م للااهض تم لللآضاللاقضا ملل اةضخللهضا ىلل اقض للضلم للآضخلل ض
ضخهضا ى اقضيا ر قضا ا ضلجلقضأالااتضم االاضمؤط ةض هااضا تيالآضضا م  ةألمضتيعضضتاياتماحلاضضا مؤث ة
ضماطقاضا ح اماض

ضتمثلتضماطقاضا ح اماضيا احتحضارحا لاضض  مهت لاضا ى اقضألمضممتت ضا مااخظاتضا ثماالاضأر 
ىىىطروػظىالبحث:ىى

ا للا ضلتيللمآضض,ض يضت للتضا مللاهعضا تالللللهض(ا  ملله هض للااضا ياللثضاأتمللاحضجطللتاتضمللاهعضا ياللثضا ىلمللهتللتضخلل
ا مر لاضتا   يلاضتتاللقضا يلاااتضتايملتاتا اتض لي  الاضأللمضملااضا اتلاهعضتالحضاأتملحتضا تقاللاتضا مملتجحماض

قضملآضمت لل اتضمتيلتعضا ح املاضخهضجطتاتضا ياثض اهضيلاااتض املاض,تيجتالاضطيلىاضتتزلعض لاهضا يلاالاتض  ل
امللاهلاض,امللتجحمتضخللهضتمللال هاضتقالللاتض ملللاض تمثلللقض للاهضا يلااللاتضا  املللاضا للمضضضضضت ا تت  اخلللاض,ضتاللحض تللاحضضتا 

ا مهلاضأللمضا جل اهطضا  مللاضا مملتجحماضخلهض لاهضا ح املاض يللاآضضخهاتضتمثقضض قضماهاض تياضملآضا  تلبضا تح ل للا
تم للآضملتقضأللمضا اتلاهعضت لااضلملحضأللمضا تيلالآضا م لااهض مجتللاضمؤرل اتضتمآضثتضت   ضأمللاضتالللهلاض لا

ض.ا م اةض
ض قلللحضااملللتض لللاهضا ح املللاضأللللمض ملللاسض ملللهضا لللبضا لللمضضتالللللقض ليلاالللاتضتا مىلتملللاتضا تلللهضاملللتمحتضضملللآض

 ضCorel Drow للا اض للاآض لي اللامعضا  للا تت  اخهض(ضضتا  هللازضا م  للز ض الامللاءا متاللحةضضضارمللتضإامللاءات
 ضحت ض يل ضخهض اهضا مىا  اتض مؤر اتضا الاةضخهضا ىل اقضضخلهضيلتءض Microsoft Excel Office اامعض(تا ي

تيالاهللللا.ضتيىيللللا ةض مللللحضلتيللللمآض للللااضا ياللللثضط لقللللاضح امللللاضتاللللللللاضت جلللل  ضت  ليلللللاضمىتمللللحةضا تقالللللاتضا  ملللللاض
ضا ما ت ةض ا ًا.ضضتاراماهلا

ض
ض
ض
ض
ض
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ىتىفيىالدرادظ:طملدتالماتىنوالتػ
 لاءتضأملللاضضخلهضا ىل اقضضا مل  ةتم للآضالاقضللاضا املتقضأللمضا يلاالاتضا  امللاضا متمثللاضيمترل اتضيىحضأمل

مىلآضض مؤر تمالاض اهضا يلاااتضإ مضخهاتضمتماتلاضا طتقضأآضط لقض ل احضا   قضيلآض ألمضالماضخهضا تتزلعض
ا ت  ا اتض  قضخهلاضماهلاضتتمثللهلاضضت ل احض* تبضثالثاضت اقضالماض  ضتتقملم ضألمضأححضا  هاتضا مطلتياضت هض ااض

,ضت االلتضمللل تهاضض 1(ألللمضا مللح جضا ت لل ا  ض مى خللاضطيلىللاضضتتزلىهللاضمىتللحًيض, تضملتتلللًاضا تللتاًءضمللا يًاضاتضمت يللاض
ض اآلته:

ض اقضالماضضض–ا مح ض=ض  ي ضالماضضض
ض                ا مح 

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضطتقضا  هاض=ض
ضأححضا  هاتضضضضضض

رجلل ضخللهضماطقللاضا ح امللا,ضخقللحضمللا تضا يلااللاتضامللبضضمت للل ضطيلىللاضا تتزلللعضضايامللاههضمللآضضتيجللتالا
ا تقالللللاضا تللللهضتللللتالءتضتطيلىللللاضا تتزلللللعضخيا امللللياض ب تللللتاءضا مت للللبضخقللللحضمللللا تضضيلاااتهللللاضامللللبضتقالللللاضا تاتلللللقض

 مللللاضيا امللللياض لتتزلللللعضا متلللللت ضا تللللتاًءضمللللا يًاضتا تتزلللللعضضا لتغللللا تمهضا تللللهضتىللللحضا تقالللللاضا مثلللللمضخللللهض للللاهضا اا للللا,
,ضت قلللحض تاالللتض لللاهضا ملللل اض 2(ا مىتحق,اجلللاتضتقاللللاضضا تمللللطض(ا ت للل ا ضا مهلالللهضا متللل ا ت ضخلللهضتملللالاضيلاااتللل 

خهاتضتمثقض قضخهلاض تيلاضملآضا  تلبضا تح ل للاض ا مهلاضأللمضضضضثالثا  لايلاضأمللاضتمثلقضا يلاااتضا  املاضإ مض
ضهطضا  ملاضا تهضتتض ممهاض هااضا   ضضخهض اهضا ح اما,ضت ااضلمحضألمضا يلاااتضارمللاا ج ا
ى
ى
ى
ى
ى
ى

                                                 

ضتتض متج اجضأححضا  هاتضمآضجالقضا ىالااضا  لايلاضا تا لا:ضض*
ت. تغا تلتضأححضا اتااه,ضالثض آضآض=ضأححضا  ها×ضض5آض=ض

 ضأيحضا  زاقضمامحضا يطلاه,ضارمتجحاتضارمثقض تقالاتضا تمالاضا  ملاضخهضا ح اماتضا    اخلا,ضي حاح,ضيلتضا ا ما,ض1(
ض.ض22,ضص1989

ض
 .ض94صضأيحضا  زاقضمامحضا يطلاه,ضارمتجحاتضارمثقض تقالاتضا تمالاضا  ملاضخهضا ح اماتضا    اخلاضا ممح ضا مايق,ض 2(
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ىالمبحثىالثاني
ىمغاهومىالتنموظىالبذروظىوتمكونىحالىالمرأة

ى-مغؼومىالتنموظىالبذروظى:
م اااتهتض لاىملتاض هاض,ضألملاض آضللاهضا تلهضلقلح تاهاضتلارلحتاايا لقمحضيا تاملاضا ير لاضتتملعض ا لاتضا ير ضتا 

ضإ للمالللاةضضيهقللاضتت للاتزضتليلللاضاياتلا للاتضارماملللاض.ضتامللتااحًاضضا تللهضتم االلاضمللآضألللشضتايم االللاتضا ا لللاتض
ضتارم االللاتضضضلجتلللاضم هللتتضا ا لللاتضا تمللللتضيلل آضألللشضالللاةضيهقللاضلتطلللبضأااملل ض ثللل ةض,ضالمللاضياللحضااتهللاض

للللل ضخللل آضا تامللللاضا يرللل لاض لللهضتجتللللقضا يرللل ضمللللطاضااتقلللاءض ثلللل ًاضألللآضم هلللتتضمملللتت ضا مىلرلللاضتايملللتهالاض.ضتأ
جللللا اتهتضي ا ملللهتضملللتاءضخلملللاضلتملللقضيملللتا حضا  ملللبض,ضتيلللارمآضا رجملللهض,ض تضيا تيلللعضا ملاملللهضتملللآض لللااض
ا ماطلقضخ اهاضتىامضيتاملآضالاةضا ير ضتتىزلزضا لاتهتضمتاءض اآضا لاضا تامللآضاتض لتضل لآضملآضجلالقضا تتملعض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض 1(ا ملعض.ضإاتاجخهض
اضارمللللتضا متالللحةض((ض لللهضم متأللللاضا تملللاهقضتا طلللل قضتملللآضا تىلللا لاضا تللللهضتيلللىتض لتامللللاضا يرلللل لاضتى لللل

ا مملللتجحماضيقملللحضتت لللل ض هلللتحضا الللاسضملللعضا مللللطاتضا ىاملللاضملللآض  لللقضتامللللآضمملللتت ضا اللللاةضملللآضا الللتااهض
جل اج لم تمىاتضا قتمللاضتا مالللاضتماحلاضتاي تماألاضتا ثقاخلاضايا  لاهضا م تمىلاتضملآضأز تهلاض  لهضترلا اضضتا 

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض 2(ال ايلًاضخهضا الاةضا قتملاضت تما تضخهضتقحتضا يالحض.
تيايملللتااحضإ لللمضملللاضتلللتضا للل هضاىللل اضا تامللللاضا يرللل لاضا مملللتحاماضي اهلللاضا ملللىهضا لللحاهتض تطلللتل ضاتأللللاضا اللللاةض

ا  مللعضيلللآضتاملللاضضإ للميهللاض,ضت للهضا ملليلقضضاريلل ا جللاضيايأتيللا ضاللح اتضا اظللاتضا يلهللهضتأللحتضارامللاالاضمللعضار
ا تىاتآضاراللمهضتا حت هض اماللاضا يلهلاضملآضا متا حضتا مااخظاضألمضا يلهاض.ضتلؤ حضم هتتضايمتحاماضألمضاتملاض

ت ض.ضتمللآض  للتضا ميللاحئضا تاللتعضا الللضتا ت للل اتضا مااجلللاضتخقللحاآضايتزتآارجطللا ضا تللهضتهللحح اضمثللقضت  للقضطيقللاض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض 3(ض-لمتاحض  لهاضم هتتضا تاملاضا ير لاضا ممتحاماضمماضللهض:ضمتا  هلماضإ 

 ضضضضضضضضضضضضض.ض  ضامتقض قض اماآضألمضاماضأاح اضمآضا ث تاتض لم تمعضتطااات ضض-ارامااض:ض-1

                                                 

.85,ضصض2222,ضيا لسض,ض2222 ل ضأآضا ت يلاضخهضا ىا تض ضا لتام تض,ضتق1(  

(2) untadض Nation Economic and Social Council,ضضAdninnatضco-grdination Connittee ,twentieth 
report ,1940ض , p.31.    

.ض29-28,ص2222,ضأماآض,ض ضامآضأيحضا قاح ضما حض,ضا تت  ضا    اخهض لتاملاضا تطالاضتاراللملاض,ضحا ضتاهقض لار ضض3(ض  
ض
ض
 
ض
ض
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 ملللليحضم هللللتتضا تم للللآضمللللآضا م للللا لتضا  هلمللللاضخللللهضتمللللت ضمقتملللاتضا تاملللللاضا يرلللل لاضض- للللآض:ا تمض-2
ا ممتحاماض.ضتلقمحضي ض أطلاءض خل احضا م تملعض م االل ضا مرلا  اضا  األلاضخلهضملاعضا قل ا اتض تضا تل ثل ضأللهلاضض

ضضضضضضضضضضضضضضضض.ض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضقضا م تمع.تلتتضيلآضار لاقضتيلآض قضا  هاتضاي تماألاضحاجض-ا تيامآض:ض-3

جالماضماضتقحتض آضا تاملاضا ير لاضأيا ةضأآضا ىالااتضا متياح لاضيللآضا مل اآضتا تامللاضا تلهضتيللت تضضضضض
تهلحاضإ لمضإرلياعضا اا لاتضيم متأاضمآضا م ا لتض(ضا مؤر اتض ضا تهضتىطهضتملت ًاض هلاهضا ىالالاتض,ضا تلهض

ضضضضضضضضض.ارماملاض ل ملعضتمح تضيإم االاضتاقلقضا طمتااتضااتضالاةض خيقض
ضض- اتضا تاملاضا ير لاض:رمؤضضضضض
  ىالطمرىالمدودى::أواًلى

 ًاضأآضا مااضرمتتمطضا ىم ضا متتاعضأاحضا تيحةضلمثقضا ىم ضايخت ايهض احلثهضا تيحةضتلىحضمؤض ضرمؤض
 آضلللاج ضضيمللليبضحضختطللت ضا  أالللاضا مللالاضل خللعضملللآضمتتمللطضا ىملل ضا متتاللعض مللاضلم للآضا ىامللاضخللهضا يللل

ا م األلاتضتا الل تبضتمللتءض تضاقللصضا  أالللاضا مللالاض.ض قللحض ح ضت ا للعضارتيللاعضا مللالاضماللاضتمللىلااتض
ض1987مللااض ضأللاتضض65إ للمضااج للاضضمتتمللطضا ىملل ضأاللحضا للتيحةضمللآض(ضضا اللا هضضا قلل آضا مايللهضإ للمضا قلل آ

املبضا ىمل ضتمآضا مىلتتض آضا ىم ضا متتاعضللجصضمىحيتضا تخلاةضض 1(.ض2227أاتضضضمااض ض58.ض2إ مض(ض
ا تاملاضا ير لاضتلتتاعض آضل تآضياج اضضمملتت ضتخللاتضا  يلعضضات ضرخهضمؤضت تضتااحضمآضا ياتحضا  هلماض

ملااض ضض69تا لا ضامليحض(ضخهضا ى اقضتا ا ض  ضت ثل ًاضال ايهضألمضا ت اعضمتتمطضا ىم ضا متتاعضأاحضا تيحةض
 ضاملبضات لاقضارملتضض2215ض–ض1982 ماضلتتاعض آضات ا اتض ااضا لىم ض ل املآض لمحةض(ضضض,ض2211 ىاتض

 ضض2212ض–ض2225مللااض ض لمللحةض(ضض72(ضا يللحلقضا متتمللطض ض,ضالللثض للتضلمللقضيىللحضإ للمض(ضض2228ا متاللحةض
ملؤتم ضا قلا  ةض.ضت ملاض لتضمتتالعض لاآضضر لحااضي الامع ضتخقلًاضض2215ض–ض2212مااض ض لملحةض(ضض75تا مض(ض

 إلالللاثض أللللمضملللآضا لللا ت ضخلللهض لللقضا ملللححض,ضتلىلللتحض لللااضخلللهضا ىلللاحةضإ لللمض آضارالللاثضلتملللتىآضا ىمللل ضا متتالللعض
ي خيللللاضيلت ت لللاض(ض للحلهآضمقاتمللاضا يلل ض إلملل اضضمملليياتضا تخللاةض ضتا تماألللاض(ض اللقضتى يللًاضمللآضا للا ت ض

ضضضض 2(هاضا ى اقض. ضى ضتااءضا ا تبضا تهض مجاط ضا ىمقضتا مهآضا مالاض ضجاماضإث
ض
ض

                                                 

ض.ضض195,ضصض2228 ضح لقضا تاملاضا ير لاض ىاتض1(
ض.ضض133,ضص2211 ضح لقضا تاملاضا ير لاض ىاتض2(
 
ض
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ض
ىىالغػرىوالحرمانى::ثانوًاى

ضض- ض لتاملاضا ير لاضخهض اايلآض مامللآض ماض:رلتمثقض ااضا مؤضض
امللياضا ملل اآضا للا ضلقللقضحجلهللتضا لللتمهضأللآضجللطضا  قلل ضا للتطاهض,ضإاضيل للتضامللياضا  قلل ضخللهضا ىلل اقضض- 

 ضمللللتآضامللماضلىلرللتآضتاللتضجللطضا  قلل ض,ضض6.9(ض  ضاللتا هضضض2227%ضخللهضمللااض23يمت للبض للااضا جللطض
ا ايل لاضض%ض ضخلهضا مالاطقضض16%ض ضمقايقض(ضض39تتىحضا مااطقضا  ل لاضمآض  ث ضا مااطقضااترا ًاض ل ق ض(ض

.ضتلىتحضا اضإ مض آضا تيعضاي تماأهضتاياتماح ض ل لاضلىحضيلهاضمت حةض ل ق ضيمليبضمىلحيتضا جملتياض
 ضضضضضضضضضضضضض 1(%ضض ضخهضا اي ض.ض2.7%ض ض زاءض(ضض3.5متضا م ااهضخهضا  لاض(ضا م ت ىاضالثضليلغضمىحقضا ا

 آضااترلا ًاضملتءضا ت اللاضخلهضا ىل اقضالللقضمقا الاضيمملتتلاتضض-امياضا م اآضغل ضارمالللآضغلااهلاض:ض–بض
اض ضاملللياضا مللل اآضا لللالآضلىلللااتآضملللتءضا ت اللللرللل ملللاض آضمؤضااترلللا هضخلللهضحتقضا رللل قضارتملللطضترلللماقضاخ لقللللاض

.ضتلىللتحضا للاضإ للمضممللا ماتضخللهضا ىلل اقضضاأتمللحتضخللهضتقللحل  اضمللاج ضضيامللتجحاتضمىظللتضا ماه لللاتضا تللهض
تقلللح ضيللللضضضا مطلتيلللاضتا تلللهضللللاتضا ت االلتا هضاملللاضا طاالللاضض اظللاتضا تتزللللعضا ىلللاتض لاملللاضا تمتلاللللاضا لللا ضتخللل

 ضا ى لزضخلهضا  لااءضا لاضلرل ضتالللقضتامبضم هتتضماظماضا  ااءضتا ز اأاضا حت لاضا ا لاض,ضضمى هضض2222
ض%ض ض,ضمللآضا ملل اآضلىللااتآض7(ضضضض ض,ض آض2227تاياتمللاح ض مللااض(ض أتمللحهضيلااللاتضا ممللحضاي تمللاأهض

 ضضضضضضضضض 2(%ض ض.ض8 ىاتضخهضا ماطقاضا يا  اض(ضااقضمآضا مىحقضاضت متءضا ت الاضتض
ىىىىالتطلومى:ى:ثالثا
 لللسض اللااضضرالل   ملللاضتا للاضت ىللل ض  ثلل ضاماملللاضتضض ح تهمللا اتضا تاملللاضا يرلل لاضا مهمللاضت للتضااللحضرللااللحضمؤض

إ للمض آضا تىللللتضم للااهضت للتضض2225ت ضا ى االلهض ىللاتضتمللآضا حمللض ضض32(ضتللاصضا ملللاحةضضضضإاتاملللاضيللحتآضتىللللتض,ض
ا م تملعضا ى االهضضإخل احاقض  قضا متاطالآضا ى االلآضخهضمجتلاضم اال ض,ض  آض لحاضتاقللقضرلمت لاضا تىلللتضيللآض

تا م لااهضخلهضا تىلللتضاييتلحاههضاملتطاأتضضار زاملهغل ضمت امقضألمضا ل غتضملآض آضملاملاضا تىلللتض اخاضيضلزاقض
 خللعضمىللحيتضاي تاللاقضا مللاخلاضخللهضا تىللللتضاييتللحاههضيامللبضا ليللاضمللآضا مىللحيتضا تللهض االلتضأللهللاضخللهضمللااض

,ض2 ضامللياض(2229ض–ض2228%ض ضااضملل لتضخللهضا ىللاتضا ح امللهض(ض92.ض8(ضض اللااا,ضالللثض االلتضتيلللغضض1992

                                                 

اتقضاا اضا م اآضخهض طا ضضارتق,ضا تق ل ضا تطاهضض2212 ضا ل ااضا تطالاض لملاماتضا م االاض,ضاا اضم اآضا ى اقض1(
ض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض42-39,ضصضض2211اياتماهلاضا ال  لاض,ضضار حااتضتتملاتضمؤتم ضا قا  ةض لم اآض

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.ضضضضضضضضضض9-8,ضصضض2229,ضض1 ضتزا ةضا تجطلطضتا تىاتآضاياتماههض,ضايمت اتل لاضا تطالاض لتج لاضمآضا  ق ض,ضط2(
ض.ضض197,ضصضض2228ح لقضا تاملاضا ير لاض ىاتضض,ضض
ض
,ضطض,ضضا تطالا,ضا مطيىاضض2229 ضتزا ةضا تجطلطضتا تىاتآضاياتماههض,ضا ممحضاي تماأهضتاياتماح ض الم ةضخهضا ى اقض ىاتض3(ض

ض.ض35,ضصض2229
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 قل اءضتغلل ضا  قل اءضا تتى سضمىلحيتضاي تالاقضخلهضم االقضا تىلللتضملاضيىلحضاييتلحاههضخ تالًاض يلل ةضيللآضض.ض% ض89
ض45تيلآضا  لاضتا اي ضتيلآضا مااخظاتض,ضااض ظه ضا مملحضاي تملاأهضتاياتملاح ض بمل ةضخلهضا ىل اقض آض(ض

ض ضضضضضضضضضضض تضا   حضارم ة تماتضبضأحتضاي تضللتاقتاضيا محا سضيمضارخ اح%ض ضمآض
ضارملل رملليابضا تماألللاضضض%ضض12 للتضللتاقللتاضيا مللحا سضيملليبضأللحتضت للتحضمللحا سض.ضتضض%ض ضض18تض(ض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ا ضل راضيىاضا تأهضي  ملاضا تىللتضتأ زضا اظاتضا تىللمهضأآضتتخ ضا محا سضا  اخلاضتممتلزماتهاض.
ىىىىىىىىىىرابطًاىالصحظى:

تبضتا املللا ضيمللليبضا اللل ضضارجلللل ة لمللل اآضخلللهضا ىللل اقض لللتضلتاملللآضجلللالقضا ىقلللتحضضهاآضا تيلللعضا ملللاضضضض
طلللاعضتا  اللللاض قضتا تمتلاللللات ا لللعض يلللل ةضخلللهضا قلللح اتضا يرللل لاضضإ لللما تاتللللاضتا تلللهض حتضضاياتملللاح ضتحملللا ضا يالللم

تغلل ضمملتق ةض,ضتملعضض ىللتضظل تاضا ىملقضخلهضم لاقضا  أاللاضا ملالاضخقلل ةتضا مااض.ض آض ملعض لاهضا تالحلا
ضحتآضمآضا جامماضمآضا ىم ضمآضضارط اقخقحضااج ضضمىحقضتخلاتضا اض
 ضتيحةضأاتضض1222 ضتخاةض  قض(ضض41 ضإ مض(ضض1999 ضمت تحض هضخهضمااض(ضض1222 ضتخاةض  قض(ضض122(ض
 ضض1222 ضتخللاةض  للقض(ضض44تخلللاتضارط للاقضحتآضمللآضا جاممللاضمللآضا ىملل ضإ للمض(ضض,ضت  للآضا ت للعضمىللحقضض2226
ضهضخهضمااضامت تحض
 ضمماضلى سضامتم ا ضمتءضارتياعضا مالاض بط اقضخهضض2226 ض,ضأماض ااتضألل ضخهضمااض(ضض2211(ض

 ضإ مضااج اضضض2211ا ى اقض,ضت اااضتتاىاتض لمماح ضا مجتماضامبضا تق ل ضا مات ض تزا ةضا مااض مااض(ض
ضض 1(هض.ا ضمت تحضض1222 ضتخاةض  قض(ضض29.5مىحقضتخلاةضارط اقضحتآضمآضا جامماضمآضا ىم ضإ مض(ض

تتى ضضارمهاتضإ لمضمجلاط ضملالاضأحللحةضخلهضختل ةضا املقض تضا لتيحةضتا ا لاسضتغا يلًاضملاضت لتآضمملتلاضض
 ح امللاض امىللاض ضض  للقضمهللاضإ للاضتيحةضالللاضتخقللًاضضض117خللهض رللحضا اللايتض,ضخقللحضيلللغضمىللحقضتخلللاتضارمهللاتض(ض

تيحةضالللاضامللبضاتللاهعضممللحضإ للاض  للقضمهللاضض1999 ضتخللاةضأللاتضض291ض.ضخللهضالللآضيلللغض(ض1992 ا خللا حض مللااض
ض.ضض1999تخلاتضارمهاتضتارط اقضخهضا ى اقض مااض

املللبضاتلللاهعضمملللحضض2224 ضتخلللاةض  لللقضمهلللاضإ لللاضتيحةضاللللاضملللااضض193ااج لللضض لللااضا مىلللحقضإ لللمض(ضض
قضمهلاضإ لاضتيحةضاللاضاملبض ضتخاةض  لض84اراتاقضضا مىلراضخهضا ى اقض ماض متم ضااج اضض ااضا مىحقضإ مض(ض

 ضتخللاةض  للقضمهللاضإ للاضتيحةضض75خللهضالللآضااج للضض للااضا مىللحقضإ للمض(ضض2226ممللحضمللااضارملل ةضا ى االللاض مللااض
ض 2(.ض2211الاض مااض

                                                 
ضض25,ضصض2211ض1,ضا مطيىاضا تطالاض,ضطض2211 ضتزا ةضا مااض,ضا تق ل ضا مات ض تزا ةضا مااض مااض1(1
ضض19,ضصضض2224,ضض1999 ضتزا ةضا مااض,ضا تق ل ضا مىمقض ممحضتخلاتضايمهاتضتايط اقضخهضا ى اقض2(
 
ض
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ض
ىى-المرأةىوالتنموظىالبذروظىفيىالطراقى:

تضا مل  ةضياملبضتزحاحض  ملاضا م  ةضمآضماظت ضا تامللاضا يرل لاضيلقض آضا تامللاضتتىل ضض بجطلا ضإااضملاض  ملل
حضا مماتاةضمطليًاضتطالاض ماض هضاقضمآضاقتقضاراملاآض.ضى,ضتخهضا ى اقضتض1995ا تاملاضا ير لاضا حت هضضتق ل 

الثضلتىا ضاا ازضا تاتيتضا ملاملاضتاياتماحلاضتاي تماألاضحتآضتم لآضا م  ةضتتىزلزضمرا  تهاض.ضخا ت لا بض
تضخهللاض آضتمثللقضي  للاءةضممللا حضخهللاتض جلل  ضمهمللاض االلتضاتالا للاضا ىا ملللاضترللل ضإ للمض آض لللسضيإم للاآض ماأللاض 

ضآضمما اهاضتايالا اض.ضأماحااضتمماألهاض احةض ا اضخاآضا م  ةض هضجل ضمآضلىي ض
تاراملااضيلللآضا  امللآضخللهضمجتللاض تاالبضا ملللاهضلملا تضممللا ماضخىا لاضخللهضض آضتطيللقضا ىحا لاضتا ممللاتاةض

ماض,ض للااضلم للآض آضتتيللمآضارمللت اتل لاضضخللهض للااضا  االلبض  للحاخًاض تاقلللقضا تمللتقضإ للمضا تاملللاضا يرلل لاضا ممللتحا
تاياتملاحلاضتا ملامللاضتتلتخل ضت لاخؤضا  ل صضضا ىحا اضيلآضا  املآضخلهضا اقلتقضتا تا يلاتضا محاللاضتاي تماأللاض

ق ضخلهضأملللاتضات ا لًاضغلل ضمملت لاماءضخهضم ايتضا تر لقض اخاض.ض قحضرلهحضا ىل اقضخلهضا ىقلتحضا ثالثلاضارجلل ةض
ضض 1(ا تم لآض,ضتتازلًاضمعضا تقلياتضا ملاملاضتاياتماحلاضتاي تماألاض.

 قللحض أللاقضخقللحاآضارمللآض,ضيللمآضإاللحاثضا ىاللاضا  ا لللاضي رلل ا هاضا ميارلل ةضتغللل ضا ميارلل ةض,ضا تاملللاضا يرلل لاض
م للآضتا مملاتاةضتملعضتلحاجقضتاي تماأللاضا تملزللاضيلحضا مل  ةض لهضااهلقضياللت ضاملاتضا تتمعض آضارميابضا ثقاخلاض

تلل ثل اتضا م الللاضاياتقا لللاضمللعضخقللحاآضارمللآضلمللتحضايأتقللاحضييلل ت ةضتاقلللقضاظللاتضحلمق اطللهضممللتق ضايللقضطلل حضض
لتطلبضت امقضمم  اضا مماتاةضمعضا يااءضا حلمق اطهضتخهضضامم  اضا مماتاةض,ضخهضالآضاآضيقاءضمقتماتضا حلمق اطل

.ضضتقلللهلاالحضأمقلتضا لالضمملاتاةضضيلحًيضملآضحلمق اطلاضخلهضم التهلاضاياتقا للاضي اهلاضا ى اقضت راضا ت  ياضا ت لحةض ل
تل ح ضا تا ل ضي آض لاآض لاملاءضا ى يللاتضحت ًاضال ايللًاضخلهضا  لاضا تا لل ضملآضايملتىما ض  لآضا مل اعضملآض  لقض

ض.ضضاايمتقالقضا ملامهضيضليمآضامتقالقضا م  ةضيقضاحضلميحضجل لاضيا ما  
ىى-كونىالمرأةىفيىالطراقى:واقعىتم

 قحضا متضا حت اضا ى االاضمااضت ملمهاضتيح  اتضمتيالااضمآضتيتحضا ملاملاتضتار ل اءاتض,ضأللمض آضض
ايض اهلاضم ا زضا تح لبضتغل  اض ضض–ا مااضض–تهلئضض لم  ةضا ى االاضخ صضا تم لآضا مؤمماتلاضا  مملاض(ضا تىللتض

ت لللل ضض آضا تم لللآض لللسضم لل حضإ لل اءاتضخالللاضيللقض للتض ليللًاضأمللللاض  ملللتضيقمللحض تضيللحتآضامللحضاقلقللاضم اح للا
ضض 2(ا مماتاةضي قضإيىاح اضا قلملاضتا  الاضتا قااتالاض.ضتضا تملزض,ضتيااءضثقاخاضا ت اخؤض ثقاخاض

                                                 

ض.ضض151,ضصض2228 ضح لقضا تاملاضا ير لاض مااض1(
ض
ض.ض152 ض,ضص ضا ممح ضا م1(
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 آضا تم لآض(ض تضأملللاضتت لاتزض تاهلاضأملللاضتلح لبض تضت  للقضخالهض ضتض آضا يالثضخلهضا تم للآضلاي لهضض
 ةض,ضتخلملاضلللهض  للتضمالات ضتم للآضا ملل ضتملاهقض(ضتىللللتض,ضملااض,ضترل لىاتض,ضغل  للاض ضتار لحااض آضلمللزضيللآضا 

ض 1(-خهضا تاملاضا ير لاض لى اقض:
ضض- تًيضا م  ةضتاقتقضا مل لاض:

تر للاضتامىاضمآضمماح ضاراتاجضيماضخهضا اضار ضضتا متا حضا ما للاضضمماضزا تضا اماءض اقضملط ةضألض
اضا مللتا حضا ت لللاضيا ح  للاضارت للمض مللاض للتضا اللاقضخللهضا يلللحاآضا ااملللاضتيضتتللتاخ ضمىلتمللاتض اخلللاضخ للهضا ىلل اقضمل للل

أللآضا مرللا لعضا تللهضتللحل  اضا امللاءض آضاللح ةضارامللاءاتضا متىلقللاضيا تمللتقضإ للمضا مللتا حضتمللىبضتيلللاآضمرللا  اض
اتضا حا اضأللمضر ض ةض  هضتيقمضا مؤضهاضخهض خعضممتت ضالاةضارمتمما ما م  ةضخهضا تاملاضتتالللهاضتمح ضإم االاض

اتضا تلهضتظهل ضم االاضتتم للآضا مل  ةضرل ضا تمتقضإ مضا متا حض(ضمل لاضار ضضتا مىحاتضتايهتماآض ضمآض  تضا مؤض
ضخهضأمللاضا تاملاضا ير لاضخهضا م تمعضا ى ااهض.ض

ىىىىثانوًاىالمرأةىوالتطلومى
ةضأللمضا ت لاتبضملعضا  ل صضإ لهضتقلحمهاضا تامللاضخلا تىللتضل تمبضا تىللتضحت ًاضم  زلًاضخهضتىزلزضالح ةضا مل  ضضض

 ًاض هلملللاضلللحقضألللمض تيللاعضا ملل  ةضتأللاماًلضاامللمًاضخلهللاض.ضرآضا تمللتقضإ للمضممللتتلاتضا تىللللتضا م ت ىللاضرلللىللحضمؤض
لزلللحضيرلل قضأللاتضاحتا ضا ملل  ةضخللهضاتجللااضا قلل ا اتضتلزلللحضإم االللاضااجلل اطهآضخللهضاللتةضا ىمللقض,ض مللاض آضا تىللللتضلىللحض

ضض 2(امًاض زلاحةضتأهضا اماءضألمضاقتاهآضاياتماحلاضتا ملاملاضتاي تماألاض. م
ا ثا ثلاضخلهضا ىل اقضمملاضلؤ لحضض ب  للاضضاراماهللار لحااضا اتضا تىللتضيضتزاقضمتحالاضتيىلحةضألآضرا حضمؤضض

 تىللتضتتاقلقضا مماتاةض آضا تىللتض  حاةض لتم لآض لم  ةضيضلزاقضاام ًاضأآضمتا هاضمر التضايملاضتا تح لبضخهضا
ا لا ضليللآضاملبضض 1يلآضا   اقضتا اماءضخهضا تملابضا تىلللتضخلهض مللعضم االل ضتملاضلى لسض لاهضا اقلقلاض لحتقض(

م ااقضا تىلللتضا مجتل لاض,ضااضمل لتضاملياضا تالاقضارالاثضإ لمضا لا ت ضخلهضم االقضا تااقضارااثضإ مضا ا ت ضخهض
امبضيلاااتضمحل لاضاراماءضاي تماأهضتا ت يت ض,ضخهضاللآض االتضض2211%ض ض ىاتضض95ا تىللتضاييتحاههض(ض

%ض ضض82تخقلًاض لا سضا يلاالاتض ملاضمل لتض لاهضا ملااض م االقضا تىلللتضا ثلاات ض(ضض1992%ض ضخهضألاتضض79.ض5(ض
%ض ضض64.ض1,ضيلاملاض االتض(ضض2211امبضيلاااتضمحل لاضاراماءضاي تماأهضتا ت يت ضخهضتزا ةضا ت يلاض ىلاتض

ضض1992اضخهضما

                                                 

ض.ض17,ضصض2227 ضايمتضا متاحةض,ضا اتعضاي تماأهضخهضاي حااضاياماهلاض ب  لاض,ض2(
 ضال للآضلزيللاضاللحاحضت للتآضقضزض ملليتزتتضتا للل ض,ضايمللالتضتا  اتمللاضتا ت للل ضاي تمللاأهض,ضاي للللاض لارلل ضتا تتزلللعض,ضأمللاآض,ض3(

  227,ضصضض2223
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%ض ضاملبضيلاالاتضمحل للاضض87.ض1(ضضت اءتضامياضا تااقضارالاثضإ لمضا لا ت ضخلهضم االقضا تىلللتضا  لامىه
%ض ضخللهضألللاتضض52.ض9,ضخلللهضالللآض(ضض2211ارامللاءضاي تمللاأهضتا ت يلللت ضخللهضتزا ةضا ت يلللاضخلللهضا ىلل اقض ىللاتض

ضتخقًاض يلاااتضمحل لاضاراماءضاي تماأهضتا ت يت ض.ضض1992
 ضلحقضألمضإم االاضإزا اضا ت اتتضيلآضا  امللآضت  تملابضا  مللعض اقلتاهتضخلهضض1لقض حتقض(ضتمآضت امض

ضا تىللتضتتم لآضا م  ةضخهضا تىللتضحتآضتمللزضتتمات ضخ صضا امتقضألمضا مى خاضتتح لبضا مى خهضيلآضا ااسض.ضض
ىالمرأةىوتطزوزىالمداواةى:ىثالثًاى

م  ةضأللمضا ل غتضملآضتماثلقض حتاتضا تم للآضرخل احضا م تملعض اخلاض.ضتؤ حض اهضا اقلقاض آضارا ضا ا ضللاقضيلا 
يضلللزاقض تمللعضيا مقا اللاضمللعضا   للقضتألللمضت لل ضا جمللتصضخللهضا  لل صضا متااللاض لتمللتقضإ للمضا  الللاتضتيللماآض
امتم ا  اضخل آضا مل  ةضا ى االلاض  ل  لاضملآضاملاءضا يللحاآضا ىلا تضا الامهضأاالتضملآضألحتضا مملاتاةضيللآضا  امللآضخلهض

ا قللتةضيلللآضا   للقضتا ملل  ةضتيا تللا هضألللمضمللتقضألللمضممللاح ضاراتللاجضتا تتظلللاض تضا  مللبضتللتث ضألللمضأالاللاضا ا
اح ةض قضماهملاضخلهضا تل ثل ضأللمضا قل ا اتضحاجلقضارمل ةض.ضتليل زضألحتضا مملاتاةضخلهضا ىالالاتضيللآضا  امللآضاللثض

ضتيحتضا اماءض اقضاظًاضمآضا   اقضخهض  يعضم ايض ماملاض هض
ضا ىااضيحضا م  ةض  ض.ضض–ارأالتضض–متااعضاتجااضا ق ا ضض–احض((ضاياتم

ضضضضض
ىى-المرأةىواالقتصادى:ى-أ

خللهضا تتظلللاضتار للت ضتا اقللقضيللحضا ملل  ةضتأللحتضجيللتأهاض ظلل تاضأمللقض تلللاضا تللهضمما مللاتضا تملللزضض
يمت احةضملآضلجيعض هاضا   قضتأحتضتم لاهاضمآضخ صضا تمتقضإ مضا متا حضتا جحماتض لهاضتاحضمآض م االاتضا

طاااتضا م  ةضتتمتىهاض اقتاهاضخهضا ىمقض ماض را ضإ مضا اضا يااضا حت هضخ آضزلاحةضا مما ماضيلآضا   قضتا م  ةض
ا ىملقضتتملاأحضخلهضا تقلحتض املتض  لحااضا تامللاض لا اضخل آضضإاتا ل تؤح ضإ مضجلقضم تمعض  ث ض اماخًاضتت خعضمآض

  لقضملآضضخاةضضتتى اقضا تامللاضاللثضتلؤث ضملليًاضأللمضا اللاةضا رجمللاضا مماتاةضيلآضا م  ةضتا   قضتي ضيا  ضأحتض
ا   اقضتا اماءضتارط اقضتتلؤح ضإ لمضااج لاضض اتا للاضخلهضا ملزا عضتا مرلا لعضتتقللقضملآضااتملايتضتقلللصضالحهض

ضض 1(ا  ق ضتيماآضا تقحتضاياتماح ضتتيىاض ليًاضا ا تضخهضا يلحضتمآضثتضخاأللاضملاماتضا تاملاض.

                                                 

أهضخلهضا تامللاضملآضجلالقضا مملاتاةضخلهضا اقلتقضتا ملتا حضتا ل   ض,ضت  ملاض رلاتضأيلحضا ض,ض ضا يااضا حت هض,ضاحماجضا اتعضاي تملا1(
 .ض12,ضصض2224ا مؤمماضا ى يلاض لار ض,ضيل تتض,ض
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قضاتاالآضا ىمقضخهضا ىل اقضا مملاتاةضيللآضا  امللآض  اهلاضيضتطيلقضيملت ةضملالااضخا ىملقضا ا لتمهضخلهضت  
ا ى اقضيضلممحضيا تملزضخهضار ت ض.ضغل ض آض اااضتاللزًاضخلهض  للاتضا ملتقض ملا حضا   لقضخلهضم لايتضا ىملقض

امالتضخلهضا قطلاعضا ز األهضيللغض آضا ىلض2224ارج ةض.ضتألل ضخقحض ظه ضممحضاراتاقضا مىلراضخهضا ىل اقضملااض
,ضخلهضاللآضض2224%ض ضملآضا ىلامالتضخلهضا ملااأاضا تاتللللاض ملااضض6.5%ض,ض ماض ظهل ضا مملحض آض(ضض32.5

,ضت ااتضامياضا ىامالتضخهضارارطاضاياتماحلاضض2224%ض ض مااضض29.2 ااتضا ىامالتضخهضاطاعضا تىللتض(ض
ضض 1(.ض2224%ض ض مااضض11.3(ض

ا قطللاعضا ىلامالتضخللهضخقللحضيل لتضامللياضا امللاءضض2226ترل لقضتا يطا للاضخللهضا ىل اقض مللااتاملبضاتللاهعضممللحضا 
,ضخللهضالللآضيل للتضض2226%ضامللبضاتللاهعضممللحضا ترلل لقضتا يطا للاض مللااضض15.3%ضخلمللاضيل للتضض12.1ا ز األلهض
,ضتممللاضتقللحتض تيللحضمللح ضممللا ماضحت ضا ملل  ةضخللهضا قطللاعضاياتمللاح ضتا ىمللقضخللهضض1992%ضخللهضمللااضض12.6
تاتمضلم آضتاقلقضتتىزلزضا مملاتاةضيللآضا  امللآضتتم للآضخلهض لااضا  االبضلاي لهض آضتملقضتللاضا املبضا ى اقض
ض%ض.ض52إ مض
ىىى-:ىاإلرالمالمرأةىوودائلىى-ب

تضتارااألاتضالل لاض ا ملااضتا م لتتىحضا يلاااتضا جاماضيا تظلاهاضارحا للاضخلهضتملاهقضارألالتضا مجض
ىللقضيهلهلاتضا تا لل ضمهملاضخلهضا  رلاضألآض تيلاعضا مل  ةضخلهضا مؤمملاتضتا قاتاتضا تل زلتالاضإياخاضإ لمضملاضلت
يمل ت ضا لزمآض,ضتتىلااهضا مؤرل اتضخلهض لااضا م لاقضملآضاملت ضتايلحضضيل ضارأالملاضتا تضا حت ضا لا ضتيلطلع

خهضتتاخ  اض,ضإاضيضتتتخ ضإاماءاتضمتثتقضيهاضأآضاطاعضارألالتضتا مؤمملاتضارأالمللاضا تطاللاض ملاض آضتللاض
اماءاتضأآضا ىامللآضخلهاض ااضخ آضا تضا   تةضخهض اهضا مؤر اتضليحتضماتضيضتقحتضيلاااتضتمىلتماتضا مؤم تا 

تلاضا مؤمماتضتخهضمقحمتهاضري اضارأالتضا ى االاضأللمضتلتخل ض لاهضا يلاالاتضتتىملقهلاضضألمضراماًلضمماضلمتلزتض
ح ا هللللاضخللللهضا مات للللاتضارامللللاهلاضا تللللهضلمللللح  اضا   هللللازضا م  للللز ض إلامللللاءضتت ات ت لللللاض الطللللالعضا ىللللاتضتا 

ضض 2(ا مىلتماتض.
ض
ىى-المرأةىوالدلطظىوالتذروطاتى:ى-ج

لاى سضأحتضا مماتاةضيلآضا  امللآضخلهضا م لاقضا ملاملهضملتاءضأللمضا مملتت ضا ماللهض تضا لتطاهضأللمضض
  ةضمللح ضإلمللاقضمللتتض للقضمللآضا ملل  ةضتا   للقضخللهضمااارللاتضا ملامللاتضا ىامللاضتملللاغاتهاض,ض قللحضا تملليتضا ملل

القضاياتجلابضإيض آضا   لتةضيلاهلاضتيلللآضا   لقض لتضتت ا لعضخلهضم لاقضا تملتلتضتظلللتضض1982ا ى االلاضخلهضألاتض
خهض ااضا م اقضمما متهاضمتحلااضخهضارر اقضار ث ضخىا لاضخهضا مرا  اضا ملاملاضتيضتزاقضااتمايتضمرا  تهاض

                                                 

 .ضض85,ضصض2224ا مىلرلاضخهضا ى اقض مااضضاراتاق,ضممحضضاراماهه ضتزا ةضا تجطلطضتا تىاتآض1(
ض.ض35,ضصضض2229 ةضتا   قضخهضا ى اقض,ضايالاضت اماءاتض,ضا مطيىاضا تطالاض,ض ضتزا ةضا تجطلطضتا تىاتآضاياماههض,ضا م ض2(
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اققضاظاتضا  تتلاضإملهامًاضمهملًاضض2223اي لقضض–آض اقضاتمضخهضظقضضا تيحقضا ملامهضخهضتمثلقضا اماءضيىحضاملا
 لم  ةضخهضا الاةضا ملاملاضخهضا ى اقضمآضجالقضا تملزضايل ايهض,ضإاض ظه تضاتلاهعضاياتجايلاتض آضا مقاألحضا تلهض

 ضخللهضالللآضض2225ض–ض2224ض–ض2223%ض ض مللاتاتض(ضض25رلل لتهاضا امللاءضخللهضم لللسضا اللتابضيل للتضاملليتهاض(ض
%ض ض مللللااض(ض13.2(ضضضامللللياضض ضترلللل لتضمقاأللللحضا امللللاءض1997ض–ض1995 مللللاتهض(ض%ض ضض7 االلللتضا امللللياض(ض

ضإي,ضض2228 ضاملل  ةضأللاتضض87 ض,ض مللاضخللهضاياتجايللاتضارجللل ةض م لللسضا اللتابضت ا للعضأللححضا امللاءضمللآض(ضض1992
ض ض375(ضضضضض%ضضملآضم ملتعضا مقاألحضا ي  مااللاضض27.3 آضاميتهاضزاحتضخهضتمثلقضمقاأحضا ي  ماآضإاض ملياتض

ض%ض ضمآضا مقاأحض لاماءضخهضم لسضا مااخظاض.ضض25 ماضجمصضاااتآضااتجاياتضم ا سضا مااخظاتض(ضمقىحض
 ضتزا اتضمللآضض4تزا ض(ضضتخلمللاضلجللصضتم لللآضا ملل  ةضخللهضا ىلل اقض تاهللاضمللااىاضا قلل ا ضخقللحضاظلللتضيمللتض
 ضامل  ةضيح  للاضض86(ضضتزلل ض,ضت ضاملاءضيح  لاضت للقضض8تزا ةضخلهضا ا تملاضا ى االلاض.ض ملاض آض الااض(ضض32 ملقض

ضمحل ضأاتض,ضت  آضااتم تضتظل اضا م  اءضألمضا   اقضخقطض.ض
 تضت اعض ل ضامياض لاماءضخهضا ل اآضا مايثقاضأآضا ي  ماآضتا ممؤت اضأآضتقحلتضتقلا ل ضالتقض حاءضا  هلازضض

,ضخملآض ل لاآضحت ضا مل اهضخلهضتللاضاا تا لا ضخهضمؤمملاتضا ا تملاضتا تلهضتطل حضمرلا لعضتمقت الاتضالتقضت ىللقض
لالاظض آضا ل لاآضار ثل ضمللاحلاضتامامللاضض2226/ضازل اآض/ضض21 ض  ااضتتضا تمتلتضأللهاضخهضض22(ض مقض

 ض 1(تض  ملاضت لبض تضتققضامياضا م  ةضخلهماضير قض يل ض.ضتخلماضللهضيىضضارمثلاض.
ض ضأيتاض لسضيلاهتض  ضام  ةضض15  ااض(ضارمآضتا حخاعض ضخلهماض(ضض-
ضيتًاض لسضيلاهتض  ضام  ةض ضأض9 ا طضتا  ازض ضخلهاض(ض  ااض(ضاض-
ض ضأيتًاضيلاهتض(ضام  ةض ضتااحةضخقطضض13ا ل ااض(ضا قااتالاض ضخلهاض(ضض-
ض ض أياءضيلاهتض(ضام  ةض ضتااحةضخقطضض7ا ل ااض(ضا ما لاض ضخلهاض(ضض-
ض ضأيتًاضيلاهتض(ضام  تاآض ضض15  ااض(ضا ىالااتضا جا  لاض ضخلهاض(ضض-
ض ضاماءضض4 ضأيتًاضيلاهتض(ضض12(ضا مااضتا يلهاض ضخلهاض(ضض  ااض-
ض ضاماءضض7 ضأيتًاضيلاهتض(ضض15  ااض(ضا ت يلاضتا تىللتض ضخلهاض(ضض-
ض ضأيتاتض لسضيلاهآض(ض  قض ضتااحض.ضض7  ااض(ضا م  ةض ضتت  اضمآض(ضض-

 للزضمللاعضا قلل ا ضا تللهضترلل قضا اقللاهقضا مللا ت ةضتت هللًاضااللتضتيللللقضا   للتةضيلللآضا امللاءضتا   للاقضخللهضم اض
 ضام  ةضماضيللآضض342 ضتزل اتضتض(ضض4,ضإاض ميحضأحح آض(ضض2223%ض ضايقضأاتضض12.7تت اتزضيرحةضامياض(ض

%ض ضخقلطضض2ت لقضتزل ضتممترا ضتم لتشضألاتضتملحل ضألاتضتمىلاتآضملحل ضألاتضخلهضاللآضرل لتضا املاءضاملياض(ض

                                                 

,ضصضض2227,ضض2275,ضم للاضا التا ضا متملحآض,ضا ىلححضض2226 ضاهلاضا احات ض,ض ملحضاقلتقضتا للاتضا مل  ةضخلهضا ىل اقض ىلاتض1(
 .ض156
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ةضممللا ًاضال ايلللًاضااللتضتقللللصضا   للتةضيلللآضا امللاءضيا يلل ت ضخللهضا ملللطاضا قيللاهلاض,ضإيض آض للااضا تامللآضيضلى للسض
ضتا   اقضألمض ملعضا ممتتلاتضخهضايحا ةضا ىاماض تضليمآضامتحامتهاضخهضاطاقضارحا اتضارحامض.ض

ض
ىالمرأةىوالطنفىى-د

 مآضا م  ةضمآضماظت ضا تاملاضا ير لاضي ا ضا تهحلحضا ميار ض تضغل ضا ميارل ض مللاهضا مل  ةضلم آضتى لاض(ضض
ا مالهض تضاياتقلاصض لاًلض تض لزءضملآضضها تض   امتهاض تض ىالااتهاضاي تماألاض تضم ااتهاضخهض م تهاض تضم تمى,ض

 ضمعضمالاظاض آض  ظض(ضا تهحلحض ضلىاهضا تاتعضا  ىلهض تضا ماتمقض لجط ض ماضااهلاض  ضاقضمآضاقتاهاض ااماآض
مض  ضمملح ضجلا  هض تضحاجللهض,ضثقلاخهضيلقضترلل ضإ لمآض اابض ج ضيضتقتم ضأللمضمملح ضمالححض تضمىللآض,ض

جلالقضا ملاتاتض تضا تماأهض,ض تضطيلىهض لجط ض,ضتاىتضا م  ةضا ى االلاضخ لملاض  يىلاضمملتتلاتضملآضاياتها لاتض
ض 1(-ا ثالثاضارجل ةض:

ضااتعضأآضااهلا ضا قتاالآضيىحضغلابض  هزةضا ييطضا  مملاضتغل ضا  مملاض.ضض- تًيض:
تضا مملااضتا ىااضتمتاعضا م  ةضحاجقضا ىمللاضا ىا لاضيتم هاض حخًاضميار ًاض لقتلقضااتعضأآضا ازاأاض-ا ثااهض:

ضضضضتجتخهاضا حاهتضألمضمالمتهتض.تا ته ل ضا م  ض تضغل ضا ميار ضمآضجالقضامتهحااضإخ احض م تهاض
للابضااتعضألآضأ لزضا مؤمملاتضا  ململاضألآض حاءضتظل تهلاضتتاملقضا مل  ةض بأيلاءضا اات لاضألآضغض-ا ثا ثض:
ضا جحماتض.ض
ضا مترححةضتامتجحامهاضتهحلحاتضيحضا م  ةض حخىهاضإ مضايازتاءض.ضا ااتعضأآض لمااضا  ماأاتضض-ا  ايعض:
 قحضت  تضإاحاثضا ىااضا مملحضا حاهتضخلهضا ىل اقضااى املاتضجطلل ةضأللمضا املاءض ملياتض لحخًاضميارل ًاضض

ض2226اتهضاتلآضخهضارره ضا ىر ةضارت مضملآضألاتض تضغل ضميار ضخهضأمللاتضا ىااض,ضإاضيلغضأححضا اماءضا لتض
ا ى االلللاتضا لللللتاتهض ضامللل  ةض,ضتيل للللتضاملللياضا امللللاءضض1192ياملللبضااملللاهلاتضتزا ةضا مللللااضتا طلللبضا ىللللح هض(ض

,ض(ضض2226رماتاةض,ضجالقضا محةضمآضالماآض/ضاي لقض لقتقضمآضيلآضم متعضا ياالاضمآضار احلمللآضتاضتى يآض
 ضمآضيلآضا ياالاضا ما للآضت هضامبض يل ةض حًاضمقا ااضيا ىححضار ما هض لاملاءضض7%ض ضتر لتضا اماءض(ضض5

ضخهض الآضا م ا لآض.ض
أللححضار امللقضمللعضمالاظللاض آض اللااضيىللضضا تيللا بضخلللهضلللحضامللآض االلبض جلل ض ح ضتمللاأحضا ىاللاضإ للمضتزض

ضض 2(.ض.إ اض  ملاض ضض322ار ااتضخترل ضتقا ل ضأحلحةضإ مض آضا تقحل اتضتت اتحضماضيلآض(ض

                                                 

 .  9، ص 2002رير التنميت البشريت الوطني ( أسماء جميل رشيد ، المرأة العراقيت تقدم يسبقه تراجع ، ورقت خلفيت لتق1)
ضض25/5/2225يتا لاضض1843 ض  لحةضا مياحض,ضارم ةضتا م تمعضا محاهض,ضا ىححض2(
ض
  34 ضتزا ةضا تجطلطضضتا تىاتآضاياماههض,ضايمت اتل لاضا تطالاض لتج لاضمآضا  ق ض,ضممح ضمايقض,ضص1(
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ىى-رابطًاىالمرأةىوالػانونىوحقىالطملى:
ا مللحاللآضخللهضا حت للاضآض هللتضالللاةض  لمللاض,ض مللاض الل ضا قللااتآضا ىللامللآضما ىمللقضاللقض  للقضا ىلل االلآضيمللاضليللض

ا مماتاةضيلآضا م  ةضتا   قضخهضا اقتقضتا تا ياتضا تظل اضتار ت ضتا  تاتبض,ضيقض آضا قااتآض ال ضيىلضضا قتاألحض
ا حمللتت  ضيلل آضت  للقضا حت للاضا تتخلللقضيلللآضتا  ايللاتضا ملل  ةضارملل لاضتأملهللاضخللهضضيللا م  ةضتاقلقللًاض ال تللزاتضا جامللاض

ض ضض1(ضض-ا م تمعضتمآضا اض:
ض ضلتمًاضتي اتبضتاتض.ضض72تمتاقضا متظ اضا اامقض  ازةضامقضتتيحةضايقضا تيعضتيىحهض مح اض(ضض-
ض ض ره ضتي اتبضتاتضتتىحض  ازةضجحماضض6اماضتا يا  اض(ضل تزض بتضا متظ اضا تمتعضي  ازةضارمتماضا جض-
اصضاااتآضاراتاقضا رجملاضأللمضيىلضضارا لاتضا تلهضتاقلقض لمل  ةضايملتق ا ضا ا ملهضتا ىلاهلهضتتا لظضض-

ض هاض  امتهاض
ض لزت اضطلبضا تم لاض اض اقهاضي  ضماح ضت حيهض.ض-
ضايتض اقضياياااضا ط قضتت يلت ض.ضض-
ضت ت ضخلهاضا اقضيطلبضا ا قاض.ضإااضطلقضا زتجضزضض-
ى

ىى-خامدًاىالمرأةىوالصحظى:
ا مااضمت حًاضمهمًاضلممحض لااسضيا مرا  اضخهضثما ضا تاملاضتايمتمتاعضيهاض,ض آضمؤرل اتضا ملااضتىلحضض

ار ثلل ضحي للاضخللهضا تىيللل ضأللآضت للل ضم االلاضا ملل  ةضأيلل ضا للزمآض,ض للا اضل للبضا ىمللقضألللمضااتقللاءضا مؤرلل اتضيىاالللاض
مؤر اتضا ملااضألاحةضخلهضمل التضارحا اتضا مىاللاضتا م تلتحضا جاملاضت الااضألححضملآضا م لايتضا تلهضضتتتتاخ 

ضححضا تخلاتضيلآضارمهاتضتغل  اضا يلاااتضأللهاضماهاضمااضا م  ةضا اامقضتألاي هض آضت  زض
 امقضت طهضا  أالاضيا اتامقض ثااءضمحةضاض2226 مااضمتىححضا مؤر اتضضا ىاقتح امبضاتاهعضا ممحض

يلللاضمؤ لللاض,ضيامللياضم ت ىللاضاملليلًاضمللآضا اتامللقضخللهضا ىلل اقض,ضإاضتتلقللمض(ضملآضايللقضطيلللبض تضمم يللاض تضاا
%ض ضض84%ض ضمآضا ملحاتضا  أالاض ثااءضا امقض م ةضتااحةضأللمضارالقض,ضتتتلقلمضاغللبضا مللحاتض(ضض84

مللآضضاللاض ثالاءضا املقضا ملايقلآضأللمضا  أملااض ضمملآض زالآضيمتا للحضخلهضا ىلامللآضض49ض–ض15خلهضأمل ض(ض
ض%ض ض,ض15ايقضارخ احضا متجمملآضتيامياض(ض

تاحضااتضماضلزلحضألمضاماضإ ما هضا ملحاتضا التهضلتلقآضا  أالاض ثااءضا امقضامبضا مااخظاتض,ضض
مااخظللاتضتامللطضض% ضخللهضالللآض للاءت91%ض ضايلهللاضي للحاحض(ض93الللثضملل لتضايايللا ض ألللمضا امللبض(ض

ضض 1(%ض ض.ض89%ض ضإ مض(ضض76ًاض اقضيجمتصض ااضا مؤر ضيل تضمآض(ضتا قاحملاضتالات ضتا يلقضامي
ض

                                                 

ض.ض52,ضممح ضمايقض,ضصض2212 اآضا ى اقض ضا ل ااضا تطالاض لملاماتضا م االاض,ضاا اضم1(
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ىالمبحثىالثالثى:
ىوالطملىوالصحظىفيىالطراقىلمؤذراتىالتطلومالتباونىالمكانيى

 2002دنواتىفأكثرىىفيىالطراقىلدنظى10التباونىالمكانيىلندبظىاألمواتىمنىرمرى
 ضمللاتاتضخلل  ث ضتا للالآض12هضلزلللحض أمللا  آضأللآض(تللتضخللهض للااضا مؤرلل ضالللاسضامللياضارملللاضيلللآضا امللاءضا لللتات

 ض آضمااخظلاضح لتاض االتضتاتلقضا م تيلاضارت لمضخلهض لااضض2لىاالآضمآضارملاضخهضا ىل اقضاللثض ظهل ض لحتقض(ض
 ضمللاتاتضلىللاالآضمللآضارملللاضخلمللاض12% ضمللآضامللاء اضا التللهضتزلللحض أمللا  آضأللآض(42ا م للاقضالللثضظهلل ض آض(

ض% .12لاضيلآضا اماءضالثضيل تضاميتهاض( اءتضمااخظاضحلا مضي اقضامياض م
 قلاسضامياضارملاضض الااثضخهضا ى اقضالثضتتضتقمللتضا ج لطلاضضات ا ات ضتظه ض ااضثالثضض1تمآضج لطاض(

ا لمضثالثللاضخهللاتضمثلللتضا  هلاضارت للمض ت للاهضالللاسضامللياضارمللاضارألللمضخلمللاضمثلللتضا  هلاضا ثا ثللاضات للاهضالللاسضامللياض
ضا ثاالاضخقحضمثلتضايت اهضا تمطضخلماضيلآضا ا.ضايملاضاياقضاماضا  ها
 ضتظه تضيمآضاطاالآض42-24 ض آض ت اهضامياضارملاضارألمضاحضظه تضيمآضا  هاض(ض1تظه ضج لطاض(

 متحضارتقضرلماقضماطقلاضا ح املاضتمثللتضمااخظلاتضالالت ضتح لتاضتا ملللماالاضت  يللقضتظهل ضا اطلاقضارجل ضخلهض
ضاخظاتضا ا اضتيايقضتا قاحملاضتا ضاا ضتتامطضتا مثامضتملماآ. ات ضتتمطضا ى اقضممثاًلضيما

 ض12 آضا مااخظلللاتضارا لللاضا لللا  ضالللحضمثللللتض أللللمضمملللتتلاتضاملللياضارمللللاضملللاضيللللآضا املللاءضخلللتقضأمللل ض(ضضض
 ,ضتتتمثلقضضخلهض18-12ماتات. ماض ت اهضامياضارملاضاراقضخهضا ى اقضخقلحضمثلل ضا  هلاضا تلهضت اتالتضالمهلاضيللآض(

حلا مضتي حاحضا لتاآضظه تاضم االًاضيمآضاطاقض متحضتمطضماطقاضا ح اماضخلماضظه تضيقلاضا مااخظاتضمااخظاتض
ت هض   تاضخهضرماقضماطقاضا ح اماضتا يم ةضخلهض اتيهلا.ض قلحضمثللتض لاهضا مااخظلاتضار يلعض القضاملياض بمللاض

ضيلآضارااثضت تضماضمثقضتقحمًاضخهضارت اهضا تىللمهضيمآض اهضا مااخظات.
 ماضمااخظاتضمالحضا حلآضت ل يالءضتارايلا ضخقلحضات هلتضاملياضارمللاضخلهلاض ت ا لًاضلتاملطضا تطل اضخلهض لااض

ضارت اهضت تاتضاطااًاض متحضخهضغ بضماطقاضا ح اماضيارمتحاحضا مضتمطها.
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ض ض1ج لطاض(

ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(
ىاالبتدائيحصولؼنىالطلميىرنىالتباونىالمكانيىللنداءىالالتيىوػلىت

ى2002دنواتىفأكثرىفيىىىىالطراقىلدنظىى10منىرمرى
 ااتضمااخظاضا مثالمض لهضا مااخظلاضا تلهضمثللتض  ثل ضا مااخظلاتضملآضاللثضاملياضألححضا املاءضا للتاتهضلقلقض

 ضمللاتاتضخلل  ث ضخللهضا ىلل اقضامللبضا مااخظللا,ضإاضيل للتضا امللياض12تامللللهآضا ىلمللهضأللآضاريتللحاههضمللآضأملل ض(
ض% ضتل  عضا اضا مضطيلىاضا مااخظاضااتضا طايعضا قيلهضتا ىراه  .66(

% ضتل  عضا اضا مضا تاتعض32خلماض ااتضمااخظاضي حاحضتمثقض اقضا مااخظاتضخهض ااضارت اهضيامياضيل تض(
ض.ا م ااهضخهضا مااخظاض ياخاضا مض تاهاضأامماضا حت ا

تضا تللهض االلتضتمثللقضا يلل ضامللياض لامللاءضا لللتاتهض للتض ضلظهلل ض ت للاهضا مللت ةضا م االللاض لمااخظللا2تمللآضج لطللاض(
 ضمللاتاتضخللا ث ضالللثضظهلل ضا للاضيللمآضا  هللاضا تللهض12لمللتطىآضا امللتقضألللمضا رللهاحةضاييتحاهلللاضمللآضأملل ض(

% ضتيمتضا ث ضملآضاملاضمااخظلاتضا ىل اقضت لاآضت تليهلاضملآضايأللمضا لمضايالقض66-52 ااتضالمهاضيلآض(
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-44 ماضا  هلاض(,ماالا,ضتمط,ضالات ,ضا قاحملا,ضا ضاا ,ضا ا ا,ضتا يلقمااخظاضا مثام,ضتح تا,ضملماآ,ضا ملل
 ضخقلحضيلمتضمااخظلاتضملالحضا لحلآ,ضارايلا ,ضيايلق,ض ل يالءضاملبضامليهاض3 ضتا تهضتتملطتضاللتضج لطلاض(49

 تلل تهضمااخظلاتضي لحاح,ضحلللا م,ض   لتا,ضا يمل ةضخللهضضضملآضا املاءضا التللهضلقلقضتاملللهآضا ح امللهضألآضاريتلحاهه
مااخظاتضا ى اقضتا تهض ااتضتمثقض ت اهضا ملت ةضا م االلاضارالقضخلهضاملياضا املاءضا للتاتهضلقلقضتاملللهآضضمقحما

ضا ح امهضأآضاريتحاهلا.
ض ض2ج لطاض(

ض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

ض
ض
ض
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ىالتباونىالمكانيىلندبظىالتحاقىاالناثىفيىالتطلومىالثانويىفيىالطراق
تيلا اضض16,9خظاضالات ضتمثقض اقضامياضا تااقضايااثضخهضا تىللتضا ثاات ضضالثضيل تض ااتضمااضض

تلظه ضملآضض39,5يلغضا   قضيلآض ألمضت اقضامياضا تااقض بااثضخهضا تىللتضا ثاات ضخهضماطقاضا ح اماض
رت مض ألمض ضا تيالآضا م ااهض هااضا مؤر ضا تهضما تضيلاااتهاضإ مضثالثاضخهاتضمثلتضا  هاضاض3ج لطاض(

 ض%ضالثضظه تضم االاضض56,42ض–ض37,65ا قلتضخهضامياضا تااقضايااثضخهضا تىللتضضا ثاات ضت هض(ض
خهض  ث ضضمآضثلثضمااخظاتضماطقاضا ح اماضتامتحتضمت تهاضا م االاضألمضر قضاطاالآضتماطقاضظه ض

ا يللللقض,ضخلملللاضامتلللحضا اطلللاقضايتقضخلللهضرلللماقضماطقلللاضا ح املللاضملللثاًلضخلللهضمااخظلللاتضح لللتاض,ضملللللماالاض,ض
خللهضتملطضغلل بضماطقللاضا ح امللاضممتلحًاضإ للمضرلل اهاضتمثلتل ضمااخظللاتضضضحلللا مض,ضايايللا ض,ضضا اطلاقضا ثللااه

 ي حاحض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ض–ض16,92اماضمااخظاضا يم ةضخقحضظه تض ماطقاضما ل حةضخلهض التبضماطقلاضا ح املاض.ض ملاضا  هلاض(ض

 ضخقحضيمتض اقضمااخظاتضضماطقاضا ح اماضامياضإ مض ااضا مؤر ضتيمتضمااخظاتضالات ضض25,ضض17
تمللالحضا للحلآضا تللهضظهلل تضا اطللاقضخللهضرللماقضماطقللاضا ح امللاضخلمللاضااترلل تضضضمااخظللاتضتامللطضتمثاللمض

لتهللاضتململلاآض ماللاطقضما لل حةضمللآضماطقللاضا ح امللاضض مللاضيقلللاضمااخظللاتضماطقللاضا ح امللاضخقللحضامتللحتضا م
 ضخيللللمتضمااخظللللاتضيايللللقض,ضت لللل يالءض,ضا ا للللاضض,ضض37,ضض64ض–ض25,ضض18ا م االللللاضيللللمآضا  هللللاض(ض

تا قاحملاضتا ضاا ض,ضا لتاتهضظه تضيمت ةضاطاقضامتحضمآضتمطضماطقاضا ح اماضإ مض اتيهاضخلماض االتض
ضاماض.ضضض   تاضتاتمهضإ مض اهضضضا  هاض ليًاضتامتحتضيمت ةضما  حةضخهضرماقضماطقاضا ح ضضضمااخظا

ىىمذاركظىالنداءىفيىدوقىالطمل
تللح لبضا مىلملللآضأللاتضضمىهللحض االلتض تقضجطللتةضخللهضات للاهضتتظلللاضا ملل  ةضمقايللقض  لل ضخللهضا ىلل اقضمللعضاختتللاح

لاضا تىللللتضتا تملل لضضتخللهضا تظللاهاضا م تيلللا,ض للاآض تقضا  للاضامللتلاضمللالللثضيللح تضا امللاءضيا ىمللقضخللهضض1923
ا ىر لااتضتماضتيىهاضمآضماظماتضتهتتضيا م  ةض هضخهض غليهاضم تيطلاضضامل ةضارمحضتت تضاقتقضا م  ةضخهضاقيا

ض.1يا ازبضا رلتأهضا ى ااه
لمثقضايت ضا م  ةضخهضمتقضا ىمقض حالمضمملتتلات ضخلهضا ماطقلاض ملاضتمثلقضا مرلا  اضا متزاللحةضمملح ًاض لاملتض

ملللاضمتحالللاضتمللآض للؤيءضا امللاءضا ماتمللقضخللهضاراتمللاحضا ى االلهضخممللتتلاتضا تىللللتض مىظللتضا امللاءضخللهضا قللت ضا ىا
ض.2ا لتاتهضلىرآضخهضا مااطقضا اي لا

                                                 
 ,Farouk Sluglett, Liberation or Rcpression Pantrab, Nationalism and the women's movnebt inlragض1

oxford, 1993, p.64. 
 .126صض2226تزا ةضا تجطلطض,ممحضاراتاقضا مىلرلاضخهضا ى اق,ي حاحض,ضض2
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تيامبضتقا ل ضا يااضا حت هضخل آضا تزاللحضا مل لعضخلهضمملتتلاتضار لت ضا  ىلللاضخلهضختل ةضا مليىلااتض ىلقضملآض
اضا مم آض آضلميحضا زتجضا مىلقضا تالحضخهضارم ة,ضتخهضخت ةضا ثماالااتضتخهضجيتضا هيلتطضاياتملاح ضتا يطا ل

ض ااتضا اظ ةضا ماهحةضت مآضخهضي ت ةضت يلقضا   اقضير اقضا ىححضا ماحتحضمآضا تظاها.
تيالللتقضا الل بضارل االللاضا ى االللاضتأقيهللاضخقللحضتات للتضا اقللتقضا قااتالللاض لملل  ةض مللا حضاظللاتضا م تمللعضاريللت ض

يحتض آضا مر التضارمالاض هض,ضتا لتتضل1992ار ث ضتا ظًاضتتقللحًاضت ااح تضاقتقضا م  ةضير قض  ي ضيىحضأاتض
 ماضا لاضأمقضا م  ةضجمتمًاضخهضار زاءضا تمطمضتا  اتيلاضمآضا ى اقضتمعضا لاضخل آض الااضضضقياضارماملاىا 

ض1م متأاتضاماهلاضخهضطت ضا تر لقضخهض ملعض   اءضا حت ا
ض 3ج لطاض(

ضضضضضضضض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

ض
ض

                                                 
ض.Brown and Romano, wonen in post saddam iraq, 2004- p.1-11ض1
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 2002(ىفيىالطراقىلدنظى46-11فيىدوقىالطملى)ىاإلناثكانيىلمذاركظىالتباونىالم
 ضمااض64-15ظه تضمااخظاضالات ض  اقضا مااخظاتضخهضا ى اقضخهضامياضمرا  اضا م  ةضخهضمتقضا ىمقض(

خللهضاللآض االلتضمااخظلاضيايللقض  ثلل ضض2228% ضخقلطضمللآضا املاءضيللمآضملتقضا ىمللقضلىملللآض ملااض8اللثض للاآض(
ض% .28ماض امياضمرا  اض لم  ةضخهضمتقضا ىمقضالثضيل تض(مااخظاتضماطقاضا ح ا

 ضا تهضما تضيلاااتهاضا مضم متأاضمآضا  تبضيط لقاضا تاتلقضا لتغلا تمهضال  ضض4تمآضا اظ ضا مضج لطاض(
-18 آض ت للاهضمرللا  اضا قللتةضا ىاملللاضاراثتلللاضارألللمضاللحضظهلل ضيللمآضمللتضمااخظللاتضظهلل تضيللمآضا  تيللاض(

لللًاضتااللحًاض متللحضخللهضتمللطضماطقللاضا ح امللاضمللعض آض للاهضا مااخظللاتضاللحضتيالاللتضخللهضاللتةض% ضت تاللتضاطااللًاضم اا28
 ضاللثض االتضمااخظلاضيايلقض لهضايأللمضخلملاض االتضمااخظلاضايايلا ضض2ا ىمقضاياثتلاض ماضلظهل ضخلهض لحتقض(ض

ضاالها.
للثضظهل تضثملااهض% ض اهلاض تملعضا  تلبض اترلا ًاضملآضيقللاضا  تلبضا13-8تت راض ااضا هل ةضا م االاض ل تيلاض(

مآضمااخظاتضا ى اقضيمآض اهضا  هلاضا تلهضتمثلقض القضا مااخظلاتضمرلا  اض لمل  ةضخلهلاضيلمآضملتقضا ىملقضت لهض
ح للللتاضتالاللللت ضت   للللتاضتظهلللل تضمللللت تهاضا م االللللاضرللللماقضا ىلللل اق,ضتا ضاللللا ,ضتا مثاللللم,ضتململلللاآ,ضتا يملللل ة,ض

تةضا ىملقضاراثتللاضارأللمضتارالقضيلمآض ماضا  تيلاضا تلهضتتملطتضال,ت  يالء,ضتظه تضخلهض التبضماطقلاضا ح املا
مااخظللاتضماطقللاضا ح امللاضخقللحضظهلل تضيللمآضمااخظللاتضا مللللماالا,ضت  يلللقضت متللحتض لهتهللاضا م االللاضرللماًيضخلمللاض
ظهلل تضماللاخظتهضا االلا,ضتا قاحملللاضيللمآضاطللاقضتمللطضغلل بضا ىلل اقض تظهلل ضيم ملهللاضيللمآضا  هللاضا تللهض االلتض

ض% .17-14المهاضيلآض(
ى(ىفيىالطراق46-11للبطالظىبونىاإلناثىضمنىدوقىالطملى)ىالتباونىالمكاني

مللآضجللالقضالل اءةض ت ا للاتضا يطا للاضيلللآضاراللاثضخللهضا ىلل اقضا للحض آضمااخظللاضتامللطض االلتض للهض اللقضمااخظللاض
ض% ضخهضمااخظاضا قاحملاض  ألمضامياضيطا اض بااثضيمآضمتقضا ىمق.44% ض  ت ىتضا مض(5يامياض(

% ضظهل ض44-19ارأللمضخلهضا ىل اقضيلمآضاطلاالآضظه تلاضيلمآضا  هلاض(لظه ض ت اهضظهت ضاملياضا يطا لاض
ارتقضخللهضرللماقضا ىلل اقضيللمآضمااخظللاتضح للتا,ضتا مللللماالا,ضت  يلللق,ضتالللت ضتا ثللااهضظهلل ضخللهض اللتبضا ىلل اقض

 ضا تللهضتظهلل ض ليللًاض5يللمآضمااخظللاتضا يملل ةضتا مثاللم,ضتا ضاللا ,ضتا قاحملللا,ض مللاضلظهلل ضا للاضمللآضج لطللاض(
ا ىلل اقضخلمللاضظهلل ض ت ا هللاضيللمآضا  هللاضا تمللطمض قلللتضا يطا للاضيلللآضضغلل بظهلل تضم االللًاضضمااخظللاضا ا للاضتاللح

ض% .18-13% ضتظه تضيمآضا  هاض(15خهضا ى اقضيقلماض(ضارااث
 مللاضيقلللاضمااخظللاتضا ىلل اقضخقللحض للاآض ت للاهضا يطا للاضخلهللاضلقللعضيللمآضا  هللاضاراللقضخللهضامللبضا يطا للاضتظهلل تض

ضا م االاضيمآض متحاحضتااحضمآض اتبضا ى اقضختمطضغ بضا ى اق.ض% ضتاحضظه تضمت تها12-5يمآضا  هاض(
ضض

ض
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ض ض4ج لطاض(

ضض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

ض 5ج لطاض(

ض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(ضض
ض
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ض
ىملىللمرأةىفيىالطراقىحالتباونىالمكانيىلودائلىادتخدامىمنعىال

 ضلظهللل ض آضمااخظللللاضا ملللللماالاض االلللتضتمثلللقض ألللللمضاملللياض لامللللاءضا لللللتاتهض2ملللآض للللحتقض(ضضضضضضضضضضضضضضضضض
خللهضمااخظللاضا قاحملللاضا تللهضمثلللتض اللقضض39,8ض تت ا للعضا للمض65,5لمللتجحتضمللآضتمللاهقضماللعضا امللقضالللثضيل للتض

 الاضمااخظاضمآضالثضامتجحاتضتماهقضماعضا امقضيلآضا اماءضتيىحضتمااضيلاااتض ااضا مؤر ضإاماهلًاضظهل تض
 ضا تيالآضا م ااهض قلاسضتماهقضامتجحاتضماعضا امقضيلآضا اماءضا تهضاممتضإ مضثالثاضخلللهاتضاللثض6ا ج لطاض(ض

 ضتيللللمتضمااخظللللاتض   للللتاضتا يملللل ةضتا يلللللقضض65,52ض–ض55,39 للللاءتضا  هللللاضايألللللمضخللللهضالمتهللللاضت للللهض(ض
ااخظللاضا يملل ةضا تللهضظهلل تضتا مللللماالاضالللثضظهلل تضيمللت ةضاطللاقضامتللحضخللهضرللماقضماطقللاضا ح امللاضمللاضأللحاضم

 ضض46,88ض–ض39,82يمت ةضما  حةضخهض اتبضماطقاضا ح اماض,ض ماضا  هلاضارالقضخلهضاللاسض لااضا مؤرل ضت لهض(ض
خقللحضيللمتض  ثلل ضمللآضثلللثضمااخظللاتضماطقللاضا ح امللاضتامتللحتضيمللت ةضاطللاقضمللآضرللماقضماطقللاضا ح امللاضملل ت ًاض

 ضتيلمتضض55,38ض–ض46,89ألمضت اقضا قلتضت لهض(ضيتمطهاضاتمض اتيهاضا   يهض,ض ماضا امياضا تهضتتمطتض 
مااخظلللاتضحللللا مضتي لللحاحضت للل يالءضتتاملللطضتا ا لللاضتا ضالللا ضتململللاآضتامتلللحتض لللاهضا مااخظلللاتضيملللت ةضاطلللاقض

ض.متمقضامتحضخهضر قضماطقاضا ح اماضإ مضغ ي 
ض 6ج لطاض(ض                                   

ضضضضضضضض
ض 2 يااثضيايأتماحضألمض حتقض(ا ممح ض:ضمآضأمقضاضضضضضضضضضضضض
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ىتمكونىالمرأةالمبحثىالرابعى:ىالتباونىالمكانيىلمؤذراتى
ىفيىالطراقىالدوادوظىواإلداروظى

ض
ض ض2212ا تيالآضا م ااهض امياضا مقاأحضا ي  ماالاضا تهضتر لهاضا اماءضخهضا ي  ماآضا ى ااهض مااض

 تللهضترلل لهاضا امللاءضخللهضا ي  مللاآضا ى االلهض مللااضتللتضخللهض للااضا مؤرلل ضالللاسضامللياضأللححضا مقاأللحضا ي  ماالللاضا
 ض آضمااخظاضا مثامض ااتضتمثقض اقضامياض لي  ماالاتضمآضم مقضإأحاحضض2الثضلظه ضخهض حتقض(ضض2212

%ضخلماض ااتضمااخظاضح تاضتمثقض ألمضامياض هااضا ىلححضاللثضيل لتضض4ا مقاأحضخهضا مااخظاضالثضيل تض
ضا  اضا  ي  ض لم  ةضخهضماعضا ق ا ضا ملامهضخهضا مااخظاض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض%ضت تضماضلىحضمؤر ًاضألمضا مرض37.5

 ضتظه ض ااضثالثاضات ا اتض قلاسضامياض ااضا مؤر ضخهضا ى اقضالثضاممتضا ج لطاض7تمآضج لطاض(
 اضالاسض ااض ضارألمضخهضالمتهاض ح ضض37.5ض–ض18.79 تغا تملاضإ مضثالثاضخهاتضمثلتضا  هاضارت مض(ض

ألمضر قضاطاقضمآضرماقضا مض اتبضضا مؤر ضالثضيمتضثلثهضأححضمااخظاتضا ى اقضتا تهضامتحتضم االاًض
%ض ضخقحضيمتضمااخظتهضمالحضا حلآضض8.43ض–ض4اماضا  هاضاراقضخهضأححضمقاأحضت هض(ضضماطقاضا ح اماض

 مت ةضا م االاض هاضألمضر قضتا مثامض  اقضمااخظاتضا ى اقضتمثلاًلض لاماءضخهضا ي  ماآضالثضظه تضا
ضماطقتلآضما  حتلآضرماقضت اتبضماطقاضا ح اماضألمضا تتا ه

%ض ضا تلللهضمثللللتضات لللاهضتتملللطضاللللاسض لللااضا مؤرللل ضاللللثضيلللمتضمااخظلللاتضض17.78ض–ض9.21 ملللاضا  هلللاض(ض
   لتاضتحلللا مضتا ملللماالاضا تللهضظهل تضيمللت ةضاطلاقضرللماقضرل قضماطقللاضا ح املاضإيللاخاضإ لمضمااخظللاض لل يالءض
ض ماطقاضما  حةضخهضتمطضماطقاضا ح اماض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
تيا اضلظه ضات اهضت ا عض  ملاضا تمثلقضا ي  مااهض لاماءضخهضماطقاضا ح اماضمآضماطقتلآضمآضرماقض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضيا تماأحضخهضالمتهاض.ءضمجتل اضمآضماطقاضا ح اماضالثضتيحاات اتبضماطقاضا ح اماضإ مضاا
ى.ى2010والمدؤالتىواالدارواتىفيىالطراقىدنظىىللمذرراتالتباونىالمكانيى

ملآضم ملقض  الاتضضتارحا للاتظه تضمااخظاضي حاحض   ي ضا مااخظاتضمآضالثضامياضا مرا  اتضتا مملؤيتض
%ضخلهضم متألاضملآضا مااخظلاتضمثلقضض12.1 ضضإ لمض%ض تلاجض29.7 اهضا مؤر اتضخهضا مااخظاضالثضيل تض

الات ضت   تاضتحلا مضتايايا ضتتامطض اماضل م ضتتخقضمااخظاضي حاحضخهض ااضا م اقضل  عضإ لمض تاهلاضأاملماض
ضضضضضضا يالحضتتمثقضا ثققضا اي  ض لم اآضمآضم مقضإأحاحضا م اآض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

يلاااتهاضإ مضم ملتعضملآضا  هلاتضال  ض آضات لاهضاللاسض لاهضا مؤرل اتضلظهل ضضما ت ضا تهضض8تمآضج لطاض(ض
 ضتيمتضمااخظاتضي حاحض,ضيايقض,ض  يالءض,ضمالحضا حلآض,ض29.72ض–ض21.98يمت ت ضارألمضيمآضا  هاض(ض

رلللماقضا لللمض الللتبضماطقلللاضاطلللاقضطلللت هضملللآضا ا لللاض,ضا قاحمللللاض,ضا مثالللمضتظهللل تض لههلللاضا م االلللاضأللللمضرللل قض
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا ح اماض
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خقلحضيلمتض  ثل ضملآضمثللثضألححضمااخظلاتضض16.29إ لمضض12.1إماضا  هاضارالقضخلهضاملياض لااضا تمثللقضت لهض
ماطقاضا ح اماضتظه تض لهتهاضا م االاضألمضر قضاطاالآضظه ضا اطاقضارتقضخلهضرلماقضغل بضا ماطقلاضا ح املاض
ممللثالضخللهضمااخظللاتضالاللت ض   للتاضتحلللا مض,ضتايايللا ض.ضخلمللاضظهلل ضا اطللاقضارجلل ضخللهض اللتبضماطقللاضا ح امللاض

ضضضضضضضممثالضخهضمااخظاتضتامطض,ضا ضاا ض,ضملماآض,ضا يم ةض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 ض%ضخيلللمتضض21.97ض–ض16.3 أللللمضت الللقض لللااضا مؤرللل ضت لللهضض(ضضاملللاضا  هلللاضا تلللهضتتملللطتضاللللاسضات لللاه

مااخظاتضح تاض,ضا مللماالاض,ضا يلقض,ضت هضيا اض تاتضاطاالًاضم االلًاضخلهضرلماقضماطقلاضا ح املاضيايأتملاحضإ لمض
ضرماقض.ض

ض 7ج لطاض(ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض           

ضضضض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض           
ض

ض
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ض 8ج لطاض(ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ضضضضضضضضض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

 .ى2010التباونىالمكانيىللمؼنواتىوالطامالتىوالتػنواتىفيىالطراقىلدنظى
ظلللاتضماطقلللاضا ح املللاضتىلللااهضملللآض ض آضمااخظلللاضملللالحضا لللحلآض االللتض الللقضمااخض2لظهللل ضملللآض لللحتقض(ض

خلهضا مااخظلاضخلملاضا ت ىلتضض33.2ااج اضضالاسض ااضا مؤرل ض تم للآضالاقضا مل  ةضخلهضا مااخظلاضاللثضيللغض
 ضا تللهضتظهلل ضا تيللالآضا م للااهض تتزلللعض9%ضخللهضمااخظللاضا ضاللا ضتلظهلل ضمللآضج لطللاض(ض52 للاهضا امللياضإ للمض

ض–ض37.2مللاض.ض آضا  هللاضاراللقضخللهضالمتهللاضت للهض(ضا مهالللاتضتا ىللامالتضتا تقالللاتضخللهضماطقللاضا ح اضتمؤرلل ا
 ضت هضا  هاضاراقضخهضالمتهاضيامياضالاسض ااضا مؤر ضخهضماطقاضا ح املاض االتضالحضظهل تضيملت ةضض38.21

اطللاقضيللتضمااخظللاتضالاللت ضتايايللا ضتي للحاحضتمللالحضا للحلآضالللثض االلتضمللت ت ضا م االللاضتمتللحضمللآضتمللطض
هللل تضمااخظلللاضململللاآض ماطقلللاضما للل حةضخلللهض الللتبضرللل قضماطقلللاضغللل بضماطقلللاضا ح املللاضإ لللمضرلللما هاضخلملللاضظ

ا ح امللاضإ للمضرللما هاضخلمللاضظهلل تض ليللًاضيللمآض للاهضا  هللاض.ض مللاضاللتةض ت للاهضالللاسض للااضا مؤرلل ضتا للا ضتتمللطض
 ضضضضضضضضضضضضضض ألمضت اقضا قلتضخقحضظه تضخهض  ث ضمآضثلثضمااخظاتضماطقاضا ح اماضتا تهضتاىتضيمآضضا  هاضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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مالاطقضما ل حةضت ملاضضتا يىاضضضض ضتظه تضمت تهاضا م االاضألمضر قضاطاقض34,55ض–ض38,22(ض
 ضتالحضظهل تضض52ض–ض43,56 ض ملاضا  هلاضارأللمضخلهضات لاهض لااضا مؤرل ضت لهض(ض9لظه ضخلهضج لطلاض(ض

يقضتتامطضتا ا اض متحضخهضر قضماطقاضا ح اماضإ مضغ يهاضممثاًلضيمااخظاتضياضحاه ةضضم االاضألمضر ق
ضتا مثامضتا ضاا ض ماضمااخظاضضا مللماالاضخقحضظه تضيمت ةضما  حةضخهضرماقضر قضماطقاضا ح اماض

ض
ض 9ج لطاض(ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ض
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(

ض
ض
ض
ض
ض
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ىالتباونىالمكانيىلمػواسىتمكونىالمرآةىفيىالطراقى.
%ض51اآضمااخظللاضتامللطض االلتضتمثللقضااللقضامللياض قلمللاضمىلللا ضتم لللآضا ملل  ةضيل للتض ضض2لظهلل ضمللآض للحتقض(ض

%ضخلهضمااخظلاضا يللقضتح لتاضا لتلاآضمثلتلاضاأللمضمىللا ض تم للآضا مل  ةضخلهضا ىل اقض,ضتالحضتيالالتضض74 ت ت عضا مض
ه تهلاضيقلاضمااخظلاتضا ىل اقضملآضاللثضاملياضا تم للآض لمل  ةضاللثضتلتضتملالاض لاهضا يلاالاتضا لمضثلالثضخهلاتضاظ

 ضاي يل ضخلهضالمتهلاضتيلماتضأرل ةضمااخظلاتض ملاضض2.74ض-2.66 ضالثضظه تضا  هاضايت مض(ض12ج لطاض(ض
 ضتيا اضا  ضاآضا قلتضاي ي ضخهضمااخظاتضا ى اقضتتمتعضخلهاضا م  ةضيا قح ةضاي يل ضملآض12لظه ضمآضج لطاض(ضض

 ضخقلللحضيلللمتضمااخظلللاتض   لللتاضض2.57ض-2.51اا لللاضا تم للللآضاملللاضا  هلللاضايالللقض مقللللاسضاا لللاضا تم للللآضت لللهض(
 ضا تللهضض2.65ض–ض2.58تحلللا مضتتامللطضتامتللحتضم االللًاضألللمضرلل قضاقللاطضخللهضرلل قضماطقللاضا ح امللاض.امللاضا  هللاض(

تتمطتضاألمضتااقضا قلتضخقحضيمتضمااخظاتضالات ضتايايا ضتيايقضتظه تضمت تهاضا م االاضألمضر قضاطاقض
تا ضالللا ضا لتلللاآضظه تلللاضيملللت ةضاطلللاقضخلللهض الللتبضماطقلللاضضخلللهضغللل بضماطقلللاضا ح املللاضت لللا اضمالللاخظتهضململللاآ

ضا ح اماض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ض 12ج لطا(ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض 

 
ض 2ا ممح ض:ضمآضأمقضا يااثضيايأتماحضألمض حتقض(
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ىاالدتنتاجاتىى
تا   للاقضخللهضم ا للزضمللاعضا قلل ا ضا تللهضت للاتزتضيرللحةضامللياض_ اللااضتت هللاضااللتضتيللللقضا   للتةضيلللآضا امللاءض1

 ضام اةضمايلآضت لقضتتزل ضتممترا ضتم لتشضألاتض342 تزل اتضت(4يحضأحح آض(ضاااض2223% ايقضأاتض1227(
ايضاآض2228% خقلطضخلهضا مللطاضا قيلاهلاض ىلاتض2تمحل ضأاتضتمىاتآضمحل ضأاتضخهضالآضر لتضا اماءضامياض(

ض2 ت ةضمما اضال ايلاضااتضتقللصضا   تةضيلآضا اماءضتا   اقض ااضا تامآضيلى سضيا ي
هللل تضيلللمآضظ ملللااضتض42_24_ات لللحتضا ح املللاضاآضات لللاهضاملللياضايمللللاضايأللللمضظهللل تضيلللمآضا  هلللاضض(2

اطللاالآضخللهضماطقللاضا ح امللاضايت للمضرللما هاضتمثلللتضمااخظللاتضالاللت ضتح للتاضتا مللللماالاضتا يلللقضتظهلل ضا اطللاقض
ض2تتامطضتا مثامضتملماآضض اقضممثالضيمااخظاتضا ا اضتيايقضتا قاحملاضتا ضاا ا ثااهضخهض اتبضتتمطضا ى

ا لللتاتهضلقلللقضضا ح املللاضاآضمااخظلللاضا مثالللمضمثللللتضا ثللل ضا مااخظلللاتضملللآضاللللثضاملللياضألللححضا املللاءض ظهللل ت_3
يل لللتضا املللياضض ملللاتاتضخللا ث ضخلللهضا ىللل اقضاملللبضا مااخظلللاضاا12تامللللهآضا ىلملللهضألللآضاييتلللحاههضملللآضأمللل ض(

ض2ضتا ىراه  ضا قيله عضا اضا مضطيلىاضا مااخظاضااتضا طايعض% تل ض66(
الللحضظهللل ضيلللمآضملللتضمااخظلللاتضيلللمآضا ت تللللبضيط لقلللاضضارأللللمضاراثتللللا_ات لللاهضمرلللا  اضا قلللتةضا ىامللللاض4

% ضت تالتضاطاالاضم االلاضتاالحاضامتلحضخلهضتملطضماطقلاضا ح املاضملعض28_18تغا تمهضتيلمآضا  تيلاض(لا تاتلقضا 
ايضاآضمااخظللاضيايللقض للهضايألللمضخلمللاض االلتضمااخظللاضضاراثتلللاتيالاللتضخللهضاللتةضا ىمللقضضاآض للاهضا مااخظللاتضاللحض

ض2ايايا ضاالهاض
_ اللااضتيللالآضم للااهضخللهضالللاسضتمللاهقضامللتجحاتضتمللاهقضماللعضا امللقضيلللآضا امللاءضخللهضا ىلل اقضخ االلتضا  هللاض5
ا  هلاضايالقضخلهضا قللاسض يمتض   لتاضا يمل ةضتا يللقضتا ملللماالاضاملاض65252_55239خهضالمتهاضيلآض(ضارألم
 يمتضا ث ضمآضثلثضا مااخظلاتضخلهضماطقلاضا ح املاضتامتلحتضيملت ةضاطلاقضملآضرلماقض46288_ض39282 هض(

ض2ا ى اقضم ت اضيتمط ضيمآض اتي ضا   يهض
_تظه ضا ح اماضثالثاضات ا اتض قلاسضتم للآضا مل اةضي  مااللاضخلهضا ىل اقضاللثضملا تض تغا تمللاضا لمضثالثلاض6

 ضايألمضخهضالمتهاضيمآضثلثهضأححضمااخظاتضا ى اقضاماضا  هلاضايالقض3725_18279اضايت مض(خهاتضمثلتضا  ه
 خقللحضيللمتضماللاخظتهضمللالحضا للحلآضتا مثاللمض االلقضمااخظللاتضا ىلل اقضتمثلللالض8243_4خللهضأللححضا مقاأللحض للهض(

ض2 لاماءضخهضا ي  ماآض
تا مملؤيتتا حا لاتضملآضم ملقضضيلآضا مااخظاتضمآضالثضامياضا مرلا  اتضارت م_ت حضاآضم اخظاضي حاحض7

% ضخللهضم متأللاضمللآضا مااخظللاتض1221%ض تللاج ضضا للمض(2927ا اللاتض للاهضا مؤرلل اتضخللهضا م اخظللاضااضيل للتض
ض2مثقضالات ضت   تاضتحلا مضتايايا ضتتامطض

ض
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_اظه تضا ح اماضاآضمااخظاضمالحضا حلآض ااتضااقضمااخظاتضماطقاضا ح اماضتىااهضمآضااا اضضالاسض8
% ضخلهض52% خلملاضا ت ىلتض لاهضا املياضا لمض(3322ا م اةضمهالاضتتقالاضااض اءتضامياضا مااخظلاض(مؤر ضتم لآض

ض2مااخظاضا ضاا ض
% ض ت ت لعضا للمض51يلالتضا ح املاضاآضمااخظلاضتاملطض االلتضاالقضاملياض قلملاضمىللا ضتم لللآضا مل اةضيل لتض(ض-9

ض2ةضخهضا ى اقض% خهضمااخظاضا يلقضتح ؤاضا لتاآضمثلتاضاألمضمىلا ض تم لآضا م ا74(
ى

ىالمصادر
ىالكتبى

ا يطلاللهض,ضايمللتجحاتضايمثللقض تقالللاتضا تمللالاضا  ملللاضخللهضا ح امللاتضا    اخلللاض,ي للحاحض,ضيلللتضا ا مللاض-1
ضض1989,

_تا ل ض,ال آضالزاضاحاحضت تآضاميتزتت,ايمالتضتا  اتماضتا ت ل ضاي تملاأهض,اي لللاض لارل ضتا تتزللعض,ض2
ض2ض2223أماآض,
ض2222حضا قاح ض,ا تت  ضا    اخهض لتاملاضا تطالاضتاياللملاض,حا ضتاهقض لار ض,أماآض,ضما حض,امآضأي-3

ضايمحا اتض
ض,ض1843ايم ةضتا م تمعضا محاهض,ضا ىححض’ض_  لحةضا مياحض4
ضض2228_ح لقضا تاملاضا ير لاض ىاتض5
ض2212_ح لقضا تاملاضا ير لاض ىاتض6
حتضلملليق ضت ا للعض,ضت اللاضجل للاض تق للل ضا تاملللاضا يرلل لاضا تطالللاض_ رللحض,امللماألقض ملللقض,ضا ملل اةضا ى االلاضتقلل7
ض2227
,ضا تق لللل ضا لللتطاهضايتقضالللتقضاا لللاض2212_ا ل الللاضا تطاللللاض لملاملللاتضا مللل االاض,ضاا لللاضمللل اآضا ىللل اقض,8

ض2211ا م آضخهضاطا ضتتملاتضمؤتم ضا قا  ةض لم اآضتاي ااضاياماهلاض ال  لاض,
ض2224 ى اقض مااض_ضممحضايمتقضا مىلرلاضخهضا9

,ضضم للللاضا الللتا ضا متملللحآضا ىلللححضض2226ا اللحات ض,اهللللاضا ملللحضاقلللتقضتا لللاتضا مللل اةضخلللهضا ىللل اقض ىللاتض-12
ض2ض2227,ض2275

ى
ى
ى
ى
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ض2ض2227ايمتضا متاحةض,ضا اتعضاي تماأهضخهضاي حااضا اماهلاض ال  لاض,-11
ملللآضجلللالقضا مملللاتاةضخلللهضا اقلللتقضتا ملللتا حضتا للل ا ض_ا يالللاضا لللحت هضااحملللاجضا الللتعضاي تملللاأهضخلللهضا تامللللاض12

ضض2ض2224,ت  ماض راتضأيحضا ض,ا مؤمماضا ى يلاض لار يل تتض,
ض2ض2229تزا ةضا تجطلطضتا تىاتآضاياماههض,ايمت اتل لاضا تطالاض لتج لاضمآضا  ق ض,-13
ض2ض2229ا ى اقض ىاتض_تزا ةضا تجطلطضتا تىاتآضاياماههض,ا ممحضاي تماأهضتاياتماح ض الم ةضخهض14
امللاءاتتا   للقضخللهضا ىلل اقضض,ايللالاضضا ملل  ة,ضارامللاهه_تزا ةضا تجطلللطضتا تىللاتآض15 ,ضا مطيىللاضا تطالللاضضتا 

ض2ض2229,
ض2ض2226ا مىلرلاضخهضا ى اقض,ضاراتاق,ممحضضاراماهه_تزا ةضا تجطلطضتا تىاتآض16
ض2ض2211_تزا ةضا مااض,ا تق ل ضا مات ض مااض17
ض2224,ض1999خهضا ى اقضضتارط اقضارمهاتا تق ل ضا مىمقض ممحضتخلاتضتزا ةضا مااض,-18
ض2ض2222,يا لسضض2222_ا لتام تض,تق ل ضأآضا ت يلاضخهضا ىا تض19

ىالمصادرىاالجنبوظ
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