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 مهارات المرأة  في صنع القرار
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 :الملخص 
أن معانااات ارمااكأة ة وااكة ةمفعاا  ة انماا  أن ارمااكأة ى ااك مااا كة هااا  ا اافوماك  امف ااا 
رخ مة ةفنم ة ارممفمع ةألن ا رم فحصل ها  حك ف ا  ةما أن ا بحامة رفقة ة وقف ا 

كهاا ااي افخاال ارقاكاكات ااي األ اكة ةارعمال   هناا  بنف  ا ةي ففمةن من ااك   ة 
مممةهة هةامل فؤوك ها  م اكات ارمكأة اي صنع ارقكاك ، انم  إن هنا  هةامل 
وقاا ة ةارةهي ةارفعا م ةهةامل امفماه ة ةارفنشئة األ ك ة ةارق م ةارعا ات ةارفقار   

  باإلضااة إر  ارعةامل ار  ا  ة ةارقانةن ة
 

Abstract  

Women havea lot of suffering becamse she cannot inrest her 

potentials to serve the community due to her inability to find 

her identity and her lack of trust in herself to take responsible 

decisions. there are certain factors effect the skills of women 

in taking decisions like the cultural factors like education, 

social factors like family growth values and traditions ln 

addition, the politicd and legal factors help in effecting 

womens decisions.   ٍ  ٍ  ٍ  
   المقدمة
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شااا ات ارماااكأة ااااي ارعاااكار ةاراااة ن ارعكباااي بشاااةل هاااام ح ااا ا ةب اااكا مااان 
اهفمامااات ارباااحو ن اااي مخفااا  ارعاااةم ةخاصااة هاماااا ابمفمااا  هااا  اهفباااكأن 
ارمااكأة هنصااكا م مااا ةااااهج اااي ارممفمااع اراالو ف اافن  إر اا  أةراا  ارم مااات هااي 

م اات  ارمااكأة معةمااات ةو اااكة األ ااكة ارفااي فمواال ارنااةاة راممفمااع اإلن اااني اقاا  ةا
ةمخفافااااااة ا معةمااااااات   ا اااااا ة ةمانةن ااااااة ةوقاا ااااااة ةامفصااااااا  ة      اراااااا  ةهاااااال  
ارصعةبات ةارمعةمات رم فةن ةر  ة ار ةم  األ ان ا  ظ كت اي ارعصةك ارب ائ ة 
ةاركمع ة  ارفي  ةان ر ا ار ةك ارباك  اي إضعا  ةفقا ل  ةك ارماكأة بارمشااكةة 

ارم اا  ن ابمفماه اة ةار  ا ا ة ةى كهاا إب إن نشاوت اراةهي ةافخال ارقكاكات اي 
بقضاا ة حقااةر اإلن ااان ةحقااةر ارمااكأة ةةاالر  ار  مقكا  ااة هااي ابااك  خصااائ  
ارمكحاة ارفي  مك ب ا ارعارم حار ا خاصة مةضة  حك ة ارماكأة ةارم ااةاة ةففع ال 

مائماة   ةك ارمكأة ةمشاكةف ا  اي بناا ارممفمع ها  ما م ة اار ماع اركمال هاا 
أةرة ااات ارفحااكك ةارفنم ااة ااااي ارممفمااع ارعكبااي ارمعاصاااك ح ااث فمواال ارف  اااكات 
ار  مقكا  ااة مةمفااا أ ا اا ا ماان أةر ااات ارمشااكة  ارن ضااةو ارعكبااي   اااان مضاا ة 
ارمااكأة فحاا   أهم ف ااا اااي صاااب هاالا ارمشااكة  اااي ضااةا ارعجمااة ارعضااة ة باا ن 

 ة ماااان م ااااة أخااااك  إن ارفحااااةل اراااا  مقكا ي ماااان م ااااة ارفمن ااااة ةارفحااااكك ةارةحاااا
ارحاا  ث هاان بناااا ارممفمااع اراا  مقكا ي  بقاا   ةن شاا  اااي حاراات ماان ارفبع ااة 
ةارشااال ةارف ماا ل راالر   اافبق  اااي  ةماا  ةاال ف  ااك ماالكو اااي ارممفمااع ، رقاا  
أصااابا هاااارم ارماااكأة ار اااةم ى اااك هاااارم األماااغ اارفكب اااة ةارفعاااا م ف  اااكت ةفبااا رت 

ماااة  ةب نن ااا  فكاماااع  اااا ة ةماااةك أحةار اااا ة ةكهاااا ةمشااااكةف ا ااااي ارح ااااة ارعا
ارعا ات ةارفقار   رف خل م ا  ن ح  وة ةانات حةاكا هاا  اركمال األماك ارالو أ   
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إرا  ف ا اا  ةففع اال مشااكةة ارمااكأة اااي هما ااة ارف  اك ابمفماااهي ةمةانف ااا ة ةكهااا 
اااي ك اام م اافقبل ارممفمااع ماان خااجل اف ااا   ةكهااا حار ااا اااي ارفعااا م ةارمشاااكةة 

مفماه ااة ةابمفصااا  ة  ةهنااا بباا  ماان أن نشاا ك إراا  ارمااكأة ارعكام ااة ار  ا ا ة ةاب
ماا ا ماان هاالا ارف ااةك ةارففاهاال ابمفماااهي اااي مخفااا  م ا  ناا  ، ةارباحااث هنااا 
 ااك  إن هنااا  فصااةك نظااكو خصةصااا اااي هااام امفمااا   ارمااكأة اراالو فاانعةغ 

ة را ةك أهم ف  بفنم ة ارمعكاة  ابمفماه ة من خجل ا افعكا  ارمالةك ارفاك خ ا
ارمكأة هاا  ما  ارفااك   ة افخاال ارقاكاكات ارخاصاة بارح ااة ار  ا ا ة ةابمفماه اة 
ةهنا  كة  ارباحث من خجل هلا اربحاث بفشاخ   ارعةامال ارفاي فاؤوك ااي  ةك 
ارمااكأة اااي ارممفمااع  ارعكبااي ةارعكامااي ةماا  اهفماا  ارباحااث ا اافخ ام ماان   اربحااث 

 ارفاك خي ةمن   ارم ا ارم  اني  
 
            بحث األول الم

 أوال  منهجية البحث
:  إن فح  اا  ارمشااةاة فعفبااك ماان ارخ ااةات األةراا  اااي    مشككةلة الدرا ككة   -1

فصاام م ار كا ااات ةاربحااةث ابمفماه ااة ةان مشااةاة ار كا ااة ففمحااةك ة ففحاا   اااي 
ارة ن ارعكبي بل ةحف  با ان ارعارم اروارث من ارفم    ارلو  ماكغ ضا ها  اةاا 

هلا ارفم    مخفافا اي  ةرة هن األخك  ةمفبا ن   أن ا ب  ارت ففعك  إرا  ةان 
ارق اااةة ةارف مااا ل ااااي  اااائك هااال  ار ةراااة انمااا  ارصاااكا  ارمحفااا م حاااةل ارماااكأة ااااي 
ارممفمع  ةار  أو ما    ففاك  إن ف ااهم ا ا   اةاا ةانات مشااكةف ا ااي ارفمن اة 

عاا  ارمعةمااات اااي ارممفمااع ابمفماه ااة ةار  ا اا ة ةابمفصااا  ة باإلضااااة إراا  ب
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ارعكبي ارلو  ح   اي هلا ار ةك ارلو  مب إن ففباؤ    ارماكأة بماا  ةفال مشااكةف ا 
ارفاهاااااة اااااي افخااااال ارقااااكاكات ارفااااي ففعااااار باأل ااااكة ةخاكم ااااا ةمن ااااا مااااا  بااااك  اااااي 
ارممفماع ارعكباي مان معةمااات مةكةواة خاصاة فااا  ارمفعاقاة باارمةكةث ابمفماااهي 

   اروقاا ة ةارفنشئة ابمفماه ة ةار  ا ا ة ةحفا  ارقانةن اة ارفاي من  ارعا ات ةارفقار
 فضع  م اكات ارمكأة ةمةف ا اي افخال  ارقكاك  

             
 :         أهمية الدرا ة  -2

فنبع أهم ة ار كا ة من خجل ارحقبة ارفاك خ ة ارلو فظ اك ا ا  اركىباة ااي ارفحاةل 
ق ا إب من خجل م اهمة ارمكأة ةففع ال  ةكهاا نحة ار  مقكا  ة ارفي ب  مةن فحق 

ااااي افخاااال ارقاااكاكات ارفاااي  ؤ  ااا ا ارممفماااع ارمااا ني ةارحك اااات ةةااالر  فظ اااك هااال  
ار كا اااااة ارمشااااااكةة ارفاهااااااة راماااااكأة ااااااي مخفاااااا  ارمةاناااااب ابمفماه اااااة ةاروقاا اااااة 
ي ةار  ا  ة ةاروانة ة ةب با  مان فةضا ا هال  ارمةاناب ارمخفافاة رف ام  ةك ارماكأة اا

ارممفمع ارعكبي ةارعكامي من خجل ار هم ةارففع ل ر  إضااةإ ر لا بب  مان ففع ال 
ارمعكاة ابمفماه ة باارمكأة ةارفاي ف ا م ااي خاار مشااكةة ااهااة راماكأة م افقبج إل 

 أن ا أصبحت فشةل ارم ا األةبك من ار كا ات ابمفماه ة ارمعاصكة   
 
 
 :    هدف الدرا ة   -3

 ر  نقا   ه ة نلةك أهم ا :ف    ار كا ة إ
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ا  ارعمال بما  هاا  فحق ار ارفاكاب  با ن ارةاماع ارنظاكو ةارعمااي ااي هالا ارمماال  1
 من خجل ف ب ر ارمبا ئ ةاأل غ ارنظك ة م  ان ا  

ا  ها م إهماال م اة  اربااحو ن ةارفةاصال ااي إظ ااك هالا ارعمال مان خاجل إباكا  2
 أهم  اإلب اهات ارح  وة ةارمعاصكة  

 رفوة  من أهم ة ةم فة  ارعةامل اروقاا ة ةابمفماه ة ةار  ا  ة ةارقانةن ة  ا  ا3
إ انا  مضا ة ارماكأة ةف ااة ك األاةااك ارمنا  اة إرا  ارفحااكك مان ارق اة  ةاألاةاااك  -4

 اركمع ة ار  امة   
 المنهجية  :

رق  اهفم ارممفمع بقض ة ارمكاة  ةفعا  ت ار كا اات ارفاي ف افم بشاؤةن ارماكاة   اماا 
ةارمااان   ارمااان   ارةصااافي اهااام ارمنااااه  ارفاااي ا ااافخ مت ااااي هااال  ار كا اااة ا اااي 

 ارفاك خي  ارلو كا  هلا اربحث بارةو ك من ابمةك ارفاك خ ة ةابمفماه ة 
 مفاهيم ومصطلحات     -ثانيا 

 المفهوم األول 
 : طبيعة المرأة

إهمااب مع ناة ب    ب ها  اح  ار ب عة ارب ةرةم ة  راماكأة ارفاي ما   فاك  ها  اا 
بفةااةن إب ر ااا ةهاالا ب عنااي ةمااة   ارمااكأة ب االا ارممااال اقاا  ، اااارمكأة أصاابا ر ااا 
 ةك اي ارممفمع إضااة إر   ةكها اي ب ف ا ةهنا ب ن فل ارعا فة ارف اضاة راماكأة 
ةى كها من ارخصائ  األنوة ة ارفي  م  فعفبك هامج م اه ا رةو ك مان ابهماال 

هااا   ةاركماااة ةففم ااا  ب اااا ارماااكأة،  ة ةاااةن ر اااا اباضااا اة ارفاااي فحفااااج راحاااغ ارمك 
رافنااااااغ ة مةاااان ان نقااااةل إن  ارن ااااااابةوك نماحااااا ةفم اااا ا هاااان  ارن اااااا ارجفااااي 
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خااااج  ماااان  ةن إن  ااااةوك لراااا  هااااا     ااااف عن  أن  ماك اااان إهمااااار ن  ب مااااة ةاو
 ح اف ن ار ةم ة ةارعائا ة    

رةمااات  خ ماااة ب ف اااا  رفع ااا  ااااارمكأة نمااا  إن بامةان اااا خ ماااة ارممفماااع ةبااانفغ ا 
 ارفكصاااة ارةامااااة ااااي ارعمااال ةب فمباااك هاااا  فاااك  ب ف اااا بااال إه ااااا حااار ابخف ااااك 

   رق  أممعت ار كا ات ارعام ة ها  ه م ةمة  اااكر  با ن اركمال ةارماكأة 1ر ا  ا
م اا  ا  ةنف اا ا ةوقاا ااا ةهقا ااا ة راا غ هنااا  اكةمااات  ب ةرةم ااة  باا ن ماا  اركماال 

  ابمفماه ااة ةابمفصااا  ة ةارعقائ  ااة هااي ارفااي  أةماا ت هاال  ةارمااكأة إنمااا ارظااكة 
ارفكةر  اةضعف ا بشةل   اب ارمكأة مةانف ا  اضاج هان ان اا ااي ارمكفباة اروان اة 
بعااا  اركماااال اااااي ارممفمااااع ةمااااا  مةاااان ارقااااةل ان  ار ب عااااة ارم اااام ة  رامااااكأة ارفااااي 

رفاي أه ات ارم اة  اكضت ها  ا ارف ام ارب ات ااي افاكات اراةب ة ةارعنا اة بار فال ا
راا هاة هاا م أها ااة ارمااكأة ةماا كف ا هااا  أن فاعااب اراا ةك ارم اام اااي ارممفمااع ةف ااةك  
اقاااا   ااااك  اراااابع  إن ارماااانغ األنوااااةو  بوناااا  ارماااانغ ارعااااا في ارمفااااووك ةاركماااال 
هةارمنغ ارفعال ارمؤوك  ةهنا  اكفبا   ةو ر ب ن ارعقل ةارم م اي ارن اا ةم اج 

ارفشاال اراالو  حااك   ةاراالو فح واا  ارظااكة  ارخاكم ااة اركماال   ف  ااك فبعااا رانماااح ة 
،إما م اج ارمكأة اارف  ك  ةةن فبعا رابةاهث ارنف  ة  ا ي مخاصة رابشك ة ةاركمل 
مخا  رألاةاك ارممك ة   ة كمع اكة   من م اة م ال األنوا  ار اابي ةاب ف اجم 

ا ااااا ةفحمااال ارق ااااةة ب اااابب  ب عف ااااا ةارق ااااة  ارمفكةضااااة ها  ااااا أ ت إراااا  ةباااات م 
رامناا ااة مااع اركماال ةفةباات اااي  اخا ااا مم ااع ارمشاااهك ارفااي بف ااف  ع اإلاصاااح 

 هن ا ةفبلل مشاهك أخك   
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 المفهوم الثاني : حرية المرأة 
هناا ما ناافةام هاان ارمااكأة ةحك ف ااا ها نااا إ ااجر إمةان ف ااا ارفةك ااة ماان اماال اىناااا 

مشااااكةة ااااي ف اااة ك ارممفماااع اةك اااا ةةااالر  اىنااااا ح ااااة ارن ااااا بارعمااال ارمناااف  ةار
ارممفمااع احك ااة ارمااكأة ب فخفااا  هاان حك ااة ارشااعةب ارفااي  ففااك  ماان خااجل مااةة 

  ةهناا ببا  مان ارفوة ا  هاا  أهام  2اإلكا ة ةارع م ةارفصام م هاا  إحاكا  ارفحاكك ا 
 ما  ح   حك ة ارمكأة ةالةك من ا  : ا

بخفجاااات :  مااب إن ب ن فاال هاان ا ككك المككوروث الثقككاري اللربككوا لوجككود المككرأة
ارمةماااة ة بااا ن اركمااال ةارماااكأة  ةهاااي نف ماااة مااا  فكماااع إرااا  ارفكةماااات ااااي ارفكب اااة 
ةارفنشئة ارفي  فكاةمت هبك األم ال ةما  نف  من ظاهكة  اةة ة هاا  ارم افة ات 
ارنف اااا ة ةارعا ف ااااة ةابنفعار ااااة ةارفةك ااااة ةابمفماه ااااة اااااارق م ةارمعا  كابمفماه ااااة  

ةارشخصااي ةمااا  فعااار باب اافع ا  ةاإل كا  مم عااا فااؤ و ةارفنشاائة ةارعاماال اراالافي 
 ةكا أ ا  ا بفح     ةك ارمكأة ةار ارنظكة  ارمن اقة ةف مال  ةكهاا بحماة ارفةاة ن 

  ماااان 14ارب ةرااااةمي ةارنف ااااي ةا اااافجب شخصاااا ف ا ةهاااالا  خااااار  بنااااة  ارمااااا ة ا
    3ابففام ة ار ةر ة ارفم   ض  ارمكأة  ا

إن ارنظكة رامكأة اي ارا  ن ةارممفماع  ني لصورة المرأة :ك  العرف االجلماعي والدي
 بااك  بشااةل  صاال إراا  حاا  ارفنااام  ةاأل  ةاج ارمكاااة  اااي  ممااابت ارصاافات 
ةارحقاااةر هاااا  اهفبااااك إن هااال ن  ارمماااابن هماااا ارمنظةماااة ارن اااق ة ارفاااي فاااكفب  
ببعضااا ا ارااابع  رفشاااةل ن ااا ما مفما اااةا ااااي ارعجماااات ةاراااكةاب  ارفاااي ففمةضاااع 

 ا ةل مةةنات صةكة ارمكأة ةمن مانب أخك ارممال أرعجئقي نف   ارلو  كب  اةم
باا ن ارمااكأة ةاركماال ةاأل ااكة ةارمااكأة ةارممفمااع ةب شاا  إن ةائنااا ماان  ةااةن ب  نةااك 
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 ةك ارماااكأة بممفمعناااا ةاإل اااجم   نناااا ارحن ااا  لافااا  حفاااظ راماااكأة حك ف اااا ةحقةم اااا 
أ ااباب مااا  قااع هااا  ارمااكأة ماان م اال  ةة ان ااا ةاخف اكهااا بااوب   صااةكة ةكبمااا فعاا  

 ةفخااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ةهماااااااااااااااااااااااااااااااااا  إراااااااااااااااااااااااااااااااااا  اركماااااااااااااااااااااااااااااااااال نف اااااااااااااااااااااااااااااااااا  ةاراااااااااااااااااااااااااااااااااا  
بع  ارفقار   ابمفماه اة ارخا ئاة ةارقا م ار ااةة ة ة اةا ا ام ارمةما  ارا  ني مان 

 ارمكأة  
 المفهوم الثالث   

: هن ما  قك أو فشك ع حقةر رفئة مع ناة اجبا  إن  ةاةن هالا ارقاكاك حقوق المرأة 
ارمصارا ابمفصا  ة ةابمفماه ة ار اائ ة ة را ج هاا  ارمشااكةة انعةا ا رألاةاك ة 

ارفعاراااة ةاب ماب اااة رفاااا  ارفئاااة ااااي بنااااا ارممفماااع ةبماااا ان  ارماااكأة  فشاااةل نصااا  
ارممفمااع اجباا  ماان ب ااان مااا حصااات ها اا  ماان حقااةر اااي إ اااك  ةكهااا ارعااام اااي 

كةة ار  ا اا ة ارح اااة ة ااع  ا راةصااةل رمةانف ااا ةفحككهااا ارفعاااي ةمن ااا حاار ارمشااا
ة ةكهاااا ااااي افخاااال  ارقاااكاكات ةحااار ارمصااا ك، ااااارمكأة رعبااات  ةكا ةب اااكا ةبااااك ا ااااي 
ارح اااة ابمفماه ااة ماان خااجل ارقااةان ن ةارحقااةر ارفااي أه ااي ر ااا  اااي ارعااكار ماان 

  مباال ارماا ج  اراالو  1792ا  اانة  خااجل فشااك عات حمااة كابااي اراالو حةاام بباباال 
فااااك   ارفاااي  فكماااي إرااا  فقااا  م ارع اراااة رةااال ةضاااع أمااا م مممةهاااة مانةن اااة هكا اااا ار

    ةهن  ارةجم هن حقةر ارماكأة ب با   ان نع اي األةرة اات  راافخا  4ارناغ ا
 من بع  ارمفاه م ارمخاة ة بارفةك اإلن اني

 من ا : 
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اااا ارماااكأة ة اااان م ااافقل ةح ااااة لاف اااة ةم ؤةرةبشاااةل  فاااام هااان إهمار اااا ةحكةف اااا 1
ت فماااا  حك اااة اإلكا ة ارفاماااة هااان م ام اااا ة اااةةن ا ا اااي  م اااؤةرة إلا ةانااا

 باألاعال  
 ضم ك ارمكأة هة من  فةر  محا بف ا هن مم ع فصكااف ا   -2
رامااكأة م ا ااا امفماه ااة ةشخصاا ة ملابااة ةماا كة هااا  إمامااة صااجت امفماه ااة  -3

 صا مة   
 بب  من ارة  هن فةم   ارشعاكات ض ها ةرضمان حقةم ا   -4
ةا األحاا اب ةارنقابااات ةارقااة  ارمخفافااة ضاامن ارممفمااع إمااا ة ار ةرااة حاار نشاا -5

 رفمة ن ارح اة ارفضا  رامكأة ةفةا ك كؤةغ ابمةال ارمخفافة رنشا ف ا  
 فمة ن حر ابنفخاب ةارفكش ا ةارعمل با اكة ارشؤةن ارعامة   -6
م ااااهمة ارماااكأة باهااا ا  ار  ااافةك ةارقاااانةن ةهماكفااا  ار  مقكا  اااة مااان ارناح اااة  -7

   ة ةابمفماه ة  ابمفصا
ص انة حك ة ارمكأة بوب اا اراكأو ةارم ااهمة ةارف اةك ابمفمااهي ةارعمال هاا   -8

نضةج ارمكأة   ا ا ا ةامفصاا  ا ةامفماه اا ةةظ ف اا   ةهناا ببا  مان ارفوة ا  
مامة  هجمة   ها  فحك ك ارمكأة من خةا ا من خجل ارفكب ة ار ا مة راففاة ةاو

 ع ا هاااااا  فوب ااااات  مااااا كاف ا ضااااامن ارحااااا ة  وقاااااة ةصاااااكاحة مفبا راااااة ةفشااااام
 ارمشكةهة راممفمع  

ةماان ارةمااةب إه اااا بعاا  ارفةضاا حات ارفااي ففعااار بشخصاا ة ارمااكأة ،  افعااك  
ارشخص ة بان ا ما  ك ا  ارفاك  أن  ظ اك با  ة اك  ارفاك  نف ا  ةماا  اكا  ار  اك ةةماا 

راا ةك  حااب ان  ةااةن ها اا  ، اااارفك   ظ ااك أمااام ا خااك ن بشخصاا ة ففنا ااب مااع ا
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    أن ما ففمفع ب  ارمكأة من كماة ةها فاة ااارقك ن 4ابمفماهي ارمخص  ر    ا
ارةااك م راام  فحاا ث هاان ضااعف ا اقاا  باال شاامل اركماال أ ضااا بقةراا  اةخااار اإلن ااان 

  ةهالا ب  مناع ارماكأة ة حا  مان ما كف ا ااي ابنفصااك 28ضع فا    ةكة ارن ااا ا 
ار ة ةأفا ان بماا إن ارعقال وابات رةاج ها  ارضع  ةا فمما   ارقةة رفةةن أةوك اع

من ااااا أو اركماااال ةارمااااكأة ةارقابا ااااة هااااي اقاااا  ارفااااي فف  ااااك ح ااااب ارفةااااة ن ارنف ااااي 
ةارعاااا في رةااال من ماااا   ارماااا ا ماااك باااارمعكة  ةارن اااي هااان ارمنةاااك هاااة ةاماااب 
شكهي ها  ابون ن اارشخص ة ارقة ة هي ارمففاح ار حكو إلوبات لةافنا ةاو صاال 

أه اانا ة ةمن  ك ارشخص ة باإلكا ة ارقة ة ةارع  مة ارصابة ةهناا  أكائنا ةفحق ر 
 ه ة مقةمات راشخص ة من ا :ا 

 اروقة بارنفغ ةاإلح اغ بابمف ا    -1
 فق  ك ةفح  ن ارلات بابهفما  ها  ما فقةم ب  من همل بارفعل    - 2
  ا  فما  ارق كة ارلاف ة ا أو معل األش اا فحصل بار ك قة ارفي فكىب -3
افخال ارقكاك بمكأة ا اا رمك ة ارفاي ب فماا  ارقاكاك ب فماا  ح اف اا ابقاةة ارقاكاك  -4

  ةةن ر ا إكا ة خاصة ةبفةةن فحت كحمة ا خك ن   
إن ارف  ك ار  ا ي ةارفعا م ارعامي ةارفعب ك اروقاااي ا مةاناة ارماكأة   مان أهام  -5

    5األمةك ارفي أة  ها  ا ارباحو ن ا
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 ث الثاني :المبح
 :ا نبذة لاريخية عن دور المرأة ري الحضارات القديمة -)اوال(
ر ااا خصااائ  أنوة ااة فاافجام  ة ب عااة ح اف ااا ارفااي اهفبااك ت كماا  ارح اااة   ارمااكأة

ارم  اا ة باال أةوااك ماا كة ماان اركماال ةبارفاااري أهااا  م مااة مناا  ةهنااا ظ ااكت ارفةااكة إن 
ن ا إر اة اإلخصااب ةاراةب ة ةا رخ اك ةةال شايا مف ا  ةمفما   ح اث اإلر ة  أنو  ةاو

اف ااام فااااك   ارماااكأة منااال ارخا قاااة بارفشاااة   ةابف اااام ةمصاااة أمناااا حاااةاا ةارم اااؤةر ة  
ارفي أ ن ت ر ما ا ا م  ةحةا ا   ةكىم بكااف ما ارفامة من ةل لناب اعنا ما خاار 
اهلل فعااار  اراالةك ةاألنواا  ر معا مااا ارشااك ة ن ةشااةل  مع مااا صااةكة ارح اااة ةب ا ااة 

اهاال اإلن اااني ح ااث مااال اهلل فعااار  اا  ااا ا م ا ااةن أناات ة ةماا  ارمنااة ةةااج ارفف
ةهااان معصااا ف  ااااام   من اااا كىااا ا ح اااث شااائفما    أه اااا ارحااار  ةارحك اااة ارةامااااة ،

  ااافون  اركمااال ةارماااكأة ماااال اهلل فعاااار  اا  اااا ا م إن هااالا هااا ة  رااا  ةر ةمااا  ااااج  
 عان هاان كحمفاا  ةه ارفاا   خكمنةمااا ماان ارمنااة    رقاا  ظ ااك  ارخ اااب  ارقك نااي راا

هنااا ما أكا  اب اااف فاك ةارفةباااة  ح اااث  ماااال فعار اااهب اااا من اااا مم عاااا  بعضاااةم 
   ةاااااي ارةااااجم  هاااان ارمااااكأة  ةمةانف ااااا اااااي ارعصااااةك 123راااابع  هاااا ة    اااا  ا

ارب ائ ة  ارق  مة ةانت  رألنوا  م ماة إن اان ة  ةامفماه اة ةاا اف ة  ااأل اك  ةانات 
  إبم هاااي ارفاااي  ن اااب إر  اااا  أ فار اااا ااكففعااات مةاناااة باااارممفمع اربااا ائي اأمة اااة 

ارمكأة  ابمفماه ة   ةو كا ،  ةأصابحت فموال  اإلر اة  ارفاي رام  صال إر  اا اركمال  
لا  فةامناااااااااااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااااااااااان   ا اااااااااااااااااااااااااااي ناااااااااااااااااااااااااااةاة  ارممفماااااااااااااااااااااااااااع اإلن ااااااااااااااااااااااااااااني  ةاو
 ارمااااااكأة  اااااااي حضاااااااكة  ةا و اركاااااااا  ن ارفااااااي أشااااااكمت رحقبااااااة ةب ااااااكة ماااااان اراااااا من 

 1755 ن   ارمكأة ةرام  فاكر ااي مةان نا  ارفاي  ان ا هاام  اون ارما  حمة كابي رم
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   اقاااا   اااااهمت ارمااااكأة ماااا  ما اااااي ارحااااكةب ةفو اااا غ ارماااا ل ةفةااااة ن 6ر   م ا
ابمبك ةك اااات ةةانااات  ااا  ة  اخااال  ب ف اااا ة خاكمااا  ةاألنوااا  هاااي ارماةاااة ارعكام اااة 

 ارش  كة  م ك أم غ ، ابنة ا ر ة اعن   ةام ا من مائ  ا رم ل
اراالو  حةاام ن نااة  ا اكهان مااا اكضاات مةف ااا ماع  ةم ااا اراالو احفااكم  ا مفاةف غ  

كأ  ا ةحةمف ا ةاخل بنص حف ا ةف ةمت بعا  ماةت  ةم اا األةل ماا  أخاك اةانات 
ر اااا ارمشاااةكة ة عفمااا  ها  اااا ،ةاألنوااا  ارماةاااة  نةب اااا ارفاااي فةرااات ارحةااام  بعااا  ةاااااة 

ةانات فصا ك  مان  ةم ا ةأصبحت ماةة ف مك ةانت فحةم بارفعل ةاركة ة اي  ما 
إحةااام   ةن ان  ةااةن رعةا ف ااا ارشخصاا ة فااوو ك ها  ااا ةةاالر  ارمااكأة اااي ارعصااك 
ارفكهااةني ح ااث ةاناات فقاا  هااا  ماا م ارم اااةاة مااع اركماال اااي ارفمفااع اااي ارحقااةر 
ةارةامبات ةارمكأة ارمصك ة هي ابخك  بفقل شونا هن هن بق ة ارن اا ارفي فةرن 

  ة ةخ اااااااااااااااااااك مواااااااااااااااااااال ارماةاااااااااااااااااااة  ارق اااااااااااااااااااا ة ةارمناصاااااااااااااااااااب ةأماااااااااااااااااااةك ار  ا ااااااااااااااااااا
ا حفشب ااااةت   ارفااااي ةااااان ر ااااا  اراااا ةك ارفاااااك خي مواااااب راحاةمااااة ارنمةلم ااااة اااااي 

   ةاااااي ارةااااجم هاااان  ةك ارمااااكأة اااااي ارحضاااااكة 7ار  ا اااا ة ار اخا ااااة ةارخاكم ااااة  ا
ارق  مااة بنن اا  ارمااكأة اااي ارحضاااكة ار ةنان ااة افااي أو نااا ةاناات ارمااكأة فخفااا  اااي  

ا اي م ن ار ةنان األخك  ح ث نم ها ااي ا ابك ة فمفاا  ارةضع األةوك أهم ة ر 
باارمكا  ةاركمةراة ةارفشااام  ةةانات ر اان  ا  كة مة ااة هاا  اركمااال   ح اث اظ ااكت 
ةفابااات  ارف ا ااة  ار ةناااني أاج ااةن  ااك فةااة ن ارمااكأة ا ااك  إن  ب عااة اإلن ااان 

إن  األصاااا ة رااام فةااان همااااهي ها ااا  ا ن بااال مخفافاااة ةمااا  لةاااك بو اااا  ك األةرااا ن
ارمااكأة ماا  ب اا ة حةم ااا هااا  األك  ةاااي ةفاااب ارمم ةك ااة األاج ةن ااة أه اا  
راا ةك ارمااكأة بم  نفاا  ارفاضاااة أهم ااة ة كعاناا   مااب فعااا م ارن اااا ةف اال ب ن ةاركماال 
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    ةةالر  ماحقفا  ارماكأة 8ة صبحن ارحةام ارم اه  ن ة شاكةن م اي ارةامباات ا
حككة بع  ارشي ابان ا ااهاة خاصاة اي ارعصك اركةماني ارق  م ا ي رم فةن مف

بع  ارفحةل ااي   ا اة ابمبك اةكا ف اة ة    ارالو أر ا  نظاام ارةصاا ة   ةارماكأة 
اااي ارشااك عة ار  ة  ااة  اااةت اركمااال بم ااارة ارحاار اإلن اااني ح ااث ةكماات ارمااكأة 
ةلرااا  بم اربف اااا باإل ماااان ةبااااهلل ةةمةبااا  ها  اااا ةماااا  ففاااكب ها  اااا  مااان ارف اماااات  

 ةمةاائات  ةةامبات
ةم  اهفك  ر ا    نا مة   ا    بارمةاهب ح ث ماال ا أةكماةا ن اااةم  ألن ان  

منباع حق قاي رابكةاات ةأحباةهن ةماا فحباةن أنف اةم ةأةكماةهن هاا  أنف اةم ألن ان 
 قككن ار جم اي  م اةنةم   رق  اخفافت مةانة ارماكأة مان ممفماع ةحقباة فاك خ اة 

 اا ح ة فحااكر ةفعاالب ماان اماال ارمحااظااة هااا   إراا  أخااك  انماا ها اااي ار  انااة ارم
 ارق م ةارفقار   ةبا م ار  ن 

 (: ةك ارمكأة هن  ارعكب ا ارماها ة   -اوان ا  
رقااا  فبا نااات ا كاا حاااةل حاراااة ارماااكأة انمااا  اك ااار  كااااع من رف اااا ااااي نظاااك هاااكب  

ارماها ااة ةاك اار أخااك  نةااك لراا  ر ظ كهااا بمظ ااك ارممااف ن ارم اااةب ارحاار ا رةاان 
و ن اممعااةا هااا  إن ارمااكأة ارعكب ااة مباال اإل ااجم حظ ااة بمةانااة هار ااة ةةااان ارباااح

لراا  اااي بعاا  ارقبائاال  ب نمااا نماا   اااي بق ااة شااب  ارم  ااكة ارعكب ااة  ارمااكأة فابعاااة 
راكماال ةفخضااع ر ااا ف  ةانفشااكت  ناالا  هااا ة ة   اربنااات  اةامااة ارماها ااة فعنااي 

من أو مانةن ةةفاب من ل  أة نبي  ارففكة ارفي ةانت ها  ا ارم  كة ارعكب ة  خار ة
ةةان من ن اا ارعكب اي ارماها ة من اشاف كن  بااركأو ارصاائب ة كماحاة ارعقال 
ناالةك هناا  امااكأة أبااي  ااف ان ةار اا  ة خ  مااة بناات خة ااا   اك    اراااةافي امفااا ن 
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بكماحاة ارعقاال ةماةة ارشخصاا ة ةح ان ارنظااكة ةهناا  حق قااة ب ن فال هن ااا هااي إن 
ةن من رااة اركماال ةهااة أ اااغ  ب عااي اااي فةااة ن ارممفمعااات ب اا  من رااة ارمااكأة  

ارنظك هن بع  ارممابت ارفك  ة ةارفاي لةاك من اا ارقاكان ارةاك م ااي  اةكة ارنمال 
هاان امااكأة لات نفااةل    ا ااي ةهااياباق غ   اا إنااي ةماا ت امااكأة فماة اام ةأةف اات 

ااي من ةل شي ةر ا هكل هظ م    ة قةل همك بان ارخ ااب اك   هان ارماكأة 
ارماها ة اا ةاهلل ةنا اي ارماها ة ب نع  ارن اا شا ئا مفا  انا ل اهلل اا  ن ماا انا ل 
   ةب نن   مةة ا بو   ارفي رم فةان ماةة   اف ان ب اا امفاا ت بكماحاة ارعقال أةواك 
من  ائك اركماال ةةاناا نعاك  مصاف ا ااي حفاظ ارابج  اةانات فعاك  إن ارشاماهة 

ماان ارن ااا  ةاالر  خ  مااة اك   ة اام ة  ل  هاي إن ارف ااا م راحاار احفظات ةو ااكا
 ا اك اك   ةانات ر ماا ارشا امة ةمباات اإل اجم ةبا  ن ارحار ةةاان لرا   ف اااب 

 نبةىا اةك ا ةشماهة ةب كة ةمكاكا مك ئا  
 

 دور المرأة ري اإل الم :  -) ثالثا ( 
اباااك  رناااا  ارفااااك   بةضاااةح ماااا ةماااع هاااا  ارماااكأة مااان ارضااا م ةارق اااةة افاااي مصاااك  

هنة ةانةا    نةن  ارففا  ارصب ة بوح ان   ناة ة كمةن اا بن اك ارن ال ر ماةك ر ام ارفكا
بف   من مائ  ةارعكب اي ماها ف م ةانةا  ئ ةن بناف م أح انا ةمال اهلل فعاار   ا 

لا ارمااؤ ة  اائات بااوو لنااب مفااات   ارفةااة ك :    ة مةاان ا رقااةل  إن اراا  ن  9ااا 8ةاو
ةارحاار  ةن ففك اار باا ن احاا  ةةاالر   ةن  اإل ااجمي ماااا ر ع ااي اإلن ااان ارع ارااة

ارفم   ب ن اركمل ةارماكأة ةلةاك ارقاكان ارةاك م كمااب مق  ا ن ةلةاك ن ااا مق  اات 
بكاه م  ةأم ات األنب اا : مة   ةه    ها  م ار جم ةمن  مول  ةمات  ا م   ةاو
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ل ارن ااا اراااةافي ما  ف ااامن ارماؤا كة  باإل مااان ارم اار ةارفضااح ة بااركةح ةاراا م ةةاا
ما فما  ةخ  مة ة م ة  ل  ا اك ةاا ماة ار هاكاااها  ن ار اجم   ةماال فعاار  ا 

 إن ارةاجم هان ارماكأة ااي اإل اجم  147هن رباغ رةم ةأنفم ربااغ ر ان   اربقاكة : 
 ة اال ةا اا  ارةو ااك ماان ارعبااك ةرةاان  مةاان ارقااةل إن اراا  ن اإل ااجمي ماا  أه اا  

هن  امااال مااان اركماااال ةرااام  حمااال ران ااااا  ارةو اااك ااااام  ااانق  مااان حقاااةم ن ة عفباااك 
اإل جم ارمكأة م  ا ة امة ااةر  امف اا هاا  اهفبااك إن ارماكأة فعمال  اخال ارب ات 
ةخاكم  ةهنا نلةك ان اإل جم ةارشك عة أه ت ارمكأة ارحر بارشكاا ةارب اع ةةالر  
حق ا بارم كاث ةاإل مااك ةارعقاة  ةان بففا ةج إب بكضااها  ةب فةاك  هاا  ارا ةاج   

   ةب  مةاان إن نن اا  مااا ةاناات ففمفااع باا  ارمااكأة اااي  ماان ارنبااي محم اصااا  14ا
اهلل ها اا  ة ااام   اقاا  أشااا  هجن ااة بخ  مااة ارةبااك  ا ك  اهلل هن ااا   ةمااا ةاناات 
رعائشة ا ك    مةانة خاصة ةةان  نفصك رامكأة ةى كهن ةةن  مفاةن م كا ةب كا 

كات ةة ااب احفااكام ارة اا  ماان ارحك ااة  اامحت ر اان باا خةل ارممااارغ ةأفحااال ارقااكا
ابمفماهي ةارفوو ك ارمباشك ها  بع  ارمةام  ةرةي نةضا  ةك ارمكأة ببا  إن 

 نع ي بع  ارحقائر :اا 
إن اهلل فعار  خار ارمكأة ةكةب ا  اا  ب عف اا ةىاك  بف كف اا هةامال األمةماة  -1

ة  ةاركىبة ا  ا ةكةب ا فكة بآ مع  راحمال ةاإلنمااب ةمان وام اربقااا هاا  ارنا
اإلن ااني اااي األك  بمااا ا  اا ماان صاافات ا ك اة ةمةف اابة راحااب ةارحنااان 

    ةارعا فة  
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ارةااااجم هاااان ارمااااكأة اارحضاااااكات األماااام ةارشااااعةب اااااان ارحضاااااكات ارمفق مااااة  -2
ةارمعكةااااة بةواااكة ابنائ اااا ارم ااااهم ن ارااال ن  عمااااةن هاااا  فقااا م هااال  األماااة 

 ةارحفاظ ها  ارن ل رفا  األمة  
 
ة  اخاااال ارب اااات هااااا  فنشااااوت ةفعااااا م ةفكب ااااة  ارم اااال ا ااااي فعماااال فقااااةم ارمااااكأ -3

با ااافمكاك ةر ااالا ا اااة مقااا م هاااا  انشااا ار ا بصاااناهة اا راااة   اةا اكف اااا باااارممفمع  
ااإل اااجم كااااع مااا كة ارماااكأة ااااام فعااا  لرااا  ارمخااااةر ارااالو ف فصااا ك  ارعااا ن ة   ك ااا  

 اة  اقا  مااا ارممفمع ةمعل ر ا حقةر موال ماا راكمال إب ااي حار ةاحا  هاة اركئا
اااي ارقااكان ارةاااك م ا ةر اان موااال اراالو هاااا  ن بااارمعكة  ةاركماااال هااا  ن  كماااة   

، ةمةراا  فعااار  ااركمااال مةامااةن هااا  ارن اااا   ااركماال أحاار بارةب ااة  228اربقااك: 
    ااإل اااجم 11رماااا  ر اااا ا ااا  ماااةة ب ن اااة ةخباااكة اةف اااب ا مااان معامجفااا  ةفماكبااا  ا

ة نف  ة فصان ة  اه اة راخ اك ةم ااهمة ااي بنااا  نظك إر  ارمكأة ها  أن ا مةهك 
األخجر ةارمول ةمن وام ا اي أ اة  رالصاجح ةارفكب اة ة اةنا نف ا ا ةماب اا ةم ا  ا 
راكمال  ةاااي ارةمات نف اا  هنااا  من  اات ةارف امااات ففعااار باارمكأة بعضاا ا  شاااكة ا 

ر اا  ا  ا اركمل ةبعضا ا خصا ا  ب اا رةحا ها ففعاار باا  اب ةار ااة  ارفاي فحفاظ
  ةاإل اااااجم أنصااااا  ارماااااكأة ةصاااااان ةكامف اااااا اب ان 12هفف اااااا ة  ن اااااا ةةكامف اااااا ا

اببفعااا   هاان كةح اإل ااجم ةارف اام ارخااا ح إلحةاماا  أحااال اراا  ن إراا  شااب  أىااجل 
ةم ة  أخك  فضا   إر  ارق ة  ارفاي فحا  مان  فحككهاا ارفةاكو فحات لكائاع ةاه اة 

ةضا ح  ااي هال  ارمةضاة   هاة ك اارة بهجمة   ر ا بمةهك ار  ن   إن ماا كا   ف
اراا  ن أن ففةاماا  ارمااكأة  اااي ار اااحة  ابمفماه ااة ةاروقاا ااة ةار  ا اا ة إراا  مانااب 
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اركمال   ةناالةك مان ارن اااا ارااةافي ةااان ر ان  ةك حاضااك بااك  ابنااة  ارحااكث باان 
هب  ارم اب ةانت معاصكة رمعاة ة ةلات  ةم  ةان معاة ة مار اا ماع هماكة بان 

ن ة خااات هاال  ارمااكأة ةةاناات ةب ااكة اااي ار اان ا ااور ا معاة ااة ة اا  ارعااا  ةمااكةا
حااارةم ماراات نحاان نعاا ل بمكاحاال نةاماا  ا  ااا حةةمااة ةفااكت بارنعمااة ة اااات أر نااا 
رةن ةامت اهلل هي ارعا ا ةةان ر ا  ةك اي ارحش  ةفحف   اي ارحضةك اب ففا ة 

  ناب بنات هااي  من ا  ات ارقك ن ة اي ارفصا و راحةام ارظاارم ةةالر  مان ارن ااا
ب اااة بةااكبجا ارفااي امفااا ت بشخصاا ة  نااا كة ارةمااة  ةمواااب رامااكأة ةارةااكم  اك  

 ةارع ل   
 

 ا:حرية المرأة ري اإل الم
رق  أ بغ  اإل جم ها  ارمكأة مةانة ةك مة بمخفاا  هةامال ح اف اا مان  فااة إرا  

حنااااان ةارحااااب  ةمااااة ةأم ة مةاااان اهفباكهااااا م ك ااااة ةأم فحفاااااج إراااا  ارم  اااا  ماااان ار
ةابحفكام اي ش خةخف ا   ةرفةض ا فا  ارحك ة رامكأة بب  من إن نةضاا  بشاةل 

 ةل من :ا
: حار ارماكأة ااي ارح ااة ح ااة ةك ماة نما  اهلل فعاار  ةفبااك  أه ا  حك اة  الحقوق

لا ارمااؤ ة  اائات بااوو لنااب مفااات    ارمع شااة ةارح اااة رامااكأة اااي مةراا  فعااار   اا ةاو
  هااة األ اااغ اراالو ان اقاات مناا  معظاام ارمةاو اار ةار  اااف ك ةهاالا اإلهااجن إب ر اا

ار ةر اة ماان اففامااات فحفااظ رامااكأة ح اف ااا   ةهنااا بباا  ماان إن اإل ااجم هااة صاااحب 
     13اةكت حقةر اإلن ان ةارمكأة ا
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إن هل  ارحقةر شخص ة ةانت أم امفماه ة أم امفصا  ة ة  ا  ة إب ما ا فون ت 
 فا  ارحقةر: امن  ارمكأة ب ر ل خا  ااهم 

 
 شك  اإل جم رامكأة حر ارح اة باهفباكها نف ا معصةمة ةاركمل   -1
 شاااااك  ر اااااا حااااار ارفةاااااك م ارشخصاااااي ألن اااااا مااااان بناااااي ا م ا ةرقااااا  ةكمناااااا بناااااي  -2

  74ا م      ار كاا : 
 شك  ر ا ارحر ارةامل بارقبةل اةاركا  هن ما  فق م رخ بف ا   -3
 اااث اةف ااااب ارحقاااةر ةاألها اااة برف اماااات معااال ر اااا لماااة مار اااة ةامااااة مااان ح -4

 بممك  ارباة  ةارعقل  
أخ ااكا شااك  ر ااا اإل ااجم ارحاار اااي ارم كاهبااة ةه  ااة صااارحة   ا ةافااة ارن اااا  -5

  بعاا  إن فةامنااا شااي ب اا   هاان ارحقااةر  4صاا ماف ن نحاااة    ااةكة ارن اااا : 
 رامك ة نفةام هن ارةامبات ارخاصة بارمكأة  

 
   الواجبات :

ك ن ارةك م ارمكأة راق ام بةل ما  ةةل ار  ا من هباا ات  هاا  حا   اةاا ماع  ها ارق
اركمل اي شك عة اب جم ، ا اي  أهال رفحق ار ارموال اب مان اة مان صابك ةخشاة  
ةهفاااة ة  ااااكة ةهباااا ة ةلةاااك ،ااااي حااا ن إن   اااات مااان ارقاااك ن ارةاااك م ن رااات فقاااكك 

فحمال م اؤةر ة ارا هةة ارا   م ؤةر ة اركمل ةارمكأة  امعل مةانة ارمكأة  مم ا ة ااي
اهلل   ةةااااان ران اااااا ارم ااااامات  ماااان اركه اااال األةل ر اااالا اراااا  ن ارحن اااا  مةاماااا  
ارب ةراة ةارفاا اا ، ااالهبت ارماكأة فابااي ناا اا ارم ااا  ةففحمال ارشاا ائ  ةأنااةا  ارعاالاب 
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ةف اااهم مااع اركماال اااي بناااا ارممفمااع ةفوباات كةااائ   ةفاا هم أمناا  ةا اافقكاك  باااألمك 
    14ن ي هن ارمنةك ةاو اهة اهلل ةك ةر  ابارمعكة  ةار

 
  محددات حرية المرأة  -)رابعا ( 

 هناك بعض المحددات لحرية المرأة نذةر منها :ك
: ابخفجااات با ن اركمال ةارماكأة فعا    المورث الثقاري واللربوا لوجود المرأة -ا

رفاك   ةاألم ال إر  ابخفجاات ة ارفكة مات اي ارفكب ة ةارفنشئة ارمفكاةمة  هبك ا
ةماااا ناااف  هن اااا مظااااهك  ااااةة ة هاااا  ارم ااافة ات ارنف ااا ة ةارعا ف اااة ةابنفعار اااة 
ةابمفماه اااة ااااارق م ةارمعاااا ك ابمفماه اااة ةارفنشااائة ةارعمااال ارااالافي ارشخصاااي ةماااا 
 فعاااار باب ااافع ا  ةاإل كا  مم عااااا فاااؤ و  ةكا أ ا ااا ا بفح  اااا  حك اااة ارماااكأة ةااااار 

ةكهااااة فةة ن اااا ارنف اااي ةارب ةراااةمي  ارااالو  اااؤ و إرااا  ارنظك اااة ارمفعاقاااة بف مااا ل  
ا اافجب شخصاا ف ا اااون األموااال ةارحةاام ةارفصااةكات ةارفقار اا  ارمف اةرااة  ماان م اال 
ألخك رم فحفظ رامكأة م مف ا  بارةمة  افحةرت ها  مك ار مان إرا  أهاكا  فكبة اة 

  ارمااكأة  ةوفام ااة  صااعب فماة هااا ةهاالا ناااف  ماان ابمااةكةث اروقااااي ارمااكفب  بةمااة 
ارم ةن هبك فكاث ارممفمع ةحاضك  ارقائل بوموار  ارمف اةرة ضمن لاةكفا  ةة ا اة 
فعب ك ااااة وابفااااة ةم اااافمكة ةحاضااااكة اااااي اراااالهن ةارفعب ااااك هاااان ارممفمااااع  ااااا ةةرم ا 
ةامفماه اااا ةوقاا اااا ةان ماااا نك ااا  إن نقةرااا  هاااة  هناااا  فباااا ن بصااا   ةماااة  ارماااكأة  

 نشئف ا ةارفكبة ة ةابمفماه ة    ةحقةم ا بارممفمع ناف  من أ اةب ف
 العرف االجلماعي الديني لصورة المرأة ري المجلمع :   -ب
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إن ارنظك إر  ارمكأة اي ار  ن ةارشك عة  ةارممفمع فظ ك بشةل ةاضاا فصال إرا  
ارفنام  بل اب  ةاج ارمكاة  ب ن ممابت ارصفات ةارحقةر ةهما ممابن  ةا  

فب  بعضاا ا باااربع  رفةااةن  ن اا    ماان ارعجمااات  ةةنااان ارمنظةمااة ارن ااق ة ر ااك 
ةارااكةاب  ابمفماه ااة ةففمحااةك اةم ااا ةاال مةةنااات صااةكة ارمااكأة ةماان مانااب أخااك 
ارممال أرعجئقي نف   ارلو  كب  با ن ارماكأة ةاركمال ةاأل اكة ةارماكأة ةارممفماع ااج 

راماكأة  اح    ف  ع إن  لةك ارمكأة اي ممفمعناا ةاإل اجم   نناا ارحن ا  لافا  حفاظ
حك ف اا ةحقةم ااا ةة ان ااا ةاخف اكهااا باوب   صااةكة ةكبمااا فعاا   أ اباب مااا  قااع هااا  
ارمااكأة ماان م اال ةفخااا  ةهماا  إراا  اركماال نف اا  ةاراا  بعاا  ارفقار اا  ابمفماه ااة 
ارخا ئة ةارق م ار اةة ة ة ةا ا م ارمةم  ار  ني من ارمكأة   اارمةضاة  ارمفعاار 

ةشاا  مةانااب أخااك  امفماه ااة رشخصاا ة ارمااكأة بحماااب ارمااكأة ب كمافاا  ارمخفافااة  
ة ةةن راماكأة ا  اا اراكأو األةل ةماا  فعاار باارفعب ك هان حك ف اا ة  ااه  ابخافج  
با ن ارمن اا ن  ضاامن ارحا ة  ارمفعاااك  ها  ااا اااي ممفماع  معاا ن هااا   ارفخف اا  
من من ان ة ارماكأة ةب  مةان ارفصال ااي مةضاة  ارحمااب هان ار  مناة  ارلةةك اة 

 ااا م ااا امف اا   اركمااال اااي إخفاااا لراا  بارف اافك ةكاا ارشااك  ةةامااا ا  ا ت  امفماه
نماب ا   ةها ناا إن نظ اك بعا   ار  منة ةاما فكامعت مةانة ارمكأة ةكاا فحمب ا ةاو

 ارفةم ات ةار كا ات اي ارعارم اروارث ارخاصة بارمكأة :ا
رضاااااعف ا من اااااا افماهاااااات محااظاااااة فقا   اااااة فاااااكو ارماااااكأة ةائناااااا فابعاااااا  راكمااااال  -

ارم ماني ةارعقاي ةهلا ابفما   عار  مضا اها  بمعا ل هان ارممفماع ارالو  عا ل 
ا   ةهن  ةامع  ارفاك خي ةهلا  عفم  اي فحا جفا  ر اا هاا  ارف  اكات ارف ا ةرةم ة  

    ارمكفةاا ة إراا  حةاام  ارماضااي  نف مااة  رعاا م ارااةهي بااون  اربناااا 15ةارب ةرةم ااةا
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ا ارف   ااااك  هااااا  اإلن ااااان  ةهااااا  هجمافاااا   مااااع ابمفماااااهي ةةامعاااا  ا اااانعةغ هاااال
ا خاااك ن  ةفاااك  ارااا ةفةكة   ااااة  ارخمااااغ  إلا ةاااان مف اااةم  األمةماااة  ااااي ارب ئاااة  
ارب ائ ااة  هااة ممااك  إب نماااب  ةارعنا ااة بارةر اا  اااون انفصااال ارمااكأة هاان ارف اااكات 

 مةان ان ارفةك ة ةاروقاا ة  ةابنما ات ارعام ة ةارحضاك ة  اي ارممفمع ارحا  ث ب
ف اه  ها  فنشاة  فال مففاهال  ااي هالا ارعصاك ارالو  ع شا  ةمان ناح اة أخاك  
إلا ةاناات ار ةمااة بمف ةم ااا  ارباا ائي  خضااة   ارمااكأة راكماال  ةهاالا مؤةاا  فاك خ ااا 
ب ب ففةم  اي  ارق كة  ابمفصا  ة  ةارخبكة ارلهن اة ااان ف ةكارعجماات  ابنفام اة 

ارعام اة  ةارفةك اة  أه ات را ةماة مضامةن   قاةم   ااي ارممفماع  ةاكفقااا  ارمفااه م
هاااا  أ ااااغ  ارمشااااكةة ارمفةاائاااة    ااااي ارم اااؤةر ة  ةااااي  ارحقاااةر  ةارةامباااات  
ةهااالا  ارفةاااااؤ  ب مةااان فحق قااا  إلا ةاااان احااا  ار اااكا ن  ب   اااما رااا  بارمماك اااة 
ابمفماه ااة  ماان مباال  من اا   اراالو  ب ب عااة ارحااال   شااةل  مااع ار ااك  ارواااني  

 رعجمة ار ةم ة  ا
افماا  وااني   عفاك   باارفخا  ارالو فع شا  ارماكأة ةهالا اراكأو   افن  هاا  معااا   -

رماااة رقضاااا اها هاااا  ارن اهاااات اإلصاااجح ة  محفااا  ا بابنفصااااكات ارفاااي حصاااات 
ها  ا ارمكأة اي ار ةل ارمفق مة ةما  هباك هان هالا ابفماا  ارمفةاكةن اإل اجم ةنا 

 ن األا اااني ةمحماا  هباا   ة ما اام أماا ن ا اام  نااا ةا ةكااهااة ار   اااةو ةممااال اراا 
بفحك ااك ارمااكأة ةماا  لةااك كااهااة كااااع ار   اااةو اااي ةفاااب ارمكشاا  األماا ن رفعااا م 
اربنات ةاربن ن  قةل ا إن اهلل خار ارمكأة راكمال ر بااع ةال من ماا اماا  ةفقف ام معا  
  هماااا  ةهااااي موااااا   ااااةاا ب ااااةاا اهضاااااؤها ةوهضااااائ  ةحامف ااااا ةحامفاااا  ةحةا اااا
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ارظاهكة ةاربا نة ةحةا   ةصفاف ا ةصفاف  حف  ةا ت أن فنفظم األنو  اي  ا  
 اركمال        

ةأةاا  ما اام أماا ن هااا  ضااكةكة ارفعااا م رامااكأة ةو اااغ هااام رفحك كهااا ا ااة  ااك   إن 
ارمكأة إن اان موال اركمال بفخفاا  هنا  ااي األهضااا ةةظائف اا ةب ااي اإلح ااغ 

قفضاا   حق قااة اإلن ااان ماان ح ااث هااة إن ااان ب قاا ك ةب اااي ارفةااك ةب اااي ةاال مااا ف
اخفجا ااا اااي ارصاان  ةخجصااة ارقااةل ةمااا  ااك  ارمفةااكةن إن حقااةر اركماال رامااكأة 
اي ارقةة ارب ن اة ةارعضاا ة ااي لرا  إنماا ألنا  اشاف ل بارعمال ةارفةاك أم ااب  ة ااة 

 ح ث ةانت ارمكأة ا  ا محكةمة من ا فعمال ارقةف ن ارملةةكف ن  
 

 الثالث :المبحث 
 العوامل المؤثرة على مهارات المرأة ري صنع القرار .

إن ارمكأة ةمنل  من بع ا  أه  ات ارحار ااي ارفعاا م ةارعمال ةارخاكةج إرا  ارممفماع 
إب إن لراا  فاام  ب اابب فظااااك هاا ة هةاماال من ااا   ا اا ة ةامفصااا  ة  اااه ت اااي 

مع اة ارمةكةواة  اع هماة ف ةك ارمكأة إر  إمام ةرةان هناا  بعا  اركةا اب ارممف
فع ر فق م ةف ة ك ارمكأة ةمن هل  اركةا ب ففض ل اركمال هاا  ارماكأة ااي بعا  
ار كا ات ةارم ن ةارمةامع ارق ا  ة اي ارممفمع ةهة كامع إرا  اةاكة ففضا ل اركمال 
هااا  ارمااكأة أو ا اراالةك هااا  األنواا    ةهنااا  هاا ة هةاماال فااةوك بشااةل مااا هااا  

 ة نف كر إر  بع  هل  ارعةامل    م اكات ارمكأة اي افخال ارقكاك
 

 أهم العوامل المؤثرة على مهارات المرأة
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 :العوامل الثقارية   -أوال 
 مةان ارقااةل  بااون ارماكأة مااك ة فعةااغ ااي نفااةغ ا خااك ن اركمال ةاأل ااكة ةارممفمااع 
هاااا  ةاااار ارمعاااا ك األخجم اااة ةابمفماه اااة ةاروقاا اااة ةار ااااةة ة ةار  ن اااة ةاروقاا اااة 

رعجماااة ا فاااا اك   ة قاااةل ا ااا  إن اروقاااااة هاااي لرااا  ارةااال ارمكةاااب ارااالو اعكا اااا  ا
 شاااافمل هااااا  ارمعكاااااة ةارعقائاااا  ةارفاااان ةاألخااااجر ةارقااااانةن ةارعااااا ات ةى كهااااا ماااان 
ارقااا كات ةارعاااا ات ارفاااي  ةف اااب ا اإلن اااان بةصاااف  هضاااةا ااااي ارممفماااع   ةف ااا م 

را غ هاارم األماغ بفعال اروقااة اي فع     ةك ارمكأة اي ارممفمع ةارعارم ار ةم هة 
ك م ار اااةة ااااي ا  ةام اااة شخصااا ة ارماااكأة مااان خاااجل إر ااااا ارفناااام  بااا ن ارماااةكث 
اروقااااي ةارةاماااع ابمفمااااهي  اقاا  شاااةات اروقاااااة مضاامةن هقاناااا ارممعاااي ةحااا  ت 
م منااا ةهجمفنااا ةأاةاكنااا اااام  عاا  ارقااةل ةمااة  اركماال ارحااك اااي مممعفاا  أة ةمااة  

اركمااال ةارشااامةر ة ةوقاااااة ارماااكأة ارن اااب ة مااان ماناااب  ممفماااع ارماااكأة ارمق ااا ة ةوقاااااة
 مانبةابنق ام ب ن ارةامع ةاروقااة من 

أخك  حةل  ةن ف ة ك وقااة ارمكأة ةفةة ن شخص ف ا ارفةك ة ةان اروقااة ارمم  اة 
هاااي اروقاااااة ارفاااي فحقااار ارف  اااك ارحكااااي هقا اااة ارماااكأة ةهقا اااة اركمااال ةاو كاة اااا إن 

ارقضااا هاا  ارفماةة با ن ارقاةل ةارفعال با ن لات ارماكأة ارةاح   ةمال األخاك بشاك  
ةارةامااع ابمفماااهي ةان لات ارمااكأة ةشخصاا ف ا فنمااة ةففةاماال باروقااااة اااي ارةماات 

 نف   بوقااة هصكها   
 : وهناك أمرين البد من ذةرها 
إن ارمااكأة ما اراات فعاااني مواال اركماال ببااا ان ارعااارم اروارااث ماان حاراات ارفخااا   -1

ةلرااا   اإلن اااانياإلمةاناااات ةارةفاااااات ااااي مخفاااا  حقاااةل ارنشاااا   ارعاماااة ةنقااا 
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نف مة حفم ة رما مك ب  من هصةك  ة اة خضعت ر ا أىاب اة باا ان ارعاارم فحات 
    كة األمنبي  

هنا  فقار   ةها ات ةمماك ات هن فة ةكو ا ارممفمع من م ال إرا  أخاك فحا   -2
ارمكأة فحككا امفصا  ا ةامفماه ا نشا  ارمكأة اي مخفا  ارم ا  ن ةبلر  رم ففحكك 

 أب إلا احفات مةان ا ار ب عي اي ارممفمع  
 إن ارح  ث هن ارمكأة  قة نا إر  أن نعك  بع  األمةك مول :ا

: هااة معكاااة رااالات أو لات ارمااكأة ةمعكاااة ا خااك ن ماان خااجل  * *   الحككوار  
ارخاف اااااة فقك اااااب ةم اااااات ارنظاااااك أة فعم ااااار ةفااااا م ر األاةااااااك ا اااااة  فنا اااااب ماااااع 

ابمفماه اة ةاروقاا ااة رامااكأة ح اث ففحااةل ارمااكأة إراا   ة ا اة راحااةاك ةابمفنااا  ةااار 
إكا ف ا ارةاه ة ةارشاعةك باارفمةن ارشخصاي ةهناا ناك  إن ارماكأة لات ارا ةك ارفعاال 
فنف   أ اةب ارحةاك ارمةضةهي ارعقجني رففا ارحةاك ارحق قي ب ن ا ةبا ن اركمال 

 كةكة ارلات بما فحقر ارفةا ن اي شخص ة ارمكأة  ةارممفمع ةبلر  فحقر ص 
 عاااك  اارااا ةفةك شااااةك مصااا ف   اااا م   بونااا  ارفكب اااة ارمقصاااة ة  **  اللعلكككيم :

ارمنفظمة ةارم اكغ ةارفعا م   هة ارم  ان ارلو  حفاةو هاا  ماؤوكات ارففااؤل ا ماا 
فعا م  فعار بف ةك ةضع ارمكأة ارعكب ة ةم  ظ كت افماهات فؤشك نمة اك   من ار

رامكأة ةاض جه ا  با اكة امفصا  ة ةامفماه ة ة  ا  ة م  ا ة اب انا  مان ارخ او 
أن فففك  ارفعا م بمفك    ا   ك ةضاع ارماكأة ا ناا  مشااةل من اا انعا ام ارف ااةو 
اي فة  ع ارفعاا م با ن ارمناا ر ارحضاك ة ةارك ف اة ةابنق اا  هان ار كا اة ااي  ان 

ألم اة رام فشامل إب ها   ما ال مان ارن ااا ةهناا مبةك ةالر  األم اة ةحماجت محاة ا
ااألم ااة ف اا م اااي فةااك غ ارفخااا  ةخضااة  ارمااكأة ةف  اا  ماان فبعف ااا ةه ر ااا هاان 
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ارم اااهمة اااي ارف   ااك ةاااك  اراافعام اماال بةو ااك ماان ارفااك  ارمفاحااة رااالةةك ةماا  
  هاا  اراكىم مان ان ارفعاا م   خفاا  16 ةةن بةر اا األمك شان ةب ك ااي لرا  ا

رمعكااة ارم ااكات افمع إر  أخاك أب أنا   صاب ااي ها   ةاحا  ابةهاة نقال من مم
   ةارم ك اة فموال مم اع 17ةارق م  ارفي  مفاة ا هلا ارممفمع من م ل إر  أخاك ا

مؤ  ات ارفكب ة ةارفعا م هاا  اخافج  م افة اف ا ةمكاحا اا ةفاةوك ااي  ارفاك  بعا  
رم ك اة ةها م اةفماال ارمكاحال أ كف  ةهنا إضكاب ةه ة  اإلاكا  هن ابرفحاار با

ارفعا م ة ارمقككة   ؤ و رعكماة ف ة ك ةفنم اة م ااكات ةما كات اإلااكا    ةب نن ا  
ارفكب ااة هااي هما ااة هامااة  فة اا  ارفااك  ر اافجئم مااع ف اااك ارحضاااكة اراالو  عاا ل ا اا   
ا ااي هما ااة  قااةم  ب ااا ارممفمااع رفنشاائة إاااكا   ر  ااا كةا ارم اافة  ارحضاااكو ارعااام 

ارفكب ااة اشاامل ةاهاام ماان مف ااةم ارفعااا م ب أن  ارعما ااة ارفكبة ااة هااي هما ااة  امف ااةم
فن اااةو فحف اااا  ارعما اااة ارفعا م اااة ةفضاااع ا فحااات مناح اااا ةرفشااامل ارفاااك  بمم اااع 
مةانباا  ارنف اا ة ةارعقا ااة ةارم اام ة ةارخاق ااة ةارفةك ااة ةف اااه   هااا   ارفة اا  مااع 

اا م ما اا  مان ارفكب اة ةر اك  نف   ةمع ارممفمع ارلو  ع ل ا   رلر   ةاةن ارفع
 من  ة ب ارمعكاة ةارم اكات ةار اك ة بارعام ةارعاةم   

:  اااك  اربااااحوةن ابمفمااااه ةن اراااةهي ابمفمااااهي بونااا  حامااال ا كاا  لكككوعي** ا
ةاألاةاك ةارفصةكات ارمةمة ة اي ارممفمع اي هصك معا ن  ةارفاي فم ا   ارةاماع 

هن  ار مات األةواك مةهك اة ارمج ماة ابمفماهي ةهة نظام كةحي مفةامل  عبك 
راممفمع ااةل هصك  معا ن  ةمفناة  مان اراةهي  ابمفمااهي ةهاة ما   فم ا  ااي 
ارفةاااك ةارااا  ن ةارعاااام ارفا ااافة ةارمعفقااا ات ةارموااال ة حااا   ارةاماااع ابمفمااااهي رافاااك  

 ةارممفمع  
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ااااارةهي ار  ا اااي   اااف    ارةاماااع ابمفمااااهي ارخاااا  بمممةهاااة امفماه اااة مااان 
هجمة فكب  ا بار ا ة ار  ا  ة من أمال ضامان ةحا ة ارح ااة  ابمفماه اة  خجل

ةأو نشاااا  لات  خاصااا ة   ا ااا ة  ةشااا  هنااا   ةك ارفاااك  هنااا ما  قاااةم بناااة  مااان 
ارفمو ل را ا ة هة ةهي   ا ي   ةارةهي اروقااي   شا ك إرا  ةال ارقا م اب ماب اة 

مامااة هج مااات امفماه ااة ها رااة ، ارفااي فشاامل إر اااا ا ااف جل اإلن ااان رالن ااان ةاو
ةهماااا  اراااةهي اروقاااااي  هةمحاااة األم اااة  بااا ن مخفاااا   ائاااات  ارشاااعب  ةببااا  إن 
نف ماا  ماان ارااةهي هااة ا كا   ارفاااك  رمح  اا  ةا ماا  رةامعاا  اروقااااي  ةابمفمااااهي  
ةار  ا اااي مفضااامنا األاةااااك ةارفصاااةكات ةارمعفقااا ات ار اااائ ة ااااي ممفمعااا   حاااةل 

ف ااة ك ممفمعاا  ةفح  اا   اااةة  ةنشااا   ابمفماااهي  اإلاااكا  ةاألشاا اا  ر ااؤوك اااي 
   18ةار  ا ي ا
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 العوامل االجلماعية   -ثانيا
 اللنشئة األ رية  واالجلماعية   
ارعارم ابمفمااهي ا م شا ل   انةن   ارفنشائة ابمفماه اة  هما اة فاقا ن  رق  هك  

كبا هاا  ارفك  م ما ة مقا  غ ةمفاه م ممفمعاة ارالو  عا ل ا ا  بح اث  صابا مفا 
إشاا ال مممةهااة ا ةاك فحاا   نماا   اااةة ة ار ااةمي ةةاالر  هكا ااا اراا ةفةك صااا ر 
األ ااة  بون ااا هما ااة فمااكو ب ااا إمااكاك اراا ةااع اااي افماهااات مقبةرااة امفماه ااا ةان 
ارماناااب ار  ا اااي ااااي هااالا ابفماااا  ةمااا   ؤخااال هاااا  انااا  فحاااةل ارااا ةااع ارخاصاااة 

اك بع ا ة ارما   ةمان ة اائا ا األ اكة ةارشخص ة إر  ارم  ان ارعام م   ةةن ر اا  وا
ةارم ك ة ةة ائل اإلهجم ةارعمل ةى كهاا ها   إرا   ما  ارفاك  ااي ارمماهاة ةاار 
إىكاضاا ا ةمعفقاا اف ا ةأنمااا   اااةة ا ةفخفااا  هما ااة ارفنشاائة ابمفماه ااة رااالةةك 
هن اإلناث ةارفم   ب ن ما  ةةن منل اراةب ة ةهال  ارعةامال ففجشا  بارن ابة راالةةك 

  ا  بارن اابة رالناااث ةارفنشاائة فك اا  ارقاا م ارمةكةوااة بارقاا م ارم  اا ة ممااا   ااحب ةفاا
   19ةل مؤ  ات ارفنشئة ابمفماه ة ةااة ا

بقااا م ارحااار ةارخ اااك  هاااي منظةماااة  ارقااا م ابن اااان ة القكككيم والعكككادات واللقاليكككد: -
ةارممااال اااارحر مضاامةن ارقاا م ابمفماه ااة  ةارعاا ل اإلن اااني ، ةارخ ااك مضاامةن 

رقااااا م األخجم اااااة ةار ااااااة  اإلن ااااااني ةارمماااااال مضااااامةن ارقااااا م ارلةم اااااة ةارحاااااغ  ا
اإلن ااااني  ةبمةماااب هااال  ارقااا م ففمحاااةك مااا م ارماااكأة ةارممفماااع  ةاااار  كماااة اراااةهي 
ارفةكو  ةارفق م اروقااي ةارعقل اإلن اني رةن مةهك ارقا م  فعاار بارعقال ارحاك ةهناا 

ارحااك ارفااي ففعااار ا  ااا بارضااكةكة  ب مةاان اصاال ماا م ارمااكأة ارحااكة  ةماا م ارممفمااع
 ارصجت ابمفماه ة ةاروقاا ة ةار  ن ة ةاألخجم ة ةار اةة ة ار ائ ة اي ارممفمع  
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اارةهي ةارمعكاة هما ارالان  ة بان ارمكأة م مف ا ةةمة هاا ةاحفكام اا ةحقةم اا ااي 
 اااة ارممفماااع ةاأل اااكة  ة ةكهاااا ااااي ارفما ااا  األ اااكو فكبة اااا ةنف ااا ا ةم م اااا ةبمماك 

افخااال ارقااكاكات  بشااون األ ااكة ةارممفمااع اااون ارقاا م ةار اااة  ارخااا  بااارمكأة ارفااي 
ف فم ها من ارممفمع  ق  ها ب ةكها  ة ها نا ارعمال هاا  فحك كارماكاة بشاةل ةامال 
ماااان مم ااااع ارفقار اااا  ارمخفافااااة ةارمةكةوااااة هااااا  إن  كاهااااي ة ؤخاااال بنظااااك ابهفباااااك 

 ااة األصاا اة ةب نةااةن مقااا  ن رنمااةلج ارمااكأة ارمةانااب ابمفماه ااة ماان ارفقار اا  ارعكب
ار كب اااة  مفمااااها ن ماااااي ممفمعناااا مااان فقار ااا  ةأهاااكا  امفماه اااة   مااان خجر اااا 
 فع     ةك ارمكأة ةةظ فف ا اي مم ع ارم ا  ن ةةضع أ غ ربناا ارباا  بع ا ا هان 
نظااكة اب اافخفا   اااي ارمااكأة ماان فماهاال  ةكهااا بارح اااة ابمفماه ااة ارمااؤوك بشااةل 
ةب ااااك ماااا ا اااااي ةضااااع ارمااااكأة  ااااةاا ةااااان اااااي ممااااال اخف اااااك اراااا ةج أةةةن ااااا أ اة 
اإلنمااااب أة  ااااب ارعاااام ةارعمااال ارمناااف  أة ارنشاااا  اروقاااااي   ةام ااات ارماااكأة ااااي  
ارااة ن ارعكبااي ةمااا اااي  ااائك أم اااك ارعااارم نااة  ماان ارفم اا  ارمن ااي ةهاالا مااا م   

 فعفك   ب ا ن :  ارمكأة ةمعل اربحث بةصف ا أمك م م   ةهنا  معةمات
  ا فقار   هم قة ارملةك 1
 انخفا  ارم فة  ابمفصا و   -2
 اق ان اإل اكة ار  ا  ة رف   ك ارةضع   -3

اكصااة ةةاالر  ارممفمعااات  بااوو  حظااإن ارمااكأة اااي بعاا  ارممفمعااات ارعكب ااة بف
اإل ااااجم ة افااااك  إن ارمااااكأة من ة ااااة ب فباااا و  أو كأو ةمشاااااكةة ةفبعاااا  هاااان أو 

بعا هااا ماان ارممفمااع مةضااة  فماا اكو ةهامااي مف اا  األمااك اراالو    اا  ماان فخاف ااا ةاو
   24ارحق قي ارفعال ا 
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 :  ثالثا : العوامل ال يا ية والقانونية

ارمشاكةة ار  ا  ة رق  اففر هاماا ابمفماا  ار  ا اي هاا  أن اا هما اة امفماه اة 
ةن ر  ا  ارفكصاة   ا  ة  اعاب ا  اا ارفاك   ةكا ااي ارح ااة ار  ا ا ة رممفمعا  ة فةا

ر شاك  بةضع األه ا  ارعامة رممفمع    ةهاي أاضال ارة اائل رفحق ار األها ا  
ةانما هاااا ، اارمشااااكةة ار  ا ااا ة ف ااا ك مااان ح اااث  أهم ف اااا منباااا إرااا  مناااب ماااع 
ارمشاااكةة أبمفماه اااة ةفعكا ااااا صاامةئ ل ه فماااةن ةن ا اااةن  بون ااا ارنشاااا  ارااالو 

فاوو ك ااي هما اة صانع ارقاكاك ااي  ارمؤ  اة  قةم  با  إااكا  ارممفماع  قصا  با    ار
ار  ا ااا ة ةرةهكاناااا إن ارمشااااكةة  بمعناهاااا ارفعااااةن أة اإل ااا ام ااااي أو حاااال مااان 
ارنشا  اإلن اني ةارمشاكةة ابمفماه ة اا ارشعب ة    فعني مشاكةة إاكا  ارممفمع 

 اي صنع ارقكاكات ةاإل  ام
مةةنااات اربناااا ارقااةمي  اااي فنف االها ةماا   ف اااب لراا  إحاا اث ف  ااكات اااي بعاا  

راممفمااع، ةماا  هكا ااا امااجل معااة    هااا  أن ااا حاار ارفااك  إن  ااؤ و  ةكا مع نااا 
اي هما ة صنع ارقكاكات ار  ا  ة ةان  كامب هال  ارقاكاكات بارضاب  ة ارفقاة م بعا  
صاا ةكها ماان مانااب ارمؤ  ااة ار  ا اا ة إن أ ااباب ماااة مشاااكةة ارمااكأة باااب نشاا ة  

م ااااا ة ب عااااة  ارفنشاااائة ابمفماه ااااة ار  ا اااا ة ةنقصاااا  ار  ا اااا ة هااااي ضااااع  فعا 
ارفنشاائة ماان ار فةرااة هااا  أن ار  ا اا ة مقصااةكة هااا  اركمااال ةهاا م ماا كف ا هااا  

 امفحام ا ةنظكة ارش  ةابكف اب ارمةم ة رامكأة ارعاماة بارممال ار  ا ي  
 -القانون  :
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 اا ارقانةن اة ةبارفااري إن ارمشةاة ارةب كة ر   ارمكأة ارعكب ة فةمن اي م ا اا رحقةم 
ا اااي ب ف اااف  ع حما اااة نف ااا ا ةار ااابب ااااي م ااال ارماااكأة حقةم اااا  عاااة  إرااا  هااا م 
مشااااكةف ا ااااي هما اااة صااانع ارقاااكاك ةةضاااع ارفشاااك ع ، ااااارقةان ن ارخاصاااة باااارمكأة 

 ارعكب ة فعةغ أةضاه ا األخك  امفماه ا ةامفصا  ا ةوقاا ا ة  ا  ا  
 

 اال لنلاجات : 
 دد من اال لنلاجات نذةر منها :ع لوصلت الدرا ة إلى

ه م م كة ارماكأة ارعكب اة هاا  ا افوماك  امف اا رخ ماة ةفنم اة ارممفماع ب ابب   -1
هااا م حصاااةر ا هاااا  حك ف اااا ةضاااع  م ااافة  فعا م اااا أة إرااا   ه هاااة وقف اااا 

 بنف  ا ةضع   ةكها اي افخال ارقكاكات اي األ كة ة ارعمل  
خاصاة مان ارف ما ل ةانح ااك  ةفكاماع  ةكهاا فعاني ارمكأة ارعكب اة ة ارعكام اة  -2

ااااي ارممفماااع ب ااابب اب  ةام اااة بااا ن ارفةاااك ةارةاماااع ااااي ارممفمعاااات ارعكب اااة 
 همةما  

اخفافاات ا كاا ةارنظاااكة بخصااة   ةك ارماااكأة اااي ارممفماااع اإل ااجمي ب ااابب  -3
ارفف ا كات ةابمف اا ات ارخا ئااة رانصاة  ارقك ن ااة حاةل ةضااع مةاناة ارمااكأة 

 مم    ةكها   ةمحاةرة رف
فاعااب ارفنشاائة األ ااك ة ةابمفماه ااة  ةكا ااااهج اااي اةف اااب ارمااكأة ارشخصاا ة  -4

 ارقة ة أة م كف ا  ها  فحمل ارم ؤةر ة   
بااااركىم مااان ارااا هةات ةارم اااة  ارعكب اااة ارةاضاااحة رم ااااةاة ارماااكأة باركمااال ةماااا  -5

كب اة بع اا ة حصاات ها ا  ارمااكأة ار كب اة مان مةانااة ة ةك ، اقا  ظاات ارمااكأة ارع
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ةفااكاةح اااي مةارااب ماماا ة ب اابب ارمااةكةث ارةب ااك ماان ارقاا م ةارعااا ات ةارفقار اا  
اااي ارممفمااع ارعكبااي ارفااي أوااكت  ااابا هااا  وقااااة ارمااكأة ةأضااعفت   ةكهااا اااي 

 ارمشاكةة اي م ا  ن ارممفمع ةااة  
هاااا  اراااكىم مااان ظ اااةك ةفو ااا غ فممعاااات ةمنظماااات إن اااان ة ااااي ارممفماااع  -6

 ال  ةك ارمااكأة محاا  ا اااي ارمشاااكةة ار  ا اا ة ةفقا اا  ارمناصااب ارعكبااي اااج  اا
ارق ا  ة رع م ااها ة هل  ارمنظمات ةارفممعات اي ففع ل حقةر ارمكأة ارم ن اة   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوصيات :
ا ارعمال هاا  اهاا ة فاه ال ارممفماع ةاار اب اغ ارصاح حة ارفاي فةفال ارفعاا ل 1

 ار امي ب ن ةااة مةةناف    
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ارعماال هااا  انماااح اراا هةات ارفااي فاا هةا اراا  فقا اال ارفاااكر باا ن اركماال ةارمااكاة   -2
 من خجل نشك ارةهي ب ن ةااة ا  ا  ارممفمع  

ارعمااال هاااا  انمااااح مشاااكة  محاااة ابم اااة ارااالو ابفااا أ مااان مكحااااة ار ااابع نات  -3
 ةاصجح ارخال ارلو انفاب  بع  ارحكب ارعكام ة اب كان ة ةحكب ارخا    

 اال  ماان مااةك ارعااا ات ةارفقار اا  اربار ااة ارفااي ف اا   اماان ارممفمااع  ةافبااا  ارفقا -4
 اب غ ارعام ة ةاإل جم ة اي ارفنشئة اب ك ة  

ابةففاااا ماان كاااع ارشااعاكات ارفااي فاا هةا اراا  اهااا ة بناااا ارممفمااع ماان خااجل  -5
 ا ما  اك  ارعمل ةكاع ارم فة  ارمع شي ارجاكا  بما ا  م ارمكاة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
 أةب: ارمصا ك ارعكب ة :

 ا ارقكان ارةك م   1
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 ا ارةفب   2
   ،  كا اااات ااااي حك اااة ارماااكأة ، ماااائ ة شااابعا ،2444ا اااا مممةهاااة مااان اربااااحو ن1

 ، ار بعة األةر  ، مؤ  ة ار مان راصحااة ةارنشك   2443األةر   ار ةكة
،  ا ا ارماااكأة ارمصاااك ةهبااا  ارماااةا  ، ا اااك ،ةف اااب حقاااةر اإلن اااان ،مكةااا  مضااا -2

2443   ،  18  _1   
    64،   1993حقةر اإلن ان ، ارفم    ض  ارمكأة ،ا  نا  األمم ارمفح ة -3
 حقةر ارمكأة    اركاةو ، ن اك ، ةف ب -4
ر كا اة هاام ارانفغ ابمفمااهي ، ب ا ا     ، ارما خل 1992ارع  ة ، اة  ة ،ا -5

 ،  اك ارحةمة را باهة ةارنشك 
ا  م   ة اي هام ابمفما ،فكممة   ،افماهات2441بةغ،م ش ل هاكا ، ابم -6

ب ات  ةهب  ارمنعم ارح اني ة خاكةن   ار بعاة األةرا  ، أح ان محم  ارح ن
 ارحةمة  

   1989ارحم اني،ار ةفةك شع ب احم  ،مانةن حمة كابي ، مامعة ب  ا  ، -7
امااااكأة اااااي اإل ااااجم ،   ، ارحقااااةر ار  ا اااا ة ر1983ااااا أرشااااةاكبي،هب  ارحم اااا  ، ا8

 ارناشك منشوة ارمعاك  اإل ةن ك ة  
   248 -246،   2443ا ارفم مي ة خكةن ، كا ات اي حك ة ارمكأة ، 9
  ةمجر ا  ابنفكنت   ا مصة ماةة  بو اي ارقكان ارةك ماةفاب ممال ارمكأة14
ك  مماة ارفكب ة اإل جم ة ، ممااة شا ك ة فصا 1999ا ار هاةو ،ن ال امم  ،ا11

 شكةة ارخن اا را باهة   7هن ممع ة ارفكب ة اإل جم ة ،ارع   
 ر كا اااااة ارشاااااك عة اإل اااااجم ة ،   ، ارمااااا خل1969،هبااااا  ارةاااااك م ،ا  اااااا   ااااا ان12

 اإل ةن ك ة ، اك همك بن ارخ اب را باهة ةارنشك  
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 ، ،اراانظم اإل اااجم ة  1987ااا أرب ااافي،من ك حم اا  ،أرنع مااي ، ااضاال شاااةك ،13
   ، م بعة ارفعا م ارعاري  ار بعة األةر

ارمااكأة ة ةكهااا اااي حكةااة ارةحاا ة ارعكب ااة ،بحااةث ةمنامشااات ،مكةاا   كا ااات  ااا14
  232،  1981ارةح ة ارعكب ة ،رب كةت ، ربنان ،

 مماااااة ارفكب ااااة اإل ااااجم ة ، مماااااة شاااا ك ة ، 2441ااااا أرباااا كو ،ةر اااا  ىفااااةكو ،15
 ن ااااا را باهاااة ،شاااكةة ارخ 6 فصااا ك هااان ممع اااة ارفكب اااة اإل اااجم ة ،ارعااا  

   36ا34  
 مةفبة ارةة ت   1982ا ارفا   ،  ح   ،ارمكأة اي ارومان نات ، 16
  مضاااا ا هكب اااة ا ااااي ارةحااا ة ارعكب اااة ةمضاااا ا 1984اااا مممةهاااة بااااحو ن ،ا 17

ارممفماع ارعكباي ا ارف  ااكات ابمفماه اة ار اانة ار اابعة ،ارعاا   اروااني ، هاا   
  كا ات ةارنشك    ،ربنان ارمؤ  ة ارعكب ة را9خا ا

وقاال ارةامااع ةف اعااات    ،ارمااكأة ارعكب ااة ا باا ن 999ااا مممةهااة ماان ارباااحو ن ،ا18
   مكةا 15ارفحكك ،ار بعة األةر  ،ب كةت ، ا ااة ةفاب ارم افقبل ارعكباي ا

  كا ات ارةح ة ارعكب ة  
   21   ،مماة ارفكب ة اإل جم ة ،ب  ا  ،ارع   ،2444هب  ارقا ك،احم ،ا ا19
اروقاا اااااااااة    ،ارمعةمااااااااات2441ائي، با هبااااااااا ا هلل معااااااااكة  خضااااااااا ك ،ااااااااااار 24

رامشاااكةة ار  ا اا ة رامااكأة ارعكام ااة ا  كا ااة م  ان ااة اااي م  نااة  ةابمفماه ااة
 ب  ا  ك ارة مام ف ك ،مامعة ب  ا  ،ةا ة ا  اب ،م م ابمفما   

 
 


