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شّّتدت و  .مسّاواة  بّي  الجنسّي الفّ  تحييّّ  والفتيّا   جّا مسّّاهمة الرّ  ةأهمّيّ مّ  1991 لعّّا  بيجّي مّ  د برنّام   أّكّ

تطبيّّّ  المسّّّاواة الكاممّّّة بّّّي  إاّل أّ  ة، ة والمدنّيّّّحيوقتّّّا السياسّّّيّ ا فّّّ  ح ّّّو  المّّّرأة  مّّّ  ما كبيّّّرً رة تيّّّدّ السّّّنوات األ يّّّ
المؤسسّات    فّ  نتايّة المطّاو روم  مّ حوّ موك، والّذي سّيرة والّسّوالنظّف  اليّي  الفرديّة  ا مييً  اًل ب تحوّ الجنسي  يتطمّ 
 .ا بالمرأةيجعمتا أكثر ترحيبً فاالجتما ية 

   الفا ّّ  بّّي  الجنسّّي  والّّدّ الشّّراكة  مّّ  أسّّاس مفتّّو  مبنّّّ  ا لممسّّاواة بّّي  الجنسّّي  نموذًجّّ ي  البتّّا  ّ   تعّّالي  الّّدّ تيّّدّ 
 : البتا النت   يرتكز  ميتاة ثالثة  نا ر أساسيّ  اكهن. م  أج  تحيي  المساواةجا  والفتيا  لمرّ 

  العّال  التّ  تفّر  ة، حتّ  فّ  منّاط  ر لميّي  األساسّيّ االجتمّا   المتطّوّ  تغيير والتحّول بّالممتزمّو   البتا يو
اء البّنّ التعّاو يّتت  مّ   ّال   الّذي تبيّ  آثّار التغييّر  إ ّ . المّرأة تيّّد ة  يبات  م  طري  يافيّ ياليد الثّ فيتا التّ 
المجتمّف لتشّجيف ود ّ   نّا نّد و جميّف أفّراد، فإنّ وبالتال . بينتما ساء وليس م   ال  المواجتةجا  والنّ بي  الرّ 

تنّ  يمكّ  تحييّ  ب مّدركي ، وحيّوقت  اننسّانّيةالمسّاواة نيّ  مّ  أجّ   والكفّام  قابميّاتت ّ تطوير كامّ  ساء لالنّ 
الفتيّا  تعمّي   ،ولّذلك، يّت  دا ّ  األسّرة. اساء مًعّم  الرجا  والنّ  م  المدى الطوي  إذا   أكثر م  ذلك بكثير

  بوضّف جّا  والفتيّا  فيمّا يتعمّّدا ّ  الجامعّة البتا يّة بّرام  لتثييّو الرّ  نّظ وتّ نّاث، ناحترا  جميّف ا والفتيات
  الجنسّّي  كتّّدو لمسّّاواة بّّيا د ّّ  وتّّروي  فّّ  المتنو ّّة لتعزيّّز مشّّاركتت ة دابير العممّيّّالتّّّوضّّف  المّّرأة، ويّّت ّ 
 .لمجامعةمشترك 

 س  بالمساواة بي  الجنسّي  سّوو يتّ  امجتمعً   ّ إ.   المرأةبتيدّ ا وثييً  اجا  والفتيا  ارتباطً طوير الكام  لمرّ التّ  يرتبط
نبّّذ و  ،ًدا فّّ  نواحيتّا الم تمفّةتعّدّ و  أكثّّر توازًنّاطّور بطرييّة جّ  والمّرأة مّّ  التّ   الرّ يمّكّّ ا،ي ّد  م ّالحتما مًعّ

 سّّاء الحّّ ّ مّّنا النّ ، ويلمعا مّّةكّّة المحرّ  ليّّّوةلتغييّّر ا لمغايّّة  أمّّرا  حيويّّاهمّّا  ذا المّّ، مطيّّة الجامّّدةالنّ  يوالّّبال
 ة بكّ ّ  م  االحتياجات ال اّ ّ وم  التعرّ   الجنسي  مكّ هذا التطوير ي   كما أ ّ  .الكام  ف  د و   ال  العم 

ا اسّتبدا  العالقّات   أيًضّويمّكّ. ة المّرأةليضّايا المرتبطّة ب ّحّ ا لحّ ّ  ذا أهمّيّة حيويةّةا و ًيّ ا يوِجّدمّمّ ،منتمّا
ّّغيّّر المتكاف ّّة والميّّو  نحّّو التيمنّّة  ّّب ةوالعدوانّي عّّاو  وتياسّّ  المّّوارد سّّ  بالتّ ة بّّي  الجنسّّي  تتّ شّّراكات حيييّي

 .و نف اليرار

  ّنحو كوالتحرّ    االجتما  ّ لتحوّ ة تتواف  مف قوى اة  ضوية مستمرّ  مميّ     المرأة  م  أنّ و  إل  تيدّ ينظر البتا ي 
تربيّة وتثييّو الفتيّا  انقّدا   مّ  بدايّة، متمّا كانّت متواضّعة، بب نو ّ نّا إنّ . اال تراو بوحدة الجنس البشري
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جّّا  أ ّّال ، وبإشّّراك الرّ هّّ  ضّّم  الحّّدود المرسّّومة مبّّادرات ب تطّّوره  االجتمّّا  ّ منّّذ المراحّّ  األولّّ  مّّ  
 .ساءجا  والفتيا  مرتبطة بم الا النّ م الا الرّ  بت ّ  ًيا أكثر و  إدراك عزيزة م  أج  تلتذ  العمميّ ود مت  

  نحّّو تطبيّّ  هّّذ  المبّّادئ، يبيّّ  البتّّا يو  متفّّا مي ابمّّدً  182فّّ  ومسّّاهمت    ّ مجتمّّف البتّّا  بّّرة الفّّ  ضّّوء  
 .دوالتتحيي  هذا جا  والفتيا  ف  مرّ ل المتناميةبشت  تحيي  المساواة بي  الجنسي  والمشاركة 
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