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، وعنػدما يػدنمف ميػداف النػوانيف سيأتي اليـو الذي تشارؾ فيو النساء بشكؿ كمي ومتكافئ في شؤوف العالـ"

 " .روببكؿ ثنة وقدرة، ستتوقؼ الحالعظيـ والسياسة 
 حضرة عبدالبياء

 
التغييػػر الػػذي يتطمبػػو مبػػدأ المسػػاواة فػػي النػػاحيتيف  اتسػػاعإف الغايػػة مػػف ىػػذا المنػػاؿ المػػوعز، إظيػػار عمػػؽ 
والننػد النػانوني الحػديث النػا  نفػاذ بصػيرة  وبنػاء عمػ النانونية والمؤسسية، وذلؾ مف المنظػور البيػا،ي، 

لنػد  . كما يرـو المناؿ إل  اإلشارة بإيعاز إل  طبيعػة ذلػؾ التغييػر كمػا وصػفتو الكتابػات البيا،يػة .بالنساء
 تمتػػد الكتابػػات البيا،يػػة لتشػػمؿ أيضػػاا كمػػا  ميدايػػة عمػػ  مسػػتوي أناقيػػات الفػػرد،كػػاف الػػديف دومػػاا مصػػدراا ل

ػػيػػي تفػػر  الحيػػاة العماعيػػة لمعػػنس البشػػري، ف  ا، ومبػػادئ وعمميػػات مؤسسػػية لتنػػـو عمييػػا ىياكػػؿأحكاما
أنمػػاط  أف تنػػو  ىػػي فنػػط بمنػػدورىا وىػػي ىياكػػؿبػػيف العنسػػيف،  تحنيػػؽ المسػػاواةلاعتماعيػػة واقتصػػادية 

 .لتحؿ محميا في نياية المطاؼ الحالية النضوع
 

بيػػاف مػػؤتمر بكػػيف بعنػػواف ي ففػػ . سػػبؿ تحنيػػؽ المسػػاواة حػػدأ وىػػ نانونيػػةالنػػوانيف واظنظمػػة ال إصػػاحإف 
(Platform for Action )ّيػة، عز،يػاا عمػ  اظقػؿ، عمػ  مػف المعػا ت اليامػة المعن كػؿعيات تيسػتراتعتمػد ا

عػػادة طػػري، و عمػػ  المسػػتوي الن   تنفيػػذىاالنػػوانيف و  سػػفّ  كمػػا ذكػػر إ  أنػػو و .  توعيػػو المؤسسػػات الحكوميػػة ا 
ر النػيـ والمواقػؼ الشنصػية يتطػو تنميػة و فنط إذا ترادفت مػ  فعاؿ  تأثيرذات ىذه التغييرات كوف تس ،مراراا 

 .وا عتماعية
 

فػػالنوانيف والمؤسسػػات  . يكػػوف سػػبباا ونتيعػػة فػػي الوقػػت نفسػػوالنػػانوني والمؤّسسػػي أف  لتغييػػراإف بإمكػػاف 
فػػإف  ،وبػػالعكس. تتغيػػر نتيعػػة مواقػػؼ عديػػدة ليػػا مػػف التػػأثير مػػا يكفػػي لعمػػ  اظصػػوات التشػػريعية الازمػػة

 معػايير عديػدة لمسػموؾ وضػ المواقػؼ أيضػاا، وذلػؾ عػف طريػؽ  ؿ ىذا التغيير يؤدي بنوة إل  تطّور فػيمث
ولمنػػوانيف والمؤسسػػات التػػي تبنػػ  .  عمميػػة تدريعيػػة لتغييػػر تطمعػػات المعتمػػ  مػػف نػػاؿ، و موضػػ  التنفيػػذ

تعمػػؿ فػػي ا تعػػاه  بػػد ا مػػف ذاؾ دوف تغييػػر فػػي مواعيػػة الواقػػ  ا عتمػػاعي العديػػد تػػأثير مماثػػؿ، ولكنيػػا
 .التغيير إعاقةول،ؾ الذيف يرغبوف في أمتيالؾ و السمبي لدعـ وض  قديـ 
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فعمػػ  سػػبيؿ  . لمسػػاواة بسػػيط مػػف الناحيػػة التننيػػةإف العديػػد مػػف اإلصػػاحات النانونيػػة الضػػرورية لتحنيػػؽ ا

 نتيػػػاؾ حنػػػوقيفالنػػػوانيف التػػػي تحمػػي الحنػػػوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية لمنسػػاء، وتصػػػؼ العػػػاج   سػػػف   ،المثػػاؿ
.  وفػػػي بعػػػ  البمػػػداف ا رادة السياسػػػية لمنيػػػاـ بػػػذلؾ أمػػػراا صػػػعباا بوعػػػو نػػػا ، إذا تػػوفرت ، لػػػيسوتطبينيػػا

ـّ ضػػماف  . شػػوطاا كبيػراا فػػي ااونػة اظنيػرة، ضػػمف ىػذه النطػوط، صػػاح النػانونيقطعػت عمميػة اإل فنػػد تػ
تكافؤ فػر  التعمػيـ والعمػؿ فػي ظػؿ قػوانيف  لمنساء والرعاؿ، با ضافة إل  متساوية   سياسية  و  مدنية   حنوؽ  

عاا تمامػػاا إ  أنػػو اومػػ  أف ىػػذا ا صػػاح لػػـ يكػػف فػػ.  وتوضػػ  موضػػ  التنفيػػذ تكػػوف بمعمميػػا قابمػػة لمتنفيػػذ
أوعد معتمعات تتمت  فييا النساء بنسط مف النيار والتحكـ بحياتيف بشكؿ   يمكف تصوره في أي مكػاف 

وكمػا تشػيد  . كافيػاا  ـ يكػفأف تكػافؤ الفػر  لػيبػدو عميػاا  إ  أنو ،ا التندـىذ إحراز مثؿ وبالرغـ مف.  آنر
تبنػ  النسػاء فػي العديػد مػف ، "ندمػةالمت"فػي مثػؿ ىػذه المعتمعػات ( ؿوعدد متزايد مف الرعػا)معظـ النساء 

مػػوف وقػػد بػػدأ البػػاحثوف فػػي معػػاؿ النػػانوف الميت.  دنػػ اعيػػة فػػي المرتبػػة اظيػػة وا عتمنػػواحي الحيػػاة العا،م
يػر قػانوني إلػ  إعػراء تغي حاعػةلاىػـ ينومػوف بتحديػد و  . بشػرح أسػباب ىػذه الظػاىرة مػؤنراا ،بنضايا النساء

ة التػػػػي تشػػػػكؿ أسػػػػاس قوانيننػػػػا غّيػػػػر الفرضػػػػيات واظولويػػػػات الر،يسػػػػصػػػػاحات  ت، إعنيػػػػدااومؤسسػػػػي أكثػػػػر ت
 .وسنعود إل  ىذا الموضوع بعد قميؿ.  ومؤسساتنا الحكومية

 
وكما تـ شرحو في مندمة ىػذا المعمػد، فػإف  . ىو مساواة العنسيف اظساسية لمديف البيا،ي إف أحد المبادئ

نسػانية بشػكؿ لرعاؿ في عمي  ميػاديف المسػاعي اإلمنظومة النيـ البيا،ية تدعـ وتؤيد مبدأ مساواة النساء وا
بشػػػكؿ كمػػػي " وتصػػػور الكتابػػػات البيا،يػػػة معتمعػػػات المسػػػتنبؿ التػػػي تشػػػارؾ فييػػػا النسػػػاء.  صػػػريق وقػػػاط 

ميػػػداف ( النسػػػاء)عنػػػدما يػػػدنمف "، عػػػاوة عمػػػ  ذلػػػؾ، (ٕ)"كأنػػػداد لمرعػػػاؿ"، (ٔ)".ومتكػػػافئ فػػػي شػػػؤوف العػػػالـ
 (ٖ)".النوانيف والسياسة بكؿ ثنة وقدرة، ستتوقؼ الحروب

 
 رتبػةتسػاوي الم"التماثػؿ، وأف   تنتضػيبػات البيا،يػة أف المسػاواة  امف الواضػق فػي الكت ،وفي الوقت نفسو

، فمػمـ افيمػلػدور اظمومػة شػرؼ ونبػؿ عظ و قد أعطيومف العدير بالذكر أن (ٗ)".عني تطابؽ الوظيفة  ي
أيتيػا اظميػػات الحنونػات، إعممػػف .  "ظطفاليػػا (٘)" ولػالمربيػػة والمعممػة اظ"الفريػػد لكونيػا  والفضػؿ ا متيػاز

اؿ فػػي عميػػػ  الكمػػػا ت بيػػة اظطفػػػحػػؽ العمػػػـ أف أفضػػؿ السػػػبؿ، فػػػي نظػػر ات عػػػز وعػػؿ، لعبادتػػػو ىػػػي تر 
ذا ما كانتو   (ٙ)."ذلؾثواب مف  عمؿ أنبؿ   نسانية، و  يمكف تنّيؿاإل مشػغولة تمامػاا وعنػدما تكػوف المػرأة  ا 

ومػػ  ذلػػؾ فػػاظب  (ٚ)،بتنشػػ،ة أبنا،يػػا، تترتػػب عمػػ  الػػزوج فػػي المنابػػؿ مسػػؤولية تػػأميف الػػدعـ المػػادي لمسػػرة
بحيػث إذا فشػؿ والنطػورة وىي مسؤولية في غاية اظىميػة  –و يشارؾ أيضاا في مسؤولية تربية وتعميـ أبنا،

لػػـ  يمامسػػؤولياتوتعيػػيف دور كػػؿ مػػف اظب واظـ  (ٛ).حػػؽ اظبػػوة َفَنػػدَ يكػػوف قػػد بيػػا،  ا ضػػطاع أحػػد فػػي 
مػػػف نػػػاؿ المشػػػورة يػػػتـ اتناذىػػػا ،يػػػة عميػػػ  النػػػرارات المتعمنػػػة باظسػػػرة البيافتحػػػدفد فػػػي الكتابػػػات البيا،يػػػة، 

فمػػيس مسػػموحاا  . وىػػي عمميػػة ترتكػػز عمػػ  مبػػادئ واضػػحة مػػف الصػػراحة وا حتػػراـ المتبػػادؿ (ٜ)العا،ميػػة،
 .ظي منيما عم  اانر "بالسيطرة المعحفة"لمزوج أو الزوعة 
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إف سمو ورفعة دور اظمومة يؤدي إل  ظيور مشكمتيف في مػا يتعمػؽ بالمسػاواة، اظولػ  عمػ  درعػة كبيػرة 

 .ة تطبيؽمف الذاتية، واظنري ىي مسأل
 

كمبػرر إلبنػاء النسػاء محرومػات  مػا تسػتندـ غالباا  حمايتيااظمومة و  أف إعاؿالمشكمة الذاتية في وتتمثؿ 
قػػدرىا ورسػػالتيا  ِعَظػـ" احتػػراـو لممػػرأة، " ناسػبةالضػعؼ والرقػػة الطبيعيػػة والم"فمراعػػاة .  اعتماعيػاا واقتصػػادياا 

لػيس إلػ  وضػ  النسػاء عمػ  قاعػدة تمثػاؿ،  أديقػد  (ٔٔ)،"النبيمة والكريمة كزوعػة وأـ ظا،فياو  في أداء... 
قنػاع العديػد بػأف أي عمػ  إالتػاري  وكػذلؾ التعربػة  عمػؿعاوة عم  ذلػؾ فنػد .  في قف  يفسعن إل  بؿ

.  كمػا كػاف الحػاؿ حنػاا  -عامػة عمػ  دنػّو منزلػة المػرأة إّ  ىػو  مػا تمييز في المعاممة بػيف الرعػاؿ والنسػاء
ففػي تشيكوسػموفاكيا ألزمػت .  مشػكمةال عكػس ىػذه واعيػت فييػا النسػاءؾ معتمعػات ىنػا ،ومف عية أنػري

الدولة عيميف مف النساء بالعمؿ سػاعات طويمػة يوميػاا، ووْضػ  أطفػاليف فػي بيػوت عماعيػة تػديرىا الدولػة، 
ول،ػػػؾ أتػػػأثيرات نفسػػػية ضػػػارة عمػػػ   ذات تكانػػػ يػػػاالكثيػػػروف ىنػػػاؾ ااف بأنمنيػػػا وىػػػي ممارسػػػة اسػػػتنم  

ونتيعة لػذلؾ فػإف النسػاء ىنػاؾ ااف يػثمّف إلػ  أبعػد الحػدود الحػؽ بعػدـ الػذىاب إلػ  العمػؿ   (ٕٔ).ؿاظطفا
ا الػػتعمـ مػػف المسػػاواة يتطمػػب مّنػػ تحنيػػؽ ويبػػدو أف إيعػػاد السػػبيؿ نحػػو.  بأنفسػػيف والفرصػػة لتنشػػ،ة أطفػػاليف

 .والتحّيز ليا التعربة الواسعة لمنساء في أنحاء العالـ ورف  التنّيد بوعية نظر واحدة فنط
 

 فبػالرغـ مػف. اظمومػة فػي سػياؽ المسػاواة ىػي كيفّيػة تطبينيػاورفعة دور عف سمو  المتأتّية المشكمة الثانية
بشػػكؿ كمػػي "أنػػو   يوعػػد تضػػارب منطنػػي متأصػػؿ فػػي كػػوف النسػػاء أميػػات ومشػػاركات فػػي الوقػػت نفسػػو 

الوقػت لمنيػاـ بػاظمريف معػاا، إ  أف  الحيػاة يسػمق بمتسػ  مػف ة، وأف متوسػط مػد"ئ في شػؤوف العػالـومتكاف
المشػاركة مػ  (  أو دور الوالػديف عمومػاا )مومػة فتعػار  دور اظ.  ذلؾ مستحيؿ عممياا في معظـ اظحيػاف

الكاممػػة فػػي شػػؤوف العػػالـ ينشػػأ مػػف طبيعػػة اظنظمػػة والنػػوانيف وممارسػػات العمػػؿ ا قتصػػادية وا عتماعيػػة، 
ف كانػػت منت يػػا تبػػدو تنريبػػاا متعػػددة، ولكػػف عميعىػػو الحػػاؿ فػػي معتمعػػات  مفػػة فػػي عوىرىػػا كمػػاوىػػي وا 

، المنػػازؿالميتمػػات باظطفػػاؿ ويممػػف إلػػ  البنػػاء فػػي  النسػػاءر  تنسػػيـ دا،ػػـ لمعمػػؿ بػػيف فػػوكأنيػػا مفّصػػمة ل
 عػزءالإف .  فػي الشػؤوف العامػة ا يعيػرف بػورأياػدنؿ فػي ا قتصػاد الرسػمي ويممكػف عػات لمػؾ المنتِ تمػوبيف 

قد تـ تحنينو بالرغـ مف ىػذه العنبػات، ولكػف غالبػاا  مؤنراا في ميداف العمؿ العالمي النساء تندـ اظكبر مف
فكيػػؼ يمكػػػف التوفيػػؽ بػػيف ىػػػاتيف  . ثمنػػػو غاليػػاا مػػف حيػػػاتيف الشنصػػية يػػدفعف النسػػػاء أنفسػػيف كانػػتمػػا 
عمػػ  أف ذلػػؾ  صػػرار الػػذي   يتزعػػزع عمػػ  كمتييمػػا فػػي الكتابػػات البيا،يػػة يػػدؿإف اإل  لمنسػػاء " الحيػػاتيف"

 .يعب أف يكوف ممكناا 
 

يػر غيالمسػاواة وعمػؽ الت معنػ فيما يتعمؽ بالنند النانوني النسوي ا ت مننفاذ بصيرة ىنا يمكننا العودة إل  
العنسػػػيف التحرريػػػة التنميديػػػة، تػػػـ  اا مػػػ  نظريػػػة المسػػػاواة بػػػيفتسػػػاقوا.  لمؤسسػػػي الػػػاـز لتحنينيػػػاالنػػانوني وا

إحػػػراز التنػػػدـ فػػػي معػػػاؿ تكػػػافؤ الفػػػر  نػػػاؿ الثاثػػػيف سػػػنة الماضػػػية، عمػػػ  أسػػػاس الفرضػػػية النا،مػػػة أف 
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مبػدأ فعػػا ا قػاباا لمتطبيػػؽ فػػي  قػػد يكػػوف ذلػؾ أفومػػ   . حريػة المعاممػػة دوف اعتبػػار لمعػنس المسػاواة تعنػػي
ضػرراا حنينيػاا  يمحػؽيػؼ المسػاواة بشػكؿ شػامؿ، ويمكػف أف عػف تحديػد وتعر  أنو عاعزمعظـ الحا ت، إ  

عي أنيػا تعػاني تػدّ  ر المػرأة الحامػؿ أففمػثاا لمػاذا تضػط) . بمصالق النساء في النضايا المتعمنة باظمومة
، لنػػد كشػػؼ البػػاحثوف الميتمػػوف بنضػػايا النسػػاء  (عمػػ  تعويضػػات معينػػة مػػف التػػأميف  لمحصػػوؿ" ععػػزاا "

وبّينػوا بػأف التمييػز .  حياديػة فػي ظاىرىػايػز العنسػي فػي أنظمػة النػوانيف التػي تبػدو عػف التمي "بشكؿ مننػ 
وعػود عػدـ المسػاواة نػات  عػف معموعػة مػف اسػتمرار  وأف  ،سػا،دة فػي النػانوف ىيكميػة مشػكمةىػو العنسي 

عراءاتنػػا النانو محاكمنػػا وسػػمطاتنا التشػػريعو  قوانيننػػا تسػػودوالتػػي  غيػػر المعمنػػةا فتراضػػات   نيػػة وحتػػ ية، وا 
 ـيػػنظّ  لنػػد فضػػحوا النظريػػة النا،مػػة بػػأف النػػانوف يعػػب أف.  أسػػاليبنا الموروثػػة فػػي التفكيػػر والتحميػػؿ النػػانوني

بيػػت لحمايػػة النسػػاء مػػف ولكنػػو يعػػب أف   ينتيػػؾ نصوصػػية ال (عػػالـ الرعػػاؿ: إقػػرأ)عػػالـ الشػػؤوف العامػػة 
ة النانونيػػة الرسػمية التػػي تؤكػد عمػػ  المسػػاواة وبّينػوا أنػػو بػالرغـ مػػف أف المسػاوا.  عمػػ  سػبيؿ المثػػاؿالعنػؼ 

، إ  أنػو عمينػا ااف ا نتنػاؿ السػابنةفي الحنوؽ والمعاممة، كاف مف الممكف أف تكوف مناسبة فػي المراحػؿ 
ع انضػػػاإلفالمسػػػاواة بشػػػكؿ أساسػػػّي تتمثػػػؿ فػػػي التحػػػرر مػػػف  . وراء العبػػػارات الحنوقيػػػة المنّمنػػػةإلػػػ  مػػػا 
 (ٖٔ).سبسبب العنـ المنظّ  المنيعي

 
دعػا،ـ تناليػد وأنظمػة قا،مػة  ، كما تفعػؿ ااف،إف مضاميف ىذا التعريؼ لممساواة واسعة في مداىا، متحدية

ة، و  شػػيء أقػػؿ مػػػف ذلػػؾ سػػػيععؿ وىػػذا التعريػػػؼ ينسػػعـ مػػ  الرؤيػػػة البيا،يػػة لممسػػػاوا  .منػػذ زمػػف طويػػػؿ
تحنيػؽ العدالػة لكافػة التعػاليـ البيا،يػة مكاف إيعاد تسوية عممية بيف الحياة العامػة والناصػة لمنسػاء، أو باإل

 .التي ترتكز عم  المساواة
 

شػديد الوضػوح فػي كػؿ مػف المعػا ت  ووضعيف في المرتبػة اظدنػ  لمنساء ـالمنظّ  المنيعي عانضاإلإف 
 : التالية

التمييػػػز فػػػي فػػػر  انتػػػاج ( ٖ) ؛المعتمػػػ و  العنػػػؼ وسػػػوء المعاممػػػة فػػػي البيػػػت( ٕ) ؛التعمػػػيـالتربيػػػة و ( ٔ)
 وأ سياسػيةتصػادية والا ق ىياكػؿ النػويعػدـ المسػاواة فػي ( ٘) ؛اتناذ النػرارات ضػمف العا،مػة( ٗ) ؛نؿالد
مسػػػؤولية ( ٚ) ؛(دوف محاسػػػبة واسػػػتندامو)نػػػؿ اظسػػػرة سػػػيطرة الػػػذكور عمػػػ  د( ٙ) عنيػػػا؛ المػػػرأة قصػػػاءإ

اظدنػ  فػي كػؿ  إف وضػ  المػرأة فػي المرتبػة.  مف المعتم ودوف دعـ  لوحدىفتربية اظطفاؿ عف اإلناث 
يبػػات وا عػػراءات مػػف النػػوانيف، والمواقػػؼ، والترت عنػػدةمتدانمػػة وممػػف ىػػذه المعػػا ت ىػػو نتيعػػة معموعػػة 

وفػي كػؿ مػف ىػذه المعػا ت تعمػؿ اظحكػاـ والمبػادئ .  النػانوف وصمتقتصادية، ا  يياكؿالمؤسسية، وال
 تفشػػيةالمسػػاواة الم لعػػدـ يتصػػدبالرة، العػػا، يياكػػؿالػػنظـ وال، عمػػ  تنػػوي  البيا،يػػة الصػػريحة ا عتماعيػػة

صػػرار التػػي  اظحكػػاـ  نطػػ تتو .  ا صػػاحات النانونيػػة العادلػػة اليا،مػػة بػػالرغـ مػػفتحػػاوؿ البنػػاء بعنػػاد وا 
اظمومػة منيعيػاا ومؤسسػياا إيعػاد معتمعػات تنػّدر وتػثّمف إلػ  ا،ية ا عتناد بالفر  المتكاف،ػة والمبادئ البي

اظنثويػة " أناقيػات ا ىتمػاـ بػاانريف: "، معتمعات تعسد وتعّبر عػفعامةومشاركة النساء في الشؤوف ال
 . العدالػػة وتعزيػػز المتػػيف تسػػعياف لمحفػػاظ عمػػ  العاقػػات وتػػروي  الذكوريػػة معػػاا، (ٗٔ)،"أناقيػػات الحنػػوؽ"و
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 فيمػػػا يتعمػػػؽىػػػذا المعمػػػد  مػػػفالبيا،يػػػة فػػػي مواضػػػ  أنػػػري  عػػػف المبػػػادئويمكػػػف إيعػػػاد بعػػػ  التفاصػػػيؿ 
 .بالنصو  اليامة المنتمفة تمعا بال
 

تكػوف مػف  إلحراز العظمػة التػي قػد"اليـو تنيؿ عالـ تتوفر فيو الحرية لمنساء والرعاؿ  تنريباا  مف المستحيؿ
ول،ؾ الذيف يؤمنوف بأف كؿ نطػوة تعػاه ذلػؾ اليػدؼ ىػو تنػدـ ىػاـ أمف ضمف  فالبيا،يي إ  أف".  نصيبيـ
والرعػاؿ بػإدراؾ المواىػب التػي حبػاىـ ات بيػا، بػؿ فػي اظنػذ بيػد  ، ليس فنط بالسماح ظفراد النسػاءوحيوي

ا العنس البشري لينطو نطوة أقرب نحو الساـ  .أيضا
___________________________________________ 

 :ماحظات
، دار النشػػر البيا،يػػة، "The Promulgation of Universal Peace"حضػػرة عبػػد البيػػاء،  (ٔ)

 .ٖ٘ٔ   ٕٜٛٔويمميت، 
 .ٖ٘ٚبؽ   ر السانفس المصد (ٕ)
 .ٖ٘ٔبؽ   نفس المصدر السا (ٖ)
 .ٜٗٚٔ/ٙ/ٖٕرسالة لبيت العدؿ اظعظـ بتاري   (ٗ)
العػػػػػػالمي،  طب  في المركز البيا،ي ". عبد البياءمنتارات مف كتابات حضرة "حضرة عبد البياء  (٘)

ٜٔٚٛ   ٕٔٙ. 
 .ٜٖٔنفس المصدر السابؽ    (ٙ)
 .ٜٓٛٔ/ٕٔ/ٖٕبيت العدؿ اظعظـ بتاري  لرسالة  (ٚ)
 .نفس المصدر السابؽ (ٛ)
 .ٜٗٛٔ/ٛ/ٜبيت العدؿ اظعظـ بتاري  لرسالة  (ٜ)
 .ٖٜٗٔ/ٚ/ٕٕرسالة كتبت بالنيابة عف حضرة شوقي أفندي بتاري  مف  (ٓٔ)
، الحكػػـ فػػي قضػػية (ٖٚٛٔ) ٜٖٔ، ٖٓٔ، الو يػػات المتحػػدة ٖٛقضػػية برادويػػؿ ضػػد إيمينػػوي،  (ٔٔ)

عميػػ  "سػػة الحنػػوؽ بتفسػػير عبػػارة المحكمػػة العميػػا أف المػػرأة تسػػتطي  دسػػتورياا أف ت منػػ  مػػف ممار 
 ".عمي  الرعاؿ"في التعديؿ الراب  عشر لتنصد " اظشنا 

، وىػػي معموعػػة مػػف المػػدنييف فػػي "التسػػامق"ا، وىػػي معارضػػة وموّعيػػة تشػػيكية، لػػػ ىمينػػا كميموفػػ (ٕٔ)
انييػار الشػيوعية، فػي كميػة ودرو  بعػد: النسػاء فػي شػرؽ ووسػط أوروبػا"عػف  ضمف كممتيػا ،براغ

 .ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٗٔعة برنستوف، في ويمسوف، عام
 ٖٓٗٔ-ٖٖٚٔ،  ٜ٘:ٚالصحيفة الحنوقيػة لييػؿ "في  "منالة: بروز النانوف النسا،ي"آف سكيمز،  (ٖٔ)

 .، مستندمة فنرة غالباا ما تعزي إل  عمؿ كاثريف ماكينوفٜٖ٘ٔ رقـ
 مطبعػةكمبريػدج، " )النظريػة النفسػية وتطػور النسػاء": In a Different Voice"كاروؿ عيميعػاف،  (ٗٔ)

إف أعمػػاؿ عيميعػػاف ي عتمػػد عمييػػا بكثػػرة فػػي المنػػا ت الننديػػة النانونيػػة (. ٕٜٛٔعامعػػة ىارفػػارد 
لنػػػد قامػػػت عيميعػػػاف . النفسػػػية النسػػػا،ية/الناصػػػة بمعموعػػػة متنوعػػػة مػػػف المواضػػػي  ا عتماعيػػػة
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لمتمييػػػز بػػػيف " أناقيػػػات الحنػػػوؽ"و" أناقيػػػات ا ىتمػػػاـ بػػػاانريف"باسػػػتنداـ اصػػػطاحيف ىمػػػا 
 وبيػػاف ذلػػؾ بأبسػػط مػػا يمكػػف  .التنميػػة اظناقيػػة فػػي كػػؿ مػػف اظنثػػ  والػػذكر عمػػ  التػػواليعمميػة 

أىميػػة الفرديػػة بشػػدة، ويتحنػػؽ فييػػا النضػػ   وتػػثمف صػػؼ عمميػػة تّنػػدرت" أناقيػػات الحنػػوؽ"أف و 
وعمػ  .  عندما تتنذ النرارات اظناقية عم  أسس مطمنة مف المبػادئ العالميػة لمصػواب والنطػأ

مبنيػػة عمػػ  أسػػاس فيػػـ النضػػ  اظناقػػي  "أناقيػػات ا ىتمػػاـ بػػاانريف"لػػؾ فػػإف العكػػس مػػف ذ
والنػػرارات اظناقيػػة مبنيػػة عمػػ  أسػػاس  إظيػػار الرعايػػة ا ىتمػػاـ بػػاانريف؛عمػػ  أنػػو النػػدرة عمػػ  

 .تندير أىمية الحفاظ عم  العاقات والنياـ بمسؤوليات مشتركة
 

فػػػي فوكوكػػػا،  Seinan Gakuinوف الػػػدولي فػػػي عامعػػػة سػػػور فػػػي النػػػانشػػػويتز بروف. لنػػػد كانػػػت مارثػػػا ؿ
ة كميػمػف  J.Dوحصمت عم  شػيادة  ٜٙٚٔتنرعت مف عامعة ستانفورد سنة .  ٜٜٛٔالياباف، منذ عاـ 

 & Bakerولنػد مارسػت الحنػوؽ فػي معػاؿ التعػارة الدوليػة مػ  .  ٜٔٛٔالحنػوؽ بعامعػة نيويػورؾ سػنة 
McKenzie  بتػػػدريس الحنػػػوؽ الدوليػػػة وقػػػانوف الشػػػركات  ، وقامػػػتفػػػي شػػػيكاغو لمػػػدة نمػػػس سػػػنوات

وقػػد .  تناليػػا إلػػ  اليابػػافنؿ االحنػػوؽ بعامعػػة أوريغػػوف لمػػدة ثػػاث سػػنوات قبػػ كبروفسػػور مسػػاعد فػػي كميػػة
تواصػػػؿ أبحاثيػػػا فػػػي المنظمػػػات للمػػػدة سػػػنة واحػػػدة كزا،ػػػرة فػػػي عامعػػػة برينسػػػتوف،  (sabbatical*)ت أنيػػػ

 .المدني والنانوف الدولي ا قتصادية الدولية والعاقة بيف المعتم 
إعػػازة عػػادة مػػ  راتػػب تؤنػػذ بعػػد سػػب  سػػنوات فػػي كميػػة أو عامعػػة بيػػدؼ الراحػػة أو السػػفر أو إعػػراء ) * 

 (اظبحاث
العظمػة يمكػف أف تكػوف مػف " "The Greatness Which Might Be Theirs"تـّ نشػر ىػذه المنالػة فػي ] 

عمػؿ المػؤتمر العػالمي الرابػ  لممػـ المتحػدة حػوؿ ، وىي معموعة مف اظفكار عم  أعندة ونطة "نصيبيـ
المساواة، التنمية والساـ، تمت طباعتو لمتوزي  في المؤتمر العالمي الراب  لممػرأة فػي بكػيف، وحػوار : المرأة

سػػبتمبر /أيمػػوؿ –أغسػػطس /الصػػيف فػػي آب/ Huairomالمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة المػػوازي الػػذي عنػػد فػػي 
ٜٜٔ٘.] 
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