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اٌّسأة

؛

؛
؛

،
نبقش انمنخذي مفهىو انعالقبث وانمصبنح بين انذول عهً انمسخىي االقهيمي وانعبنمي ،وكيفيت حمبيت انخمبسك
اإلجخمبعي في ظم انخذخالث انذونيت ،وانخحذيبث انذسخىريت وانخشزيعيت انخي حىاجه انذول في مزحهت االنخقبل
انذيمقزاطي.
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وحنبونج اننذوة أيضًب انخحذيبث االقخصبديت وانخنمىيت في مزحهت االنخقبل انذيمقزاطي ومبهيت انسيبسبث انخبطئت في
األنظمت
انسببقت انخي حسببج في هذة انخحذيبث وكيفيت اسخعبدة األصىل انضبئعت انخي أخخهسج من قبم انحكبو انسببقين،
ببإلضبفت نً دور انجهبث انمبنحت وعالقخهب بعنبصز انمجخمع انمذني.
من

.

ٔبرة عٓ ٍِشًٍ ببشٍٍج:
فيروَيكب ييشيم ثبرشيهيذ جيريب (يٍ يىانيذ 29أيهىل /ضجزًجر  )1951ضيبضيخ في انحسة االشزراكي انذيًمراطي كبَذ رئيطخ نشيهي
في انفزرح يٍ  11آرار/يبرش  2006إنى 11آرار /يبرش  .2010ورعزجر أول ايرأح رشغم يُصت رئيطخ في ثالدهب  .في أيهىل/
ضجزًجر  2010رى رعييُه ا رئيطخ نهيئخ األيى انًزحذح نهًرأح يٍ لجم األييٍ انعبو ناليى انًزحذح ثبٌ كي يىٌ.
فبزد ثبشهيد في االَزخبثبد انرئبضيخ نعبو  2006في انجىنخ انثبَيخ  ،ثفىزهب عهى يًيٍ انىضط انطُبرىر انطبثك ورجم األعًبل
ضجبضزيبٌ ثيُيرا .عًهذ ثبشهيذ حًهخ ألضزًرار ضيبضبد انطىق انحرح في شيهي يع زيبدح انفىائذ االجزًبعيخ نهًطبعذح في رمهيم انفجىح
ثيٍ األغُيبء وانفمراء.
ثبرشيهيد ،طجيجخ أطفبل وعبنًخ في االوثئخ ضهيعخ في االضزراريجيخ انعطكريخ ،شغهذ يُصت وزير انصحخ ووزير انذفبع في عهذ ضهفهب
انرئيص ريكبردو الغىش .وهي أو نثالثخ أطفبل .
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حٕىعج ِشبزوت اٌّسأة خالي اٌحسان اٌشعبً فً عدة ِجبالث
اٌّسأة
2011

3

ولد بسش دوز اٌّسأة أٌضب طبٍبت وِعبٌجت ٌٍّسض

ألىاي فً ِسٍسة اٌّسأة:
أْ اٌشببة اٌعسبً لدَ ّٔىذجب ٍِهّب ٌٍعبٌُ ،السٍّب اٌشبببث اٌٍىاحً ححدٌٓ اٌصىزة إٌّطٍت ٌٍّسأة اٌضحٍت
واٌّهصوِت ،ؤصٌٓ اٌى اٌشبزع حأوٍداً ٌٍىساِت وسعٍبً اٌى حٍبة أفضً ححمك اٌعداٌت االجخّبعٍت
واٌدٌّمساطٍتٍِ".شًٍ ببشٍٍج اٌّدٌسة اٌخٕفٍرٌت ٌهٍئت األُِ اٌّخحدة ٌٍّسأة واٌسئٍست اٌسببمت ٌٍشًٍٍ
"سٍأحً اٌٍىَ اٌري ٌعخسف فٍه اٌسجً ببٌّسأة وشسٌه ٌٍس فمط اِبَ اٌّدفأة وٌىٓ فً ِجبٌس األِت ولخهب فمط
سٍىىْ هٕبن اححبد ِثبًٌ بٍٓ اٌجٕسٍٓ وسٍٕخج عٕه أعٍى ِسخىٌبث اٌخٍّٕت فً حبزٌخ اٌبشسٌت "
سىشاْ أخىًٔ (شعٍّت أٍِسوٍت ببزشة فً اٌحمىق اٌّدٍٔتٌ ,عبج دوزا ِحىزٌب فً حسوت حمىق اٌّسأة فً اٌمسْ
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