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 صهطبٌ َبخٙ

و  1979، انضُخ انزبصؼخ، (82)ٔ  (81)ػذٌ، انحكًخ، انؼذدٍٚ 
 

*  وضع المرأة في المجتمع اليمني 
 

كًب أَؼمذ يؤرًز ثبٌ فٙ .       ٔ ثؼذ صذٔر لبٌَٕ األصزح، أَؼمذ انًؤرًز انؼبو األٔل إلرحبد َضبء انًٍٛ

و، ٔفٙ كال انًؤرًزٍٚ أرخذد انمزاراد انًؤٚذح نضزٔرح يًبرصخ انًزأح كم حمٕلٓب 1978شٓز أكزٕثز 

ٔ انٕالغ أٌ انًزأح اٌٜ رشبرن يشبركخ . اإللزصبدٚخ ٔ اإلخزًبػٛخ ٔ انضٛبصٛخ صٕاء ثضٕاء يغ انزخم

فضٛبصٛبً ْٙ يُخزطخ فٙ صفٕف انحزة يٍ . فّؼبنخ فٙ كم يدبالد انحٛبح فٙ انًٍٛ انذًٚمزاطٛخ

كًب أٌ انًزأح يًثهخ أٚضبً . يزرجخ ػضٕح فٙ انًُظًخ انمبػذٚخ إنٗ يزرجخ ػضٕح فٙ انهدُخ انًزكزٚخ

. فٙ أػهٗ ْٛئخ رشزٚؼٛخ فٙ يدهش انشؼت األػهٗ ٔ فٙ ْٛئخ رئبصخ انًدهش ٔ ندبَّ انذائًخ

فههًزأح اٌٜ حك اإلَزخبة ٔ انززشٛح نًدبنش انشؼت انًحهٛخ ٔ نًدهش انشؼت األػهٗ انذ٘ رى 

.  و1978إَزخبثّ ألٔل يزح ػٍ طزٚك اإلَزخبثبد انًجبشزح فٙ دٚضًجز 
 

     ٔ فٙ يدبل اإلَزبج ٔ انؼًم، فٓٙ ركٌّٕ فٙ ثؼض انًصبَغ، كًصبَغ انغزل ٔ انُضٛح ٔ غٛزِ،  

كًب أَٓب رؼًم ثدبَت انزخم فٙ رؼبَٔٛبد يزارع انذٔنخ ثم ٔ حزٗ فٙ انجُبء، ٔ . اندزء األكجز يٍ انؼًبل

لذ ػًهذ يُذ انضجؼُٛبد لبضٛخ فٙ انًحبكى ٔ نزثًب ركٌٕ فٙ ْذا انًضًبر أٔل لبضٛخ فٙ انٕطٍ 

ٔ حزٗ . ٔ ُْبن انطجٛجخ ٔ انًضزشبرح انمبََٕٛخ، ٔ انًحبضزح فٙ انكهٛبد، ٔ انكبرجخ ٔ األدٚجخ. انؼزثٙ

انُضبء األيٛبد انهٕارٙ نى ٚؼزفٍ انؼًم لجم اإلصزمالل، أٔ ػزفٍ انخذيخ فمظ فٙ ثٕٛد انًٕصزٍٚ ٔ 

فُزٛدخ .  األخبَت، أصجحٍ اٌٜ ـ خبصخ ثؼذ رحزرٍْ يٍ األيٛخ ـ ٚؼًهٍ فٙ األيبكٍ انزٙ رُبصجٍٓ

نخطظ انزًُٛخ فهى رؼذ ُْبن ثطبنخ ثأ٘ شكم يٍ األشكبل ٔ إًَب ُْبن انحبخخ إنٗ أٚذٖ ػبيهخ أكثز 

ٔ رشبرن انًزأح أٚضبً فٙ انًدبالد انؼضكزٚخ، فٓٙ رؼًم فٙ اندٛش ٔ فٙ . يٍ انزٙ ْٙ يٕخٕدح

ٔ فٙ انًذرصخ نى ٚؼذ اإلخزالط فمظ فٙ . انشزطخ انشؼجٛخ، فُٓبن فزق خبصخ يٍ يهٛشٛب انُضبء

انًزحهخ اندبيؼٛخ ٔ إًَب أصجح يؼًٕالً ثّ اٌٜ فٙ كم انًزاحم اإلثزذائٛخ ٔ اإلػذادٚخ ٔ انثبَٕٚخ ٔ 

.  اندبيؼٛخ
 

     ٔ ثبنطجغ فأَّ ػهٗ انزغى يٍ يحبٔنخ رحمٛك انًضبٔاح ثٍٛ انزخم ٔ انًزأح فٙ انًٍٛ انذًٚمزاطٛخ 

إال أَّ ٔخت انمٕل ثأٌ ػهٗ انًزأح أٌ رُبضم يٍ أخم رفغ ٔػٛٓب ٔ يًبرصخ حمٕلٓب انجبلٛخ انزٙ 

. ػًهذ انذٔنخ ػهٗ إػطبئٓب إٚبْب
 

ٔ إٌ انؼاللبد .       إٌ رمذو أ٘ يدزًغ ٚمبس ثًذٖ حزٚخ انًزأح ٔ ثطجٛؼخ َظزح انزخم إنٛٓب

اإللزصبدٚخ اإلخزًبػٛخ انضبئذح ركشف خبَجبً  كجٛزاً ٔ ْبيبً يٍ خٕاَت حزّٚخ انًزأح ٔ طجٛؼخ انُظزح 

ٔ يٍ انخطأ انُظز إنٗ انحزٚخ اإلخزًبػٛخ أٔ يؼبندزٓب ثًؼزل ػٍ انحزٚخ . إنٛٓب ػًهٛبً ػهٗ صؼٛذ انٕالغ

.  اإللزصبدٚخ ٔ انضٛبصٛخ

 ................................................................................................................................
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 خزًبػٛخ ٔإلانحمٕق ا: و ثؼُٕا1980ٌرٕخذ طجؼخ حذٚثخ ٔ يؼّذنخ َُشزد فٙ انكٕٚذ ػبو  * 

 .("لبئًخ األػًبل: "نهًزٚذ راخغ).  انًُٛٙااللزصبدٚخ نهًزأح فٙ انًدزًغ انضٛبصٛخ ٔ
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