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 *بلقاسم بن زنني

ظقسممثيمذؽمظممأنماظقجقدماٌؿزاؼدمظؾؿرأةماىزائرؼيمظممايقوةماظعوعيمميـؾم
دـيمطملنيماظذيمتعقشفماىزائرمعـذممياالجؿؿوسلمواالضؿصودأحدمرطوئزماظؿغقريم
أةماىزائرؼيمٌلورماظؿغقريمايوصؾماغعؽودومظدورػومعقاطؾيماٌرمتـؾمعـمادؿؼالهلو.م

م مظممخمؿؾػماٌقودؼـ. موصعوظقؿفو ماألاألمؼتعؾدقاء مأو مبوٌدردي ماظعؿؾمأومعر مأو درة
تلثرػومبفمإٍغؿوممطذظؽماظؿغقريموأداءماٌرأةمومتلثريػومظممسؿؾقيممإٍنم،ايقوةماظلقودقي

ترّطزمػذهممدائفومومصعوظقؿفو.ؼؼوسمبوظدورماٌـقطمبوظلقودوتماظعؿقعقيموممبلؿقىمأ
مو ماظؿشرؼعقي ماٌقؽوغقزعوت مسؾك ماظدوظيماٌمٍدماحملووظي مضؾؾ معـ ماٌعؿؿدة لوتقي
ماظيتمُه مسؾكماظعقائؼ مثؿ مأوال، مظمماىزائرؼي ماظلقودوتماظعوعي قلمدونمولقد

ماظ مجفيملقيـاظشلن موعـ مسؾقفمضم، متمطد مطؿو مأخرى مدؾؾ مإشم متقدقعفو ٍد
صؼمأ،مزموولمػذاماٌؼولمصؿحمثوظٌعلعكممظممثوغقو.موجفيمماالتػوضقوتماظدوظقي،معـ

مظمماظلقودوتماظعؿقعقي.م"راىـد"معدُبمبندعوجظؾؿػؽريمؼرتؾطم
ـٍماظيتمغؿـووهلواظعـوصرممزترّط التماالجؿؿوسقيمظممػذهماحملووظيمسؾكماظؿؿ

مخاللماظو ماظعوعي مايقوة مظم ماٌرأة محضقر مؼعؽلفو ماظيت مواالضؿصودؼي لقودقي
مد ماالدؿؼاللمـياًؿلني مأسؼؾً ماظيت مػذا ماٌرأةم. معلوؼرة مسؾك مؼرتؽز ايضقر

معقضػمايؽقعوتم موسؾك مجفي، موظؾؿقٍقالتمعـ ماٌرأةممودقودوتفماىزائرؼي إزاء
عؽلفومتاالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواالضؿصودؼيماظيتممإزاءماظروابطأيمبشؽؾمخوص،م
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ؿومصقخوصموالمدقؿوماظروابطماالجؿؿوسقيمبنيماىـلنيمبشؽؾمموماٌشورطيماظـلقؼي
ظمماىزائرمظممماٌؿؾعيطقػمتؿدخؾماظلقودوتماظعؿقعقيماٌلوواة.مؿعؾؼممبللظيمؼ

اضؿصودؼومومدقودقو؟مطقػمتؿفّؾكمعلوؼرةماٌرأةمموماجؿؿوسقو"تػعقؾ"مدورماٌرأةم
راتمايوصؾيمظمماىزائرمبعدماالدؿؼالل؟مػؾمميؽـمٌؼوربيماىـدرماىزائرؼيمظؾؿغٍق

ومعـمحقٌماظؿؽقؼـمومبنيممدميغراصقوداثمتقازنمبنيموجقدماٌرأةمإحظمماٌعؿؿدةم
 ؟حضقرػومطػوسؾمظممعلورماظؿغقري

األحبوثماٌؿعؾؼيممبللظيموضعقيماٌرأةممبدمعـماٌالحظيمأوالمأنماظدرادوتمومال
مو ماضرتغًمأوال مضد ممظمماىزائر ماظؼوغقغقي. مبقضعقؿفو مرقؼؾي مضوغقنمخٍقمظؼدظػرتة ؿ

مسشرؼؿني مٌدة ماألدرةماألدرة مداخؾ موعؽوغؿفو محؼقضفو معللظي مسؾك ماظزعـ معـ
مارتؽزتمأشؾىم مثٍؿ موعـ مأخرى. معـمجفي ماظعوم مظمماظشلن مو واجملؿؿعمعـمجفي

م مايؼقضل. ماىوغى ممطـريمُسـقًمثوغقو،اظدرادوتمسؾك ماظدرادوت مبوىوغىعـ
مو مصؼد مماالجؿؿوسل اظيتمعقزتمخمؿؾػمماػؿؿًماظيتماألحبوثمعـمطـرياطؾً

األحداثماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيماظيتمسرصؿفوماىزائرمواظيتمارتؾطًماظؿغرياتمو
ماظلقودلمظؾـظومماإلؼدؼقظقجقيمبوًقوراتمعؾوذرمبشؽؾ مطونمأخريا،موميؽـ.

مبدرادوتم ماالػؿؿوم مدراديممتقظل)اظيتمماىـدرظؿزاؼد مظؾفوغىماظـؼوظممظم اػؿؿوعو
م ماىـلني( مبني ماالجؿؿوسقي مواظروابط ممظماًصوئص ماحملقطمظممدقؿوموالاظعومل

مهلذاماىزائرمظممواظؾوحـوتماظؾوحـنيمعـمسددمعقاطؾيمظمماظؽؾريماألثرماألطودميل
مم.اٌقضقع
طـريمعـماظدرادوتمواألحبوثماٌـفزةمظمماظلـنيماألخريةمظمماىزائرمموتفؿؿ
مأذؽوهلومحقٌمعـعـماٌقاضقعماظيتمؼؿؿمتداوهلوم"اٌشورطي"موماىـدر،مبؼوربوتم
ماضؿصوديومواجؿؿوسلمعفينمإدعوجمعـمبفومؼرتؾطمعومطؾمظمموذظؽموعلؿقؼوتفو
اظؿؾعيمٌـظؿوتماألعؿمماهلقؽوتػومظعؾًماظؿؼورؼرمواًرباتماظيتمتعٍدموضد.مودقودل

اٌؿقدةمعـؾمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقيموصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةمإضوصيمإشمم
م ماظؾشرؼي مظؾؿـؿقي ماظعربقي مإدعوجممبللظيماالػؿؿوممتقجقفمظممعفؿومدورااظؿؼورؼر

1اٌرأة
مم.

                                                                                                                                   
 ،1002مظؾعومماظعربقيماإلغلوغقيماظؿـؿقيمتؼرؼرم،اإلمنوئل اٌؿقدة األعؿ برغوعٍمخوصي:مغذطرماظؿؼورؼرمػذهمعـ 1

متؼرؼر ،اإلمنوئلماٌؿقدةماألعؿمبرغوعٍوم.م1003 اظقرـٍقي، اٌطؾعيم،سٍؿونماظعربل،ماظقرـمظمماٌرأةمغفقضمدمق
 .ظؾـشر طرطل ذرطي بريوت، ،1006مظؾعومماظعربقيماإلغلوغقيماظؿـؿقي
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 احلضور والتهموش بنيسنة  55املرأة اجلزائرية يف احلواة العامة: . 1

مبعدمأٍد ماظقرين ماظشعيب ماجملؾس مظم ماىزائرؼي مظؾؿرأة ماظؼقي مايضقر ى
ماظـؼوشم1021عويمم20اغؿكوبوتم مظممايقوةممعـمجدؼدمإشممصؿح ماٌرأة حقلمدور
مواٌعٍق مظممطوصيماجملوالتضوتماظعوعي ماظقجقد م.اظيتمهقلمدونمتؽرؼسمػذا

مإشممعؼدصو ماظـؼوش مبمػذا مأطرب ماػؿؿوم ماٌرأةمأبداء مواضع ممتٍقز ماظيت وظؿـوضضوت
ؽؿـمظممأنماظؼطوعماألػؿماظذيمسرفمصقفمتاىزائرؼي.موظعٍؾمأبرزمػذهماظؿـوضضوتم

مػقمضطوعماظرتبقيمواظؿعؾقؿماظعوظل،م مطؾريا مظؽـمذظؽمملمؼمٍداظقجقدماظـٍلقيمتطٍقرا
ممموثؾمظممعقدانماظعؿؾمومظممعراطزمصـعماظؼرارموظممتؾٍق معـوصىمإشممهؼقؼممنٍق أ

ماظعوظل محؿكمظممعمدلوتماظؿعؾقؿ معؾػؿومماظيتمؼعٍدمضقودؼي ماظـلقيمصقفو ايضقر
 م.2ظالغؿؾوه

ماٌرأةموتلؾقؿف حؿؿقيممظمماًطوبمحقلمّوؾكماػؿؿومماظـكؾيماظلقودقيمبدور
مبـومإذراطفو مظم ماٌلؿؼؾي ماىزائر مخاللء مررابؾسماظيتمغٍصًممعـ مبرغوعٍ وثقؼي

مأن مسؾك ماظدميؼرارقيم"مصراحي مظؾـقرة مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي ماٌفوم هؼقؼ
متؾـٍؼم"واظشعؾقي مسؾك ماىؿوؿقضػ مظصوحل ماجؿؿوسقي مدقودي معلؿقىمػل مظرصع ري
اظربغوعٍموظممػذاماٌـقكمغٍصمم.ؼؽقنم"هرؼرماٌرأة"مأحدمعؼوصدػوومم.اٌعقشي
متوٍع "سؾك مبطرؼؼي ماٌرأة موإذراك متلي مظم متـؿقيمطوعؾي موظم ماظعوعي ماظشمون قري
عقضوتماظيتممإغفوءدقوديمتدسقمإشمماظربغوعٍممك،موضدمتؾـٍ"ؾؾداظ لمدونمتطٍقرمقهطؾمٌا

رأة،موالمدقؿو مجفيمم"اظذػـقوتماظؾوظقي "ٌا موعـ مأؼضو. ماظـلوء اظيتمتؽٍردًمظدى
ؾمغداءمصرزمومظؾؿرأةماىزائرؼيمعـمأجؾمضدمعـٍم(2631)أخرىمطونمعقـوقماىزائرم

م " ماظعؿؾ مظم مصعؾٍقو معـم"مأنوم"لاظلقوداٌشورطي مبؾدػو مخدعي مظم مروضؿفو وعؾ
ماالضؿصودؼيخال ماظلؾقؾمايؼقؼلمحبقٌمؼؽقنماملماٌشورطيمظممايقوة ظعؿؾ،مػق

م.3"وظرتضقؿف
ماي ماتؾعف ماظذي ماظـفٍ مصفؿ مأجؾ معـ ماظؿذطريمضرورؼو مػذا زبمايوطؿمؼؾدو

ماظقرين( ماظؿقرؼر ماًقورمم)جؾفي متؽرؼس مصقفو ممٍت ماظيت مايومسي ماظػرتة ظم
تؼرؼؾو،مععمبعضماظػقارقممغػلفم،موممومؼدسقمإشمماظغرابيمأنماًطوباالؼدؼقظقجل

                                                                                                                                   
شمونماٌرأةمواظعوئؾي،ماٌرأةماىزائرؼي،مؼـظرمظممػذاماظشلنماألرضومماٌؼدعيمعـمررفماظقزارةماٌـؿدبيماٌؽؾػيمب 2

 ماظؿقثقؼمحقلمحؼققماظطػؾموماٌرأة. عرطزماإلسالمموومأؼضوماحصوءاتم .1022 أرضومموحؼوئؼ،

م.2631ماظؿقرؼرماظقرين،ماىزائر،وثقؼيمبرغوعٍمررابؾس،معـشقراتمجؾفيم3 
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م مغظوم مبطؾقعي مإشمماظققم،مالمايؽؿاٌؿعؾؼي مظممعلورممؼزالمدوئدا صنذراكماٌرأة
مو ماالضاظؿـؿقي مايقوة مظم معـذمإدعوجفو مغػلف ماظشعور مػق متؼرؼؾو مؼزال معو ؿصودؼي
م.دـيمطملني

عؾدأممضٍرواظذيمأم(1963)سؿوموردمظممأولمددؿقرمظؾفزائرماٌلؿؼؾيمموبغضماظـٍظر
مبنيم مواظقاٌلوواة مايؼقق معٍسمااىـلنيمظم ماظذي ماٌفؿ ماظؿغقري مصنٍن جؾوت،

اظيتماظؿغقريممسـمحرطقيمابشؽؾمؼؾدومععٍؾرذمونماٌرأةمشداةماالدؿؼاللمضدماػؿؿمو
مإظقفو ماألمدعك مايقوة مظم ماظؿؼؾقدي ماىوغى ماظلقودل، مواظـظوم االجؿؿوسقيمدرؼي
ـٍبشؽؾمخوص اظؼوغقنماظذيمو.مظممجموالتمحمدودةمجدامذظؽمملمؼؿؿمإاّلم،موظؽ

م،4واٌعروفمبؼوغقنمطمقليت،م2631جقانمم16مظمماظؿلدقللمصودقمسؾقفماجملؾس
مؼؿففمدمقمؾمواحدةمعـمأػؿماٌراحؾماظيتمأوظعـٍ ماػؿؿوعو مإذراطفوًمٌؽوغيماٌرأة

سدممأػؾقيماظػؿوةمماٌذطقرصرصيمظؾؿعؾقؿ،مصؾنضرارماظؼوغقنمموإسطوئفوظممايقوةماظعوعيم
م مدـي مضؾؾ ماظػؿقوتم،سشرم23ظؾزواج متعؾقؿ مإشم مايؽقعي ماػؿؿوم ارتػعًمم.اوف

مماظؿعؾقؿمغلؾي مم%14عـ مم2633دـي مم%61إشم موطو1005دـي ماالرتػوع. مهلذا من
رموبلمظممزؼودةمغلؾيماظقدماظعوعؾيماظيتمتضوسػًمأطـرمعـمثالثماٌؾققزمأثرهماإل

م.1022(مدـيم%24.4إشم2644دـيم5,2%)عٍراتمظممأضؾمعـمأربعنيمدـيم
بدولمجموورةمحقٌمتؾؾغمميعؼورغميضعقػاظـلؾيممهتؾؼكمػذػذاماالرتػوعمرشؿمو

م ماظـلى مم%13ػذه مو ماٌغرب متقغسم%12ظم م5ظم ماظؿمو. مأػؿ ماظيتمظؽـ غريات
مموم،حصؾً مبشلن ماظؽٍؿل مبوظؿطٍقر موصػفو ماظيتمرمقز ماىزائرؼيمعشورطي اٌرأة
معـدـيمم22إشممم3ؾمظممضطوعماظؿعؾقؿ.مارتػعًمغلؾيممتدرسماظػؿقوتمعومبنيمتؿؿـٍ

م %36,90 مم2633دـي مم%61إشم ماظطوظؾوتمم.1005دـي مسدد مؼؽـ ممل وبقـؿو
 ـلؾيبيمأم،روظى 1420ؿقعمعـمجمروظؾيمم110ؼؿفووزمم2631دـيممتاىزائرؼو

ظممضلؿمم%26ضدمارتػعًمإشممظمماظؿعؾقؿماظعوظلمصننمغلؾيماظطوظؾوتمم،6صؼط 22%
ظممضلؿمعومظدىماظطؾؾيمعـماظذطقر،مظؽـمػذهماظـلؾيمتؼؾمم%15اظؿدرجمعؼورغيمبـم

ػووتمظمم.مؼؾٍقـمػذاماظؿ%21،مبقـؿومتصؾمغلؾيماظذطقرمإشمم%15ظؿؾؾغمبعدماظؿدرجم
                                                                                                                                   

مأجؾم4  معـ ماظـقاب مإشم معؼرتحو مضدعً ماظيت ماىزائرؼي ماًورجقي موزؼر مأرعؾي مطمقليت ماظلقدة مإشم غلؾي
ماٌصودضيمسؾقف.

 أغظر:
Khodja, S. (1985), Les Algériennes du quotidien, Alger, ENAL, p. 43. 

 .1021 إحصوءاتماظؾـؽماظعوٌل، 5
 .1022 ،241مينمظإلحصوءاتمغشرةمرضؿاظدؼقانماظقر 6
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موػـوكماووػمأٍنمبعدماظٍؿدرج(ماظؼلؿنيم)اظؿدرجموعومظؾوتمؼنبغلؾيمتلفقؾماظطو
ماٌؿكٍر ماظػؿقوت مظدى مايقوةمأطرب مأو ماظعؿؾقي مايقوة مدمق ماىوععي معـ جوت

مايقوةمم،األدرؼي مظم ماظـلقي ماظقجقد مضعػ ماالسؿؾور مبعني مأخذغو معو مإذا وظؽـ
م ماالدؿـؿوج مأعؽـ ماٌفـقي، مأن مأؼضو ماغلؾي ماظشفودات محوعالت ىوععقيماظـلوء

مغلؾيمتـٍ ماظؿغٍقراتممؾـ معـ مجوغؾو ماظؿـوضض مػذا مؼعؽس ماظؾطوظني. معـ ػوعي
اظؿعؾقؿماالجؿؿوسقيم"شريماٌؿقازغي"معـمحقٌمسوعؾنيمعفٍؿنيمػؿو:مغلؾيماظؿؿدرسموم

ماظؽٍؿلمإذنمالمم،عـمجفي ماٌفـقيمعـمجفيمأخرى،مصوظؿطقر واٌشورطيمظممايقوة
مسـدما موعفٍؿو مإرموبقو ألخذمبعنيماالسؿؾورمعؽوغيماٌرأةماىزائرؼيمميـؾمصؼطمجوغؾو

والمدقؿومظمماٌـودؾوتماظلـقؼيمم،اٌؼٍدعيماإلحصوئقوتاظققم،مطؿومؼردمذظؽمشوظؾومظمم
ماظؿـوضض.مإغفمميـؾمظممحٍدمذاتفممذظؽظظؾعقدماظعوٌلمظؾؿرأة،موم ؼـؾغلمعراسوةمػذا

رأةماىزائرؼيمأحدمأطربمسـوصرماظؿػووتمظمماٌلوواةمبنيماىـلني.مؼطرحمسؿؾماٌ
أؼضومعشؽؾمتؼؾصماجملوالتماٌؿوحيمأعوعفومظممػذاماظشلن،مصلـيمتؾقىماألخرىم

مغ ماٌفينمإشمماظؼطوعماإلؼؿفف مواظٍصقيمحقٌمشوطماظـلوء ماظؿعؾقؿ داري،موالمدقؿو
ماظـلوء متقاجد مغلؾي %31مإشممتصؾ

مظمم7 ماظعوعالت ماظـلوء مغلؾي موتؿؼؾص .
ؼضومعدىمتؽرؼسمأأؼضو.مؼربزمػذاماظؿػووتمماظؿفورةموماظـؼؾموماظزراسيمبشؽؾمطؾري

م مشقوبمادرتاتقفقي مؼمطد ماظعوعالتممبو ماظـلوء مظدى ماٌفـقي مصعولمإاظػؽقؼي دعوج
م مو ماظشفوداتماىوععقي محوعالت مظؾـلوء موطذظؽ ماٌفين. ماظؿؽقؼـ عـممذفودات

خوصيمإشممأنمماإلذورةشلنمسؿؾماٌرأةمعؼورغيمبوظرجؾ،مميؽـمباٌػورضوتماٌلفؾيم
مسوزبوتمغلؾي ماظعوعالتمػـ ماظـلوء معـ مبـلؾيمطؾرية م%21 وذظؽ مغلؾيم، بقـؿو

تعؽسمػذهماٌالحظيمجوغؾومعـم.م%16ماظعوعؾنيمشريماٌؿزوجنيمتؾؾغمصؼطاظرجولم
متؾٍق مو مشريماٌؿزوجي مغشوطماٌرأة ماظيتممتٍقز مذاتـمظمماظقضًماظدؼـوعقي نماظزواجمأف
ؼضعػمغشوطماظـلوءماٌؿزوجوتممؼؾعىمدورامعمثرامظمماظـشوطماٌفينمظؾؿرأةمحبقٌ

.مؼطرحمػذاماىوغىم8سـدماظرجولماٌؿزوجنيم%30اظـمبقـؿومؼؼوربمم%16ظقصؾمإشمم
ومطذاماظلؾطيماظذطقرؼيماظيتمم،عللظيمادؿؼالظقيماٌرأةمظممحقوتفوماظزوجقيمعـمجفي

ضققدامسؾكماٌرأةماظعوعؾيمدقاءممؼصـعمبومماألدرةميوردفوماظزوجمأومأمماظزوجمداخؾم
مظؾسػرضمبأحقوغومال،مأومبطؾقعيماظعؿؾمأوممبؽونماظعؿؾمأوممأمبوظعؿؾمؼماألعرمتعّؾ

                                                                                                                                   
  اظؿقثقؼمحقلمحؼققماظطػؾموماٌرأة. عرطزماإلسالممواحصوءاتم 7
مو 8 ماإلسالم معرطز مدرادوت معـ معلؿكؾصي ماٌذطقرة ماٌرأة األرضوم مو ماظطػؾ محؼقق محقل ممممممممممممممممممممممممماظؿقثقؼ

 www.ciddef-dz.com  
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م"ايفوب" مصـٍؿ و، مذظؽ معع معـ مغقسو مماظؿقاصؼي مايقوة مظم ماالجؿؿوسقيؼربز
درؼيماألماظعالضوتاٌؿؽـماظؿقصقؼمبنيممواظعوئؾقيمعـمخاللماسؿؿودمذروطموعؾمعـ

ماألدرة. مداخؾ ماظٍصراع متػودي مأجؾ معـ مومواظعؿؾ مال مايول مػذا صؼطمسمص
ماظعالضوتم مبؽؾ ماألحقون معـ مطـري مظم معرتؾط مػق مبؾ ماىزائري، بوجملؿؿع

مو مبوظصراع متؿعؾؼ مواظعواظيت ماألدرة مبني مػلماالغدعوج ماٌرأة متؽقن مسـدعو ئؾي
مم،اظػوسؾ مظم مأطـر ماظؾقٌ مؼلؿدسل مجمول مؼؿؿموػق مخالهلو معـ ماظيت اظظروف

 .9بوألدرة و رأةمصقؿومؼؿعؾؼمبوظعؿؾاعمهدؼدماآلثورماإلرموبقيمواظلؾؾقيمسؾكمطؾ
ظممعقضقعماٌرأةمواظؿغقريماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمظممماإلذؽولإنمررحمعـؾمػذام

م ماظروابط مأػؿقي ماظؾقٌمظم مإشم مزمقؾـو مظممماالجؿؿوسقياىزائر واظعالضوتماألدرؼي
م معدى منوسيممإدعوجهدؼد موعدى مواالضؿصودؼي ماالجؿؿوسقي مايقوة مظم اٌرأة

ماظؾوحـنيمظمماعشورطؿ معـ مظػرؼؼ مأذورتمدرادي موضد ماظقرينمظؾؾقٌمظممفو. ٌرطز
مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي مأٍنم10األغـروبقظقجقو مععممإشم مؼؿلضؾؿـ ماىزائرؼوت اظـلوء

ماجملؿؿع مظم مايوصؾي ماظؿغريات مخمؿؾػم،خمؿؾػ مظم اٌلؿقؼوتممو
اٌرأةمتعرتضميمجمؿقسيمعـماٌشوطؾممٍثاظعوئؾقي.موظؽـم،ماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي
اظعدؼدمعـماظٍصعقبوتممتٍسمحبقوتفـموتـريمصننمقلىمذاتماظدراديمص ،اىزائرؼي

ماظؼؾؼ معـ ـٍمذعقرا م و ،ظدؼف مظم ماظصعقبوت مػذه مأػؿ محصر ماٌفينمميؽـ اظقدط
إضوصيممدورمايضوغيموغؼصم،واظرتضقياألجرمشموسدمماٌلوواةمظمماظؿقٍر وموظـؼؾط
مبوظقدطتؾؽمإشمم مطـريمعـممبلؾىمأؼضوماظعوئؾلماٌشوطؾماٌرتؾطي متؿعرضمإظقف عو

م.11جلواظزماظعـػعظوػرمعـمخمؿؾػماظـلوءم
مصيت معو ماظؿغٍقر مػذا موظؽـ مترتؾط معشوطؾ معع مؼصطدم مؼفقؿـمبء ماظذي وظؿؼؾقد

                                                                                                                                   
9 Wharton Amy, S. (2004), « Femmes, travail et émotions : concilier emploi et vie de 

famille », in Travailler, n° 12, p. 157. 
10 Benghabrit-Remaoun, N. (dir), (2006), Femmes et intégration socioéconomique, étude 

réalisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle pour le compte 

du ministère délégué chargé de la famille et d la condition féminine. 
مٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمبفذاماظشلن:ؼـظرم 11
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Famille et des Affaires féminines, éditions de l’UNICEF.  

Boutheina, C. (2009), « Le genre et la citoyenneté comme « troc » dans l’Algérie 

postcoloniale », in Diogène, n° 225.  

Collectif (1995), Femmes et développement, Oran, Éditions du Crasc.  
Remaoun, M. (1999), « Les associations féminines pour les droits des femmes », in 

Insaniyat, n° 9, p. 129-143. 



 أداء السواسات العموموة التغوري: دراسة حول دور و املرأة اجلزائرية و

26 

مو ماىزائري ماجملؿؿع مظم مبكخر( مأو م)بشؽؾ معع مدقؿو مال ماٌٍد ظممماإلدالعلتزاؼد
ماٌرأةمظمماظػضوءماظعؿقعلمحضقرؾقصممّمومأدىمإشممتؼمعـماظؼرنماٌوضلموتقاظؿلعقـ

ماٌؿؿدردوتمواظطوظؾوتموذظؽمسؾكماظرشؿمعـمتزاؼد صؿـالممواظعوعالت.مسددماظـلوء
اعرأةمظممم3000رمؿعمأطـرمعـمم2631طونماالحؿػولمبوظعقدماظعوٌلمظؾؿرأةمظممدـيم

معو معظوػر مػل مو ماظـلقي، ماجملؿؿع مذرائح مطؾ أنممفوميؽـمطونمعقاطىموؿع
مةحفرمسـرواظيتمتؼػمم،ؾًترٍدسؼقدمبلؾىماظذػـقوتماظيتمميطملتؿفٍددمبعدم

م مظم مومإدعوجررؼؼ ماالجؿؿوسقي ماظؿـؿقي مظم مظؾؿرأة موعؿؽوصه م.االضؿصودؼيحؼقؼل
م مأن مػق ماظشلن مػذا معـؾ مظم ماالغؿؾوه مؼلؿدسل اىزائرؼيمماظلؾطوتماظعؿقعقيومّمو

م ماظذػـقوتتعرتفمعـمبداؼيماظلؿقـوتمإشمماظققم مفغػلاظقضًممتدسقمظم و حبوجز
علريةماظؿغقريمواظؾـوء.مظؼدمطوغًماٌرأةماٌـشقدةمظمماٌرأةماىزائرؼيمألنمتقاطىم

مو ماظرؼوضي ممتورس ماظيت متؾؽ مػل ماالدؿؼالل ماظلقودبداؼي مظم موترأسمتشورك ي
م ماٌمدلي، مأن محؿك مبؾي مبـ ماظرئقس مممورديممل مخالل معـ مأغف ماظؼقل مظم ؼرتٍدد

م"ا مؼرى مأن مؼرؼد مطون معـال مايقوةماظرؼوضي، مظم معـدجمي مضقؼي مجدؼدة" عرأة
م12االجؿؿوسقي م. ماًطوب مملاظلقودوظؽـ مظردود مخضع مغػلف ماألودوطمصعؾ عـ
مبومأدخؾمصقغيمجدؼدةماظيتمطوغًمممـؾيمظممصمعقيماظؼقؿمماحملوصظيوماإلدالعقي

ماسؿربم .غػلفسؾكماًطوبماظلقودلم ماظرئقسمبقعدؼـ مالمعـال ماٌرأة أنمهرر
اظذيمطوغًمتلؿعؿؾمماظقضًظمم.مواإلدالعقيامماظؿوممظألخالقموصؼماالحرتمؼؿٍؿمإاّل

مواضؿصودؼوم مدقودقو ماألؼدؼقظقجل مظؾكقور ماظؿؿؽني مأجؾ معـ مطلداة ماٌرأة صقف
م موذظؽمبوظؿلطقدمسؾكمصؽرة مـؼقضاظواٌلوواة،مطونماًطوبمماإلدعوج)االذرتاطقي(
ػذامدمحدودمؼمّطموتقوتمواظلؾعقـقاظلؿقـمظماظذيمرصعؿفمبعضماظـلوءماىزائراتم

ماظؿؼؾقصمعـمماًطوب مدقؿو مموال ماٌرأة مذؿكمسؾكممعـوحرؼي مبلذؽول اظؿضققؼ
م.13عـماغؿؼدنمدقوديماظـظوممايوطؿمظممػذاماظشلناظـلوءماظؾقاتلم

ايقوةماٌرأةمظمممإدعوجوأؼومطونماألعر،مصننمسوعالمعفٍؿومصرضمغػلفمظممعلورم
                                                                                                                                   

  أغظر: 12
André, A. (1965), « Chronique sociale et culturelle Algérie », in Annuaire de l'Afrique du 

Nord, Centre national de la recherche scientifique; Centre de recherches sur l'Afrique 

méditerranéenne (éds.), Paris, Editions du CNRS, p. 165-193, Vol. 3 

ماظيتممٍت13  معرابط مصضقؾي ماٌـوضؾي محدثمعـالمعع معو مظممإحدىمثوغقؼوتممػذا مطلدؿوذة مسـمعـصؾفو ابعودػو
مـؿؼدةمظقضعماٌرأة.فوماٌعقاضػاىزائرمبلؾىم

مظالرالعمأطـرمحقلمعقاضػمصضقؾيمعرابطمأغظر:
M'Rabet, M. (1964), La Femme algérienne, et Les Algériennes (1965), Paris, Maspero.  
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سددماظذيمأٍدىمبدورهمإشممارتػوعماظعوعؾماظدميغراظمممقػم،االجؿؿوسقياالضؿصودؼيمو
واظؿؽقؼـماٌفينمثؿمواظؿعؾقؿماظعوظلمظممطؾمأرقارماظؿعؾقؿممبشؽؾمعؿزاؼداٌؿؿدردوتم
قزاغقيماظؿلقريمالمدقؿومٌمػو""عؽّؾمطونماظعوعؾماظدميغراظمم"عرػؼو"مو.موظممعقدانماظعؿؾ

ماظيتم مواظٍصقي مواظؿعؾقؿ ماظرتبقي ماإلمّؾًمجموغقي،زظممضطوع ماٌفؿ مإشموعـ اظرضؿممذورة
رػؾم 8,1 تلفقؾمععدلم،حقٌممت2640مدـيماىزائرماظذيمدفؾؿفاظؼقودلماظعوٌلم
1022مرػؾمأدرةمدـيم2,87ػضمإشممععٍدلمذمظؽؾماعرأةموضدما

م.14

 السواسات العموموة بشأن متكني املرأة يف اجلزائر. 2

اٌرأةمختذتمعـمأجؾمضموؼيموضعماعـماظؿدابريماألوشمماظيتممأٍنمآغػوظؼدمأذرغوم
متؾـٍ ماظذي ماظؼوغقن مػل ماظلٍقدة معـ ممبؾودرة ماىزائري ماٌشٍرع وذظؽممطمقليتوه

مدـمب مؿقدؼد مدـيم23مبـزواجماٌرأة مػـو موعـماٌفؿ ماظؼوغقنمماإلذورة. إشممأنمػذا
دـيمطونمعـماظؼقاغنيماظؼؾقؾيمجٍداماظيتمبودرمبفوماظـقابممطملقناظذيمعضكمسؾقفم

ػقؿـيممقرتممبلؾىطونمػذاماظؼوغقنمشريمُعمنكموإزائرؼقنمٌصؾقيماٌرأة.موحٍؿاى
جعؾممف،مإاّلمأٍغدائؿوماظؿؼؾقدمعـمخاللماظزواجمبوظػوهيموسدمماألخذمبوظزواجماٌدغل

مدـمشماظيتمتقظلمجوغؾومعـماالػؿؿوممإمواإلدالعقياىزائرمعـمأوشمماظؾؾدانماظعربقيم
لؾطوتماظعؿقعقيمعومسؼقدمعـماظزعـمملمزمدثمعـمضؾؾماظميأربعاظزواج.مظؽـمورقؾيم
بنذراكماٌرأةمظممعلورماظؿغقريماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمماػؿؿوعوعـمذلغفمأنمؼؾديم

اظذيمطونمؼـشدهماظـظومماظلقودل.مظؼدماضؿصرماظؿػؽريمظممػذاماظشلنمسؾكماًطوبم
اظلقودلم)بوٌعـكمايرظممظؾعؾورة(.مغذطرمظممػذاماظصددمعومضوظفماظرئقسمبقعدؼـمظمم

سؾكمإنماظـظومماظـقريمؼعؿؾم":مممترماظـوظٌمظالهودماظقرينمظؾـلوءخطوبفمأعومماٌ
دمقماٌلؿؼؾؾ،موظؽـٍفممطؾماألبقابؽؿمسدادمتشرؼعمؼػؿحمأعوعإعـمخاللمتؽؿمعلوسد

رنمأنمغػرضمتغقريمبعضمظؿـؼؿقٍجىمسؾقؽـمولقدمػذهماظؼقاغنيموتطؾقؼفو.مالمت
ؾمػذاماًطوبمتعؾريامسـمـٍوميم(.2641أصرؼؾمم1)م"اظذػـقوتماٌؿقٍفرةمبوظؼٍقة...

مدمقمدقوديمتؼقممسؾكممنطمأبقيمؼعرتفمحبؼققماٌرأةمآغذاكماظـظوممايوطؿمفتقٍج
ؼؼػمظممممورديمدؾطؿفممفذاتظقضًموظؽـٍفمظممامدػومظممغصقصفماظددؿقرؼي،ورمٍل

م"ضقؿ" ماظيتمتػرضفو طيماظيتمحؿكماظذػـقوتماٌؿلّؾاجملؿؿعمبؾمومسـدمايدود

                                                                                                                                   
 محقلمػذهماٌللظيمأغظر: 14

Kateb, K. (1965), École, population et société en Algérie, Paris, l'Harmattan, (Coll. 

Perspectives méditerranéennes), p. 195 et suiv.  
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م ممإزاءػوؼؾدو مإظقفاظـظوم مؼـظر محؿكمأٍغف مأيمحراك، مسـ أغفوممواظلقودلمسوجزا
مأصؾقًمأعرامعؼضقو.

مأخرىمأٍغفمسؾكماٌ معٍرة ماظؿلطقد مؼؿعؾؼموعـماٌفؿ مصقؿو لؿقىماظؿشرؼعل،موالمدقؿو
مرمٍنلواظرتذحمصمواالغؿكوبمبوظددؿقر مطوغًمعؽٍردي ماالاٌلوواة معـذ مبؾم،دؿؼاللمسقو
ماىوغؾشوظ ماظؿلطقدمسؾكمػذا مؼؿٍؿ معو مإبرازىمظمماًطوبماظلقودلماظرمسلمعـمأجؾمو

مطذظؽم مو مسؾكممبنيماىـلني.ماٌلوواةاحرتاممحؼققماٌرأة ماظؿلطقد مصنن وععمذظؽ،
مإشممجوغىماألخالق مودؾطؿف، مبؾ ماظؿؼؾقد، ماظدؼينمورعزؼي مطونمم،اظؾعد معو شوظؾو

مإظقفُؼ ماظلقودوتماظعوٍعيمموشور ايؽقعقيمظممعـمأجؾمتؾقونماظؿقجفماظذيمتـففف
م مودقاء ماٌرأة. ماظعؿقعقي،تعّؾجمول ماظلقودوت مبنسداد ماألعر مبضؿقغفوممأومؼ

وممترصنغفومإمنومم،بشؽؾمخوصوسؾكماظـلوءمم،اجملؿؿعتطؾقؼفومأومبلثرػومسؾكمو
م مواظـؼوظم ماالجؿؿوسل ماظؿغقري معع ماظؿؿوذل ماظقاضع معـمظم مايوصؾ واالضؿصودي
عقضقسومؾمسوممصننمبشؽ.موىجفي،موععمعطوظىماظػؽوتماظـلوئقيمعـمجفيمأخر

مإاّل مواظلقودقي ماالجؿؿوسقي ماألحبوث متؿداوظف ممل مػذا معـؿصػممابدًءمعـؾ عـ
ماظدوظلمحقلموضعماظـلوءماظذيماغعؼدمظممعؽلقؽقمدـيمموت.قاظلؾعقـ طونماٌممتر

رسوؼيماألعؿماٌؿقدةمهلذاممؾًعـٍوم،ظممػذاماجملولمبداؼيمظعؿؾمطؾريماظشلنم2642
ما مسؾكماظؾعد متلطقدا مبؾعدظدوظلمياٌممتر ماالػؿؿوم مجٍدؼو مبدأ مؼققماٌرأة،معـمػـو

مبنيمم"اىـدر" مبوظػقارق مايلؾون مظم ماألخذ مخالل معـ ماظعؿقعقي، ماظلقودوت ظم
ماظرجؾمواٌرأة ماٌلؿقؼوتمحؼقق موؼغؾىمسؾسؾكمطوصي مظمماظلقومك. دوتماظعؿقعقي
ماووػ ماظشلن ماألـقؼمن:وػذا متؾـٍق مإشم متداركمول مأجؾ معـ مخوصي مدقودوت ل

ما موأبعود ماٌقجقدةظػقارق متعٍدم،اظالعلوواة ممواظيت متؾـٍضاظـلوء مأو مهلو، لمقٍقي
متدعٍم مظممطؾمجقاغىمايقوةإدقودوتمسوٍعي ماٌلوواة 15ذؽوظقي

مظؾفزائرم . بوظـلؾي
صننمأػؿمجوغىماػؿؿمبفماٌشٍرعماىزائريمصقؿومؼؿعؾؼمبقضعماٌرأةمطونمػقمضوغقنم

مألا ماودرة. مأن مأٍوال مغالحظ مأن ماٌفؿ مؼؿعّؾعـ ماًوصمظممألعر ماىوغى مبندارة ؼ
موسوٍع معمدلوتقو ماظعوئؾلموإسطوئفمبعدا مصقؿوممفغػلومظمماظقضًماظؿـظقؿ المدقؿو

عـال.مورٍبؿومطونمػذاماظعوعؾمضدمظعىمدورامرئقلقومأوالمظممتلخرمظزواجماسمصم
مبعدم،2651مدـييماىزائرماألدرةضوغقنممتؾين متعدؼؾفمصقؿو متلخر ألطـرمعـممثٍؿ

                                                                                                                                   

 أغظرمبشلنمػذاماٌقضقعم:15 
Dandurand, R.-B., Jenson, J., et Junter, A. (dir.) (2002), « Le genre des politiques 

publiques : des constats et des actions », in Lien social et Politiques, n° 47. 
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مد ممـي،سشرؼـ مررفماظؾوحـنيمعـ معـ مبف ماظذيمحظل ماالػؿؿوم مظم فيمجوثوغقو
موايرطوتماظـلوئقيمواظـلقؼيمعـمجفيمأخرى.

)أيمظممم2650،م2641،م2631ظؼدمصشؾماظـظومماىزائريمخاللمثالثمصرتاتم
عـصػمظؾؿرأةممظممتؾينمضوغقنم16رؤدوء:مبـمبؾي،مبقعدؼـموبـمجدؼد(ميسفدمثالث

.مملمؼؽـم2642اظذيمصدرمدـيممسمصماظؼوغقنماٌدغلإشممتركمصراغمضوغقغلمصقؿوم
م ممإذراكسدم مظم مإاٌرأة محرطي ممنق مإشم ماظداصع موحده ماظؼوغقن مػذا لقؼيمغسداد

ععورضي،موظؽـمووػؾفمظؾقاضعموسدمماألخذمظممايلؾونمبوظؿغرياتماظيتمحصؾًم
همبدورماٌرأةمظممػذم،ظممايقوةماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمأؼضو،مورٍبؿومبشؽؾمخوص

عرػقغيمبؿؼدممعؽوغؿفوممإدعوجماٌرأةمظممايقوةماظعوعيمعللظينوحمجعؾمماىقاغى،
ماظؼوغقغقي. ماظـصقص ممـوؼدصعمظم مطٍرسمػذا مضد ماظلقودل ماظـظوم مأن ماظؼقل إشم

ماظؿؼؾقدؼيمومسكمبوٌعوؼري ماألاٌرجعقي اظؼقؿماظيتمداصعًمسرافموماظيتمصرضؿفو
مبعضماٌرجعقوتم مأدىمذم.اإلدالعقيسـفو مغلقيمخورجموضد مغضول مبروز ظؽمإشم

وظؾؿـظؿيماىؿوػريؼيماظيتم) جؾفيماظؿقرؼرماظقرين(األررماظرمسقيمظؾقزبمايوطؿم
مظقائف مهً متـشط ماىزائرؼوت (طوغً مظؾـلوء ماظقرين ماوفم)االهود محبقٌ ،

ماظؿؿـقؾماظـليبماظضعقػم ماظـضوظلمإشممايرطيماظـؼوبقي،ماظيتمورشؿ غشوطماظـلوء
م.مم17ؾريمسـمعطوظؾفـماٌفـقيأغفومطوغًمعالذامظؾؿعوءمصقفومإالمظؾـل
ماظلقودلمواالجؿؿوسلممظؼد متورؼخماىزائر معـ محومسي شوبًمإذنموظممعرحؾي

مبعدم مايؽقعوت ماػؿؿوم مأن مؼقضح مبشؽؾ مبوٌرأة، ماٌؿعؾؼي مايؽقعقي اظلقودوت
يمواظصقػقيمبـ"اظؾـوءمقاالدؿؼاللمضدماغصىمسؾكمعوممسلمظمماألدبقوتماظلقود

موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنماظؿشقو مظممذظؽ. مسؾكماٌرأة قد".موملمؼؽـماظرػونمعـصؾو
ضدمأطدمظممدؼؾوجؿفمسؾكمأنمنوحماظـقرةمؼؿقؼؼمعـمم(2631)أولمددؿقرمجزائريم

م ماغؾعوثمماتؾوعخاللمسقاعؾمسدة،معـفو معـ م"اإلدراع مُتعـكمبـ ماجؿؿوسقي دقودي
متلقري مظم مإذراطفو مأجؾ معـ موتـؿقاٌرأة ماظعوعي ماظؾالد".ماظشمون سـدعومموحؿكمي

محقلممأصؾح ماظلقودلمعـصؾو ماظـظوم ماظـؼوصقيماظـقرة"معشروعمإنوحاػؿؿوم ماظيت"
ظؾؿرأةمعؽوغيممتؽـ"مملمجدؼدمجمؿؿع"إغلونمجدؼد"مظمم"متؽقؼـمإشممتفدفمطوغً

                                                                                                                                   
ذظؽمإشمم ػقماٌرجعمصقؿومؼؿعؾؼمبلشؾىماٌلوئؾماظيتمختصمتـظقؿماألدرةمظمماىزائرمو 2626 طونمعردقم 16

 .2651 شوؼيمصدورمضوغقنماألدرةمدـي
  :أغظر 17

Lalami, F. (2012), Les Algériennes contre le code de la famille. La lutte pour l'égalité, 

Paris, Presses de Sciences Po. 
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مإالم مػق معو ماظذي ماىدؼد ماإلغلون مذظؽ موصوؼي مهً موطلغفو مبدا مبشؽؾ ٌتذطر،
ٌُماىزائريماظرجؾ مم".فقؿـ"ا

م مسدم ممإدراكإن ماىزائري ماٌشرع مبني ماٌقجقد ماالجؿؿوسلظؾؿالزم ماظؿغٍقر
دػومظممقادؿؼالظقؿفوماظيتممٍتمتؼقوحرٍؼيماٌرأةمواغؾعوثفوماللموؼدؿايوصؾمعـذماال

درة،مملمزمرمماٌرأةماىزائرؼيمعـمأداءمدورػو،موظؽـفمظمماٌؼوبؾ،موػذامعومضوغقنماأل
مأٍث مضد مأطرب، مبشؽؾ مدؾؾؼفٍؿـو مر مسؾك مبإو ماظؽػقؾي ماظلقودوتماظعوٍعي ذراكمنسداد

مأومشريمعمػؾيمطوظرجؾمظمم مطؼوصر ماٌرأة مإنمجمٍردماسؿؾور ماظعوعي. اٌرأةمظممايقوة
درةمضدمأسوقمبشؽؾمأومبكخرماالغدعوجماظؽوعؾمظؾؿرأةمظممايقوةماالجؿؿوسقيمضوغقنماأل

ماظعالضوتمبنيواالضؿصودؼيمعـمحقٌمأغفمأسطكماػؿؿوعومأطربمظؾفوغىماًوصمظمم
مظممماظزوجني معؽوغؿفو مبشؽؾمطودمزمصر مداخؾماألدرة ماٌرأة موطونماظؾقًوظدور .
مسؾكمحلودقيماٌقضقعمدـيمعـمأجؾمتعدؼؾمضوغقنماألمسشرؼـاغؿظورم درةمعمذرا
ظغوءمػذامإإشممظـلوءماىزائرؼوتمدسقةماؿومماظؽوظممظاالػؿمءالإؼوسؾكمسدممم،عـمجفي

م مررف معـ مجموزا ماٌلؿك ماظؼوغقن م"ضوغقن ماظـلقؼي ممممممممممممم"اظعورايرطوت
(Code de l’infamie). سـمعقضػماظلؾطيمظممػذاماظشلنمسٍؾرماظرئقسمبقتػؾقؼيمضدمو

ماسؿرب م"اظؼقاغنيممسـدعو مظم ماظـظر مإسودة مؼروم مإٍغؿو مإظقف مدسو ماظذي ماظؿعدؼؾ أن
وتـومسرافماظيتمؼؽقنمضدموووزػوماظزعـموماظيتمتؿعورضمععمرؿقحوتـوموتطؾعواأل

ماٌرأة مضوغقنماأل.18ظممترضقي موظؽـمإشممأيمعدىمميؽـماسؿؾور ضؿـماظلقودوتمدرة
ماظؼوغقنمؼؽٍرسمغزسيم ماظرئقساظعؿقعقي؟ماظقاضعمأنمػذا تـظقؿماظروابطممػقمعؼصدػو

اظلؾطيماظعؿقعقيممبومؼضؿـمحؼققموواجؾوتمأصرادماألدرة،ممياألدرؼيمهًمضؿوغ
ماٌلوو و مؼؽقنمسـمهؼقؼ معو مأبعد مبنيماظرجؾمواٌرأةظؽـٍف مطؾمم.اة مصنن مثٍؿ وعـ

ماألخرى ماٌؿَّم،اظؼقاغني ماظلقودوت موطذظؽ مضؾؾ معـ مصقؿومعؾي ماٌؿعوضؾي ايؽقعوت
ماٌرأةمسمٍص مطوغًمتراسلمم،ضضوؼو ماألاحرتام مضوغقن معراسوةمدرة معـ مؼؼؿضقف مبو

مؿغرياتمايوصؾي.ظؾمعراسوتفومأطـرمعـم،ظؾؼقؿمواظـؼوصيماإلدالعقي
متقٍجف مزمصؾ مبوٌمومل ماظعؿقعقي ماظلقودوت ماػؿؿوم مدمق موصٍعول معـمجٍدي رأة

م،بشؽؾمحمؿشؿمحقٌماٌؼوربيماىـدرؼيمأومبدرجيمأضؾم"اظؾعدماىـدري"مإاّل
مظقؿٍؿو مطون معو مذظؽ مبدًءمإاّلمحؿك ماظيتمزفرت ماظعوٌقي ماٌقجي متلثري عـمماهً

                                                                                                                                   

عـشقرمظممعقضعمرئوديماىؿفقرؼيمم،1002معورسم4بقتػؾقؼيممبـودؾيماظعقدماظعوٌلمظؾؿرأة،ممخطوبماظرئقس18 
www.el-mouradia.dz/ 
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)عممترماٌرأةممظرتضقيعشروعماالدرتاتقفقوتماٌلؿؼؾؾقيمملتؾـٍوتمعـمخاللمقاظـؿوغقـ
مظممعـوحلمخمؿؾػيموعلؿقؼوتمعؿؾوؼـيمبنيماظدولمبعدمادًمعقدؽٍرتومغريوبل( غقو

م مبؽني مظم ماٌـعؼد مظؾؿرأة ماظرابع ماظعوٌل ماظذيمم.2662اٌممتر ماظعؿؾ مبرغوعٍ وطون
واظؿدابريممدرتاتقفقياالماألػدافصودضًمسؾقفمضدمأطدمسؾكم ذورطًمصقفماىزائرمو
ماٌرأةمواظؿؿققزمايوصؾمظمماظقاجىماختوذػومظمماٌل حؼفومظمموئؾماٌرتؾطيممبعوغوة

موطذظؽم واالضؿصودم واظصقيم وجموالتماظؿعؾقؿم  وماإلسالمظممذمونماختوذماظؼرار
مو ماظلقوديماظعؿقعقيمإالماظؾقؽي. ظؽـمملمؼشرمتصرؼحمبرغوعٍمسؿؾمبؽنيمإشممسؾورة

مممرتاتقفقوتماًوصيعي،ماالدأغفمضمؾماظؽـريمعـماظعؾوراتمعـمضؾقؾماظرباعٍماظعو
مدقودوتماظؿـؿقي.مو

مسؾكم ماٌرأة محؼقق مبرتضقي ماًوصي ماظرباعٍ ماضرتاح معللظي ماضؿصرت وبعدعو
اوفماػؿؿوممايؽقعيمبعدمم،وظػرتةمرقؼؾيم،19االهودماظقرينمظؾـلوءماىزائرؼوت

م مبؽنيمإشم ماظذيممتمتدقودوتمماسؿؿودعممتر ماظعؿؾ لؿفقىمٌؿطؾؾوتمبرغوعٍ
مٌو موطذظؽ مومتؾـقف ماىزائرؼي ماظدوظي مواجؾوت مخاللممواظؿزاعوتفتؼؿضقف عـ

م ماتػوضقي مسؾك مبؿقػظ مضدممإضصوءعصودضؿفو، ماظؿؿققز مأذؽول مطؾ سؾك
م.2663دـيمم (CEDAW)اٌرأة
مابدءم)خمؿؾػيموتهًمتلؿق(بوألدرةممؽؾػياٌمؿدبيـاٌماظقزارةمإلغشوءطونمموضد
ـم2662مملمظؾؿرأةمدـيمظؿقصقوتمبرغوعٍمبؽنيماألمهتـػقذهؼؼممذيواظم2663عـم

مضدمـػاظعمحموربيدورامالمؼلؿفونمظممإبداءماالػؿؿومممبلوئؾمطوغًمعغػؾيمعـمضؾؾم
مظؽـو...مأدرػـمسـمععزلمظممؼعشـماظؾقاتلمبوظـلوءماالػؿؿوم واٌرأةمواظؿقرشم

ـمدـؾٍقظممأعقرمعـؾمػذهمضعقػيموشريمذاتماػؿؿوممطؿومماٌؿكذةمجراءاتاإلمطوغً
مإاّل ممالحؼو ممأبوغًأغفو ممتدخؾأػؿقي ماٌرأة معـمأجؾمتؽرؼسمحؼقق مظماظدوظي

روؼدامتؽرسمموروؼدا.مصعؾيػـمظمموضعقيمماظؾقاتلمبوظـلوءماظؿؽػؾوجمولماظعؿؾم
م.يؽقعقيظممإسدادمبعضماظرباعٍماماىـدرخقورمعؼوربوتم

ماظدورؼيماٌؼدعيمأعومماظؾفـيماألممقيماٌؽؾػيممبقوربيماظؿؿققزمضدم وظممتؼورؼرػو
ماسرتصاٌرأة م، متؾؿغل موبراعٍ مدقودوت متـؿفٍ مبلغفو ماىزائر بعدممإدعوجً

                                                                                                                                   

  أغظرمظممػذاماظشلن:19 
Khodja, S. (2002), Nous les algériennes la grande solitude, Alger, Éditions Casbah. 

Lazreg, M. (2002), The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question, New York, 

Routledge, p. 166 et suiv.  
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براعٍمحؽقعقيمطونماهلدفمعـفومميإشممثالثمإرموزاػـومماإلذورةوميؽـم.م"اىـدر"
،مخصقصقؿفواظعوعيمعـمخاللماألخذمبويلؾونموضعقيماٌرأةموإدعوجماٌرأةمظممايقوةم

م:نوذظؽمعراسوةمظؿقصقوتماهلقؽوتماألممقيمظممػذاماظشل

م2514-2515مدماج النساء:إ الوطنوة لرتقوة و اإلسرتاتوجوة. أ

عـمررفمايؽقعيمظممعورسممقفوتؾـٍطونمعـمأػدافمػذهماالدرتاتقفقيماظيتممٍتم
ماظـلوءاظلؿوحممإشمم1020 معـمدقودوتمعـمظؾرجولمو وبراعٍماظؿـؿقي،مماالدؿػودة
ماٌقجقدة) مبوالخؿالصوت ماالسرتاف م (عع مسؾك ماظؿلطقد مخالل متلػقؾمعـ ضرورة

م ماظرجؾمظمماختوذػؿممواٌرأة، مو مبنيماٌرأة ماظؿعوون مأجؾ معـ ماٌالئؿ ماٌـوخ تفقؽي
م.فؿمصمقعوظؾؼراراتماظيتمتفٍؿ

جتسود مشاركتها يف احلواة السواسوة  برامج دعم قوادة املرأة و .ب
ميف احلواة العامة و

20وؼفدفمحلىماظؿؼرؼرماٌؼدممإشممىـيم
CEDAW ظمماجملولمإشممتلػقؾماٌرأةمم

ما مسؾك مواظعؿؾ ماظعوم، ماظشلن موظم متؽرؼسممادرتاتقفقيمإرمودظلقودل مإشم ترعل
مدقودقومسؾكماٌلؿقىماظقرينمواحملؾل.مؿفواٌرأةموعشورطعؽوغيم

 الربنامج املشرتك من أجل مساواة اجلندر واستقاللوة املرأة .ج

يمبشلنماىفقدمايؽقعق"ؿمسعـمأجؾمدم1020اغطؾؼمػذاماظربغوعٍمظممدؾؿؿربمم
مظعوملماظشغؾمواٌلوواة"مومهلنيم مذروطموظقجماٌرأة معـممتؽقـفو عـماالدؿػودة

اظؿعؾقؿماٌكصٍصيمظؾـلوءموذظؽمظممإرورماظػرصماٌؿوحيمعـمخاللمبراعٍماظؿؽقؼـمو
ماظؿعوونماظدوظل.
اسؿؿودػؿو،مبنذرافمعـماظقزارةمممٍتنماذّؾواظربغوجمنيماظمدرتاتقفقياالاظقاضعمأنم
ماٌ ماٌـؿدبي ماٌرأة، موضضوؼو مبوألدرة مؽؾػي معرحؾيمممبـوبيػؿ مٌؼؿضقوت ادؿفوبي

مطونمالمبدمعـمحراك معـماغشغوالتم"اظعقٌي". ماٌرأة مضضوؼو ؼلخذممأصؾقًمصقفو
م مبؾ ماألمواظزاعوتبؿقصقوت، ماهلقؽوت مهلو ماٌٍكقل ماظدوظلمممقي ماظؼوغقن بودؿ

محٍؿاإل مذظؽمواضقو موند محؼققماٌرأة. كمظمماظـصقصمذرافمسؾكمعلوئؾمترضقي
.ماإلروراسؿؿودػومواظيتمتؽٍرس،مرقسومأومطرػو،مخططماظعؿؾماٌعٍدةمظممػذامماظيتممٍت

مسٍر مطؿو مطوغًماظلقودوتماظعؿقعقي ٌّو مبعضمو ممنياٌكؿٍصصفو مظقلًمإاّل ختؿورمعو
                                                                                                                                   

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw م:اغظر 20
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ايؽقعوتمأنمتػعؾفمأومالمتػعؾف،مأوممبعـكمآخرمانوزاتماظلؾطوتماظعؿقعقيمظمم
م.ػذهماظلؾطوتمععمعللظيمبعقـفوتعوعؾمطقػقيممسـمجبٍدمرُتعٍؾ،مصنغفوم21اجملؿؿع

ممو محؼققمايؽقعوًمعؾتعوػؽذا معللظي معع ماظعؿقعقي مدقودوتفو مظم تماىزائرؼي
اظدوظقي،مواظرباعٍمواالدرتاتقفقوتماظعقٌيموعؼٍرراتماظـدواتممفضقتػؿموصؼمعواٌرأةم

والماىزائر،مقفوموأؼضو،موخوصيمععمعومتؼؿضقفماالتػوضقوتماظدوظقيماظيتموّضعًمسؾ
م مCEDAWدقؿو مبعدماظلقودمظؽـو. متطرح ممل مذظؽ معلعوػو مظم ماظعؿقعقي وت
مأمإاّلم"اىـدر" مإدراكطكظقي مأجؾ معـ متلؿعؿؾ متؼـقي مبنيممو ماٌقجقدة اظػروضوت

مظؾلؾطوتمأٍوالموظممحٍدمذاتفمعفٍؿماإلجراءوظؽـمطونمػذامم.اىـلنيمظممجموالتمذٍؿك
ظؾؾوحـنيمثوغقومعـمأجؾم،موإجراءاتعـمبراعٍمومقفؾـٍعومؼـؾغلمتمعـمأجؾمادؿؽؿول

مذؽؾم مأشؾىماألحقون مظم مأخذ مصنغف مودرادؿفو، ماٌؿغرياتمايوصؾي اظقضقفمسـد
شؾىمسؾكماظرباعٍ،موطذظؽماظؿؼورؼرماٌؼدعيم.مظمماٌؼوبؾم(constat)ععوؼـيمايولم

ميٌكؿؾػماىفوت،ماظدوظق،مواظعوٌلمالمدقؿومسقدماٌرأةموم،ظممذؿكماٌـودؾوت
لىمـُؼوارموبقومخوٍصي،ماىوغىماظؽؿل.مػؽذامؼظفرماظرتطقزمسؾكمعومؼعؿربممعـفو

مواٌعؾؿوتمو ماٌؿؿدردوت، مطعدد مايؽقعي مجفقد ماظٍصقيمإشم مضطوع اظعوعالتمظم
سددمطؾريمعـماظـلوء،موظؽـممإدعوجوػلمحّؼومضطوسوتمدٍفؾًمم،دارةاإلاظؼضوءموو

مإذؽوالتـماظؼطوسوتمؼطرحمبـػلفمٍددمعسددمحمػذاماظعددماظؽؾريماظذيمارتؽزمظمم
مضطوسوتم ماصؿؼور مإن ماظعوٍعي. ماظلقودوت ماػؿؿوم مإظقفو مؼؿقٍجف مأن متؼؿضل أخرى

م مظؾعـصر ماظؿؼؾقدؼي مواظصـوسوت مواظؿصـقع مضصقرمُؼماظـلقياظلقوحي مسـ عٍؾر
ماٌرأةمظمماظؼطوعماالضؿصودي.مإدعوجماظلقودوتماظعوعيمظممسؿؾقي

م معللظي مررح مصنن مذامم"اىـدر"ومبعـكمآخر مؼؽقن مال ماظلقودوتماظعؿقعقي ظم
م موال مجدوى، مأن موطؾمميؽـف مايؽقعوت مدصع مإذا مإال مارموبٍقو ماغعؽودو زمؿؾ

بؿعؾريمزمعـمجفي،موأؼضوموقذؽولماظؿؿقأدلوتماٌعـقيمبوٌشورطيمظمماظؽشػمسـماٌم
سـماهلقؿـيماٌقجقدةماٌؿورديمداخؾماجملؿؿعم)عـمررفماظرجولمم،خمؿصنيال
م(.األحقونأوماالجؿؿوسقيمأومحؿكمايؽقعقيمظممبعضممدؼـقياٌمدلوتماظأوم

بؾعضماىقاغىماظلقودقيمحوريماإلم،معـمأجؾمصفؿمأودعمهلذاماٌقضقعوؼـغلم
مبوظلقودوتماظعوعيم ماظلـقاتماألخرية ماظيتمارتؾطًمظم مواالضؿصودؼي واالجؿؿوسقي

م:وإدعوجفوماظيتمضصدتمبشؽؾمعؾوذرمترضقيمحؼققماٌرأةو

                                                                                                                                   
21 Lemieux, V. (1995), L'étude des politiques publiques. Les acteurs et leur pouvoir, 

Saint-Foy, Presses de l'Université de Laval.  
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مم:اسياجملال السو يف مظممطملنيرقؾي ماٌرأة معـماالدؿؼاللمطونموجقد مدـي
اٌـؿكؾيمأومظمممستعّؾؼماألعرمبقجقدػومظمماجملوظايقوةماظلقودقيمػوعشقو،مدقاءم

عـؾمأػؿمعرحؾيمظممػذاماظشلن،مصؼدمطونمم1021وظؽـماظعوممم.ػقؽوتماختوذماظؼرار
م ماظعضقي ماظؼوغقن ممتـقؾم1021-01ظصدور متقدقع مطقػقوت مزمٍد مظممراٌماظذي أة
م ماٌـؿكؾي، ماألاجملوظس ماجملؾسماظثر مظم ماٌرأة ممتـقؾ مغلؾي معـ ماظرصع مظم ؽؾري

م مغلؾي ماغؿكوبوتم%12اظشعيبماظقرينمإشم ماظـوئؾوتمبعد مسدد محقٌمؼؾؾغ م20،
ماألوشم 213،م1021عويم اظـؿوغقيمومسربقوماعرأةممبومرمعؾماىزائرمهؿؾماٌرتؾي
تؾينمػذاماظؼوغقنمىقاغىماظيتمأدتمإشممسوٌقو.موعـمدونماًقضمظمماماظعشرؼـو

ماظذيمؼؽٍرسم صنغفمم22متـقؾماٌرأةم)أومعومؼعرفمبوظؽقرو(مغلىبودؿماظؼوغقنمعؾدأ
ماظؿغقريماظذيمحصؾم) مأنمغشريمإشممأنمػذا حقٌممبشؽؾمعؾػًمظالغؿؾوهعـماٌفؿ

مالمتؿعٍدىم ماجملؾسماظلوبؼم%4طوغًمغلؾيماٌرأة ضدمأدرجمعـمررفمم(ظممسفدة
صالحوتمدؾلؾيم"اإلظعؿقعقيمممـؾيمظممذكصمرئقسماىؿفقرؼيمضؿـماظلؾطوتما

بوظربقعم"مأحداثمعومسرفمظماظلقودقيماظيتمبودرمبفوماظـظومماظلقودلمعـمأجؾمتال
وػلمم،ذورةمإظقفومظممػذاماىوغىزائر.مومٍثيمعالحظيمالبٍدمعـماإلظمماىم"اظعربل

مأٍولمجمؾسمعـؿكىم)اجملؾ مظم ماىزائرؼي ماٌرأة ممتـقؾ مأن دؾؿؿربمسماظؿلدقلل
بعددمعؼوسدممالمبلسمبفمعؼورغيرشؿمضّؾؿفموػقمسددممسشرمغلوء(ضدمبؾغمم2631

مو ماالغؿكوبقي اجملؾس ماظؿفربي ماظيتمجرتمصقفوم ومحبداثي ماظلقودقي بوألوضوع
معـم ماظؿػوتي، مظـؼؾ مأو ماػؿؿوعو، ماألضؾ مسؾك ماظـليب ماظؿؿـقؾ مميـؾ االغؿكوبوت.
ماىزائرؼي،موحؿكم ماٌرأة ماٌرحؾيمإشممدور مػذه اٌلموظنيماىزائرؼنيماظذؼـمأداروا

ماٌؼٍدعيواألور ماظعددمتؼّؾصم .بقيماألصؾ،ماظيتممتمتزطقؿفومضؿـماظؼقائؿ وظؽـمػذا
دـيممعدؼـمصؼطمظمماغؿكوبوتماجملؾسماظقرينسؾكمعؼماؼؿصرعظقصؾحممتـقؾماٌرأةم

م2631 مبوظـلؾي موأعو مدورتممإلدعوج. مصؼد ماظؼرار، معمدلوت مأسؾك مظم اٌرأة
مو مايؽقعيماىزائرؼيمدـيمملمتلريتزامعواألعقر، مدخؾًمأولماعرأة مذدؼد. بؾطء

مظممأحلـماألحقالمإشممطمس2651 ماظعدد بـميمحؽقعظمممغلوءم،موملمؼرتػعمػذا
مووزؼراتمعـؿدبوتبرتؾيممعـفـمأربع)مصؾقس مصعؾم (. ألجؾمذظؽمصؼدمطوغًمرٍدة

                                                                                                                                   

 ذاماٌقضقع:أغظرمحقلمػ22 

اجملؾيم،م"اٌشورطيماظلقودقيموماظؿؿؽنيماظلقودلمظؾؿرأةماظعربقي:محوظيماىزائرم" ،(1021) بقرشدةموحقدة،
 .220-211 .ص ،13 ،ماظعدداظعربقيمظؾعؾقمماظلقودقي

Benzenine, B. (2012), « Les femmes algériennes au parlement : La question des quotas à 

l’épreuve des réformes politiques », in Revue Égypte Monde Arabe, n° 10.  
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م مضوغقن مصرض مإشم مدعً مظيت مايؽقعي مووه مصورعي ماظربٌوغقني ماألحزاببعض
 .ؼؼؿدىمبفماظلقودقيمبغقيمرصعممتـقؾماٌرأةمعـمدونمأنمتضربمظممذظؽمعـال

ماظؿعق مظم مدقون مواظلػراءقواألعر ماظدوائر مرؤدوء مو ماظقالة مدؾؽ مـوتماظيتممتٍس
مؼني.زاٌرطمراءرؤدوءماىوععوتمواٌدو

معـماٌم:االجتماعييف اجملال  مؼؾدو مأنمريمأنمـضد معـماظدرادوتمغذطر طـريا
فوغىمؿؾمطايعـعمتـظقؿماظقالداتموحقلماٌرأةماىزائرؼيمضدمرّطزتمسؾكمعللظيم

م معـ مأثراإلأبرز ماظيت موحؿكممتذؽوالت مواظدميغراصقي ماالجؿؿوسقي ماظؿغريات ظم
اظيتمعٍرتمبفوماىزائر،مصفلمعللظيمترتؾطمبؿقلنيمعلؿقىماظٍصقيمماالضؿصودؼي

ظممرؤؼيمغوضدةمظغقوبمم24وؼعربمجقالظلمصوريم.23واظؿعؾقؿ،مووظقجماٌرأةمسوملماظشغؾ
دقوديمسوٍعيمظؾلؽونمظمماىزائرمأغفومتعؽسمإشػولمايؽقعيمظدورموعؽوغيماٌرأةمظمم

غؿقض.موؼمطدمواظمؾسقفماظؾُّػلمبذظؽمتـققمإشممتؾينمخطوبمؼغؾىمسؾ وم،اجملؿؿع
م متراعصوري ممل مايؽقعقي ماظرباعٍ مأن مخاللممسؾك معـ مإال ماٌرأة موضع عللظي

مذظؽم معرٍد موطون ماظدميغراظم، ماظـؿق معـ مايٍد مطوغًمتفدفمإشم خمططوتمذوعؾي
دميؼرارقيماظؿعؾقؿموجموغقيماظعالجممظممجموالتعلوؼرةماظلقودوتماظيتمادؿكدعًم

اظربغوعٍممثؿم(2641)ظربغوعٍماظقرينمظؿؾوسدماظقالداتمىؿقعمصؽوتماجملؿؿعمعـؾما
هٍدؼومظؾلؾطوتماظعؿقعقيمعـمأجؾمم2651اظقرينمظؾؿقؽؿمظمماظـؿٍقماظدميغراظممدـيم

ممدرتاتقفقياتؾينم موثؼوصقوملمتؽـمظؿؿقاصؼمععماظؼقؿمواألسرافماظلوئدة .ماجؿؿوسقو
م ماظربغوجماػذطون مون ماألدري ماظـظوم مٌلدلي مادؿؿرار ممبـوبي ماىزائرن ملموم،ظم
مطعوعؾممصقفومخذمُؼ مجـلقو،مبؾماسؿؿدتمسؾكماٌرأة ماألدوار مبؿؼلقؿ ظممايلؾون

مبؾمووحقد،مظمم معـمنوحماًّطإرئقلل، مأجؾمايٍد ماظيتموضعًمعـ ماظعوعي ي
حقٌمم2650عـمغفوؼوتممابدًءماظـؿقماظدميغراظم،مواظيتمملمتؿؾؾقرمبشؽؾمجٍديمإاّل

م متمإدراجمٍت مظم مايؿؾ مصـع مدوراتمعودة مختصقص مإشم مإضوصي ماظؼوبالت ؽقؼـ
ليموجىمأنمغذطرمأنمتدخؾماٌمٍدم.موظؽـمبداماٌقضقعماظققممتوصفو،25تؽقؼـقيمهلـ

                                                                                                                                   

 :أغظر23 
Ouadah-Bedidi, Z. et Vallin, J. (2006), Étude sur les déterminants de la fécondité en 

Algérie, Paris, Éditions INED. 
24 Sari, D. (2002), « L'évaluation de l'efficacité des mesures prises pour maîtriser la 

croissance démographique en Algérie », in Gendreau, F. et Nzita Kikhela, D. (dir.), 

L'évaluation des politiques et programmes de population, Paris, John LibleyEurotext. 

Locoh T., p. 237-248. 
25 Ouadah-Bedidi, Z. et Vallin, J., op.cit. 
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إضرارمدقوديمماظدؼـقيمعـمخاللمإصدارمصؿقىمظممػذاماظشلنمطونمضرورؼومعـمأجؾ
م ماظقالدات. متـظقؿ مضموؼي ممٍتماألعقعيوطوغً ماظيت عـممابدءمإغشوؤػومواظطػقظي

موتماظلؾعقـ معـمودعًمضد مآخر مظممذلن مايؽقعي مبراعٍمعـمخاللمإخطط دعوج
ماظشلن .تعـكمبوظصقيماىـلقي،معقٍجفيمبشؽؾمخوصمإشمماظػؿقوت مغذطرمظممػذا

مماغؿؼولمأٍن مايؽقعل مػذهاألداء معـؾ مأعقر مجدؼدامإشم ممبؿوردوتممؼعؿرب عؼورغي
م.دوبؼي

ًماظلؾطوتمؾـٍتم،إشممايدمعـمزوػرةماظعـػمضدماٌرأةمؼفدفمآخرمكظممعـق
ضوغقنماظعؼقبوتمعـمدونمأنمؼؿؿمتؾينمضوغقنممتعدؼؾاظعؿقعقيمإجراءاتمشؾىمسؾقفوم

م ماٌرأة. مضد ماظعـػ ماٌوخوصممبقوربي ماظقزارة مإذراف موهً ماٌؼوبؾ ـؿدبيمظم
اظعـػمضدماٌرأة.ماظقرـقيمحملوربيممدرتاتقفقيااللمتؾـٍماٌؽؾػيمبوٌرأةمواظطػقظيممٍت

ممتؽود مُبمقيدرتاتقفاالتلخذ ماظعـػ.م"عد معللظي معقضػمعـ مواختوذ اٌراصعي"
مدرتاتقفقياالأضرتمم،االجؿؿوسل"ماإلصالحاسرتاصومبضرورةم"تغقريماظلقودوت"مو"و

بلػؿقيمتغقريماظذػـقوتمواألصؽورماظلوئدة.ماألعرماظذيمؼطرحماظؿلوؤلمبشلنمجدوىم
ماظلمالمؼجمٍرإنممعؼوصدػو.ًططمايؽقعقيمظممإنوحما ؼقدػومدمررحمعـؾمػذا

ؼؿعّؾؼممبدىمضدرةماظرباعٍمػقمو،مسؾكمعومغعؿؼدمإشممادؿػفوممآخر،مظقسمبوظؾلقط
مأواٌ ماجملؿؿع، متغقري مظم ممؿؾعي مماألضؾسؾك مدؾقطوتمأصراده متغقري مظم مؼؿالءممبو
مامُعرادي،مصرؿقحوتمايؽقعيموأؼضو،مبؾموخوو مظمماٌرأة ىزائرؼيمظممأنمتلفؿ

 .ايؼققموطعـصرمصوسؾمردمطوعؾايقوةماالجؿؿوسقيموايقوةماظعوعيمطػ
سددماألرػولمموعـمثٍؿم،وعـمعـوحلماظؿغقريمأؼضومتزاؼدمسددماألعفوتماظعوزبوت

ماظزواج مسالضي مخورج م26اٌقظقدؼـ م. ماًططمتؽود متؼرؼؾو ماظشلن مػذا مظم تغقى
ماٌلوػؿيمظممصقنمسالضيم ماظيتمعـمذلغفو مؼؿعّؾؼمبوٌلوسدة ايؽقعقي،محؿكمصقؿو

مواظطػؾمظممآنمواحدمحبقٌمتلقءمضؼمديمبوظوم،ألعفوتمبلرػوهلـا مسؾكماألم رر
مواظؿقأنمؼوزمدثمم،ععوعؾؿفؿو ماٌعوغوة مظؾـلوءمفؿزاؼدمخطر ؼفٍددم،مبؾمو27بوظـلؾي

ماألدري ماالجؿؿوسلماالدؿؼرار مإػؿولم28واظؿؿودؽ مإشم مجدؼي مخطط مشقوب مأدى .

                                                                                                                                   

 ظرم:أغ26 
Rahou, Y. (2006), « Les mères célibataires : une réalité occultée », in NAQD Revue 

d'études et de critique sociale, n° 22-23, p. 47-60. 
27 Moutassem-Mimouni, B. (2001), Naissances et abandons en Algérie, Paris, Karthala, p. 

34. 
28 Merdaci, M. (2007), Une clinique des origines, Paris, l'Harmattan, p. 24. 
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ماظؿغقريماالجؿؿوسل،محٍؿكمأغفمؼظفرمط مُؼجوغىمالمؼلؿفونمبفمظممعلور ظرمقلعر
مايؽقعي مضؾؾ معـ مماضؿصروم.اًقضمصقف مسؾك ماظشلن مػذا مظم مضدم معو جمٍردمطؾ

م مجموال مود ممل موزارؼي ماًططممظؾؿـػقذ.عؾودرات مػذه مشقوب مسؾك مؼدل ومّمو
ايؽقعقيمػقمأنماظـلوءمعـمدونمعلوىمؼعوعؾـممتوعومعـؾمطؾماألذكوصماٌشردؼـمم

م.ظمماظشورعمؿـمععفؼعش وأعفوتمظدؼفـمأرػولماظـلوءمحؿكموظقمطوغًمػمالءم
سددماٌراطزماٌكٍصصيمالدؿؼؾولماظـلوءمعـمدونمعلوىمواظـلوءمضقوؼوماظعـػمؼعٍؾرم

واظذيمؼؾؾغماثـنيمصؼطمسـمضعػماظلقودوتمايؽقعقيميؿوؼيماٌرأة،مطؿومؼشريم
عقجقدةمم221اعرأةمعـمجمؿقعمم11واٌفينم)مدعوجماالجؿؿوعاالمإشممضؿقرمظممخطط
ماالدؿؼؾول( مالمزمظكممإشممأٍنوماعرأة(م15ظعوئؾلم)وامظممعراطز ماظـلوء عصريمػمالء

إنمرّطزتماهلقؽوتماٌكؿصيمسؾكماٌـقيماىزائرؼيم بوالػؿؿومماظالزم،موحٍؿكمو
م ماظوظؾؿضوعـ ماظؿعقؼضمسـ مذي ماٌـشوط مسؾكماظصؾقي معـفو ماالدؿػودة مصنن عوعي،

مؿفو،مظقلًمظممعؿـوولمطؾماظـلوء.ظػزا
إظقفمصقؿومؼؿعؾؼمبويؼققماالجؿؿوسقيمماإلذورةوععمذظؽ،مصننمأػؿمذلءمؼـؾغلم

حبؼمحؽقعقومرمٍلدممإدفوعوظؾؿرأةمظمماىزائرمػقماظؿلعنيماالجؿؿوسلماظذيمؼعؿربم
ؾؾعدماظعوئؾلمظممأودعماظلقوديمايؽقعقيمظمعوجإدمايؿوؼيماالجؿؿوسقيمظؾؿرأة.مإن
متؼقلم وسقيمتلعنيمايؿوؼيماالجؿؿأنميمشرابي،مسؾكمشـقععوغقف،مؼمطدمحلىمعو

مأطومظؾؿرأة م"دشريماظعوعؾيمدقاء مبـؿو،مصفق مأم مأخؿو مأم ٍل"مومرمٍلدمكغًمزوجي
م.29عؾدأماٌلوواةمبنيماىـلني

ممٍت ماظؾقاتل ماىزائرؼوت ماظـلوء محوظي ماىؿوسوتممـاشؿصوبفمتؾؼك مررف عـ
م معـ ماظؿلعقـوت مدـقات مظم ماٌلّؾقي ماٌلوئؾ ماظيت ماٌمدلوتممتلرتعمل اغؿؾوه

حمعـماىؿعقوتماظـلقؼي،محقٌمبدأمايدؼٌمبشؽؾمصوترمسـمايؽقعقيمإالمبنيو
ػذاماٌقضقعموسـمضرورةماظؿؽػؾمغػلقومواجؿؿوسقومبفمالءماظـلوء،موحلىمايوظيم

مبعدمسؿؾقيماالشؿصوب.مًأنؾقابوألرػولماظذؼـم
ماظـلوءم مأبدتمصقف مإشمماظؿػؽريمظممدقوقماجؿؿوسلمعؿؿٍقز ماٌقضقع مػذا وزمقؾـو

مؾكمأداءمدورػـمطعوعالتموعقزػوت.مأشؾىماظـلوءماظؾقاتلممٍتسمإصرارااىزائرؼوتم
مماشؿصوبفـ ـٍواخؿطوصفـ معصوغع،ممط مظم مسوعالت مععؾؿوت، مذررقوت، ؼعؿؾـ

                                                                                                                                   
29 Graba, G. (2012), « Genre et droit social : éléments pour un débat », in Benghabrit-

Remaoun, N. et Benzenine B. (coord.), Les femmes africaines à l'épreuve du 

développement, Oran, Éditions du Crasc. 
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موتؾحالضوت مروظؾوتمجوععقوت موحؿك مبؾ مسددػـممؿقذات، مبؾغ موضد ثوغقؼوت،
حوظي.مواظقاضعمأنمػذهمايوالتمم1051حلىمإحصوئقيمرمسقيمظقزارةماظصقيم

تعؽسمحمـيمصؽيمماإلرػوبطؾماظـلوءماىزائرؼوتمضقوؼومحوالتمأؼضومطذظؽمو
ػلمتعربمسـميمعـمتورؼخماىزائر،موؾقصدعؿفـماظـػلقيمظممصرتةمسصعـماظـلوءمو
مظدور مطأدائفـ ماظعـػمػـ مميـعفـ ممل محبقٌ ماالجؿؿوسل، ماظؿغقري مظم ػوسالت
 .م30عـماظؿقاجدمظمماظػضوءاتماظعؿقعقياٌؿورسم

متؾؼكمحوالتماش ماظؿداولمظمماالػؿؿوعوتموبشؽؾمسوم مسـ مبعقدة ؿصوبماظـلوء
م مبؾ مطشػمحٍؿوايؽقعقي، متعرؼػو. مؼعطقفو مال ماظعؼقبوت مضوغقن سؾكمماظؿعديك

اٌمدلوتممظدنسـمغقعمعـماظؿعؿقؿمعـمم1002اظـلوءمظممعدؼـيمحودلمعلعقدمدـيم
ماظؾقاتلم مسـمظممودطممـعؿؾؼايؽقعقيموشقوبمأيمتؽػؾمبوظـلوء ذطقريموبعقدا

ظؽـفومتعٍؾرمظمموم)عؼورغيمبظروفماظعؿؾم31رشؾؿفـمظممحقوةمعفـقيمأدرػـمسـ
مسؾكمسؾكمأغفـمؼلوؼرنماظؿغقريموأنماظعؿؾمظمماىـقبممفغػلاظقضًم ظقسمحؽرا
االضؿصوديمتلوػؿمومأنماظعؿؾمظقسمدسورة،مبؾمإنماظؿغقريماالجؿؿوسل اظرجولمو

ماسؿؾورا معـ موأؼضو مأدرؼي متؼوظقد معـ معـمخاللمهٍررػـ ماظـلوء تماجؿؿوسقيمصقف
م مدقطرتفو مبدرجي مايؽقعي مدؾؿً ماظلؾطوتموثؼوصقي مأداء مأن مدرجي إشم

مايوجي.ومغـالماالػـمظممحوظيمعـمظـلوءممايؿوؼيايؽقعقيمسفزمسـمتقصريم
ماٌرأةمطكروجماظؿؼوظقدمدقطرةمعـماظؿقررمعظوػرمعـمطـريموجقدمعـماظرشؿموسؾك
اظرجولممسؾكمحؽرامغًطوماظيتماٌفـمبؾعضمواذؿغوهلومعؿزاؼدمبشؽؾمظؾعؿؾ

مماالغؿكوبوتظؾرجؾمظممموعـوصلؿفو مصنن ماظؼرار، مررأماظذيماظؿغقريوعـوصىمصـع
ماظعربقيماظؾالدمعـمطـريمظممايولمػقمطؿومإغف.مذؽؾقومؼؾؼكماظؿؼوظقد وماظعوداتمسؾك
بودؿؿرارمضقةمماٌضؿقنمعؼورغيمريصؼم»أحدمسؾؿوءماالجؿؿوعماظعربممتعؾريمحدمسؾك و

 م.32اظغربقي وماظؿؼؾقدؼيماظؼقؿمغلؼلمبنيماظػفقةظؽمبلؾىمذ و«مماٌؿوغعي

                                                                                                                                   

  غظرمحقلمػذاماٌقضقع:أ30 
Salhi, S. (2010), « The Algerian Feminist Movement between Nationalism, Patriarchy and 

Islamism », Women’s Studies International Forum, 33, p. 113-124. 
م 31 محقوة محقٌمأن ماىزائرؼي، ماٌرأة موزروفمسؿؾ مؼؿعؾؼممبفول محؼقؼقو مجدال ماظؼضقي سؿؾمررحًمػذه

ظلقودوتماظعؿقعقيمظممػذاماظشلنمأثرمظممفـمسرضيمظؾشؾفوت،موطونمظغقوبماؿاظـلوءمبعقدامسـمدؼورػـمجعؾ
،معـمجفيموعـمجفيماٌـظؿوتماظـلقؼيمعـمجفيمتلجقٍمحوظيمعـمدقءماظػفؿمواظغضىمسؾكماٌلؿقىماظشعيب

 م.مأخرى
ماظؼودرم،سرابلم32 ماظعربقيم،(2666)مسؾد مومبنيماٌرأة مبنيمثؼؾممظمم،دؼداظؿفماظؿؼؾقد ماظعربقي اٌرأة
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مايقوةمم:االقتصادي يف اجملال مظم ماٌرأة معشورطي مصنن مأساله، مأوضقـو طؿو
االضؿصودؼيمسـمررؼؼماظعؿؾمضدمتزاؼدتمظمماظلـقاتماألخرية،مظؽـفومتؾؼكمضعقػيم

األخريةمإشمممظمماظلـقاتمرة.موملمتؿففماظلقودوتماظعوعيمإاّلووعؼورغيمبوظدولماجمل
اٌرأةمظممايقوةماالضؿصودؼي،محقٌمأنماظـلوءممإدعوجإؼالءمبعضماالػؿؿوممإشممعللظيم

مبعدم مخوصي ماىزائر، مسوؼشؿفو ماظيت ماظؿغٍقرات مبلغػلفؿ مواطنب اىزائرؼوت
ماإلدعوجماالضؿصوديمظؾؿرأةمومسوملماضؿصودماظلقق.مووتمومدخقهلقاظـؿوغقـ  بذظؽمبدا
معؿطؾؾوتفو.مزروفماٌعقشيمو ظظروفماالضؿصودؼيمواووهمرؾقعلمبلؾىمامطلغف

مظممحوالتمضؾقؾي،م وملمتلؿػدماظـلوءمعـمبراعٍمخوٍصيمظإلدعوجماٌفين،مإاّل
مظؾؿؾودراتماحملؾقيمو معـمعؾودراتمعـمضؾقؾماظعؿؾماٌلجقر ماظـلوء طوغًمادؿػودة

مدعوجماٌفينمسؾكإلظمجموالمعؿوحواظيتمتؼدممصرصومظؾشؾوبمعـمسدميلماظشفوداتم
ماحملؾقي ماىؿوسوت ممبؾغًوم.علؿقى مػذه معـ ماظـلوء مادؿػودة م%20اٌؾودرات

مرغوعٍماٌمدلوتماٌصٍغرةمملمؼؿعدَّ،مطؿومأنمادؿػودةماظـلوءمعـمب(1002إحصوئقيم)
ماظلـي م%24مفوغػلمظم مطوغً مبقـؿو ماال، مدؿػودة ماٌؿعاألطرب متؾؽ مػل ؾؼيماظـلوء

محقٌمع ماظؼرضماٌصٍغر ماالدؿمًؾـٍبربغوعٍ مغلؾي ماظؼروضمم%30ػودة عـمجمؿقع
م مدـي م1021اٌؿـقحي ممل مبقـؿو ماظقطوظيممؿعدَّت، مبراعٍ معـ ماظـلوء مادؿػودة غلؾي

بقجقدم%) 30 (،موعـمأدؾوبمذظؽمسدممععرصيماظـلوء%12اظقرـقيمظدسؿماظشؾوبم
وػقمعومؼعٍؾرمسـمشقوبماالػؿؿومم،م33سؿمػذهماٌؼدعيمعـمررفماظدوظيعـؾمأذؽولماظٍد

مبوًصقصقوتماظيتم مظم متراسل مأن مؼـؾغل معـمػذا مغقع مهؼقؼ مأجؾ معـ اظشلن
م ماالدعوجماٌفينمواالضؿصودي. مذظؽمطونمعـمغؿوئٍاظؿقازنمبنيماىـلنيمظممعلور

سـمؼـؿٍمعومععمطؾم (18,5%)تزاؼدمغلؾيماظـلوءماظعوعالتمظمماظؼطوعمشريماظرمسل
م ماٌرأة مسؾك مآثور مموذظؽمعـ ممؼلؿــكمظمال ماٌؿعّؾاذظؽمحؿك حوعالتموؿوتمظـلوء

مماظشفودات.

                                                                                                                                   

 معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي. ،بريوت ،اظؿقررمتطؾعوت اظقاضعمو
33 Benghabrit-Remaoun, N. (dir), (2006), Femmes et intégration socioéconomique, op.cit.  
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 للتغوري "استثمار اجتماعي " يف سبول. 3

مضدماضؿصرتمسؾكم ماٌرأة ماظؼقلمأنماظلقودوتماظعؿقعقيماووه متؼٍدممميؽــو ممو
م محول مماٌرأةتؾقون موضعقمإسدادعع مهلني مإشم مترعل مػذهمؿفوتصٍقرات مزؾً .

ماأل ماٌـظؿوت موتقجقفوت متؼورؼر محؾقلي مايؽقعقيمماظلقودوت موشري مزؾمقي .
مو مسـ مايدؼٌ مسـد معـصٍؾو مسؾكمضاظرتطقز ماضؿصرت مأرضوم مسؾك ماٌرأة عقي

وظؽـمطوغًماٌلوواةمسؾكماٌلؿقىمم.اٌؿؿدردوتمواظعوعالتمظممضطوعماظؿعؾقؿمواظصقي
اظؼوغقغلمتعٍؾرمبشؽؾمسوممسـمتقٍجفمحؽقعلمؼرعلمإشممإزاظيمطؾمأذؽولماظؿؿققزمبنيم

مدقو متؾين مإشم مؼدصع ممل مذظؽ مصنن مضطوسقياىـلني،  politiques)مدوت

sectorielles)ماٌرأةمظممايقوةماالجؿؿوسقيمإدعوجتؿداركماظـؼصمايوصؾمظممعلورمم
ماظؿؼققؿموا مظم ماىزائرؼي ماٌرأة مودور مأداء موطلن ماظققم ماألعر مؼؾدو الضؿصودؼي.

مإشم مطؾقي متوبعو مأصؾح مأؼضو مواظلقودل مميؽـمماالجؿؿوسل متؾعقي موػل اظٍدوظي،
مععمبعضماظدولماإلدؽـدغوصقي،موميؽـمععمعرامؿفو،عؼورغ ماظػروضوتماٌقجقدة سوة

ؾـماظققممظمماظؼطوعماخؿصورمأوجفماظؿؾعقيمظممثالثمجموالت:مأنمأشؾىماظـلوءمؼعؿ
 "وتزبقغ"معؿربنممبـوبيػـمُؼومعـمايؿوؼيماالجؿؿوسقيعلؿػقداتممـٍفاظعؿقعل،مأٍغ

ظـلوءم)أراعؾماظشفداء،معـمخاللماالدؿػودةمعـماٌـحماٌكٍصصيمظػؽيمعـمام34ظؾدوظي
م.بـوتماظشفداء...(

ؾؾمترضقيمحؼققماٌرأةمظؿؿؿوذكموعـمدونمأنمؼٍدسلمػذاماٌؼولمأٍغفمؼؾقٌمظممُد
ماظؼقلاظيتمتعقشفوماىزائرمعـذماالدؿؼالل،مععمعلوراتماظؿغقريماٌكؿؾػيم مميؽــو

مبلػؿقيمبعدميؽقعظدىمايؿطؾىماظققممأنمؼؽقنممٍثيموسلمتاظظروفمايوظقيممأن
مداىـ ممبومر ماجملوالت مخمؿؾػ مظم ماىـلني مبني ماٌطؾقب ماظؿقازن مهؼقؼ ظم

مو ماظـلوء مؼرتؼلمرمعؾ مارتؾورو مصقف مؼعقشقن ماظذي مبوجملؿؿع معرتؾطني اظرجول
ؼماألعرمبوالدؿػودةمعـمتعّؾوموالمؼـؼصمعـمحؼققمأيمررفمدقاءممبصويفؿمصمقع

معـوصى مإشم مواظقصقل ماظلقودقي مبوٌشورطي مأو ماظدوظي مسؾكممخدعوت ماظؼرار صـع
ٌومأضٍرتفماظرباعٍماىزائرؼيمصقؿومسمصمترضقيمحؼققماٌرأةمؼؾؿسممعاٌؿؿٍؾإنمطوصي.م

ممٍت مضد ماىـدر مبعد مطوصيممأن مظم متلؿعؿؾ مأن مؼػرتض م"تؼـقي" مأو مطلداة تؾـقف

                                                                                                                                   

 
 أغظر:34

Dauphin, S. (dir.), (2006), « Genre et action publique en Europe », in Politique 

européenne. n° 20, p. 268. 
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عشورؼعماجملوالت:ماظؿكطقط،ماظؿـػقذ،معؿوبعيماظلقودوتموتؼققؿفو،مإسدادمبراعٍمو
ظقاضعمأنمعؼوربيماىـدرماضؿصرتمسؾكماظعؿؾماإلحصوئلمظمموظؽـمام35اظؿـؿقي...،

خمؿؾػماظؼطوسوت.موملمتؽـمػذهماٌؼوربيمسوعالمععؿؿدامالمظممصفؿماظؿغقريمايوصؾم
ماظؿغقريماٌـشقد مظممهؼقؼ ماظؿغقريمايوصؾم.وال مدؼـوعقي واظذيمظعؾًمصقفمم،إن

مسؾكماٌلؿقىماألدريمواٌفينمواظ مػوعو تؾؼكمرػقـيمم،رتبقياٌرأةماىزائرؼيمدورا
طوغفومسؾكماٌرأةمؾاظذػـقوتماألبقؼيماظيتمعومتزالممتورسمدتدخؾماظدوظيموحؾقليم

صننمعراصؼيمعمدلوتماظدوظيمم،36إحدىماظدرادوتوطؿومتمطدمسؾكمذظؽماىزائرؼي.م
مذلغف معـ ماىـدر معؼوربي مسؾك ماالسؿؿود مخالل معـ ماظـلوء مؼلوػؿمظؿؽقؼـ ظمممأن

اظػؼر،مموووزمحوظيمبومؼلوسدػومسؾكممؼيمظممعلورماظؿـؿقيعوجمأطربمظؾؿرأةماىزائرإد
ماٌوظقي.موهؼقؼمادؿؼالظقؿفوماٌفـقي،موعـمثٍؿ

سماٌلوواةموؼؽٍرمدمّطاظذيمؼماىـدرعقـوقممعـالاٌمدلوتماظعؿقعقيممظممشوبمظؼد
.مرةاٌلقِّماهلقؽوتمظمموايضقرمواظرتضقيماألجقرموظمماٌـوصىمتقظلمظمبنيماىـلنيم

مدمقمسوم،موبشؽؾ ماالووه ممإغصوف« مػقؿـ مبنيماٌلوواةمعـمأطـرم»اٌرأة
مقفوتؾـٍمؼلفؾمدؼـقي ومضقؿقيمعػوػقؿماإلغصوفمظممأنماسؿؾورمسؾكمواٌرأةماظرجؾ
ماظعوممأعومموتربؼرػو موماالووهموماظرأي ماظلقودقي ماظطؾؼي مظم اجملؿؿعم احملوصظ

عـمأجؾمماىـدرودمعؼوربيماٌدغلموحؿكمظدىمطؾورماٌلموظنيمظمماظدوظي.مأعوماسؿؿ
مُض معو مصغوظؾو ماٌلوواة مظممقبؾتؽرؼس مطؿو ماىزائر ماظعربقيمظم ماظؾؾدان معـ ماظعدؼد

دالعقيممبعورضيمذدؼدةمعـماظؿقوراتماظدؼـقيمواحملوصظيماظيتمالمؼعدومذظؽمظممواإل
متؿػؼم مال ماظيت ماًورجقي مظؾؼقؿ موػقؿـي ماظغربقي مظؾلقطرة مصرضو مؼؽقن مأن غظرػو

صخماظرؤؼيمم«ؿؿعوتماظعربقيمواإلدالعقيمواظؿقذؼرمعـماظقضقعمظمموخصقصقوتماجمل
»االدؿشراضقيمظؾؿرأة

م.37
ماظدصعم مظم معفٍؿو مسوعال مايؽقعقي موشري مايؽقعقي ماٌمدلوت مسؿؾ وؼؾؼك

تشوركمصقفماٌرأةمطعوعؾ.موعـمأػؿمػذهماٌمدلوتمايؽقعقيمبدؼـوعقيماظؿغقريماظذيم
ػذهماهلقؽيمأغفومشريمعلؿؼرةمعـمحقٌممسؾكماظقزارةماٌعـقيمبشمونماٌرأة.مؼالحظ

                                                                                                                                   

 
 .1005 ترضقيمومإدعوجماٌرأة،مجقؼؾقي ادرتاتقفقيذمونماٌرأة،م اظقزارةماٌـؿدبيماٌؽّؾػيمبوظعوئؾيمو35

36 Boufenik, F. (2009), « Les activités génératrices de revenu : l’accès des femmes aux 

ressources économiques en Algérie » in Benghabrit Remaoun, N. et Benzenine, B., Les 

femmes africaines à l'épreuve du développement, op.cit., p. 291-306. 
37

مذؽريمأغظر  مذريؼـ مو مبؽر مأبق مو ،(2002) أعقؿي مبنيمماٌرأة مواالجؿؿوسل ماظـؼوظم ماظؿؿققز مإظغوء اىـدر
 .دعشؼ،مدارماظػؽرماٌعوصرم،اىـلني
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وزارةموحؿكماظؿلؿقي،مصؾنيموصوؼيماظقزارةماألوشممومصالحقوت،مبؾاظوماألدواراألداءمو
مأنم مؼـؾغل مطون معو مأػؿ معـ مجوغؾو ماٌمدلي مػذه مصؼدت ماظؿضوعـ مووزارة اظصقي
تضطؾعمبفمعـمدور،مصنسدادمسددمعفؿمعـماظؼقاغنيمملمؼؽـمعـمصالحقؿفومطؼوغقنم

مظمماجملوظسماٌـؿكؾيتق ماٌرأة مظعؾًمدوراممدقعمعشورطي مضد ماظقزارة مأن عـالمرشؿ
.مطؿومأنماجملؾسماظقرينمظألدرةمواٌرأةمهلقلومعفؿومعـمأجؾمبؾقغمػذاماهلدف

سدادماظؿقصقوتمبشلنمإواظذيمؼضطؾعممبفومماظؾقٌموم1003دـيممهإغشوؤاظذيممٍتم
ظمممإسدادػوريامعـماظرباعٍماظيتممٍتمرىمظفمأثر.مإنمطـترضقيمحؼققماٌرأةمالمؼؽودمُؼ

ضدممشؾًمًمبوظؿعوونمععمعمدلوتمتوبعيمٌـظؿيماٌؿقدةموإرورمترضقيماٌرأةممّت
موعشورطيماٌرأةم-2خوٍصيم: ،مـػمضدماٌرأةعحموربيماظم-1،متؼقؼيمتلثريموضقودة

ٍماظرباعمإسداداسؿؿودامعؾدأماٌلوواةمظممم-1،متؼقؼيماالدؿؼاللماالضؿصوديمظؾؿرأةم-1
م.اظلقداداءمحموربيمم-2،محصوئقوتواٌقزاغقوتمواإل

وظؽـمطوغًمعـؾمػذهماظرباعٍمعفٍؿيمظمماظـفقضمبقضعقيماٌرأةمإالمأغٍفو،محٍؿكم
وحؼققمبنيماىـلنيمبوىوغىماظعوٌلمٌللظيماٌلوواةممسقـفموالسؿؾوربوإنمأخذتم

م ماٌرأة ماظؽوظممصنغفو مبوظشؽؾ متفؿؿ ماظؿغال مودؼـوعقبوظؿؿـالتماظيتمؼػرضفو مؿفقري
مو مواالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي ماظلقودقي ماٌلؿقؼوت مواٌمدلوتقي،سؾك ماظـؼوصقي

ماظ ماظقجقد متـؿني مخالل معـ موذظؽ ماظدؼـقي مو"ادؿـؿورلـوحؿك مطوصيمهقي مظم "
مأجؾمهؼقؼم معـ مإرموبو مصقفو متلفؿ مأن ماىزائرؼي مظؾؿرأة اجملوالتماظيتمميؽـ

ماظٍروابطماالجؿؿوسقي مصقفو متؽقن مماظؿـؿقي مسـمعشورطيمغػلفو بنيماىـلنيمتعؾريا
م.عؿؽوصؽيمظؾـلوءمواظرجولمظممعلورماظؿغقري

م مصؼد مسوم، ممارتؾطوبشؽؾ مسّطؾ مسوئؼ مظمماظـلقيماإلدعوجمعلورمأٍخرمأوأػؿ
ممبؿؽرؼسماظعوعيمايقوة ماظـلوء ماٌرأةميؿوؼيماظضوعـمػلمحقٌمعـمظؾدوظيتؾعقي

ماٌمدلوت مظم متقزقػو ماألطـر مأغفو محقٌ معـ ماألطـرممخوصي موطذظؽ ايؽقعقي،
معـم مشريمعؿزوجيمزوجيمبصػؿفومدقاءماظدوظيمعلعداتادؿػودة مأومأرعؾيمأوم،أو

مهؼقؼاألعرمؼؼؿضلمأنمتؿففماظلقودوتماظعؿقعقيمإشمممأٍنمواظقاضع.م38سوعؾيمحؿك
ضودرةمسؾكمأنمختقضمموجعؾفوماظعوئؾقيمحوظؿفومسـماظـظرمبغضادؿؼالظقيماٌرأةم

ذظؽمصؾقسمػـوكمبدمعـمموععايقوةماظعوعي.مماالغدعوجمظم“مرشؿو”ظـػلفوممبـػلفومو
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 :أغظر 
Dauphin, S. (2010), « Action publique et rapports de genre », in Revue de l'OFCE, 3, n° 

114, p. 265-289. 
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مو ماالجؿؿوسقي مبوظعقائؼ ماظيتماظؿذطري مسؿقعقيمدقودقوتمتؾينمدونمهقلاظـؼوصقي
اذمراطماٌرأةمموتردقخماىـلنيمبنيماٌلوواةمهؼقؼمػقماألولمػدصفومؼؽقنمصعوظي

مو ماظؿـؿقي معلور مظم مواالضؿصوطؾقي مواالجؿؿوسل ماظلقودل ماظؾـوء أنمموالذؽدي.
طذظؽمسؾكماظشلنماظعومموماظؼوئؿنيطؾممبندفومجفيممعـنوحمذظؽمؼؾؼكمعرػقغوم

مماظػوسؾني مواظـؼوصقي مواالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي ماظلقودقي ماظشمون مواظدؼـقيظم
اظيتمتؽقنماظدوظيموايرطوتماظـلقؼيمواجملؿؿعمماظدؼـوعقوتبنيمماظؿػوسؾومبلؿقىم

جفيمأخرى،مصننمعؽوغيماٌرأةماىزائرؼيمظممعلورمموعـاٌدغلمأرراصومصوسؾيمصقفو.م
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