
 

 

 

املركز القانوني والسياسي للمرأة يف التشريعات املغاربية حول امللتقى الدولي 
جامعة حممد  ،0292أكتوبر  02و 91يومي  ،يف ظل التعديالت املستحدثة

 .اجلزائر-الصديق بن حيي جيجل

ماظصدؼقمبنمحييماطؾقؿغظؿتم ماظلقادقةمجباععة م-جقفلم-احلؼوقمواظعؾوم
"ادلرطزماظؼاغوغيمواظلقاديمظؾؿرأةميفماظؿشرؼعاتممـادلؾؿؼىماظدوظيماظـاغيمادلودوممب

مادللؿقدثةادلغ ماظؿعدؼالت مزل ميف م"اربقة مم02وم91 ؼوعي، وطانمم.0292أطؿوبر
دورمادلـظوعةماظؼاغوغقةمواظلقادقةميفماظدولمادلغاربقةميفممدؿؼراءإاهلدفمعنمادلؾؿؼىم

،مواظؾقثميفمادلعوضاتماظيتمحتولمةواظلقادقمةتعزؼزموتطوؼرمعؽاغةمادلرأةماظؼاغوغق
م ماظدون ماظيتماظوصول ماظؿقوالت معع مخاصة ماظلقادقة، ماحلقاة ميف مظؾؿرأة ػعؾي

مسرصؿفامعؽاغةمادلرأةميفماجملؿؿعميفمخمؿؾفماجملاالت.
اجلاععقنيمواظؾاحـنيممجملؿوسةمعنماألداتذةمععؿربةشارطةمادلؾؿؼىمعموضدمسرف

م معن ماظورن موظقؾقاوداخل موادلغرب مطؿوغس مادلؾؿؼىمضلوم.خارجه مبرغاعج  م
ورذاتمصقفامحملاورمادلؾؿؼى،ممباموصؼامحمددةمجؾلاتمساعةمومورذاتمسؿلمىلمإ

مورذ ماألدرة، موضاغون موورذماتادلرأة ماظلقادقة، موادلشارطة مادلرأةمماتادلرأة حؼوق
م.واظؿـؿقة

مادلشارطنيمحولممترطزتم ماظوضعمإعداخالتماألداتذة مظؼراءة معشرتطة ذؽاظقة
مادلطروحةم مادلواضقع موتـوست مادلغاربقة، ماظدول ميف مظؾؿرأة مواظلقادي اظؼاغوغي

موسؾممـاب مواظلقادقة ماظؼاغوغقة ماظعؾوم ميف مظؾؿؿدخؾني ماظعؾؿقة ماظؿكصصات خؿالف
دراجمعصطؾقاتمأدادقةمظؾؽشفمسنماظؿؼدمماحملرزميفمجمالمإوضدممتمم.االجؿؿاع

ماجلـلنيم مبني معا مادللاواة مغاحقة معن مخاصة مساعة، مبصػة مادلرأة  حؼوق
مادلغاربقة، ماظدول ميف مبفا مادلعؿول مواظدداتري مواظؼواغني ماظؿشرؼعات واظؿؿؽنيمميف

مصـعماظلقادي، معراطز ميف مادلرأة ماظلقادقةهواختاذماظؼرارموعوضع موادلشارطة م،
مظؾؿرأة،مواظؿؿـقلماظلقادي،مودورػاميفماظؿـؿقةموتلقريماظشأنماحملؾي.

ربقةمتوجفامدموماظؿؿؽنيماؼأتيمادلؾؿؼىماظدوظيميفمدقاقمسرصتمصقهماظدولمادلغ
ورؼة،مواسؿؿادماظلقاديمظؾؿرأة،معنمخاللمجمؿوسةمعنماظؼواغنيمواظؿعدؼالتماظددؿ

ماإل ماظؿؿـدقاداتماظؿؿققز ميف ماظـلاء مإلدراج مواظيتمجيابي ماظلقادقة موادلشارطة قل



م مأترطت مواظلقادي. ماظؼاغوغي ماظـلاء موضع ميف مظوغاديم" سرضتثرػا دعقداغي
ثرماظؿعدؼالتماظددؿورؼةمأ"مبـمتقزيموزو،معداخؾؿفامادلودوعةقؼةم"معنمجاععةمفج

م" مادلغاربقة مظؾؿرأة ماظؼاغوغي مادلرطز مإمصقفامذارتأومسؾى مأىل ماظلقاداظن يمؿواجد
مادلغاربقة مضعقػامظؾؿرأة ماظؼاغوغيمالؼزال موضعفا ميف ماحملرز ماظؿؼدم معن مباظرشم ،

مبفا مادلعؿول ماظدداتري ميف مبنيماجلـلني معا مادللاواة موضؿان مواظلقادي معام، وػو
عنمطؾقةماحلؼوقمواظعؾومماظلقادقةمدودةم سزوزمبنممتلك،مأؼضامقهقوضحاولمت

ذادمأمحقثيفمعداخؾؿهمبعـوانم"مادلرأةموعواضعمصـعماظؼرارميفمتوغسم"مم-توغس–
مظؾؿرأ ماظػعال ماإلباظدور ميفمحؼوق مادللاواة مسؾى ماظؿأطقد ميفمزل ميفمخمؿؾفمة غلان

جاععةمباتـة،مضلوريمصفقؿة،معنمأعاممضؿصادؼةمواظلقادقة.جؿؿاسقةمواالبعادهماالأ
بنيمعممادلؿقدةمظؾؿلاواةمعامبهمػقؽةماألرطزتميفمعداخؾؿفامسؾىماظدورماظذيمتؼوممص

،مجلممتؽنيماظـلاءأؿؾفمجلاغفامعنم،مواظلعيمادلؤدلاتيمظؾفقؽةمومخماجلـلني
م.نوتؽؾحمضدراتفمفنورصعماظعراضقلماظيتمتؼفمأعاع

مم،عنمجفؿه معواليمامساسقل مجاععة معن مسؾدو ماظصؿد   ،بادلغربسرضمسؾد
مظميف ماظؼاغوغي مادلرطز مصقفا ماظيتمتـاول مادلغربقة،مؾعداخؾؿه ماألدرة معدوغة ميف ؿرأة

مباظ مبدوره ماألدرةعشقدا معدوغة ماظيتمسرصؿفا متعرتضمؿغريات ماظيت موادلشؽالت ،
مادلرأة. محبؿاؼة ماخلاصة مادلؼؿضقاتماجلدؼدة معلعودم تطؾقق مبن محمؿد مسائشة أعا

عداخؾةم"مادلرأةمواظؿـؿقةممفاسرضمؿـاوظتميفصم-ظقؾقام-صشقؽةمعنمجاععةمررابؾس
م.مفامنارأوعشارطةمادلرأةماظؾقؾقةمحتؾقلمدودقوظوجيمظدورمم"ادللؿداعة
ممطؿا معن ماحلؿقد مطعؾاشمسؾد مجقفل-ضدم ماظلؾطةممحتؾقالمحولم-جاععة "

وحاولمادلؿدخلماظؾقثمم.ىلموضعمادلرأةميفماجملؿؿعاتماظذطورؼةإذارةمإادلكوظة"م
مصرؼؼي،اإلاجملؿؿعماظعربيمواظشؿالمواظؿلؾطماظذطوريمخاصةميفمميفمأصلماظذطورؼة

نمغصفمراضةماجملؿؿعمادلؿؿـؾةميفماظـلاءمأمذاطًراوادلرجعقاتماظيتمترتؽزمسؾقفا،م
عنممبنمأسراب ذامملمتؿؾوأمعراطزماظلؾطةمواظؼرار.مبقـؿامأذارإععطؾةمخاصةممدؿؾؼى

 ىلمعلأظةمحقمادللاواةمإيفمعداخؾؿهمم–دطقفمم–طؾقةماحلؼوقمواظعؾومماظلقادقةم
نمادلرطزماظؼاغوغيمواظلقاديمأعامبنيماظرجالمواظـلاءميفماظؿوزقف،موأطدمادلؿدخلم

م.عاطنماظعؿلأنمتعزؼزهمأؼضامعنمخاللمجترؼمماظؿقرشماجلـليمبفاميفمؽظؾؿرأةممي
م ماظـاظـة ماظورذة ماظلقادقة" ظؾؿؾؿؼىيف موادلشارطة م"ادلرأة مسؾىم، مادلؿدخؾون رطز

ثرمإسؾىماظوضعماظلقاديمواظؼاغوغيمظؾؿرأةميفماجلزائر،ماظيتمسرصتمتؼدعامعؾقوزام
مواإل ماظؿغريات ماظددؿورؼة مظصالحات م0222لـة مب، مادلؿعؾؼة مادلادة ؿودقعموأػؿفا



ما مؼؾؼى مظؽن مادلـؿكؾة، ماجملاظس ميف ماظـلاء ممتـقل ماظددؿوريمإلحظوز صالح
مرػقـ مماواظؼاغوغي مأذار معا موػو مظؾؿرأة، موتصوراته معنمإباجملؿؿع مرذقد مظرضم ظقه
يفمتؽرؼسماحلؼوقمدفامماجملؾسماظددؿوريمإحولمماظذيمحتدثجاععةمجقفلم
ػؿقةمدورمادلرأةموعـظؿاتماجملؿؿعمواحلرطاتمأطدمسؾىمأاظذيمو،ماظلقادقةمظؾؿرأة

مإظقهذارتمأاظذيممذاتهماظطرحوموػم.حداثماظؿؼدمماالجؿؿاسيمادلـشودإاظـلوؼةميفم
مدـاء مجقفلمبوظؼراس مجاععة مطذظكمعن مإ، مأىل محباجة مادلرأة مأن مدورمإطـر ىل

مظؿعزؼزم ماظالزعني مواظؿدخل ماحلؿاؼة متوصري ميف ماظرمسقة موشري ماظرمسقة ادلؤدلات
دلداخؾةمغوارةمترؼعةمعنمجاععةمبوعرداس،ممااظورذةمأؼضامسرضمسرصتوموضاسفا.أ

مدوظ ميف مظؾؿرأة ماظلقادقة مادلشارطة متطور م" مأومعورؼؿاغقا"،مةبعـوان نمأمإىلذارت
مإسؿؾارميفماالمبعنيتمعورؼؿاغقامأخذ ابيميفممتؽنيمجيإلآظقاتماظؿؿققزماصالحاتفا

ماظيت مادلورؼؿاغقة مظؾؿرأة ماظلقادقة موعؿأرجقةمادلشارطة مضعقػة مزلممطاغت يف
مبفا.ماظيتمعّرماظؿغرياتماظيتمسرصفامغظامماحلؽمميفمعورؼؿاغقاموخمؿؾفماالغؼالبات

أصؾقتمضضقةماظـفوضممبشارطةماظـلاءميفماظؿـؿقةماجملؿؿعقةموسؾىماظعؿوم،م
م ماجملاالت مخمؿؾف ماألإيف مواظورـقة،حدى ماظدوظقة مموظوؼات مجؾةممإىلباظـظر

مصـعمماظؿقوالت معراطز مسن موشقابفا متفؿقشفا مصور مو مادلرأة موضعقة اظيتمسرصؿفا
مادلػارضةمطاغتمأػممماظؼرار،موعـاصبمادللؤوظقة ماظلقادي،موػذه خاصةميفماظػضاء

مادلؿدخؾونمسؾىمأنمتحماورماظـؼاش حؼوقمادلرأةمضاغوغقامالممـؾقت،ماظيتمأطدمصقفا
مإؼؿؿاذىم ممماردة معن ماظـلاء ممتؽن متدابريمسؿؾقة معع مم؛حؼوضفنال ذؽاظقةمإألن

ضائمميفماظؽقانماالجؿؿاسيموعامحيؿؾهمعنمتصوراتموععؿؼداتمحولمماظـفوضمبادلرأة
م.مادلرأةموأدوارػا

مادلؾؿؼىم،ػذا ماخؿؿم معنماظؿوصقاتمواالضرتاحاتماظدوظيمبعرضمجمموضد ؿوسة
مواظؼاغوغقةمظؾؿرأة.ممةيفمتعزؼزمادلؽاغةماظلقادقبصورةمأصضلماظيتمميؽنمأنمتلاػمم
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