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بلقاسم بن زنني

*

ظقسممثيمذؽمظممأنماظقجقدماٌؿزاؼدمظؾؿرأةماىزائرؼيمظممايقوةماظعوعيمميـؾم
أحدمرطوئزماظؿغقريماالجؿؿوسلمواالضؿصوديماظذيمتعقشفماىزائرمعـذمطملنيمدـيم
عـمادؿؼالهلو.ممتـؾمعقاطؾيماٌرأةماىزائرؼيمٌلورماظؿغقريمايوصؾماغعؽودومظدورػوم
وصعوظقؿفومظممخمؿؾػماٌقودؼـ.مدقاءمتعؾؼ ماألعرمبوٌدرديمأوماألدرةمأوماظعؿؾمأوم
ايقوةماظلقودقي،مإنٍمأداءماٌرأةمومتلثريػومظممسؿؾقيماظؿغقريمومطذظؽمتلثرػومبفمإغٍؿوم
ؼؼوسمبوظدورماٌـقطمبوظلقودوتماظعؿقعقيموممبلؿقىمأدائفومومصعوظقؿفو .مترطّزمػذهم
احملووظي مسؾك ماٌقؽوغقزعوت ماظؿشرؼعقي مو ماٌمدٍلوتقي ماٌعؿؿدة معـ مضؾؾ ماظدوظيم
اىزائرؼي مأوال ،مثؿ مسؾك ماظعقائؼ ماظيت مهُقل مدون مولقد ماظلقودوت ماظعوعي مظمم
اظشلن ماظـلقي معـ مجفي ،مو مضدٍ متقدقعفو مإشم مدؾؾ مأخرى مطؿو متمطد مسؾقفم
االتػوضقوتماظدوظقي،معـمجفيمثوغقو.مومظممعلعكمثوظٌ،مزموولمػذاماٌؼولمصؿحمأصؼم
ظؾؿػؽريمؼرتؾطمبندعوجمُبعدم"اىـدر"مظمماظلقودوتماظعؿقعقي .م
ترطّز م اظعـوصرم اظيتمغؿـووهلو م ظممػذهماحملووظيمسؾكماظؿؿـٍ التماالجؿؿوسقيم
واظلقودقي مواالضؿصودؼي ماظيت مؼعؽلفو محضقر ماٌرأة مظم مايقوة ماظعوعي مخاللم
اًؿلني مدـي ماظيت مأسؼؾً ماالدؿؼالل .مػذا مايضقر مؼرتؽز مسؾك معلوؼرة ماٌرأةم
ظؾؿققٍالت معـ مجفي ،موسؾك معقضػ مايؽقعوت ماىزائرؼي مو مدقودوتفو مإزاء ماٌرأةم
بشؽؾمخوص،مأيمإزاءماظروابط ماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواالضؿصودؼيماظيتمتعؽلفوم
* مخمؿص مظم ماظعؾقم ماظلقودقي ،معرطز ماظؾقٌ مظم ماألغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مو ماظـؼوصقي ،موػران،
اىزائرم

،31000م
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اٌشورطيماظـلقؼي مو ماظروابطماالجؿؿوسقيمبنيماىـلنيمبشؽؾمخوصموالمدقؿومصقؿوم
ؼؿعؾؼممبللظيماٌلوواة.م طقػمتؿدخؾماظلقودوتماظعؿقعقيماٌؿؾعي م ظمماىزائرمظمم
"تػعقؾ"مدورماٌرأةماجؿؿوسقو مو ماضؿصودؼومومدقودقو؟مطقػمتؿفؾّكمعلوؼرةماٌرأةم
اىزائرؼيمظؾؿغقٍراتمايوصؾيمظمماىزائرمبعدماالدؿؼالل؟مػؾمميؽـمٌؼوربيماىـدرم
اٌعؿؿدةمظممإحداثمتقازنمبنيموجقدماٌرأةمدميغراصقو مومعـمحقٌماظؿؽقؼـمومبنيم
حضقرػومطػوسؾمظممعلورماظؿغقري؟
المبدمعـماٌالحظيمأوالمأنماظدرادوتمو ماألحبوثماٌؿعؾؼيممبللظيموضعقيماٌرأةم
ظم ماىزائر مضد ماضرتغً مأوال مو مظػرتة مرقؼؾي مبقضعقؿفو ماظؼوغقغقي .مظؼد مخقٍؿ مضوغقنم
األدرة مٌدة مسشرؼؿني معـ ماظزعـ مسؾك معللظي محؼقضفو موعؽوغؿفو مداخؾ ماألدرةم
واجملؿؿعمعـمجفيمومظمماظشلنماظعوممعـمجفيمأخرى.موعـمثؿٍمارتؽزتمأشؾىم
اظدرادوت مسؾك ماىوغى مايؼقضل .مثوغقو ،مسُـقً مطـري معـ ماظدرادوت مبوىوغىم
االجؿؿوسل مصؼد مو ماطؾً مطـري معـ ماألحبوث ماظيت ماػؿؿً ماظيت معقزت مخمؿؾػم
اظؿغرياتمواألحداثماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيماظيتمسرصؿفوماىزائرمواظيتمارتؾطًم
بشؽؾ معؾوذر مبوًقورات ماإلؼدؼقظقجقي مظؾـظوم ماظلقودل .موميؽـ مأخريا ،مطونم
ظؿزاؼد ماالػؿؿوم مبدرادوت ماىـدر م(اظيت متقظل ماػؿؿوعو مظؾفوغى ماظـؼوظم مظم مدراديم
اًصوئص مواظروابط ماالجؿؿوسقي مبني ماىـلني) مظم ماظعومل موال مدقؿو مظم ماحملقطم
األطودميل ماألثر ماظؽؾري مظم معقاطؾي مسدد معـ ماظؾوحـني مواظؾوحـوت مظم ماىزائر مهلذام
اٌقضقع.م م
وتفؿؿ م طـريمعـماظدرادوتمواألحبوثماٌـفزةمظمماظلـنيماألخريةمظمماىزائرم
مبؼوربوتماىـدر،موعـماٌقاضقعماظيتمؼؿؿمتداوهلوم"اٌشورطي"معـمحقٌمأذؽوهلوم
وعلؿقؼوتفو موذظؽ مظم مطؾ معو مؼرتؾط مبفو معـ مإدعوج معفين مواجؿؿوسل مواضؿصوديم
ودقودل.موضدمظعؾًماظؿؼورؼرمواًرباتماظيتمتعدٍػوماهلقؽوتماظؿؾعيمٌـظؿوتماألعؿم
اٌؿقدةمعـؾمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقيموصـدوقماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةمإضوصيمإشمم
اظؿؼورؼر ماظعربقي مظؾؿـؿقي ماظؾشرؼي مدورا معفؿو مظم متقجقف ماالػؿؿوم ممبللظي مإدعوجم
اٌرأة.1م م
 1عـمػذهماظؿؼورؼرمغذطرمخوصي:مبرغوعٍ األعؿ اٌؿقدة اإلمنوئل،متؼرؼرماظؿـؿقيماإلغلوغقيماظعربقيمظؾعومم،1002
دمقمغفقض ماٌرأة مظمماظقرـ ماظعربل،مسؿٍون،ماٌطؾعي اظقرـقٍي.1003 ،مومبرغوعٍ ماألعؿماٌؿقدة ماإلمنوئل ،تؼرؼرم
اظؿـؿقيماإلغلوغقيماظعربقيمظؾعومم ،1006بريوت ،ذرطي طرطل ظؾـشر.
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 .1املرأة اجلزائرية يف احلواة العامة 55 :سنة بني احلضور والتهموش

أدٍ ى مايضقر ماظؼقي مظؾؿرأة ماىزائرؼي مظم ماجملؾس ماظشعيب ماظقرين مبعدم
اغؿكوبوتم 20معويم 1021مإشممصؿحماظـؼوش معـمجدؼد محقلمدورماٌرأة مظم مايقوةم
اظعوعيمواٌعقٍضوتم اظيتمهقلمدونمتؽرؼسمػذاماظقجقدمظممطوصيماجملوالت .م
وؼدصع مػذا ماظـؼوش مإشم مأبداء ماػؿؿوم مأطرب مبوظؿـوضضوت ماظيت ممتقٍز مواضع ماٌرأةم
اىزائرؼي.موظعؾٍمأبرزمػذهماظؿـوضضوتمتؽؿـمظممأنماظؼطوعماألػؿماظذيمسرفمصقفم
اظقجقدماظـٍلقيمتطقٍرامطؾريامػقمضطوعماظرتبقيمواظؿعؾقؿماظعوظل،مظؽـمذظؽمملمؼمدٍم
إشممهؼقؼممنقٍممموثؾمظممعقدانماظعؿؾمومظممعراطزمصـعماظؼرارموظممتؾقٍأمعـوصىم
ضقودؼي محؿك مظم معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماظيت مؼعدٍ مايضقر ماظـلقي مصقفو معؾػؿوم
ظالغؿؾوه.2م
وّؾكماػؿؿومماظـكؾيماظلقودقيمبدورماٌرأةموتلؾقؿف مظمماًطوبمحقل محؿؿقيم
إذراطفو مظم مبـوء ماىزائر ماٌلؿؼؾي معـ مخالل موثقؼي مبرغوعٍ مررابؾس ماظيت مغصًٍم
صراحي مسؾك مأن م"هؼقؼ ماٌفوم ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مظؾـقرة ماظدميؼرارقيم
واظشعؾقي" مؼؿقضػ مسؾك متؾـٍل مدقودي ماجؿؿوسقي مظصوحل ماىؿوػري مظرصع معلؿقىم
اٌعقشي.موم ؼؽقنم"هرؼرماٌرأة"مأحدمعؼوصدػو .م وظممػذاماٌـقكمغصٍماظربغوعٍم
سؾك" إذراك ماٌرأة مبطرؼؼي متوعٍي موطوعؾي مظم متلقري ماظشمون ماظعوعي موظم متـؿقيم
اظؾؾد"،موضدمتؾـٍك ماظربغوعٍمدقوديمتدسقمإشممإغفوءمطؾماٌعقضوتماظيتمهقلمدونمتطقٍرم
اٌرأة،موالمدقؿو" اظذػـقوت ماظؾوظقي" ماظيت متؽرٍدً مظدى ماظـلوء مأؼضو .موعـ مجفيم
أخرىمطونمعقـوقماىزائرم()2631مضدمعـٍؾمغداءمصرزمومظؾؿرأةماىزائرؼيمعـمأجؾم
" اٌشورطي مصعؾقٍو مظم ماظعؿؾ ماظلقودل" موأن م"وعؾ مروضؿفو مظم مخدعي مبؾدػو معـم
خاللماٌشورطيمظممايقوةماالضؿصودؼي محبقٌمؼؽقنماظعؿؾ،مػقماظلؾقؾمايؼقؼلم
ظرتضقؿفو" .3م
ؼؾدو مػذا ماظؿذطري مضرورؼو معـ مأجؾ مصفؿ ماظـفٍ ماظذي ماتؾعف مايزب مايوطؿم
(جؾفي ماظؿقرؼر ماظقرين) مظم ماظػرتة مايومسي ماظيت ممتٍ مصقفو متؽرؼس ماًقورم
االؼدؼقظقجل،موممومؼدسقمإشمماظغرابيمأنماًطوب مغػلفمتؼرؼؾو،مععمبعضماظػقارقم
 2ؼـظرمظممػذاماظشلنماألرضومماٌؼدعيمعـمررفماظقزارةماٌـؿدبيماٌؽؾػيمبشمونماٌرأةمواظعوئؾي،ماٌرأةماىزائرؼي،م
أرضومموحؼوئؼ .1022 ،ومأؼضوماحصوءاتمعرطزماإلسالممو اظؿقثقؼمحقلمحؼققماظطػؾموماٌرأة.م
 3وثقؼيمبرغوعٍمررابؾس،معـشقراتمجؾفيماظؿقرؼرماظقرين،ماىزائر،م .2631م
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اٌؿعؾؼيمبطؾقعيمغظوممايؽؿ مال م ؼزالمدوئدامإشمماظققم ،مصنذراكماٌرأةمظممعلورم
اظؿـؿقي موإدعوجفو مظم مايقوة ماالضؿصودؼي معو مؼزال متؼرؼؾو مػق ماظشعور مغػلف معـذم
طملنيمدـي .م
وبغضماظـٍظر مسؿوموردمظممأولمددؿقرمظؾفزائرماٌلؿؼؾيم) (1963مواظذيمأضرٍ معؾدأم
اٌلوواة مبني م اىـلني مظم مايؼقق مواظقا جؾوت ،مصننٍ ماظؿغقري ماٌفؿ ماظذي معسٍم
ذمونماٌرأةمشداةماالدؿؼاللمضدماػؿؿموبشؽؾمؼؾدومععؾٍرامسـمحرطقيماظؿغقريماظيتم
دعك مإظقفو ماظـظوم ماظلقودل ،ماىوغى ماظؿؼؾقدي مظم مايقوة ماألدرؼي مواالجؿؿوسقيم
بشؽؾمخوص ،موظؽـٍم ذظؽمملمؼؿؿمإالّم ظممجموالتمحمدودةمجدا .مواظؼوغقنماظذيم
صودقمسؾقفماجملؾسماظؿلدقللمظمم16مجقانم،2631مواٌعروفمبؼوغقنمطمقليت،4م
عـٍؾمواحدةمعـمأػؿماٌراحؾماظيتمأوظًمٌؽوغيماٌرأةماػؿؿوعومؼؿففمدمقمإذراطفوم
ظممايقوةماظعوعيموإسطوئفومصرصيمظؾؿعؾقؿ،مصؾنضرارماظؼوغقنماٌذطقرمسدممأػؾقيماظػؿوةم
ظؾزواج مضؾؾ مدـي م 23مسشر ،ماوف ماػؿؿوم مايؽقعي مإشم متعؾقؿ ماظػؿقوت .مارتػعًم
غلؾي ماظؿعؾقؿ معـ م %14مدـي م 2633مإشم م %61مدـي م .1005موطون مهلذا ماالرتػوعم
اٌؾققزمأثرهماإلرموبلمظممزؼودةمغلؾيماظقدماظعوعؾيماظيتمتضوسػًمأطـرمعـمثالثم
عرٍاتمظممأضؾمعـمأربعنيمدـيم(%5,2دـيم2644إشم)%24.4مدـيم .1022م
ورشؿمػذاماالرتػوعمتؾؼكمػذه ماظـلؾيمضعقػي معؼورغي مبدولمجموورةمحقٌمتؾؾغم
ػذه ماظـلى م %13مظم ماٌغرب مو م %12مظم متقغس .5مو مظؽـ مأػؿ ماظؿغريات ماظيتم
حصؾً ،مو ماظيت مرمقز موصػفو مبوظؿطقٍر ماظؽؿٍل مبشلن معشورطي ماٌرأة ماىزائرؼيم
تؿؿـٍ ؾمظممضطوعماظؿعؾقؿ.مارتػعًمغلؾيممتدرسماظػؿقوتمعومبنيم 3مإشمم 22مدـيمعـم
 %36,90دـي م 2633مإشم م %61مدـي م .1005موبقـؿو ممل مؼؽـ مسدد ماظطوظؾوتم
اىزائرؼوت مدـيم 2631مؼؿفووزم 110مروظؾيمعـمجمؿقعم 1420روظى ،مأيمبـلؾي
 %22صؼط ،6مصننمغلؾيماظطوظؾوتمظمماظؿعؾقؿماظعوظلمضدمارتػعًمإشمم %26مظممضلؿم
اظؿدرجمعؼورغيمبـم %15مظدىماظطؾؾيمعـماظذطقر،مظؽـمػذهماظـلؾيمتؼؾمظممضلؿمعوم
بعدماظؿدرجمظؿؾؾغم،%15مبقـؿومتصؾمغلؾيماظذطقرمإشمم.%21مؼؾقٍـمػذاماظؿػووتمظمم
 4غلؾي مإشم ماظلقدة مطمقليت مأرعؾي موزؼر ماًورجقي ماىزائرؼي ماظيت مضدعً معؼرتحو مإشم ماظـقاب معـ مأجؾم
اٌصودضيمسؾقف .م
أغظر:
Khodja, S. (1985), Les Algériennes du quotidien, Alger, ENAL, p. 43.
 5إحصوءاتماظؾـؽماظعوٌل.1021 ،

 6اظدؼقانماظقرينمظإلحصوءاتمغشرةمرضؿم.1022 ،241
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غلؾيمتلفقؾماظطوظؾوتمؼنب ماظؼلؿنيم(اظؿدرجموعو مبعدماظؿٍدرج) مأنٍ مػـوكماووػوم
أطرب مظدى ماظػؿقوت ماٌؿكرٍجوت معـ ماىوععي مدمق مايقوة ماظعؿؾقي مأو مايقوةم
األدرؼي ،موظؽـ مإذا معو مأخذغو مبعني ماالسؿؾور مضعػ ماظقجقد ماظـلقي مظم مايقوةم
اٌفـقي ،مأعؽـ ماالدؿـؿوج مأؼضو مأن مغلؾي ماظـلوء محوعالت ماظشفودات ماىوععقيم
متـٍؾـ مغلؾي مػوعي معـ ماظؾطوظني .مؼعؽس مػذا ماظؿـوضض مجوغؾو معـ ماظؿغقٍراتم
االجؿؿوسقيم"شريماٌؿقازغي"معـمحقٌمسوعؾنيمعفؿٍنيمػؿو:مغلؾيماظؿؿدرسموماظؿعؾقؿم
عـمجفي ،مواٌشورطيمظممايقوةماٌفـقيمعـمجفيمأخرى،مصوظؿطقرماظؽؿٍلمإذنمالم
ميـؾمصؼطمجوغؾومإرموبقوموعفؿٍومسـدماألخذمبعنيماالسؿؾورمعؽوغيماٌرأةماىزائرؼيم
اظققم،مطؿومؼردمذظؽمشوظؾومظمماإلحصوئقوتماٌؼدٍعي،موالمدقؿومظمماٌـودؾوتماظلـقؼيم
ظؾعقدماظعوٌلمظؾؿرأة،مومظذظؽ مؼـؾغلمعراسوةمػذاماظؿـوضض.مإغفمميـؾمظممحدٍمذاتفم
أحدمأطربمسـوصرماظؿػووتمظمماٌلوواةمبنيماىـلني.مؼطرحمسؿؾماٌرأةماىزائرؼيم
أؼضومعشؽؾمتؼؾصماجملوالتماٌؿوحيمأعوعفومظممػذاماظشلن،مصلـيمتؾقىماألخرىم
ؼؿففمغشوطماظـلوءماٌفينمإشمماظؼطوعماإلداري،موالمدقؿوماظؿعؾقؿمواظصٍقيمحقٌم
تصؾ مغلؾي متقاجد ماظـلوء م إشم م  .7% 31موتؿؼؾص مغلؾي ماظـلوء ماظعوعالت مظمم
اظؿفورةموماظـؼؾموماظزراسيمبشؽؾمطؾريمأؼضو.مؼربزمػذاماظؿػووتمأؼضومعدىمتؽرؼسم
اظػؽقؼي ماٌفـقي مظدى ماظـلوء ماظعوعالت ممبو مؼمطد مشقوب مادرتاتقفقي مإدعوج مصعولم
ظؾـلوء محوعالت ماظشفودات ماىوععقي مو مطذظؽ مذفودات ماظؿؽقؼـ ماٌفين .مو معـم
اٌػورضوتماٌلفؾيمبشلنمسؿؾماٌرأةمعؼورغيمبوظرجؾ،مميؽـماإلذورة مخوصيمإشممأنم
غلؾي مطؾرية معـ ماظـلوء ماظعوعالت مػـ مسوزبوت موذظؽ مبـلؾي  ،%21مبقـؿو مغلؾيم
اظرجولماظعوعؾنيمشريماٌؿزوجنيمتؾؾغمصؼط م.%16متعؽسمػذهماٌالحظيمجوغؾومعـم
اظدؼـوعقيماظيتممتقٍزمغشوطماٌرأةمشريماٌؿزوجيمومتؾقٍـمظمماظقضًمذاتفمأنماظزواجم
ؼؾعىمدورامعمثرامظمماظـشوطماٌفينمظؾؿرأةمحبقٌ مؼضعػمغشوطماظـلوءماٌؿزوجوتم
ظقصؾمإشمم%16مبقـؿومؼؼوربماظـم%30مسـدماظرجولماٌؿزوجني.8مؼطرحمػذاماىوغىم
عللظيمادؿؼالظقيماٌرأةمظممحقوتفوماظزوجقيمعـمجفي،مومطذاماظلؾطيماظذطقرؼيماظيتم
ميوردفوماظزوجمأومأمماظزوجمداخؾماألدرةممبومؼصـع مضققدامسؾكماٌرأةماظعوعؾيمدقاءم
تعؾّؼماألعرمبوظعؿؾمأم مال،مأومبطؾقعيماظعؿؾمأوممبؽونماظعؿؾمأومأحقوغومبػرضمظؾسم

 7احصوءاتمعرطزماإلسالممو اظؿقثقؼمحقلمحؼققماظطػؾموماٌرأة.
 8األرضوم ماٌذطقرة معلؿكؾصي معـ مدرادوت معرطز ماإلسالم مو اظؿقثقؼ محقل محؼقق ماظطػؾ مو ماٌرأةممممممممممممممم
www.ciddef-dz.com
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"ايفوب" ،مو عع مذظؽ مصـؿٍي مغقسو معـ ماظؿقاصؼ مؼربز مظم مايقوة ماالجؿؿوسقيم
واظعوئؾقيمعـمخاللماسؿؿودمذروطموعؾمعـماٌؿؽـماظؿقصقؼمبنيماظعالضوتماألدرؼيم
واظعؿؾ معـ مأجؾ متػودي ماظصٍراع مداخؾ ماألدرة .موػذا مايول مال مسمص مصؼطم
بوجملؿؿع ماىزائري ،مبؾ مػق معرتؾط مظم مطـري معـ ماألحقون مبؽؾ ماظعالضوتم
اظيت متؿعؾؼ مبوظصراع مواالغدعوج مبني ماألدرة مواظعوئؾي مسـدعو متؽقن ماٌرأة مػلم
اظػوسؾ ،موػق مجمول مؼلؿدسل ماظؾقٌ مأطـر مظم م اظظروف ماظيت معـ مخالهلو مؼؿؿم
هدؼدماآلثورماإلرموبقيمواظلؾؾقيمسؾكمطؾماعرأةمصقؿومؼؿعؾؼمبوظعؿؾ و بوألدرة.9
إنمررحمعـؾمػذاماإلذؽولمظممعقضقعماٌرأةمواظؿغقريماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمظمم
اىزائر مزمقؾـو مإشم ماظؾقٌ مظم مأػؿقي ماظروابط ماالجؿؿوسقي مواظعالضوت ماألدرؼي مظمم
هدؼد معدى مإدعوج ماٌرأة مظم مايقوة ماالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي موعدى منوسيم
عشورطؿفو .موضد مأذورت مدرادي مظػرؼؼ معـ ماظؾوحـني مظم ماٌرطز ماظقرين مظؾؾقٌ مظمم
األغـروبقظقجقو ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي 10مإشم مأنٍ ماظـلوء ماىزائرؼوت مؼؿلضؾؿـ مععم
خمؿؾػ ماظؿغريات مايوصؾي مظم ماجملؿؿع ،مو مظم مخمؿؾػ ماٌلؿقؼوتم
االضؿصودؼي ،ماالجؿؿوسقيمواظعوئؾقي.موظؽـممثٍيمجمؿقسيمعـماٌشوطؾمتعرتضماٌرأةم
اىزائرؼي ،صقلىمذاتماظدراديمصننماظعدؼدمعـماظصٍعقبوتممتسٍمحبقوتفـموتـريم
ذعقرا معـ ماظؼؾؼ مظدؼفـٍ ،و ميؽـ محصر مأػؿ مػذه ماظصعقبوت مظم ماظقدط ماٌفينم
طوظـؼؾ مو اظؿقرٍشموسدمماٌلوواةمظمماألجرمواظرتضقي ،موغؼص مدورمايضوغي مإضوصيم
إشممتؾؽماٌشوطؾماٌرتؾطيمبوظقدط ماظعوئؾل مأؼضو مبلؾى معومتؿعرضمإظقفمطـريمعـم
اظـلوءمعـمخمؿؾػمعظوػرماظعـػماظزوجل .11م
وظؽـ مػذا ماظؿغقٍر معو مصيتء مؼصطدم معع معشوطؾ مترتؾط مبوظؿؼؾقد ماظذي مؼفقؿـم
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.

 11ؼـظرمٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمبفذاماظشلن :م

Collectif. (2010) Violence envers les femmes, Enquête réalisée par le Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle (Algérie), (Crasc) pour le compte du ministère de
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.
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(بشؽؾ مأو مبكخر) مظم ماجملؿؿع ماىزائري موال مدقؿو معع متزاؼد ماٌدٍ ماإلدالعل مظمم
اظؿلعقـقوتمعـماظؼرنماٌوضلمممّومأدىمإشممتؼؾقصمحضقرماٌرأةمظمماظػضوءماظعؿقعلم
وذظؽمسؾكماظرشؿمعـمتزاؼد مسددماظـلوءماٌؿؿدردوتمواظطوظؾوت مواظعوعالت .مصؿـالم
طونماالحؿػولمبوظعقدماظعوٌلمظؾؿرأةمظممدـيم 2631مرمؿعمأطـرمعـم 3000ماعرأةمظمم
عقاطى موؿع مطؾ مذرائح ماجملؿؿع ماظـلقي ،مو مػل معظوػر معو مطون مميؽـفو مأنم
تؿفدٍدمبعدمطمليمسؼقدمبلؾىماظذػـقوتماظيتمتردٍؾً،مواظيتمتؼػمحفرمسـرةم
ظم مررؼؼ مإدعوج م حؼقؼل موعؿؽوصه مظؾؿرأة مظم ماظؿـؿقي ماالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي.م
وممّو مؼلؿدسل ماالغؿؾوه مظم معـؾ مػذا ماظشلن مػق مأن ماظلؾطوت ماظعؿقعقي ماىزائرؼيم
تعرتفمعـمبداؼيماظلؿقـوتمإشمماظققممحبوجزماظذػـقوت و تدسقمظم ماظقضًمغػلفم
اٌرأةماىزائرؼيمألنمتقاطىم علريةماظؿغقريمواظؾـوء.مظؼدمطوغًماٌرأةماٌـشقدةمظمم
بداؼي ماالدؿؼالل مػل متؾؽ ماظيت ممتورس ماظرؼوضي موتشورك مظم ماظلقودي موترأسم
اٌمدلي ،محؿك مأن ماظرئقس مبـ مبؾي ممل مؼرتدٍد مظم ماظؼقل مأغف معـ مخالل مممورديم
اظرؼوضي ،معـال مطون مؼرؼد مأن مؼرى م"اعرأة مجدؼدة" مضقؼي معـدجمي مظم مايقوةم
االجؿؿوسقي .12موظؽـ ماًطوب ماظلقودل مغػلف مخضع مظردود مصعؾ معـ ماألودوطم
اإلدالعقي مواحملوصظي ماظيتمطوغًمممـؾيمظممصمعقيماظؼقؿممبومأدخؾمصقغيمجدؼدةم
سؾكماًطوبماظلقودلمغػلف .اسؿرب م اظرئقس مبقعدؼـ معـال م أن مهرر ماٌرأة مالم
ؼؿؿٍمإالّ موصؼماالحرت امماظؿوممظألخالقماإلدالعقي.موظمماظقضًماظذيمطوغًمتلؿعؿؾم
صقف ماٌرأة مطلداة معـ مأجؾ ماظؿؿؽني مظؾكقور ماألؼدؼقظقجل مدقودقو مواضؿصودؼوم
(االذرتاطقي)موذظؽمبوظؿلطقدمسؾكمصؽرةماإلدعوج مواٌلوواة،مطونماًطوبماظـؼقضم
اظذيمرصعؿفمبعضماظـلوءماىزائراتمظم ماظلؿقـقوتمواظلؾعقـقوت مؼمطّدمحدودمػذام
اًطوب م موال مدقؿو ماظؿؼؾقص معـ محرؼي ماٌرأة موعـ ماظؿضققؼ مبلذؽول مذؿك مسؾكم
اظـلوءماظؾقاتلمعـماغؿؼدنمدقوديماظـظوممايوطؿمظممػذاماظشلن .13م
وأؼومطونماألعر،مصننمسوعالمعفؿٍومصرضمغػلفمظممعلورمإدعوج ماٌرأةمظمم ايقوةم
 12أغظر:

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

 13ػذامعومحدثمعـالمعع ماٌـوضؾيمصضقؾيمعرابطماظيتممتٍ مابعودػومسـمعـصؾفومطلدؿوذة مظممإحدىمثوغقؼوتم
اىزائرمبلؾىمعقاضػفوماٌـؿؼدةمظقضعماٌرأة .م
ظالرالعمأطـرمحقلمعقاضػمصضقؾيمعرابطمأغظر :م
M'Rabet, M. (1964), La Femme algérienne, et Les Algériennes (1965), Paris, Maspero.
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االضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي ،مػق ماظعوعؾماظدميغراظمماظذيمأدٍىمبدورهمإشممارتػوعمسددم
اٌؿؿدردوتمبشؽؾمعؿزاؼدمظممطؾمأرقارماظؿعؾقؿمواظؿعؾقؿماظعوظلمواظؿؽقؼـماٌفينمثؿم
ظممعقدانماظعؿؾ.موطونماظعوعؾماظدميغراظمم"عرػؼو"موم"عؽؾّػو"مٌقزاغقيماظؿلقريمالمدقؿوم
ظم مضطوع ماظرتبقي مواظؿعؾقؿ مواظصٍقي ماظيتمزؾًّ مجموغقي ،موعـ ماٌفؿ ماإلذورة مإشم ماظرضؿم
اظؼقودلماظعوٌلماظذيمدفؾؿف ماىزائر مدـي م،2640حقٌممت متلفقؾمععدل  8,1رػؾم
ظؽؾماعرأةموضدماذمػضمإشممععدٍلم2,87مرػؾمأدرةمدـيم .141022م

 .2السواسات العموموة بشأن متكني املرأة يف اجلزائر

ظؼدمأذرغومآغػومأنٍ معـماظؿدابريماألوشمماظيتماختذتمعـمأجؾمضموؼيموضعماٌرأةم
ػل ماظؼوغقن ماظذي متؾـٍوه ماٌشرٍع ماىزائري ممبؾودرة معـ ماظلقٍدة مطمقليت موذظؽم
بؿقدؼدمدـمزواجماٌرأة مبـ م 23مدـي.موعـماٌفؿمػـو ماإلذورة مإشممأنمػذاماظؼوغقنم
اظذيمعضكمسؾقفمطملقنمدـيمطونمعـماظؼقاغنيماظؼؾقؾيمجدٍاماظيتمبودرمبفوماظـقابم
اىزائرؼقنمٌصؾقيماٌرأة.موحؿٍكموإن مطونمػذاماظؼوغقنمشريمعُقرتممبلؾى مػقؿـيم
اظؿؼؾقدمعـمخاللماظزواجمبوظػوهيموسدمماألخذمبوظزواجماٌدغلمدائؿو،مإالّمأغٍفمجعؾم
اىزائرمعـمأوشمماظؾؾدانماظعربقيمواإلدالعقي ماظيتمتقظلمجوغؾومعـماالػؿؿوممإشم مدـم
اظزواج.مظؽـمورقؾيمأربعيمسؼقدمعـماظزعـمملمزمدثمعـمضؾؾماظلؾطوتماظعؿقعقيمعوم
عـمذلغفمأنمؼؾديماػؿؿوعو مبنذراكماٌرأةمظممعلورماظؿغقريماالجؿؿوسلمواالضؿصوديم
اظذيمطونمؼـشدهماظـظومماظلقودل.مظؼدماضؿصرماظؿػؽريمظممػذاماظشلنمسؾكماًطوبم
اظلقودلم(بوٌعـكمايرظممظؾعؾورة).مغذطرمظممػذاماظصددمعومضوظفماظرئقسمبقعدؼـمظمم
خطوبفمأعومماٌممترماظـوظٌمظالهودماظقرينمظؾـلوء:م"إنماظـظومماظـقريمؼعؿؾمسؾكم
علوسدتؽؿمعـمخاللمإسدادمتشرؼعمؼػؿحمأعوعؽؿمطؾماألبقابمدمقماٌلؿؼؾؾ،موظؽـٍفم
ؼؿقجٍىمسؾقؽـمولقدمػذهماظؼقاغنيموتطؾقؼفو.مالمتـؿظرنمأنمغػرضمتغقريمبعضم
اظذػـقوتماٌؿقفٍرةمبوظؼقٍة "...م( 1مأصرؼؾم .)2641موميـٍؾمػذاماًطوبمتعؾريامسـم
تقجٍفماظـظوممايوطؿمآغذاكمدمقمدقوديمتؼقممسؾكممنطمأبقيمؼعرتفمحبؼققماٌرأةم
ورملٍدػومظممغصقصفماظددؿقرؼي ،موظؽـٍفمظمماظقضًمذاتف م ؼؼػمظممممورديمدؾطؿفم
سـدمايدودماظيتمتػرضفوم"ضقؿ" م اجملؿؿعمبؾموحؿكماظذػـقوتماٌؿلؾّطيماظيتم
 14حقلمػذهماٌللظيمأغظر:م

Kateb, K. (1965), École, population et société en Algérie, Paris, l'Harmattan, (Coll.
Perspectives méditerranéennes), p. 195 et suiv.
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ؼؾدو مإزاءػو ماظـظوم ماظلقودل مسوجزا مسـ مأي محراك ،محؿك مأغٍف مؼـظر مإظقفو مأغفوم
أصؾقًمأعرامعؼضقو .م
وعـماٌفؿماظؿلطقدمعرٍةمأخرىمأغٍفمسؾكماٌلؿقىماظؿشرؼعل،موالمدقؿومصقؿومؼؿعؾؼم
بوظددؿقر مواالغؿكوب مواظرتذحمصلنٍ ماٌلوواةمطوغًمعؽرٍديمرمسقومعـذماالدؿؼالل ،مبؾم
شوظؾومعومؼؿؿٍماظؿلطقدمسؾكمػذاماىوغىمظمماًطوبماظلقودلماظرمسلمعـمأجؾمإبرازم
احرتاممحؼققماٌرأةمومطذظؽماٌلوواة مبني ماىـلني .موعع مذظؽ ،مصنن ماظؿلطقد مسؾكم
اظؾعد ماظدؼين مورعزؼي ماظؿؼؾقد ،مبؾ مودؾطؿف ،مإشم مجوغى ماألخالق ،مشوظؾو معو مطونم
ُؼشورمإظقفو معـمأجؾمتؾقونماظؿقجفماظذيمتـفففماظلقودوتماظعوعٍيمايؽقعقيمظمم
جمول ماٌرأة .مودقاء متعؾّؼ ماألعر مبنسداد ماظلقودوت ماظعؿقعقي ،مأو ممبضؿقغفوم
وتطؾقؼفومأومبلثرػومسؾكماجملؿؿع ،موسؾكماظـلوءمبشؽؾمخوص ،مصنغفومإمنومترومم
ظم ماظقاضع ماظؿؿوذل معع ماظؿغقري ماالجؿؿوسل مواظـؼوظم م واالضؿصودي مايوصؾ معـم
جفي،موععمعطوظىماظػؽوتماظـلوئقيمعـمجفيمأخرى.موبشؽؾمسوممصننمعقضقسوم
عـؾ مػذا ممل متؿداوظف ماألحبوث ماالجؿؿوسقي مواظلقودقي مإالّ مبدءًا معـ معـؿصػم
اظلؾعقـقوت .مطونماٌممترماظدوظلمحقلموضعماظـلوءماظذيماغعؼدمظممعؽلقؽقمدـيم
 2642مبداؼيمظعؿؾمطؾريماظشلن مظممػذاماجملول ،موعـٍؾً مرسوؼيماألعؿماٌؿقدةمهلذام
اٌممترمتلطقدامسؾكماظؾعدماظدوظلميؼققماٌرأة،معـمػـومبدأمجدٍؼوماالػؿؿوممبؾعدم
"اىـدر" م ظم ماظلقودوت ماظعؿقعقي ،معـ مخالل ماألخذ مظم مايلؾون مبوظػقارق مبنيم
حؼقق ماظرجؾ مواٌرأة مسؾك مطوصي ماٌلؿقؼوت .موؼغؾى مسؾك ماظلقودوت ماظعؿقعقي مظمم
ػذا ماظشلن ماووػون :مؼـقق ماألول مإشم متؾـٍل مدقودوت مخوصي معـ مأجؾ متداركم
اظػقارق موأبعود ماظالعلوواة ماٌقجقدة ،مواظيت متعدٍ ماظـلوء مضققٍي مهلو ،مأو متؾـٍلم
دقودوتمسوعٍيمتدعٍمإذؽوظقيماٌلوواةمظممطؾمجقاغىمايقوة .15بوظـلؾيمظؾفزائرم
صننمأػؿمجوغىماػؿؿمبفماٌشرٍعماىزائريمصقؿومؼؿعؾؼمبقضعماٌرأةمطونمػقمضوغقنم
األدرة .موعـ ماٌفؿ مأن مغالحظ مأوٍال مأن ماألعر مؼؿعؾّؼ مبندارة ماىوغى ماًوص مظمم
اظؿـظقؿماظعوئؾلموإسطوئفمبعدامعمدلوتقوموسوعٍ ومظمماظقضًمغػلف م المدقؿومصقؿوم
سمصماظزواجم عـال.موربٍؿومطونمػذاماظعوعؾمضدمظعىمدورامرئقلقومأوالمظممتلخرم
تؾين مضوغقنماألدرة ماىزائريمدـي م ،2651مثؿٍمتلخرمتعدؼؾفمصقؿومبعد مألطـرمعـم
 15أغظرمبشلنمػذاماٌقضقعم:

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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سشرؼـ مدـي ،موثوغقو مظم ماالػؿؿوم ماظذي محظل مبف معـ مررف ماظؾوحـني معـ مجفيم
وايرطوتماظـلوئقيمواظـلقؼيمعـمجفيمأخرى .م
ظؼدمصشؾماظـظومماىزائريمخاللمثالثمصرتاتم،2631م،2641م 2650م(أيمظمم
سفدمثالثي مرؤدوء:مبـمبؾي،مبقعدؼـموبـمجدؼد) 16مظممتؾينمضوغقن معـصػمظؾؿرأةم
إشممتركمصراغمضوغقغلمصقؿومسمصماظؼوغقنماٌدغل ماظذيمصدرمدـيم.2642مملمؼؽـم
سدم مإذراك ماٌرأة مظم مإسداد مػذا ماظؼوغقن موحده ماظداصع مإشم ممنق محرطي مغلقؼيم
ععورضي،موظؽـمووػؾفمظؾقاضعموسدمماألخذمظممايلؾونمبوظؿغرياتماظيتمحصؾًم
ظممايقوةماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمأؼضو،موربٍؿومبشؽؾمخوص ،مبدورماٌرأةمظممػذهم
اىقاغى،مجعؾمنوحمإدعوجماٌرأةمظممايقوةماظعوعيمعللظيمعرػقغيمبؿؼدممعؽوغؿفوم
ظم ماظـصقص ماظؼوغقغقي .مؼدصعـو مػذا م إشم ماظؼقل مأن ماظـظوم ماظلقودل مضد مطرٍسم
اٌرجعقيماظؿؼؾقدؼيمومسكمبوٌعوؼري ماظيتمصرضؿفوماأل سرافمواظؼقؿماظيتمداصعًم
سـفو مبعض ماٌرجعقوت ماإلدالعقي .موضد مأدى مذظؽ مإشم مبروز مغضول مغلقي مخورجم
األررماظرمسقيمظؾقزبمايوطؿم)جؾفيماظؿقرؼرماظقرين( وظؾؿـظؿيماىؿوػريؼيماظيتم
طوغً متـشط مهً مظقائف )االهود ماظقرين مظؾـلوء ماىزائرؼوت( ،محبقٌ ماوفم
غشوطماظـلوءماظـضوظلمإشممايرطيماظـؼوبقي،ماظيتمورشؿماظؿؿـقؾماظـليبماظضعقػم
ظؾـلوءمصقفومإالمأغفومطوغًمعالذامظؾؿعؾريمسـمعطوظؾفـماٌفـقي.17مم م
ظؼد م شوبً مإذن موظم معرحؾي محومسي معـ متورؼخ ماىزائر ماظلقودل مواالجؿؿوسلم
اظلقودوت مايؽقعقي ماٌؿعؾؼي مبوٌرأة ،مبشؽؾ مؼقضح مأن ماػؿؿوم مايؽقعوت مبعدم
االدؿؼاللمضدماغصىمسؾكمعوممسلمظمماألدبقوتماظلقودق يمواظصقػقيمبـ"اظؾـوءم
واظؿشق قد".موملمؼؽـماظرػونمعـصؾومسؾكماٌرأةمظممذظؽ.موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنم
أولمددؿقرمجزائريم()2631م ضدمأطدمظممدؼؾوجؿفمسؾكمأنمنوحماظـقرةمؼؿقؼؼمعـم
خاللمسقاعؾمسدة،معـفوماتؾوع مدقوديماجؿؿوسقيمتُعـك مبـ م"اإلدراعمعـماغؾعوثم
اٌرأة معـ مأجؾ مإذراطفو مظم متلقري ماظشمون ماظعوعي موتـؿقي ماظؾالد" .موحؿك مسـدعوم
أصؾح ماػؿؿومماظـظومماظلقودلمعـصؾومحقلمإنوح معشروع م"اظـقرة ماظـؼوصقي"ماظيتم
طوغً متفدف مإشم متؽقؼـ م"إغلونمجدؼد"مظمم"جمؿؿع مجدؼد"مملمتؽـ مظؾؿرأةمعؽوغيم
 16طونمعردقم  2626ػقماٌرجعمصقؿومؼؿعؾؼمبلشؾىماٌلوئؾماظيتمختصمتـظقؿماألدرةمظمماىزائرمو ذظؽمإشمم
شوؼيمصدورمضوغقنماألدرةمدـي .2651
 17أغظر:

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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تٌذطر ،مبشؽؾ مبدا موطلغفو مهً موصوؼي مذظؽ ماإلغلون ماىدؼد ماظذي معو مػق مإالم
اظرجؾماىزائريم"اٌُفقؿـ".م م
إن مسدم مإدراك ماٌشرع ماىزائري مظؾؿالزم ماٌقجقد مبني ماظؿغقٍر ماالجؿؿوسلم
ايوصؾمعـذماالدؿؼاللموحرؼٍيماٌرأةمواغؾعوثفوموادؿؼالظقؿفوماظيتممتٍمتؼققدػومظمم
ضوغقنماألدرة،مملمزمرمماٌرأةماىزائرؼيمعـمأداءمدورػو،موظؽـفمظمماٌؼوبؾ،موػذامعوم
ؼفؿٍـو مبشؽؾ مأطرب ،مضد مأثٍر مدؾؾو مسؾك مإسداد ماظلقودوت ماظعوعٍي ماظؽػقؾي مبنذراكم
اٌرأةمظممايقوةماظعوعي.مإنمجمرٍدماسؿؾورماٌرأةمطؼوصرمأومشريمعمػؾيمطوظرجؾمظمم
ضوغقنماألدرةمضدمأسوقمبشؽؾمأومبكخرماالغدعوجماظؽوعؾمظؾؿرأةمظممايقوةماالجؿؿوسقيم
واالضؿصودؼيمعـمحقٌمأغفمأسطكماػؿؿوعومأطربمظؾفوغىماًوصمظمماظعالضوتمبنيم
اظزوجني موظدور ماٌرأة مداخؾ ماألدرة مبشؽؾ مطود مزمصر معؽوغؿفو مظم ماظؾقً .موطونم
اغؿظورمسشرؼـ مدـيمعـمأجؾمتعدؼؾمضوغقنماألدرةمعمذرامسؾكمحلودقيماٌقضقعم
عـمجفي،موسؾكمسدممإؼالءماالػؿؿومماظؽوظممظدسقةماظـلوءماىزائرؼوتمإشممإظغوءمػذام
اظؼوغقن ماٌلؿك مجموزا معـ مررف مايرطوت ماظـلقؼي م"ضوغقن ماظعور"ممممممممممم
) .(Code de l’infamieوضدمسؾٍرماظرئقسمبقتػؾقؼيمسـمعقضػماظلؾطيمظممػذاماظشلنم
سـدعو ماسؿرب مأن ماظؿعدؼؾ ماظذي مدسو مإظقف مإغٍؿو مؼروم مإسودة ماظـظر مظم م"اظؼقاغنيم
واأل سرافماظيتمؼؽقنمضدموووزػوماظزعـموماظيتمتؿعورضمععمرؿقحوتـوموتطؾعوتـوم
ظممترضقيماٌرأة.18وظؽـمإشممأي معدىمميؽـماسؿؾور مضوغقنماألدرةمضؿـماظلقودوتم
اظعؿقعقي؟ماظقاضعمأنمػذاماظؼوغقنمؼؽرٍسمغزسيمعؼصدػوماظرئقس مػق متـظقؿماظروابطم
األدرؼيمهًمضؿوغي ماظلؾطيماظعؿقعقيممبومؼضؿـمحؼققموواجؾوتمأصرادماألدرة،م
و ظؽـٍف مأبعد معو مؼؽقن مسـ مهؼقؼ ماٌلوواة مبني ماظرجؾ مواٌرأة .موعـ مثؿٍ مصنن مطؾم
اظؼقاغني ماألخرى ،موطذظؽ ماظلقودوت ماٌؿَّعؾي معـ مضؾؾ مايؽقعوت ماٌؿعوضؾي مصقؿوم
سمصٍ مضضوؼو ماٌرأة ،مطوغً متراسل ماحرتام مضوغقن ماألدرة ممبو مؼؼؿضقف معـ معراسوةم
ظؾؼقؿمواظـؼوصيماإلدالعقي،مأطـرمعـمعراسوتفومظؾؿغرياتمايوصؾي .م
ومل مزمصؾ متقجٍف مجدٍي موصعٍول مدمق ماػؿؿوم ماظلقودوت ماظعؿقعقي مبوٌرأة معـم
حقٌماٌؼوربيماىـدرؼيمأومبدرجيمأضؾم"اظؾعدماىـدري"مإالّ مبشؽؾمحمؿشؿ،م
وحؿك مذظؽ معو مطون مظقؿؿٍ مإالّ مهً متلثري ماٌقجي ماظعوٌقي ماظيت مزفرت مبدءًا معـم
 18خطوبماظرئقسمبقتػؾقؼيممبـودؾيماظعقدماظعوٌلمظؾؿرأة،م4معورسم،1002معـشقرمظممعقضعمرئوديماىؿفقرؼيم

www.el-mouradia.dz/
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اظـؿوغقـقوتمعـمخاللمتؾـٍلمعشروعماالدرتاتقفقوتماٌلؿؼؾؾقيمظرتضقيماٌرأةم(عممترم
غريوبل) موتؽرٍدًمعقداغقومظممعـوحلمخمؿؾػيموعلؿقؼوتمعؿؾوؼـيمبنيماظدولمبعدم
اٌممتر ماظعوٌل ماظرابع مظؾؿرأة ماٌـعؼد مظم مبؽني م .2662موطون مبرغوعٍ ماظعؿؾ ماظذيم
ذورطًمصقفماىزائرمو صودضًمسؾقفمضدمأطدمسؾكماألػدافماالدرتاتقفقيمواظؿدابريم
اظقاجىماختوذػومظمماٌلوئؾماٌرتؾطيممبعوغوةماٌرأةمواظؿؿققزمايوصؾمظممحؼفومظمم
جموالتماظؿعؾقؿمو اظصقيمو االضؿصودمو اختوذماظؼرارموطذظؽمظممذمونماإلسالم مو
اظؾقؽي.موظؽـمملمؼشرمتصرؼحمبرغوعٍمسؿؾمبؽنيمإشممسؾورةماظلقوديماظعؿقعقيمإالم
أغفمضمؾماظؽـريمعـماظعؾوراتمعـمضؾقؾماظرباعٍماظعوعي،ماالدرتاتقفقوتماًوصيممم
ومدقودوتماظؿـؿقي .م
وبعدعو ماضؿصرت معللظي ماضرتاح ماظرباعٍ ماًوصي مبرتضقي محؼقق ماٌرأة مسؾكم
االهودماظقرينمظؾـلوءماىزائرؼوت ،19موظػرتةمرقؼؾي ،ماوفماػؿؿوممايؽقعيمبعدم
عممتر مبؽني مإشم ماسؿؿود مدقودوت مت لؿفقى مٌؿطؾؾوت مبرغوعٍ ماظعؿؾ ماظذي ممتم
تؾـقف موطذظؽ مٌو م تؼؿضقف مواجؾوت ماظدوظي ماىزائرؼي مواظؿزاعوتفو معـ مخاللم
عصودضؿفو ،مبؿقػظ مسؾك ماتػوضقي مإضصوء مسؾك مطؾ مأذؽول ماظؿؿققز مضدم
اٌرأة )(CEDAWمدـيم .2663م
وضد مطونمإلغشوء ماظقزارة ماٌـؿدبي ماٌؽؾػي مبوألدرةم)هًمتلؿقوت مخمؿؾػي( مبدءام
عـم 2663مواظذي مهؼؼمتـػقذه مظؿقصقوتمبرغوعٍمبؽنيماألمملمظؾؿرأةمدـيم2662ـم
دورامالمؼلؿفونمظممإبداءماالػؿؿومممبلوئؾمطوغًمعغػؾيمعـمضؾؾمحموربيماظعـػمضدم
اٌرأةمواظؿقرشمو االػؿؿوم مبوظـلوء ماظؾقاتل مؼعشـ مظم مععزل مسـ مأدرػـ...موظؽـم
طوغً ماإلجراءات ماٌؿكذة م ظممأعقرمعـؾمػذهمضعقػيموشريمذاتماػؿؿوممطؿومدـؾقٍـم
الحؼومإالّ مأغفومأبوغً مأػؿقيمتدخؾ م اظدوظيمعـمأجؾمتؽرؼسمحؼققماٌرأةمظمم
جمولماظعؿؾمواظؿؽػؾ مبوظـلوء ماظؾقاتل مػـمظمموضعقيمصعؾي.موروؼدا مروؼدامتؽرسم
خقورمعؼوربوتماىـدرمظممإسدادمبعضماظرباعٍمايؽقعقي .م
وظممتؼورؼرػوماظدورؼيماٌؼدعيمأعومماظؾفـيماألممقيماٌؽؾػيممبقوربيماظؿؿققزمضدم
اٌرأة ،ماسرتصً ماىزائر مبلغفو متـؿفٍ مدقودوت موبراعٍ متؾؿغل مإدعوج مبعدم
 19أغظرمظممػذاماظشلن:

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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"اىـدر".موميؽـماإلذورة مػـومإرموزا مإشممثالثي مبراعٍمحؽقعقيمطونماهلدفمعـفوم
إدعوجماٌرأةمظممايقوةماظعوعيمعـمخاللماألخذمبويلؾونموضعقيماٌرأةموخصقصقؿفو،م
وذظؽمعراسوةمظؿقصقوتماهلقؽوتماألممقيمظممػذاماظشلن :م
أ .اإلسرتاتوجوة الوطنوة لرتقوة و إدماج النساء:م 2514-2515م

طونمعـمأػدافمػذهماالدرتاتقفقيماظيتممتٍمتؾـٍقفومعـمررفمايؽقعيمظممعورسم
 1020مإشم ماظلؿوحمظؾرجولمو ماظـلوء معـ ماالدؿػودةمعـمدقودوت موبراعٍماظؿـؿقي،م
(عع ماالسرتاف مبوالخؿالصوت ماٌقجقدة) عـ مخالل ماظؿلطقد مسؾك مضرورة متلػقؾم
اٌرأة ،مو م تفقؽي ماٌـوخ ماٌالئؿ معـ مأجؾ ماظؿعوون مبني ماٌرأة مو ماظرجؾ مظم ماختوذػؿم
ظؾؼراراتماظيتمتفؿٍفؿمصمقعو .م

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

وؼفدفمحلىماظؿؼرؼرماٌؼدممإشممىـيمCEDAW 20مإشممتلػقؾماٌرأةمظمماجملولم
اظلقودل موظم ماظشلن ماظعوم ،مواظعؿؾ مسؾك مإرمود مادرتاتقفقي مترعل مإشم متؽرؼسم
عؽوغيماٌرأةموعشورطؿفومدقودقومسؾكماٌلؿقىماظقرينمواحملؾل .م

ج .الربنامج املشرتك من أجل مساواة اجلندر واستقاللوة املرأة

ماغطؾؼمػذاماظربغوعٍمظممدؾؿؿربم1020معـمأجؾمدسؿم"اىفقدمايؽقعقيمبشلنم
اٌلوواة"مومهلنيم ذروطموظقجماٌرأةمظعوملماظشغؾمومتؽقـفومعـماالدؿػودةمعـم
اظػرصماٌؿوحيمعـمخاللمبراعٍماظؿؽقؼـمواظؿعؾقؿماٌكصصٍيمظؾـلوءموذظؽمظممإرورم
اظؿعوونماظدوظل .م
اظقاضعمأنماالدرتاتقفقيمواظربغوجمنيماظ ّؾذانممتٍماسؿؿودػؿو،مبنذرافمعـماظقزارةم
اٌـؿدبي ماٌؽؾػي مبوألدرة موضضوؼو ماٌرأة ،مػؿ ممبـوبي مادؿفوبي مٌؼؿضقوت معرحؾيم
أصؾقًمصقفومضضوؼوماٌرأةمعـماغشغوالتم"اظعقٌي".مطونمالمبدمعـمحراك مؼلخذم
بؿقصقوت ،مبؾ مواظزاعوت ماهلقؽوت ماألممقي ماٌكٍقل مهلو مبودؿ ماظؼوغقن ماظدوظلم
اإلذرافمسؾكمعلوئؾمترضقيمحؼققماٌرأة.موندمذظؽمواضقومحؿٍكمظمماظـصقصم
اظيتممتٍماسؿؿودػومواظيتمتؽرٍس،مرقسومأومطرػو،مخططماظعؿؾماٌعدٍةمظممػذاماإلرور.م
وٌّومطوغًماظلقودوتماظعؿقعقيمطؿومسرٍصفومبعضماٌكؿصٍني مظقلًمإالّ معو مختؿورم
 20اغظر:م http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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ايؽقعوتمأنمتػعؾفمأومالمتػعؾف،مأوممبعـكمآخرمانوزاتماظلؾطوتماظعؿقعقيمظمم
اجملؿؿع،21مصنغفومتُعؾٍر مجبدٍ مسـ مطقػقيمتعوعؾم ػذهماظلؾطوتمععمعللظيمبعقـفو.م
و مػؽذا متعوعؾً مايؽقعوت ماىزائرؼي مظم مدقودوتفو ماظعؿقعقي معع معللظي محؼققم
اٌرأةموصؼمعومتػؿضقفماظعقٌيموعؼرٍراتماظـدواتمواظرباعٍمواالدرتاتقفقوتماظدوظقي،م
وأؼضو،موخوصيمععمعومتؼؿضقفماالتػوضقوتماظدوظقيماظيتموضّعًمسؾقفوماىزائر،موالم
دقؿو م .CEDAWموظؽـ ماظلقودوت ماظعؿقعقي مظم معلعوػو مذظؽ ممل متطرح مبعدم
"اىـدر" مإالّ مطكظقي مأو متؼـقي متلؿعؿؾ معـ مأجؾ مإدراك ماظػروضوت ماٌقجقدة مبنيم
اىـلنيمظممجموالتمذؿٍك.موظؽـمطونمػذاماإلجراءمظممحدٍمذاتفمعفؿٍومظؾلؾطوتمأوٍالم
عـمأجؾمادؿؽؿول معومؼـؾغلمتؾـٍقف معـمبراعٍموإجراءات،موظؾؾوحـنيمثوغقومعـمأجؾم
اظقضقف مسـد ماٌؿغريات مايوصؾي مودرادؿفو ،مصنغف مأخذ مظم مأشؾى ماألحقون مذؽؾم
ععوؼـيمايولم(.)constatمظمماٌؼوبؾم شؾىمسؾكماظرباعٍ،موطذظؽماظؿؼورؼرماٌؼدعيم
ظممذؿكماٌـودؾوت،موم المدقؿومسقدماٌرأةم اظعوٌل ،موٌكؿؾػماىفوت،ماظدوظقيم
عـفو مخوصٍي،ماىوغىماظؽؿل.مػؽذامؼظفرماظرتطقزمسؾكمعومؼعؿربمارموبقومو ُؼـلىم
إشم مجفقد مايؽقعي مطعدد ماٌؿؿدردوت ،مواٌعؾؿوت مو اظعوعالت مظم مضطوع ماظصٍقيم
واظؼضوءمواإلدارة ،موػلمحؼّومضطوسوتمدفٍؾًمإدعوج مسددمطؾريمعـماظـلوء،موظؽـم
ػذاماظعددماظؽؾريماظذيمارتؽزمظممسددمحمدٍدمعـماظؼطوسوتمؼطرحمبـػلفمإذؽوالتم
أخرى متؼؿضل مأن مؼؿقجٍف مإظقفو ماػؿؿوم ماظلقودوت ماظعوعٍي .مإن ماصؿؼور مضطوسوتم
اظلقوحي مواظؿصـقع مواظصـوسوت ماظؿؼؾقدؼي مظؾعـصر ماظـلقي م ُؼعؾٍر مسـ مضصقرم
اظلقودوتماظعوعيمظممسؿؾقيمإدعوجماٌرأةمظمماظؼطوعماالضؿصودي .م
ومبعـك مآخر مصنن مررح معللظي م"اىـدر" مظم ماظلقودوت ماظعؿقعقي مال مؼؽقن مذام
جدوى ،موال مميؽـف مأن مزمؿؾ ماغعؽودو مارموبقٍو مإال مإذا مدصع مايؽقعوت موطؾم
اٌمدلوتماٌعـقيمبوٌشورطيمظمماظؽشػمسـمأذؽولماظؿؿققزمعـمجفي،موأؼضوموبؿعؾريم
الخمؿصني ،م سـماهلقؿـيماٌقجقدةماٌؿورديمداخؾماجملؿؿعم(عـمررفماظرجولم
أوماٌمدلوتماظدؼـقيمأوماالجؿؿوسقيمأومحؿكمايؽقعقيمظممبعضماألحقون) .م
وؼـغلمعـمأجؾمصفؿمأودعمهلذاماٌقضقعم،ماإلحوريمبؾعضماىقاغىماظلقودقيم
واالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي ماظيت مارتؾطً مظم ماظلـقات ماألخرية مبوظلقودوت ماظعوعيم
واظيتمضصدتمبشؽؾمعؾوذرمترضقيمحؼققماٌرأةموإدعوجفو :م
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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يف اجملال السواسي :مرقؾيمطملني مدـيمعـماالدؿؼاللمطونموجقدماٌرأةمظمم
ايقوةماظلقودقيمػوعشقو،مدقاءمتعؾّؼماألعرمبقجقدػومظمماجملوظس ماٌـؿكؾيمأومظمم
ػقؽوتماختوذماظؼرار .موظؽـماظعومم 1021معـؾمأػؿمعرحؾيمظممػذاماظشلن،مصؼدمطونم
ظصدور ماظؼوغقن ماظعضقي م 1021-01ماظذي مزمدٍ مطقػقوت متقدقع ممتـقؾ ماٌرأة مظمم
اجملوظس ماٌـؿكؾي ،ماألثر ماظؽؾري مظم ماظرصع معـ مغلؾي ممتـقؾ ماٌرأة مظم ماجملؾسم
اظشعيب ماظقرين مإشم مغلؾي م ،%12محقٌ مؼؾؾغ مسدد ماظـوئؾوت مبعد ماغؿكوبوت م20م
عويم،1021م 213اعرأةممبومرمعؾماىزائرمهؿؾماٌرتؾيماألوشم مسربقو مواظـؿوغقيم
واظعشرؼـ مسوٌقو.موعـمدونماًقضمظمماىقاغىماظيتمأدتمإشممتؾينمػذاماظؼوغقنم
اظذيمؼؽرٍسمبودؿماظؼوغقنمعؾدأمغلى ممتـقؾماٌرأةم(أومعومؼعرفمبوظؽقرو) 22مصنغفم
عـماٌفؿمأنمغشريمإشممأنمػذاماظؿغقريماظذيمحصؾم(بشؽؾمعؾػًمظالغؿؾوه محقٌم
طوغًمغلؾيماٌرأةمالمتؿعدٍىم %4مظممسفدةماجملؾسماظلوبؼ) مضدمأدرجمعـمررفم
اظلؾطوتماظعؿقعقيمممـؾيمظممذكصمرئقسماىؿفقرؼيمضؿـمدؾلؾيم"اإلصالحوتم
اظلقودقيماظيتمبودرمبفوماظـظومماظلقودلمعـمأجؾمتالظممأحداثمعومسرفم"بوظربقعم
اظعربل" مظمماىزائر.مومثٍيمعالحظيمالبدٍمعـماإلذورةمإظقفومظممػذاماىوغى ،موػلم
أن ممتـقؾ ماٌرأة ماىزائرؼي مظم مأوٍل مجمؾس معـؿكى م(اجملؾس ماظؿلدقلل م دؾؿؿربم
2631مضدمبؾغم سشرمغلوء)م وػقمسددم رشؿمضؾّؿفم المبلسمبفمعؼورغي م بعددمعؼوسدم
اجملؾس مو حبداثي ماظؿفربي ماالغؿكوبقي مو بوألوضوع ماظلقودقي ماظيت مجرت مصقفوم
االغؿكوبوت .مميـؾ ماظؿؿـقؾ ماظـليب مسؾك ماألضؾ ماػؿؿوعو ،مأو مظـؼؾ ماظؿػوتي ،معـم
اٌلموظنيماىزائرؼنيماظذؼـمأداروامػذهماٌرحؾيمإشممدورماٌرأةماىزائرؼي،موحؿكم
األوروبقيماألصؾ،ماظيتممتمتزطقؿفومضؿـماظؼقائؿماٌؼدٍعي .وظؽـمػذاماظعددمتؼؾّصم
ظقصؾحممتـقؾماٌرأةمعؼؿصرا مسؾكمعؼعدؼـمصؼطمظمماغؿكوبوتماجملؾسماظقرين مدـيم
 . 2631موأعو مبوظـلؾي مإلدعوج م اٌرأة مظم مأسؾك معمدلوت ماظؼرار ،مصؼد مدورتم
األعقر ،موعو متزالمتلري مبؾطءمذدؼد.مدخؾًمأولماعرأةمايؽقعيماىزائرؼيمدـيم
،2651موملمؼرتػعمػذاماظعددمظممأحلـماألحقالمإشممطمس مغلوء مظممحؽقعيمبـم
صؾقس م(أربع معـفـ مبرتؾيموزؼراتمعـؿدبوت).مو ألجؾمذظؽمصؼدمطوغًمردٍةمصعؾم
 22أغظرمحقلمػذاماٌقضقع:
بقرشدةموحقدة" ،)1021( ،ماٌشورطيماظلقودقيموماظؿؿؽنيماظلقودلمظؾؿرأةماظعربقي:محوظيماىزائر"،ماجملؾيم
اظعربقيمظؾعؾقمماظلقودقي،ماظعدد  ،13ص.220-211 .
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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بعض ماظربٌوغقني مصورعي مووه مايؽقعي مظيت مدعً مإشم مصرض مضوغقن ماألحزابم
اظلقودقيمبغقيمرصعممتـقؾماٌرأةمعـمدونمأنمتضربمظممذظؽمعـال مؼؼؿدىمبف.
واألعر مدقون مظم ماظؿعقق ـوت ماظيت ممتسٍ مدؾؽ ماظقالة مو مرؤدوء ماظدوائر مواظلػراءم
ورؤدوءماىوععوتمواٌدراءماٌرطزؼني .م
يف اجملال االجتماعي :مضدمؼؾدومعـماٌـريمأنمغذطرمأنمطـريامعـماظدرادوتم
حقلماٌرأةماىزائرؼيمضدمرطّزتمسؾكمعللظيمتـظقؿماظقالداتموعـعمايؿؾمطفوغىم
عـ مأبرز ماإلذؽوالت ماظيت مأثرت مظم ماظؿغريات ماالجؿؿوسقي مواظدميغراصقي موحؿكم
االضؿصودؼي ماظيتمعرٍتمبفوماىزائر،مصفلمعللظيمترتؾطمبؿقلنيمعلؿقىماظصٍقيم
واظؿعؾقؿ،مووظقجماٌرأةمسوملماظشغؾ.23موؼعربمجقالظلمصوري24مظممرؤؼيمغوضدةمظغقوبم
دقوديمسوعٍيمظؾلؽونمظمماىزائرمأغفومتعؽسمإشػولمايؽقعيمظدورموعؽوغيماٌرأةمظمم
اجملؿؿع،مو ػلمبذظؽمتـققمإشممتؾينمخطوبمؼغؾىمسؾقفماظؾُّؾسمواظغؿقض.موؼمطدم
صوري مسؾك مأن ماظرباعٍ مايؽقعقي ممل متراع معللظي موضع ماٌرأة مإال معـ مخاللم
خمططوت مذوعؾي مطوغً متفدف مإشم مايدٍ معـ ماظـؿق ماظدميغراظم ،موطون معردٍ مذظؽم
علوؼرةماظلقودوتماظيتمادؿكدعًمظممجموالتمدميؼرارقيماظؿعؾقؿموجموغقيماظعالجم
ىؿقعمصؽوتماجملؿؿعمعـؾماظربغوعٍماظقرينمظؿؾوسدماظقالداتم( )2641مثؿماظربغوعٍم
اظقرينمظؾؿقؽؿمظمماظـؿقٍماظدميغراظممدـيم2651مهدٍؼومظؾلؾطوتماظعؿقعقيمعـمأجؾم
تؾينمادرتاتقفقي مملمتؽـمظؿؿقاصؼمععماظؼقؿمواألسرافماظلوئدةماجؿؿوسقوموثؼوصقو.م
طون مػذان ماظربغوجمون ممبـوبي مادؿؿرار مٌلدلي ماظـظوم ماألدري مظم ماىزائر ،موملم
ُؼمخذ مصقفو مظممايلؾون مبؿؼلقؿماألدوارمجـلقو،مبؾماسؿؿدتمسؾكماٌرأة مطعوعؾم
رئقلل ،مبؾ مووحقد ،مظم مإنوح ماًطّيماظعوعي ماظيت موضعً معـ مأجؾ مايدٍ معـم
اظـؿقماظدميغراظم،مواظيتمملمتؿؾؾقرمبشؽؾمجدٍيمإالّ مبدءًا معـمغفوؼوتم 2650محقٌم
متٍ مإدراج معودة مصـع مايؿؾ مظم متؽقؼـ ماظؼوبالت مإضوصي مإشم مختصقص مدوراتم
تؽقؼـقيمهلـ.25موظؽـمبداماٌقضقعماظققممتوصفو،موجىمأنمغذطرمأنمتدخؾماٌمدٍليم
 23أغظر:

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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اظدؼـقيمعـمخاللمإصدارمصؿقىمظممػذاماظشلنمطونمضرورؼومعـمأجؾ مإضرارمدقوديم
تـظقؿ ماظقالدات .موطوغً مضموؼي ماألعقعي مواظطػقظي ماظيت ممتٍ مإغشوؤػو مبدءا معـم
اظلؾعقـوت مضد مودعً معـ مخطط مايؽقعي مظم مذلن مآخر معـ مخالل مإدعوج مبراعٍم
تعـكمبوظصقيماىـلقي،معقجٍفيمبشؽؾمخوصمإشمماظػؿقوت .غذطرمظممػذاماظشلنم
أنٍ ماغؿؼول ماألداء مايؽقعل مإشم مأعقر معـؾ مػذه مؼعؿرب مجدؼدا معؼورغي ممبؿوردوتم
دوبؼي .م
ظممعـقك مآخر مؼفدف مإشممايدمعـمزوػرةماظعـػمضدماٌرأة ،متؾـًٍماظلؾطوتم
اظعؿقعقيمإجراءاتمشؾىمسؾقفومتعدؼؾمضوغقنماظعؼقبوتمعـمدونمأنمؼؿؿمتؾينمضوغقنم
خوص ممبقوربي ماظعـػ مضد ماٌرأة .موظم ماٌؼوبؾ موهً مإذراف ماظقزارة ماٌـؿدبيم
اٌؽؾػيمبوٌرأةمواظطػقظيممتٍمتؾـٍلماالدرتاتقفقيماظقرـقيمحملوربيم اظعـػمضدماٌرأة.م
تؽود م تلخذ ماال درتاتقفقي مبُعد م " اٌراصعي" مواختوذ معقضػ معـ معللظي ماظعـػ.م
واسرتاصومبضرورةم"تغقريماظلقودوت"مو"اإلصالحماالجؿؿوسل"،مأضرتماالدرتاتقفقيم
بلػؿقيمتغقريماظذػـقوتمواألصؽورماظلوئدة.ماألعرماظذيمؼطرحماظؿلوؤلمبشلنمجدوىم
اًططمايؽقعقيمظممإنوحمعؼوصدػو .مإنمجمرٍ دمررحمعـؾمػذاماظلمالمؼؼقدػوم
إشممادؿػفوممآخر،مظقسمبوظؾلقطم سؾكمعومغعؿؼد،موػقمؼؿعؾّؼممبدىمضدرةماظرباعٍم
اٌؿؾعي مظم متغقري ماجملؿؿع ،مأو مسؾك ماألضؾ مظم متغقري مدؾقطوت مأصراده ممبو مؼؿالءمم
ورؿقحوتمايؽقعيموأؼضو،مبؾموخوصي،معُراد ماٌرأةما ىزائرؼيمظممأنمتلفؿمظمم
ايقوةماالجؿؿوسقيموايقوةماظعوعيمطػردمطوعؾمايؼققموطعـصرمصوسؾ.
وعـمعـوحلماظؿغقريمأؼضومتزاؼدمسددماألعفوتماظعوزبوت،موعـمثؿٍمسددماألرػولم
اٌقظقدؼـ مخورج مسالضي ماظزواج .26متؽود متغقى مظم مػذا ماظشلن متؼرؼؾو ماًططم
ايؽقعقي،محؿكمصقؿومؼؿعؾّؼمبوٌلوسدةماظيتمعـمذلغفوماٌلوػؿيمظممصقنمسالضيم
األعفوتمبلرػوهلـ ،موؼمديمبوظضررمسؾكماألممواظطػؾمظممآنمواحدمحبقٌمتلقءم
ععوعؾؿفؿو ،موزمدثمأنمؼؿزاؼدمخطر ماٌعوغوة مواظؿقف مبوظـلؾي مظؾـلوء،27مبؾموؼفدٍدم
االدؿؼرار ماألدري مواظؿؿودؽ ماالجؿؿوسل .28مأدى مشقوب مخطط مجدؼي مإشم مإػؿولم
 26أغظرم:

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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جوغىمالمؼلؿفونمبفمظممعلورماظؿغقريماالجؿؿوسل،محؿٍكمأغفمؼظفرمطلعرمؼُقظرم
اًقض مصقف معـ مضؾؾ مايؽقعي .مواضؿصر مطؾ معو مضدم مظم مػذا ماظشلن مسؾك مجمرٍدم
عؾودرات موزارؼي ممل مود مجموال مظؾؿـػقذ .موممّو مؼدل مسؾك مشقوب مػذه ماًططم
ايؽقعقيمػقمأنماظـلوءمعـمدونمعلوىمؼعوعؾـممتوعومعـؾمطؾماألذكوصماٌشردؼـمم
حؿكموظقمطوغًمػمالءماظـلوءم أعفوتمظدؼفـمأرػولمو ؼعشـمععفؿ مظمماظشورع.م
ؼعؾٍرم سددماٌراطزماٌكصٍصيمالدؿؼؾولماظـلوءمعـمدونمعلوىمواظـلوءمضقوؼوماظعـػم
واظذيمؼؾؾغماثـنيمصؼطمسـمضعػماظلقودوتمايؽقعقيميؿوؼيماٌرأة،مطؿومؼشريم
إشممضؿقرمظممخطط ماالدعوجماالجؿؿوع مواٌفينم( 11ماعرأةمعـمجمؿقعم 221معقجقدةم
ظممعراطزماالدؿؼؾول) مواظعوئؾلم( 15ماعرأة) موإشممأنٍ معصريمػمالءماظـلوءمالمزمظكم
بوالػؿؿومماظالزم،موحؿٍكمو إنمرطّزتماهلقؽوتماٌكؿصيمسؾكماٌـقيماىزائرؼيم
ظؾؿضوعـ مواظؿعقؼض مسـ ماظـشوط مذي ماٌصؾقي ماظعوعي ،مصنن ماالدؿػودة معـفو مسؾكم
ػزاظؿفو،مظقلًمظممعؿـوولمطؾماظـلوء .م
وععمذظؽ،مصننمأػؿمذلءمؼـؾغلماإلذورة مإظقفمصقؿومؼؿعؾؼمبويؼققماالجؿؿوسقيم
ظؾؿرأةمظمماىزائرمػقماظؿلعنيماالجؿؿوسلماظذيمؼعؿربمإدفوعو محؽقعقومرملٍدمحبؼم
ايؿوؼيماالجؿؿوسقيمظؾؿرأة.مإن مإدعوج ماظلقوديمايؽقعقيمظؾؾعدماظعوئؾلمظممأودعم
ععوغقف،مؼمطدمحلىمعومتؼقلمشـقيمشرابي،مسؾكمأنمتلعنيمايؿوؼيماالجؿؿوسقيم
ظؾؿرأة مشريماظعوعؾيمدقاءمأطوغًمزوجيمأممأخؿومأممبـؿو،مصفقم"دكلٍ"مومرملٍدم
عؾدأماٌلوواةمبنيماىـلني .29م
تؾؼك محوظي ماظـلوء ماىزائرؼوت ماظؾقاتل ممتٍ ماشؿصوبفـ معـ مررف ماىؿوسوتم
اٌلؾّقي مظم مدـقات ماظؿلعقـوت معـ ماٌلوئؾ ماظيت ممل متلرتع ماغؿؾوه ماٌمدلوتم
ايؽقعقيمإالمبنيوحمعـماىؿعقوتماظـلقؼي،محقٌمبدأمايدؼٌمبشؽؾمصوترمسـم
ػذاماٌقضقعموسـمضرورةماظؿؽػؾمغػلقومواجؿؿوسقومبفمالءماظـلوء،موحلىمايوظيم
بوألرػولماظذؼـمأًنؾقامبعدمسؿؾقيماالشؿصوب .م
وزمقؾـومػذاماٌقضقعمإشمماظؿػؽريمظممدقوقماجؿؿوسل معؿؿقٍزمأبدتمصقفماظـلوءم
اىزائرؼوتمإصرارامسؾكمأداءمدورػـمطعوعالتموعقزػوت.مأشؾىماظـلوءماظؾقاتلممتٍم
اشؿصوبفـ مواخؿطوصفـ مطـٍ مؼعؿؾـ مذررقوت ،مععؾؿوت ،مسوعالت مظم معصوغع،م
29

Graba, G. (2012), « Genre et droit social : éléments pour un débat », in BenghabritRemaoun, N. et Benzenine B. (coord.), Les femmes africaines à l'épreuve du
développement, Oran, Éditions du Crasc.
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حالضوت ،مبؾ موحؿك مروظؾوت مجوععقوت موتؾؿقذات مثوغقؼوت ،موضد مبؾغ مسددػـم
حلىمإحصوئقيمرمسقيمظقزارةماظصقيم 1051م حوظي.مواظقاضعمأنمػذهمايوالتم
وطذظؽمأؼضومحوالتم طؾماظـلوءماىزائرؼوتمضقوؼوماإلرػوب متعؽسمحمـيمصؽيم
عـماظـلوءموصدعؿفـماظـػلقيمظممصرتةمسصقؾيمعـمتورؼخماىزائر،موػلمتعربمسـم
أدائفـ مظدورػـ مطػوسالت مظم ماظؿغقري ماالجؿؿوسل ،محبقٌ ممل مميـعفـ ماظعـػم
اٌؿورسمعـماظؿقاجدمظمماظػضوءاتماظعؿقعقي.30م
وبشؽؾمسوممتؾؼكمحوالتماشؿصوبماظـلوءمبعقدةمسـماظؿداولمظمماالػؿؿوعوتم
ايؽقعقي ،مبؾ موحؿٍك مضوغقن ماظعؼقبوت مال مؼعطقفو متعرؼػو .مطشػ ماظؿعدي مسؾكم
اظـلوءمظممعدؼـيمحودلمعلعقدمدـيم1002مسـمغقعمعـماظؿعؿقؿمعـمظدنماٌمدلوتم
ايؽقعقيموشقوبمأيمتؽػؾمبوظـلوءماظؾقاتلمؼعؿؾـ مظممودطم ذطقري موبعقدا مسـم
أدرػـمسـ م رشؾؿفـمظممحقوةمعفـقي 31م عؼورغيمبظروفماظعؿؾ( موظؽـفومتعؾٍرمظمم
اظقضًمغػلف مسؾكمأغفـمؼلوؼرنماظؿغقريموأنماظعؿؾمظمماىـقبمظقسمحؽرامسؾكم
اظرجولمو أنماظعؿؾمظقسمدسورة،مبؾمإنماظؿغقريماالجؿؿوسل مواالضؿصوديمتلوػؿم
صقف ماظـلوء معـ مخالل مهرٍرػـ معـمتؼوظقد مأدرؼي موأؼضو معـ ماسؿؾورات ماجؿؿوسقيم
وثؼوصقي مدؾؿً مايؽقعي مبدرجي مدقطرتفو م إشم مدرجي مأن مأداء ماظلؾطوتم
ايؽقعقيمسفزمسـمتقصريم ايؿوؼي م ظـلوءم ػـمظممحوظيمعـماالغـالم موايوجي.م
وسؾك ماظرشؿ معـ موجقد مطـري معـ معظوػر ماظؿقرر معـ مدقطرة ماظؿؼوظقد مطكروج ماٌرأةم
ظؾعؿؾ مبشؽؾ معؿزاؼد مواذؿغوهلو مبؾعض ماٌفـ ماظيت مطوغً محؽرا مسؾك ماظرجولم
وعـوصلؿفو مظؾرجؾ مظم ماالغؿكوبوت موعـوصى مصـع ماظؼرار ،مصنن ماظؿغقري ماظذي مررأم
سؾكماظعوداتمو اظؿؼوظقدمؼؾؼكمذؽؾقو.مإغفمطؿومػقمايولمظممطـريمعـماظؾالدماظعربقيم
و سؾكمحدمتعؾريمأحدمسؾؿوءماالجؿؿوعماظعربم«مصؼريماٌضؿقنمعؼورغيمبودؿؿرارمضقةم
اٌؿوغعيم»مو ذظؽمبلؾىماظػفقةمبنيمغلؼلماظؼقؿماظؿؼؾقدؼيمو اظغربقي.32م
 30أغظرمحقلمػذاماٌقضقع:

Salhi, S. (2010), « The Algerian Feminist Movement between Nationalism, Patriarchy and
Islamism », Women’s Studies International Forum, 33, p. 113-124.

 31ررحً مػذه ماظؼضقي مجدال محؼقؼقو مؼؿعؾؼ ممبفول موزروف مسؿؾ ماٌرأة ماىزائرؼي ،محقٌ مأن محقوة مسؿؾم
اظـلوءمبعقدامسـمدؼورػـمجعؾؿفـمسرضيمظؾشؾفوت،موطونمظغقوبماظلقودوتماظعؿقعقيمظممػذاماظشلنمأثرمظمم
تلجقٍمحوظيمعـمدقءماظػفؿمواظغضىمسؾكماٌلؿقىماظشعيب،معـمجفيموعـمجفيماٌـظؿوتماظـلقؼيمعـمجفيم
أخرى.مم
 32م سرابل ،مسؾد ماظؼودر م(  ،) 2666م اٌرأة ماظعربقي مبني م اظؿؼؾقد مو ماظؿفدؼد ،مظم م اٌرأة ماظعربقي مبني مثؼؾم
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يف اجملال االقتصادي :مطؿو مأوضقـو مأساله ،مصنن معشورطي ماٌرأة مظم مايقوةم
االضؿصودؼيمسـمررؼؼماظعؿؾمضدمتزاؼدتمظمماظلـقاتماألخرية،مظؽـفومتؾؼكمضعقػيم
عؼورغيمبوظدولماجملوورة.موملمتؿففماظلقودوتماظعوعيمإالّ مظمماظلـقات ماألخريةمإشمم
إؼالءمبعضماالػؿؿوممإشممعللظيمإدعوجماٌرأةمظممايقوةماالضؿصودؼي،محقٌمأنماظـلوءم
اىزائرؼوت مواطنب مبلغػلفؿ ماظؿغقٍرات ماظيت مسوؼشؿفو ماىزائر ،مخوصي مبعدم
اظـؿوغقـقوتمومدخقهلو مسوملماضؿصودماظلقق .مبذظؽمبداماإلدعوجماالضؿصوديمظؾؿرأةمو
طلغفماووهمرؾقعلمبلؾىماظظروفماالضؿصودؼيمو زروفماٌعقشيمومعؿطؾؾوتفو .م
وملمتلؿػدماظـلوءمعـمبراعٍمخوصٍيمظإلدعوجماٌفين،مإالّمظممحوالتمضؾقؾي،م
وطوغًمادؿػودةماظـلوءمعـمعؾودراتمعـمضؾقؾماظعؿؾماٌلجقرمظؾؿؾودراتماحملؾقيم
اظيتمتؼدممصرصومظؾشؾوبمعـمسدميلماظشفوداتمجموالمعؿوحو مظإلدعوجماٌفينمسؾكم
علؿقى ماىؿوسوت ماحملؾقي .موبؾغً مادؿػودة ماظـلوء معـ مػذه ماٌؾودرات م%20م
(إحصوئقيم،)1002مطؿومأنمادؿػودةماظـلوءمعـمبرغوعٍماٌمدلوتماٌصغٍرةمملمؼؿعدَّم
ظم ماظلـي مغػلفو م ،%24مبقـؿو مطوغً ماالدؿػودة ماألطرب ماظـلوء مػل متؾؽ ماٌؿعؾؼيم
بربغوعٍ ماظؼرض ماٌصغٍر محقٌ معـٍؾً مغلؾي ماالدؿػودة م %30معـ مجمؿقع ماظؼروضم
اٌؿـقحي مدـي م ،1021مبقـؿو ممل متؿعدَّ مغلؾي مادؿػودة ماظـلوء معـ مبراعٍ ماظقطوظيم
اظقرـقيمظدسؿماظشؾوبم،%12موعـمأدؾوبمذظؽمسدممععرصيماظـلوء ) (%30بقجقدم
عـؾمأذؽولماظدٍسؿمػذهماٌؼدعيمعـمررفماظدوظي،33موػقمعومؼعؾٍرمسـمشقوبماالػؿؿومم
بوًصقصقوت ماظيت مؼـؾغل مأن متراسل مظم مػذا ماظشلن معـ مأجؾ مهؼقؼ مغقع معـم
اظؿقازنمبنيماىـلنيمظممعلورماالدعوجماٌفينمواالضؿصودي.مطونمعـمغؿوئٍ مذظؽم
تزاؼدمغلؾيماظـلوءماظعوعالتمظمماظؼطوعمشريماظرمسل( )%18,5ععمطؾمعومؼـؿٍمسـم
ذظؽ معـ مآثور مسؾك ماٌرأة مو مال مؼلؿــك مظم مذظؽ محؿك ماظـلوء ماٌؿعؾّؿوت موحوعالتم
اظشفودات.م م

اظقاضعمو تطؾعوتماظؿقرر ،بريوت ،عرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي.م

Benghabrit-Remaoun, N. (dir), (2006), Femmes et intégration socioéconomique, op.cit.
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 .3يف سبول " استثمار اجتماعي" للتغوري

ممومتؼدٍممميؽــوماظؼقلمأنماظلقودوتماظعؿقعقيماووهماٌرأةمضدماضؿصرتمسؾكم
تؾقون محول ماٌرأة معع مإسداد متصقٍرات مترعل مإشم مهلني موضعقؿفو .مزؾً مػذهم
اظلقودوت محؾقلي متؼورؼر موتقجقفوت ماٌـظؿوت ماألممقي موشري مايؽقعقي .مزؾم
اظرتطقز معـصؾٍو مسـد مايدؼٌ مسـ موضعقي ماٌرأة مسؾك مأرضوم ماضؿصرت مسؾكم
اٌؿؿدردوتمواظعوعالتمظممضطوعماظؿعؾقؿمواظصقي.موظؽـمطوغًماٌلوواةمسؾكماٌلؿقىم
اظؼوغقغلمتعؾٍرمبشؽؾمسوممسـمتقجٍفمحؽقعلمؼرعلمإشممإزاظيمطؾمأذؽولماظؿؿققزمبنيم
اىـلني ،مصنن مذظؽ ممل مؼدصع مإشم متؾين مدقودوت مضطوسقي م (politiques
) sectoriellesمتؿداركماظـؼصمايوصؾمظممعلورمإدعوج ماٌرأةمظممايقوةماالجؿؿوسقيم
وا الضؿصودؼي .مؼؾدو ماألعر ماظققم موطلن مأداء مودور ماٌرأة ماىزائرؼي مظم ماظؿؼققؿم
االجؿؿوسل مواظلقودل مأؼضو مأصؾح متوبعو مطؾقي مإشم ماظدٍوظي ،موػل متؾعقي مميؽـم
عؼورغؿفو ،مععمعراسوةماظػروضوتماٌقجقدةمعع مبعضماظدولماإلدؽـدغوصقي،موميؽـم
اخؿصورمأوجفماظؿؾعقيمظممثالثمجموالت:مأنمأشؾىماظـلوءمؼعؿؾـماظققممظمماظؼطوعم
اظعؿقعل،مأغٍفـٍمعلؿػقداتمعـمايؿوؼيماالجؿؿوسقيموػـمؼُعؿربنممبـوبيم"زبقغوت"
ظؾدوظي34معـمخاللماالدؿػودةمعـماٌـحماٌكصٍصيمظػؽيمعـماظـلوءم(أراعؾماظشفداء،م
بـوتماظشفداء .)...م
وعـمدونمأنمؼدٍسلمػذاماٌؼولمأغٍفمؼؾقٌمظممدُؾؾمترضقيمحؼققماٌرأةمظؿؿؿوذكم
ععمعلوراتماظؿغقريماٌكؿؾػيماظيتمتعقشفوماىزائرمعـذماالدؿؼالل،مميؽــوماظؼقلم
أن ماظظروفمايوظقيمتؿطؾىماظققممأنمؼؽقنممثٍيموسلمظدىمايؽقعي مبلػؿقيمبعدم
اىـدر م ظم مهؼقؼ ماظؿقازن ماٌطؾقب مبني ماىـلني مظم مخمؿؾػ ماجملوالت ممبوم
رمعؾ ماظـلوء مواظرجول معرتؾطني مبوجملؿؿع ماظذي مؼعقشقن مصقف مارتؾورو مؼرتؼلم
مبصويفؿمصمقعوموالمؼـؼصمعـمحؼققمأيمررفمدقاءمتعؾّؼماألعرمبوالدؿػودةمعـم
خدعوت ماظدوظي مأو مبوٌشورطي ماظلقودقي مواظقصقل مإشم معـوصى مصـع ماظؼرار مسؾكم
طوصي.مإنماٌؿؿؾٍع م ٌومأضرٍتفماظرباعٍماىزائرؼيمصقؿومسمصمترضقيمحؼققماٌرأةمؼؾؿسم
أن مبعد ماىـدر مضد ممتٍ متؾـقف مطلداة مأو م"تؼـقي" مؼػرتض مأن متلؿعؿؾ مظم مطوصيم
 34أغظر:

Dauphin, S. (dir.), (2006), « Genre et action publique en Europe », in Politique
européenne. n° 20, p. 268.
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اجملوالت:ماظؿكطقط،ماظؿـػقذ،معؿوبعيماظلقودوتموتؼققؿفو،مإسدادمبراعٍموعشورؼعم
اظؿـؿقي 35،...موظؽـماظقاضعمأنمعؼوربيماىـدرماضؿصرتمسؾكماظعؿؾماإلحصوئلمظمم
خمؿؾػماظؼطوسوت.موملمتؽـمػذهماٌؼوربيمسوعالمععؿؿدامالمظممصفؿماظؿغقريمايوصؾم
وال مظم مهؼقؼ ماظؿغقري ماٌـشقد .مإن مدؼـوعقي ماظؿغقري مايوصؾ ،مواظذي مظعؾً مصقفم
اٌرأةماىزائرؼيمدورامػوعومسؾكماٌلؿقىماألدريمواٌفينمواظرتبقي ،متؾؼكمرػقـيم
تدخؾماظدوظيموحؾقليماظذػـقوتماألبقؼيماظيتمعومتزالممتورسمدؾطوغفومسؾكماٌرأةم
اىزائرؼي.موطؿومتمطدمسؾكمذظؽمإحدىماظدرادوت،36مصننمعراصؼيمعمدلوتماظدوظيم
ظؿؽقؼـ ماظـلوء معـ مخالل ماالسؿؿود مسؾك معؼوربي ماىـدر معـ مذلغف مأن مؼلوػؿ مظمم
إدعوجمأطربمظؾؿرأةماىزائرؼيمظممعلورماظؿـؿقيممبومؼلوسدػومسؾكموووزمحوظيماظػؼر،م
وهؼقؼمادؿؼالظقؿفوماٌفـقي،موعـمثؿٍماٌوظقي .م
ظؼدمشوبمظمماٌمدلوتماظعؿقعقيمعـالمعقـوقماىـدرماظذيمؼمطّدموؼؽرٍسماٌلوواةم
بنيماىـلنيمظممتقظلماٌـوصىموظمماألجقرمواظرتضقيموايضقرمظمماهلقؽوتماٌلقِّرة.م
وبشؽؾ مسوم ،مػقؿـ ماالووه مدمق م» إغصوف ماٌرأة م« مأطـر معـ ماٌلوواة مبنيم
اظرجؾ مواٌرأة مسؾك ماسؿؾور مأن مظم ماإلغصوف معػوػقؿ مضقؿقي مو دؼـقيمؼلفؾمتؾـٍقفوم
وتربؼرػو مأعوم ماظرأي ماظعوم مو ماالووه ماحملوصظ مظم ماظطؾؼي ماظلقودقي مو اجملؿؿعم
اٌدغلموحؿكمظدىمطؾورماٌلموظنيمظمماظدوظي.مأعوماسؿؿودمعؼوربيماىـدر معـمأجؾم
تؽرؼس ماٌلوواة مصغوظؾو معو مضُقبؾ مظم ماىزائر مطؿو مظم ماظعدؼد معـ ماظؾؾدان ماظعربقيم
واإل دالعقيممبعورضيمذدؼدةمعـماظؿقوراتماظدؼـقيمواحملوصظيماظيتمالمؼعدومذظؽمظمم
غظرػو مأن مؼؽقن مصرضو مظؾلقطرة ماظغربقي موػقؿـي مظؾؼقؿ ماًورجقي ماظيت مال متؿػؼم
وخصقصقوتماجملؿؿعوتماظعربقيمواإلدالعقيمواظؿقذؼرمعـماظقضقعمظمم» مصخماظرؤؼيم
االدؿشراضقيمظؾؿرأة« .37م
وؼؾؼك مسؿؾ ماٌمدلوت مايؽقعقي موشري مايؽقعقي مسوعال معفؿٍو مظم ماظدصعم
بدؼـوعقيماظؿغقريماظذيمتشوركمصقفماٌرأةمطعوعؾ.موعـمأػؿمػذهماٌمدلوتمايؽقعقيم
اظقزارةماٌعـقيمبشمونماٌرأة.مؼالحظ مسؾك مػذهماهلقؽيمأغفومشريمعلؿؼرةمعـمحقٌم
 35اظقزارةماٌـؿدبيماٌؽؾّػيمبوظعوئؾيمو ذمونماٌرأة،مادرتاتقفقي

ترضقيمومإدعوجماٌرأة،مجقؼؾقي .1005
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.
 37أغظر مأعقؿي مأبق مبؽر مو مذريؼـ مذؽري ) ،(2002اٌرأة مو ماىـدر مإظغوء ماظؿؿققز ماظـؼوظم مواالجؿؿوسل مبنيم

اىـلني،مدعشؼ،مدارماظػؽرماٌعوصر.
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األداءمواألدوار مواظصالحقوت،مبؾ موحؿكماظؿلؿقي،مصؾنيموصوؼيماظقزارةماألوشممووزارةم
اظصقي مووزارة ماظؿضوعـ مصؼدت مػذه ماٌمدلي مجوغؾو معـ مأػؿ معو مطون مؼـؾغل مأنم
تضطؾعمبفمعـمدور،مصنسدادمسددمعفؿمعـماظؼقاغنيمملمؼؽـمعـمصالحقؿفومطؼوغقنم
تقدقع معشورطي ماٌرأة مظم ماجملوظس ماٌـؿكؾي معـال مرشؿ مأن ماظقزارة مضد مظعؾً مدورام
هلقلومعفؿومعـمأجؾمبؾقغمػذاماهلدف.مطؿومأنماجملؾسماظقرينمظألدرةمواٌرأةم
اظذيممتٍمإغشوؤهمدـيم1003مواظذيمؼضطؾعممبفومماظؾقٌموإسدادماظؿقصقوتمبشلنم
ترضقيمحؼققماٌرأةمالمؼؽودمؼُرىمظفمأثر.مإنمطـريامعـماظرباعٍماظيتممتٍمإسدادػو مظمم
إرورمترضقيماٌرأةممتّ ًمبوظؿعوونمععمعمدلوتمتوبعيمٌـظؿيماٌؿقدةموضدممشؾًم
خوصٍيم -2:متؼقؼيمتلثريموضقودةموعشورطيماٌرأة،م -1محموربيماظعـػمضدماٌرأة،م
-1متؼقؼيماالدؿؼاللماالضؿصوديمظؾؿرأة،م-1ماسؿؿودامعؾدأماٌلوواةمظممإسدادماظرباعٍم
واٌقزاغقوتمواإلحصوئقوت،م-2محموربيمداءماظلقدا .م
وظؽـمطوغًمعـؾمػذهماظرباعٍمعفؿٍيمظمماظـفقضمبقضعقيماٌرأةمإالمأغفٍو،محؿٍكم
وإنمأخذتمبوالسؿؾور مسقـف مبوىوغىماظعوٌلمٌللظيماٌلوواةمبنيماىـلنيموحؼققم
اٌرأة مصنغفو مال متفؿؿ مبوظشؽؾ ماظؽوظم م بوظؿؿـالت ماظيت مؼػرضفو ماظؿغقري مودؼـوعقؿفم
سؾك ماٌلؿقؼوت ماظلقودقي مواالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي مواظـؼوصقي مواٌمدلوتقي،م
وحؿك ماظدؼـقي موذظؽ معـ مخالل متـؿني ماظقجقد ماظـلقي مو"ادؿـؿوره" مظم مطوصيم
اجملوالت ماظيت مميؽـ مظؾؿرأة ماىزائرؼي مأن متلفؿ مصقفو مإرموبو معـ مأجؾ مهؼقؼم
اظؿـؿقيمتؽقن مصقفو ماظرٍوابطماالجؿؿوسقي مغػلفو مبنيماىـلنيمتعؾريامسـمعشورطيم
عؿؽوصؽيمظؾـلوءمواظرجولمظممعلورماظؿغقري .م
وبشؽؾ مسوم ،مصؼد مارتؾط مأػؿ مسوئؼ مسطّؾ مأو مأخٍر معلور ماإلدعوج ماظـلقي مظمم
ايقوة ماظعوعي مبؿؽرؼس متؾعقيماظـلوءمظؾدوظي معـ محقٌ مػل ماظضوعـ ميؿوؼي ماٌرأةم
خوصي معـ محقٌ مأغفو ماألطـر متقزقػو مظم ماٌمدلوت مايؽقعقي ،موطذظؽ ماألطـرم
ادؿػودة معـ معلعدات ماظدوظي مدقاء مبصػؿفو مزوجي مأو مشري معؿزوجي ،مأو مأرعؾي مأوم
حؿك مسوعؾي.38مواظقاضع مأنٍ ماألعرمؼؼؿضلمأنمتؿففماظلقودوتماظعؿقعقيمإشممهؼقؼم
ادؿؼالظقيماٌرأةمبغض ماظـظر مسـ محوظؿفو ماظعوئؾقيموجعؾفومضودرةمسؾكمأنمختقضم
بـػلفومومظـػلفوم”شؿور“ماالغدعوجمظممايقوةماظعوعي.موععمذظؽمصؾقسمػـوكمبدمعـم
 38أغظر:

Dauphin, S. (2010), « Action publique et rapports de genre », in Revue de l'OFCE, 3, n°
114, p. 265-289.
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اظؿذطري مبوظعقائؼ ماالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي ماظيت مهقل مدون متؾين مدقودقوت مسؿقعقيم
صعوظي مؼؽقن مػدصفو ماألول مػق مهؼقؼ ماٌلوواة مبني ماىـلني موتردقخ ماذمراطماٌرأةم
طؾقي مظم معلور ماظؿـؿقي مو اظؾـوء ماظلقودل مواالجؿؿوسل مواالضؿصودي .موالذؽ مأنم
نوحمذظؽمؼؾؼكمعرػقغومعـ مجفيمبندفوم مطؾماظؼوئؿني م سؾكماظشلنماظعومموطذظؽم
اظػوسؾني مظم ماظشمون ماظلقودقي مواالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي مواظـؼوصقي مواظدؼـقيم
ومبلؿقىماظؿػوسؾمبنيماظدؼـوعقوتماظيتمتؽقنماظدوظيموايرطوتماظـلقؼيمواجملؿؿعم
اٌدغلمأرراصومصوسؾيمصقفو.موعـ مجفيمأخرى،مصننمعؽوغيماٌرأةماىزائرؼيمظممعلورم
اظؿغقريماالجؿؿوسل مواالضؿصودي معقصقظي م بشؽؾماظعالضوتماظؼوئؿيمبنيم اىـلنيم
وبوظؿققالتماظيتمتطرأمسؾكماظؿغرياتمظممغقعماألدوارموأدائفو.مصقؿكموإنمبدأم
اظؾوبمؼُػؿحمظؾؿرأةمعـمأجؾموظقجمعمدلوتمطوغًمحؽرامسؾكماظرجؾمعـؾماظشرريم
و ماظدركماظقرينمواىقشموحؿكمايؼؾماظدؼينماظذيمؼقزػمعـذم 1002معرذداتم
دؼـقوت،مصننمذظؽ مطؾفمملمؼقاطؾف متغقريمظم ماظـؿطماظـؼوظممواالجؿؿوسلمبشؽؾمؼؽقنم
ععربامسـماووه متؽرؼسماٌلوواةمورصعماٌعقضوتماظيتمهقلمدونمضؾقلماٌرأةمظمم
طوصيماظؼطوسوتموسؾكمخمؿؾػمعراتىماٌلموظقيمظممعمدلوتماظدوظي.م
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