امللتقى الدولي حول املركز القانوني والسياسي للمرأة يف التشريعات املغاربية
يف ظل التعديالت املستحدثة ،يومي  91و 02أكتوبر  ،0292جامعة حممد
الصديق بن حيي جيجل-اجلزائر.
غظؿتمطؾقؿا ماحلؼوقمواظعؾومماظلقادقةمجباععةماظصدؼقمبنمحيي -مجقفل-م
ادلؾؿؼىماظدوظيماظـاغيمادلودوممبـ م"ادلرطزماظؼاغوغيمواظلقاديمظؾؿرأةميفماظؿشرؼعاتم
ادلغاربقة ميف مزل ماظؿعدؼالت مادللؿقدثة" ،مؼوعي  91مو 02مأطؿوبر م .0292موطانم
اهلدفمعنمادلؾؿؼىمإدؿؼراءمدورمادلـظوعةماظؼاغوغقةمواظلقادقةميفماظدولمادلغاربقةميفم
تعزؼزموتطوؼرمعؽاغةمادلرأةماظؼاغوغقة مواظلقادقة،مواظؾقثميفمادلعوضاتماظيتمحتولم
دون ماظوصول ماظػعؾي مظؾؿرأة ميف ماحلقاة ماظلقادقة ،مخاصة معع ماظؿقوالت ماظيتم
سرصؿفامعؽاغةمادلرأةميفماجملؿؿعميفمخمؿؾفماجملاالت .م
وضدمسرف مادلؾؿؼىمعشارطةمععؿربة مجملؿوسةمعنماألداتذة ماجلاععقنيمواظؾاحـنيم
عن مداخل ماظورن موخارجه مطؿوغس موادلغرب موظقؾقا .موضلم مبرغاعج مادلؾؿؼىم
إىلمجؾلاتمساعةمومورذاتمسؿلمحمددةموصؼامحملاورمادلؾؿؼى،ممبامصقفامورذاتم
ادلرأة موضاغون ماألدرة ،مورذات مادلرأة موادلشارطة ماظلقادقة ،موورذات محؼوق مادلرأةم
واظؿـؿقة .م
مترطزت معداخالت ماألداتذة مادلشارطني محول مإذؽاظقة معشرتطة مظؼراءة ماظوضعم
اظؼاغوغي مواظلقادي مظؾؿرأة ميف ماظدول مادلغاربقة ،موتـوست مادلواضقع مادلطروحةم
بـا خؿالف ماظؿكصصات ماظعؾؿقة مظؾؿؿدخؾني ميف ماظعؾوم ماظؼاغوغقة مواظلقادقة موسؾمم
االجؿؿاع .موضدممتمإدراجمعصطؾقاتمأدادقةمظؾؽشفمسنماظؿؼدمماحملرزميفمجمالم
حؼوق مادلرأة مبصػة مساعة ،مخاصة معن مغاحقة مادللاواة معا مبني ماجلـلنيم
يف ماظؿشرؼعات مواظؼواغني مواظدداتري مادلعؿول مبفا ميف ماظدول مادلغاربقة ،مواظؿؿؽنيم
اظلقادي ،موعوضع مادلرأة ميف معراطز مصـع ماظؼرار مواختاذه ،موادلشارطة ماظلقادقةم
ظؾؿرأة،مواظؿؿـقلماظلقادي،مودورػاميفماظؿـؿقةموتلقريماظشأنماحملؾي .م
ؼأتيمادلؾؿؼىماظدوظيميفمدقاقمسرصتمصقهماظدولمادلغاربقةمتوجفامدموماظؿؿؽنيم
اظلقاديمظؾؿرأة،معنمخاللمجمؿوسةمعنماظؼواغنيمواظؿعدؼالتماظددؿورؼة،مواسؿؿادم
دقادات ماظؿؿققز ماإلجيابي مإلدراج ماظـلاء ميف ماظؿؿـقل موادلشارطة ماظلقادقة مواظيتم

ترطت مأثرػا ميف موضع ماظـلاء ماظؼاغوغي مواظلقادي .مسرضت "دعقداغي مظوغاديم
جفقؼةم"معنمجاععةمتقزيموزو،معداخؾؿفامادلودوعةمبـم"أثرماظؿعدؼالتماظددؿورؼةم
سؾى مادلرطز ماظؼاغوغي مظؾؿرأة مادلغاربقة م" موأذارت مصقفا مإىل مأن ماظؿواجد ماظلقاديم
ظؾؿرأة مادلغاربقة مالؼزال مضعقػا ،مباظرشم معن ماظؿؼدم ماحملرز ميف موضعفا ماظؼاغوغيم
واظلقادي موضؿان مادللاواة معا مبني ماجلـلني ميف ماظدداتري مادلعؿول مبفا ،موػو معام
حاولمتوضققه مأؼضا مسزوزمبنممتلك ،عنمطؾقةماحلؼوقمواظعؾومماظلقادقةمدودةم
–توغس -ميفمعداخؾؿهمبعـوانم"مادلرأةموعواضعمصـعماظؼرارميفمتوغسم"محقث مأذادم
باظدور ماظػعال مظؾؿرأة ميف مزل ماظؿأطقد مسؾى مادللاواة ميف محؼوق ماإلغلان ميف مخمؿؾفم
أبعادهماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظلقادقة.مأعامضلوريمصفقؿة،معنمجاععةمباتـة،م
صرطزتميفمعداخؾؿفامسؾىماظدورماظذيمتؼوممبهمػقؽةماألعممادلؿقدةمظؾؿلاواةمعامبنيم
اجلـلني،مواظلعيمادلؤدلاتيمظؾفقؽةمومخمؿؾفمجلاغفامعنمأجلممتؽنيماظـلاء،م
ورصعماظعراضقلماظيتمتؼفمأعاعفنموتؽؾحمضدراتفن .م
عن مجفؿه ،مسرض مسؾد ماظصؿد مسؾدو معن مجاععة معوالي مامساسقل مبادلغرب،
يف معداخؾؿه ماظيت متـاول مصقفا مادلرطز ماظؼاغوغي مظؾؿرأة ميف معدوغة ماألدرة مادلغربقة،م
عشقدا مبدوره مباظؿغريات ماظيت مسرصؿفا معدوغة ماألدرة ،موادلشؽالت ماظيت متعرتضم
تطؾقق مادلؼؿضقات ماجلدؼدة ماخلاصة محبؿاؼة مادلرأة .أعا مسائشة محمؿد مبن معلعودم
صشقؽةمعنمجاععةمررابؾس -مظقؾقا -مصؿـاوظتميف مسرضفا معداخؾةم"مادلرأةمواظؿـؿقةم
ادللؿداعة"محتؾقلمدودقوظوجيمظدورمعشارطةمادلرأةماظؾقؾقةموأمنارفا.م م
طؿا مضدم مطعؾاش مسؾد ماحلؿقد معن م-جاععة مجقفل -محتؾقال محول م" ماظلؾطةم
ادلكوظة"مإذارةمإىلموضعمادلرأةميفماجملؿؿعاتماظذطورؼة .موحاولمادلؿدخلماظؾقثم
يفمأصلماظذطورؼةمواظؿلؾطماظذطوريمخاصةميفماجملؿؿعماظعربيمواظشؿالماإلصرؼؼي،م
وادلرجعقاتماظيتمترتؽزمسؾقفا،مذاطرًا مأنمغصفمراضةماجملؿؿعمادلؿؿـؾةميفماظـلاءم
دؿؾؼىمععطؾةمخاصةمإذامملمتؿؾوأمعراطزماظلؾطةمواظؼرار.مبقـؿامأذار بنمأسرابمعنم
طؾقةماحلؼوقمواظعؾومماظلقادقةم– مدطقفم– ميفمعداخؾؿهمإىلمعلأظةمحقمادللاواةم
عامبنيماظرجالمواظـلاءميفماظؿوزقف،موأطدمادلؿدخلمأنمادلرطزماظؼاغوغيمواظلقاديم
ظؾؿرأةمميؽنمتعزؼزهمأؼضامعنمخاللمجترؼمماظؿقرشماجلـليمبفاميفمأعاطنماظعؿل .م
يف ماظورذة ماظـاظـة مظؾؿؾؿؼى "ادلرأة موادلشارطة ماظلقادقة" ،مرطز مادلؿدخؾون مسؾىم
اظوضعماظلقاديمواظؼاغوغيمظؾؿرأةميفماجلزائر،ماظيتمسرصتمتؼدعامعؾقوزامسؾىمإثرم
اظؿغريات مواإلصالحات ماظددؿورؼة مظلـة م ،0222موأػؿفا مادلادة مادلؿعؾؼة مبؿودقعم

حظوز ممتـقل ماظـلاء ميف ماجملاظس مادلـؿكؾة ،مظؽن مؼؾؼى ماإلصالح ماظددؿوريم
واظؼاغوغي مرػقـا مباجملؿؿع موتصوراته مظؾؿرأة ،موػو معا مأذار مإظقه مظرضم مرذقد معنم
جاععةمجقفلماظذيمحتدث محولمإدفامماجملؾسماظددؿوريميفمتؽرؼسماحلؼوقم
اظلقادقةمظؾؿرأة،مواظذيمأطدمسؾىمأػؿقةمدورمادلرأةموعـظؿاتماجملؿؿعمواحلرطاتم
اظـلوؼةميفمإحداثماظؿؼدمماالجؿؿاسيمادلـشود.موػوماظطرح مذاتهماظذيمأذارتمإظقهم
بوظؼراس مدـاء معن مجاععة مجقفل مطذظك ،مإىل مأن مادلرأة محباجة مأطـر مإىل مدورم
ادلؤدلات ماظرمسقة موشري ماظرمسقة ميف متوصري ماحلؿاؼة مواظؿدخل ماظالزعني مظؿعزؼزم
أوضاسفا .موسرصت ماظورذةمأؼضامسرضا مدلداخؾةمغوارةمترؼعةمعنمجاععةمبوعرداس،م
بعـوان م" متطور مادلشارطة ماظلقادقة مظؾؿرأة ميف مدوظة معورؼؿاغقا" ،موأذارت مإىل مأنم
عورؼؿاغقامأخذتمبعني ماالسؿؾارميفمإصالحاتفامآظقاتماظؿؿققزماإلجيابيميفممتؽنيم
ادلشارطة ماظلقادقة مظؾؿرأة مادلورؼؿاغقة ماظيت مطاغت مضعقػة موعؿأرجقة ميف مزلم
اظؿغرياتماظيتمسرصفامغظامماحلؽمميفمعورؼؿاغقاموخمؿؾفماالغؼالباتماظيتمعرّمبفا .م
وسؾىماظعؿوم،مأصؾقتمضضقةماظـفوضممبشارطةماظـلاءميفماظؿـؿقةماجملؿؿعقةم
يف مخمؿؾف ماجملاالت مإحدى ماألوظوؼات ماظدوظقة مواظورـقة ،مباظـظر مإىل ممجؾةم
اظؿقوالت ماظيتمسرصؿفا موضعقةمادلرأةمو مصور متفؿقشفاموشقابفامسن معراطزمصـعم
اظؼرار،موعـاصبمادللؤوظقة مخاصةميفماظػضاءماظلقادي،موػذهمادلػارضةمطاغتمأػمم
حماورماظـؼاش،ماظيتمأطدمصقفامادلؿدخؾونمسؾىمأنمتـؾقت محؼوقمادلرأةمضاغوغقامالم
ؼؿؿاذى مإال معع متدابري مسؿؾقة ممتؽن ماظـلاء معن ممماردة محؼوضفن؛ مألن مإذؽاظقةم
اظـفوضمبادلرأةمضائمميفماظؽقانماالجؿؿاسيموعامحيؿؾهمعنمتصوراتموععؿؼداتمحولم
ادلرأةموأدوارػا.م م
ػذا ،موضدماخؿؿممادلؾؿؼى ماظدوظيمبعرضمجمؿوسةمعنماظؿوصقاتمواالضرتاحاتم
اظيتمميؽنمأنمتلاػممبصورةمأصضلميفمتعزؼزمادلؽاغةماظلقادقةمواظؼاغوغقةمظؾؿرأة.م م
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