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  يف املوضوع باكتعرض 

النساء اإلفروقيات يف  ،)إشراف( وبلقاسم بن زنني رمعون-نوروة بنغربوط
ماعية روبولوجيا االجتثنمنشورات مركز البحث يف األ ،1حمك التنمية

 .ص  613، 2102 وهران، سبتمرب الثقافية،و
تفؿم اظـصوص اظواردة يف ػذا اظؽؿاب، بادلرأة اإلصرؼؼقة ودورػا يف اظؿـؿقة، 
طؿا تؤطد سؾى دور اظؾقوث اجلـدرؼة وعا تؼوم به اظسقادات اظعؿوعقة االجؿؿاسقة 
عـفا  واالضؿصادؼة يف  ترضقة عؽاغة ادلرأة اإلصرؼؼقة وإذراطفا يف اظؿـؿقة. خيؿؾف 

إصرؼؼي إدي آخر بل ؼؾدو عؿـاضضا أحقاغا،  اخلطاب حول وضع ادلرأة عن بؾد
وؼعود ذظك إدي خصوصقات طل بؾد. واغطالضا عن دقاضات خمؿؾػة وعن أرر غظرؼة 
عؿعؾؼة باظـوع واظؿـؿقة تؿساءل ادلساػؿات اظيت ؼؿضؿـفا ػذا ادلؤّظف سن طقػقة 

إدي  وصول اظـساء إدي اظؿعؾقم وإدي إغؿاج ادلعرصة يف اظؼارة االصرؼؼقة، طؿا تشري
اظعوائق اظيت حتول دون ادلشارطة اظؽاعؾة ظؾؿرأة يف اظؿـؿقة وادلشارطة يف صـع 
اظؼرار. ؼؿضؿّن اظؽؿاب ثالثة حماور أدادقة عرتؾطة صقؿا بقـفا: ؼؿعّؾق احملور 
األول بؽقػقة وصول اظـساء إدي اظؿعؾقم وإدي إغؿاج ادلعرصة وإدي ادلوارد اظؾشرؼة يف 

احملور اظـاغي إدي عسأظة اظـساء يف سالضؿفّن بادلؤّدسات  اظؼارة اإلصرؼؼقة، وؼشري
اظسقادقة واحلرطة اجلؿعوؼة وؼؿـاول احملور األخري ادلؼاربة اجلـدرؼة يف إصرؼؼقا 

 وتطؾقؼاتفا اظـظرؼة.
أذارت ادلساػؿات يف عسؿوى أول إدي اظؿقدؼات اظيت تواجه اظؼارة االصرؼؼقة 

واجلوع اظذي ؼعاغي عـه سدد طؾري عن  يف جمال اظؿـؿقة وعـفا عؽاصقة اظػؼر
ذعوب أصرؼؼقا جـوب اظصقراء، خػض ععدالت وصقات األرػال، حتسني صقة 
األعفات، عؽاصقة عرض غؼص ادلـاسة " اإلؼدز " وادلالرؼا وشريػؿا عن األعراض. 
طؿا تواجه ادلـطؼة حتدؼات حتؼقق اظدميؼرارقة واحلؽم اظراذد، اظؼضاء سؾى 

ادلسؾقة، وإرداء ضواسد اظسالم واظدميؼرارقة وحؼوق اإلغسان،  اظصراسات احملؾقة
مبا يف ذاظك تودقع ادلشارطة اظشعؾقة يف سؿؾقة صـع اظؼرارات، وتؽرؼس دقادة 
اظؼاغون، وتسفقل إعؽاغقة مماردة ادلوارـني حلؼوضفم، ومتؽقـفم عن احلصول 

جل اظؿأثري صقه سؾى ادلعؾوعات اظيت تساسدػم سؾى  ادؿقعاب اظواضع ادلعاش عن أ
                                                                                                                                   
1 Benghabrit-Remaoun, N., Benzenine, B. (2012), Les Femmes Africaines à l’épreuve du 

développement, éditions du Crasc, Oran, 306 p. 
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وتطوؼر ذراطة دوظقة عن أجل اظؿـؿقة وحتؼقق تعزؼز ادلساواة بني اجلـسني 
ومتؽني ادلرأة عن ادلشارطة اظػعؾقة يف اظؿـؿقة اظورـقة. تؿعّؾق تؾك اظؿقدؼات أؼضا 
برتضقة اظؿعؾقم وتعؿقم اظؿعؾقم االبؿدائي سؾى وجه اخلصوص حؿى تواطب ادلـطؼة  

اظعامل يف ذيقع ادلقادؼن وحؿى تؿؿؽن اظدول عن االظؿقاق اظؿغريات احلاصؾة يف 
عع ضؿان   مبسرية اظؿقوالت اظعادلقة اظؽربى ممـّؾة يف ثورة ادلعؾوعات واالتصاالت

حتؼقق األػداف اظيت تؾـّؿفا األعم ادلؿقدة بشأن اظؿـؿقة حتؼؼفا اظدول خالل 
  ..3105و 3111اظػرتة ادلؿؿدة بني 

تؼف ادلساػؿات يف عسؿوى ثان ععّوضات اظؿـؿقة حتؾقال وتعؾقال، وأػم تؾك 
ال زاظت ادلعوضات حسب ادؿـؿاجات اظؾاحـني تفؿقش دور ادلرأة يف إصرؼؼقا، إذ 

تعاغي تؾعات اظسقادقات ادلعؿؿدة وسبء اظؿؼاظقد وادلعاؼري وادلرجعقات االجؿؿاسقة 
بني اجلـسني، وتعّؾر سـفا اظزؼادة  واظـؼاصقة اظيت تدسم ادلؿاردات اظؿؿققزؼة

اظؽؾرية يف غسؾة اظػؿقات شري ادلؿؿدردات بإصرؼؼقا حسب تؼرؼر عـظؿة اظقوغقسؽو 
)أودؼل غدوعيب صاي(.حيول اظؿؿققز جـسي دون اضؿقام ادلرأة صعؾقا يف دوق اظعؿل 
حقث تشّؽل غسب اظؾطاظة اظـسوؼة أسؾى اظـسب بأصرؼؼقا )أمين بن ابراػقم(.

عشؽؾة طؾرية تؿعؾق باإلدعاج االجؿؿاسي وادلفين ظؾؿرأة، واظيت تعؽس ػـاك 
اظؿطور اظؾطيء دلسريتفّن ادلفـقة، وتؾؼى ادلدردة اخلقار األعـل اظذي تعؿؿد اظـساء 
سؾقه ظؾـفوض االجؿؿاسي عن جفة وادرتاتقفقة ظؾقرطة االجؿؿاسقة عن جفة 

رأة اإلصرؼؼقة تعاغي عن اظػؼر صاغؿا عاؼغا دؼاظو(. ال تزال ادل -ثاغقة )سؿر دراس
واجلفل حقث تؤطد غؿائج اظؾقث اظذي ضام به طل عن جاك ذارم وعؾقؽة رععون 

"، حقث تأغقث اظػؼرحول توزقف اظـساء وادؿعؿال اظزعن ظدؼفّن سؾى صؽرة "
تـػق اظـساء طؿقة طؾرية عن اظوضت يف اظعؿل ادلـزظي شري ادلأجور وادلرتؾط ثؼاصقا 

ػّن طأعفات أو زوجات، األعر اظذي ال ؼعطقفن اظوضت اظؽايف واجؿؿاسقا بدور
الدؿـؿار سؿل عدصوع األجر بإعؽاغه أن دقساسدػن، ظو وجد، يف احلصول سؾى 
عوارد غؼدؼة تؿقح هلن عزؼدا عن االدؿؼالظقة و تساسدػن سؾى اظؿقؽم يف راتؾفن. 

مل ؼؽن  -ر ضؾل االدؿعؿا -يف اجملؿؿع اإلصرؼؼي تشري إحدى ادلساػؿات أّغه 
ػـاك ادمقاز ظؾرجال الدقؿا يف اجملال اظعام، صؼد أدفؿت صقفا ادلرأة اإلصرؼؼقة 
بدور طؾري يف أسؿال اإلدارة واظؿفارة. طؿا متّؿعت ادلرأة اإلصرؼؼقة ضؾل االدؿعؿار 
األوروبي بؾعض االعؿقازات حتقل إدي جاغب عن اظؿقرر االضؿصادي طاعؿالطفا 

خمؿؾػة، والدقؿا يف اظؾالد اظساحؾقة، طؿا دقطرت  عشروسات زراسقة وجتارؼة
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اظـساء سؾى األدواق اظرؼػقة واظؿفارة احملؾقة حؿى أّغفن وضعن ضواسد ظؾسقطرة 
أو أعفات سؾى تؾك األدواق، وػو األعر اظذي أّدى إدي غعؿفّن مبؾؽات األدواق 

  اظسوق )صاغت دؼاظو عاج(
إصرؼؼقا صؿؿفؾى، طؿا تشري بعض وأعّا اظوضعقة اظصققة اهلّشة ظؾؿرأة يف 

عساػؿات اظؽؿاب، يف ععدل وصقاتفّن واظذي ؼعؿرب عن أسؾى ادلعدالت يف اظعامل، 
أو إذ ال ميّر ؼومّ واحد إاّل وؼشفد وصاة اعرأة بسؾب ادلضاسػات ادلرتؾطة باحلؿل

.ؼشري اظؽؿاب إدي اإلحصائقات ادلؿعؾؼة بـسب اظوصقات صػي دمو ثؾـي اظوالدة
اظـساء يف اظعامل، سشرون بادلائة عـفا يف إصرؼؼقا جـوب اظصقراء اظؽربى وصقات 

وػي: أغغوال وبوروغدي واظؽاعريون وتشاد وذيفورؼة اظؽوغغو اظدميؼرارقة 
بقساو وظقؾريؼا وعالوي واظـقفر وغقفريؼا ودرياظقون واظصوعال ورواغدا. -وشقـقا

سان بصػة ساعة وادلرأة ؼشّؽل ػذا اظواضع اظصقي اظصعب اغؿفاطا حلؼوق اإلغ
بصػة خاصة طؿا ؼعّد عؤذرا ؼعؽس ادلؽاغة وادلـزظة االجؿؿاسقة ادلؿدػورة ظؾـساء 
يف شاظؾقة اظؾؾدان اإلصرؼؼقة. وال ميؽـه ظؾؿفؿؿع اإلصرؼؼي حتؼقق تـؿقة إذا عا 
ادؿؿر يف تفؿقش ادلرأة. سؾى اظدول اإلصرؼؼقة واحلاظة ػذه أن تؼوم جبفود طؾرية 

ؼوق اظـساء يف اظعؿل عن جفة وتوسقة اجملؿؿع بدور ادلساواة بني الحرتام ح
اجلـسني يف اظؿـؿقة وترضقة ادلرأة عن جفة ثاغقة، إضاصة إدي أػؿقة إذراك اظـساء 
يف صـع اظؼرار وإجناز اظسقادات اظعاعة ظصاحل اظـساء، وػو عا عن ذأغه ضؿان 

عسؿوى اخلدعات يف  حتسني اظظروف االضؿصادؼة واالجؿؿاسقة ظؾشعوب وتطوؼر
)درؼة جمال اظصقة واظؿعؾقم، أي عا ؼشّؽل باروعرت تؼاس به درجة اظؿـؿقة 

 اعرابطن(.
تؿـاول عساػؿات اظؽؿاب يف عسؿوى آخر عوضوع عشارطة ادلرأة اإلصرؼؼقة يف 
احلقاة اظسقادة ومتـقؾفا يف اجملاظس اظربدلاغقة واحلؽوعة وخمؿؾف ػقؽات صـع 
اظؼرار حقث تشري االدؿـؿاجات  حقث تؾؼى ػذه ادلشارطة يف ععظم اظؾؾدان 

ؿفا يف اجلواغب ادلؿعؾؼة عؼارغة مبشارط )صارؿة اظزػراء داي(األصرؼؼقة ضعقػة 
بادلساسي اإلغساغقة عع أّغفا ذّؽؾت صاسال حقوؼا يف اظـضال ضد االدؿعؿار، وسؾقه 
ال ميؽن احلدؼث اظقوم سن اغدعاج حؼقؼي ظؾـساء يف احلقاة اظسقادقة طشرؼك 
غشقط عؿساو عع اظرجال. ومل تعّفل اظؿغريات اظدميؼرارقة احلاصؾة يف اظؼارة 

)صاتو دلرأة إدي اظسؾطة إذ ال تزال تعاغي طـريا عن أوجه اظؿؿققز اإلصرؼؼقة وصول ا
. ال تؾعب اظسقادات اظعؿوعقة اظيت تفدف إدي تأدقس حؼوق اظـساء ورياؼة دار(
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األدرة دورػا سـدعا ؼؿعؾق األعر بؿعزؼز حؼوق ادلرأة اظؼاغوغقة ضد اظرؤى اظؾاظقة 
اظؿؿؿع اظؽاعل حبؼوضفن سؾى واظـظام األبوي مبا عن ذأغه أن ميّؽن اظـساء عن 

ضدم ادلساواة عع اظرجل، و ػذا ؼرجع إدي حؼقؼة أخرى عػادػا أن تشرؼع اظؼواغني 
)صارؿة اظزػرة حول األدرة ؼعؿؿد سؾى منط بـاء اظدوظة يف طل بؾد إلصرؼؼي 

رشم عن اظـسب اظؽؾرية ظؾـساء دميوشراصقا يف اظؾؾدان اإلصرؼؼقة إاّل أغفّن باظو.ششي(
ضقاؼا أذؽال عؿعّددة عن اظؿؿققز اظسودقوثؼايف  واظسقادي ادلؾين سؾى ال زظن 

صادلرأة يف طل ػذه اظؾؾدان، وإن اخؿؾػت وضعقؿفا عن بؾد إدي اظـوع االجؿؿاسي.
آخر، إال أّن إذراطفن يف احلقاة اظسقادقة ويف دوائر ادلسؤوظقات اظؼقادؼة وعراطز 

األصرؼؼقة ال زاظت ضعقػة ال تعؽس  اختاذ اظؼرار وغسؾة متـقؾفن يف اظربدلاغات
"  %01إذ ال تؿعدى غسؾة اظـ  )صارؿة اظزػراء صاي(حفم عشارطؿفن االجؿؿاسقة 

تؾؼى و عن إذياظي عؼاسد اظربدلان يف اظغاظؾقة اظعظؿى عن اظدول األصرؼؼقة.
عشارطؿفن يف اجلزائر وادلغرب وتوغس سؾى دؾقل ادلـال عرتؾطة باألوضاع 

صرشم اظؿعدؼالت اظيت أدخؾت سؾى )صارؿة اظزػرة ششي(.ة اظسقادقة ادلضطرب
وطّل  (3115)واجلزائر  (3112)، ادلغرب (0751)ضواغني األدرة بؿوغس 

اإلصالحات اظيت مّتت سؾى اظـظم اظسقادقة إاّل أن اظوضع االجؿؿاسي واظسقادي 
اظؿارخيقة ؼد ذّؽؾت اظسريورة اظراػن ظؾؿرأة مل ؼصل بعد إدي األػداف ادلرجّوة. ص

ظؾدول اظـالث اظؼاسدة اظيت ارتؽزت سؾقفا اظسقادات اظورـقة يف اظؿعاعل عع 
ادلشارطة اظسقادقة اظـسوؼة ويف إرداء االدرتاتقفقات األدرؼة حقث تؾـّت 
احلرطات اظؼوعقة يف اظدول اظـالث خقارات مماثؾة صقؿا خيص اظشرؼعة 

)صارؿة اظزػرة واإلصالحقة  اإلدالعقة، واتسؿت دقاداتفا باخلقارات احملاصظة
  ششي(.

ؼعّد عا تؿعرض إظقه اظـساء اإلصرؼؼقات عن سـف والعساواة جبؿقع أذؽاهلا 
دظقال سن رؾقعة اظعالضة اظسقادقة بني ادلوارـني واظدوظة عن جفة وسن إسادة 
إغؿاج اهلقؿـة واحؿؼار اظـساء عن جفة ثاغقة، وػو عا حيول دون ارتؼائفن وؼعّطل 

اظػّعاظة يف اظؿـؿقة، طؿا ؼعرتض االخؿقارات واظودائل اظيت تضؿن  عشارطؿفّن
احلق يف ادلوارـة صقصؾح اظـوع واظؿـؿقة يف ػذه احلاظة جمّرد خطاب ظقس ظه أّي 
ععـى. صعدد طؾري عن اظـساء عفضوعة حؼوضفّن سؾى اظرشم عن إدفاعاتفن اظؽؾرية 

وؼشّؽل ذظك إحدى يف دخل األدرة "سن ررؼق اظعؿل ادلـزظي شري رمسي"، 
  األدؾاب اظيت تؤثر دؾؾا سؾى وضع وعؽاغة اظـساء، وال دقؿا ادلاطـات باظؾقت 
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ؼؿغّذى اظوسي اظذاتي بادلوارـة عن ادلؽاغة ادلعؿربة  .)شـقة شرابة(أو ادلطؾؼات 
واظواسدة اظيت خيص بفا اجملؿؿع أصراده وعن درجة عا ؼضؿـه هلم عن رخاء يف 

اظصقة، األعن، اظؿعؾقم واظعؿل...( دون متققز بني خمؿؾف جماالت احلقاة )
)دظقؾة اجلـسني، وػو عا ؼشّؽل أؼضا عؤذرا تؼاس به درجة تؼدم جمؿؿع عا 

 جربال(. 
سؾى اظرشم عن أن اظؾؾدان اإلصرؼؼقة طّؾفا ضد صادضت سؾى اتػاضقة "دقداو" و

واغني حول اظؼضاء سؾى ذيقع أذؽال اظؿؿققز اظعـصري ضد ادلرأة إاّل أن اظؼ
واألسراف االجؿؿاسقة يف ػذه اظؾؾدان تظل متققزؼة وجتعل عؼاوعة اظـساء صعؾة 

صاهلقؿـة اظذطورؼة تعقق إدعاج ادلرأة يف سؿؾقة عن أجل االدؿؼالظقة وادلساواة.
اظؿـؿقة وال تّعزز عشارطؿفا اظػعؾقة يف اظؿؼدم االجؿؿاسي واالضؿصادي. تؾدو عؼاربة 

ع ضوؼة وجذابة يف إصرؼؼقا ظؽـّفا تواجه عؼاوعة اظؿؼاظقد اظـوع االجؿؿاسي يف اظواض
واظعؼؾقات اظؾاظقة صفل ميؽن احلدؼث اظقوم، واحلاظة ػذه، سن حؽم راذد 
"عؤغث"؟ طقف ميؽن يف ػذه احلاظة أن غسؿع أصوات اإلصرؼؼقات اظؾواتي تطاظنب 

ؼر حبق عراضؾة خصوبؿفّن واظؿؿؿع حبرؼة اظؿصرف يف أجسادػن، واحلق يف تؼر
عسؿؼؾؾفّن وحؼوضفّن يف اظؿعؾقم واظعؿل واظؿـؼل واظؿعؾري احلر؟ طقف ميؽن يف عـل 
 ػذا اظواضع أن غؿقّدث سن حؼوق اظـساء يف ادلوارـة وادلساواة واظضؿان االجؿؿاسي؟
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