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        ملخص:

 الػملُت في ىحناملىاَ ول مكاعهت جلخض ي فةنها الدكاعهُت، الضًملغاَُت عواثؼ ؤخض الؿُاؾُت املكاعهت حػخبر

 عؾم في واملكاعهت املىخسبت، الهُئاث في واملمثلحن الحيام ازخُاع في الجيؿحن بحن جمُحز صون  الؿُاؾُت

 الؿُاؾُت الحُاة في املغؤة صوع  لخفػُل هبحرة حهىص الهضص هظا في ٌظجب بط اللغاعاث، ونىؼ الػامت الؿُاؾاث

ني دليامل املؿخىي  غلى الؿُاؾُت املاؾؿاث في وجمثُلها ت املغؤة ؤن وعغم. والَى غاف يمً واهذ الجؼاثٍغ  ألَا

 للىيؼ الغافٌ عؤيها غً مػبرة للكاعع وزغوحها ،2019 فُفغي  في بضؤ الظي الؿُاس ي، الحغان في املكاعهت

 الػملُت في الدكاعهُت وجىَغـ الخغُحر لفىغة الضاغم نىتها إلؾماع همداولت البالص في والؿُاس ي الاحخماعي

 الفػلي، الخدلُم صعحت بػض جهل لم الؿُاؾُت مكاعهتها ؤن بال الضًملغاَُت، ومباصت كُم بَاع في تالؿُاؾُ

 .الجؼاثغ في لترؾُسها عثِؿا وغامال للضًملغاَُت يغوعة وىنها جفػُلها ًخُلب بما

 .الحغان املىاَىت؛ الضًملغاَُت؛ املغؤة؛ الؿُاؾُت؛ املكاعهت :الكلماث املفخاحيت

Abstract: 
The political participation as one of the pillars of participatory democracy, it 
requires the participation of all citizens in the political process Without 
discrimination between the sexes in choosing rulers and representatives in elected 
bodies, and participating in public policy-making and decision-making. Major 
efforts are made in this regard to activate the role of women iin political life and 
their representation in political institutions at the local and national levels. 
Although Algerian women were among the parties participating in the political 
movement, which began in February 2019, and their exit to the street, as an 
attempt to make her voice supportive of the idea of change and the consolidation of 
participation in the political process within the framework of the values and 
principles of democracy, her political participation It has not yet reached the degree 
of actual investigation, which requires its activation, as it is a necessity for 
democracy and a major factor for its consolidation in Algeria. 
Keywords: political participation; women; democracy ; citizenship ; mobility 
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 :ملذمت

ٌ  ؾُاق وفغ للض  بهفت الؿُاؾُت الػملُت في املغؤة مكاعهت لتركُت هبحرة فغنا الضًملغاَي الخدى

 ؾىاء الؿُاؾُت الػملُت في حكاعن املغؤة وؤنبدذ زانت، بهفت الؿُاؾُت الضواثغ في جمثُلها وجفػُل غامت،

ذ في الحم لها املغؤة ؤنبدذ وبالخالي. همغاكبت ؤو همغشحت ؤو هىازبت  الؿُاؾُت، الحُاة في واملكاعهت الخهٍى

 عؾم غملُت في واملكاعهت الؿُاؾُت املىانب جللض في ألازحرة هظه مكاعهت جمىؼ ؾمُتع  كُىص هىان حػض ولم

ت املغؤة مكاعهت مىيىع وؤنبذ اللغاعاث، ونىؼ الػامت الؿُاؾاث  باهخمام ًدظى الؿُاؾُت الػملُت في الجؼاثٍغ

تالجؼا املغؤة مكاعهت واكؼ جدلُل زالٌ مً املىيىع، بهظا واملهخمحن الباخثحن مً هبحر  الؿُاؾُت، الحُاة في ثٍغ

 وجدلُم الؿُاؾُت الخىمُت لخدلُم الغثِؿُت الػىامل ؤخض وىنها املكاعهت هظه ؤهمُت مضي ببغاػ ومداولت

 لخدؿحن خهو ويؼ جم فلض ؾابلا واهذ التي الؿُاؾُت إلانالخاث ؾُاق وفي الجؼاثغ، في الضًملغاَُت

ؼ ىخسبتامل الخمثُلُت والهُئاث املجالـ في املغؤة جمثُل   .الؿُاؾُت الحُاة في مكاعهتها هظه لخػٍؼ

ٌ  طاجه الؿُاق فيو   ت املغؤة ويؼ فاغلُت مضي صعاؾت امللاٌ هظه زالٌ مً هداو  الػملُت في الجؼاثٍغ

 في غلبت جلف جؼاٌ ال التي والػغاكُل الخدضًاث وؤهم زانت، بهفت الاهخسابُت والػملُت غامت بهفت الؿُاؾت

 املغؤة جخمخؼ هل: واآلحي الضعاؾت لهظه البدثُت املكيلت جإحي الُغح هظا مً اهُالكاو . املكاعهت هظه وحه

ت ت بفغنت الجؼاثٍغ  ؤو هىازبت مكاعهتها حػُم التي الػغاكُل ؤهم هي وما الؿُاؾُت؟ الػملُت في للمكاعهت مدؿاٍو

 الاهُالق ًمىً الضعاؾت لهظه البدثُت املكيلت مػالجت بَاع فيو. جفػُلها؟ آلُاث هي وما همىخسبت؟ ؤو همغشحت

 :الخالُخحن الفغيِخحن زالٌ مً ؤولُت احاباث مً

 جخىكف مياهت املغؤة في الػملُت الؿُاؾُت غلى مضي مكاعهتها الفػالت في الحغان الكػبي. -1

ت مغجبِ بكيل هبحر بخىفحر الترجِباث اللاهىهُت واملاؾؿاجُت  -2 جفػُل املكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ

 الًامىت لىجاح هظه الػملُت.

ٌ  ، خُثعثِؿُت مداوع  زمؿت بلى الضعاؾت هظه جلؿُم جم ٌ  املدىع  ًدىاو  الؿُاؾُت املكاعهت ألاو

ٌ  بِىما الجؼاثغ، في للمغؤة الؿُاؾُت املكاعهت لىاكؼ فُه الخُغق  ًخم الثاوي املدىع  ؤما مػغفُت، ملاعبت  ًدىاو

ؼ لكػبيا الحغان في املغؤة مكاعهت الثالث املدىع  ، ؤما املدىع الغابؼ ًخم الؿُاؾُت الػملُت في مياهتها وحػٍؼ

ت للمغؤة الؿُاؾُت املكاعهت ػغاكُلالخُغق فُه ل  جفػُل آلُاث زحر جم الخىاٌو فُهوألا  الخامـ، واملدىع الجؼاثٍغ

غ ت املغؤة مكاعهت وجٍُى  .الؿُاؾُت الػملُت في الجؼاثٍغ

  معرفيت اربتمل: السياسيت املشاركت: ألاول  املحىر 

 ظل في ويىًخا ؤهثر جيىن  ولىنها ازخالفها، غلى الؿُاؾُت ألاهظمت وافت في الؿُاؾُت املكاعهت جىحض 

ت، مً ؤهبر مؿاخاث جدُذ التي الضًملغاَُت، ألاهظمت  صوعٍت اهخساباث ووحىص إلاوؿان، لحلىق  واختراًما الحٍغ

 ًخىكف وهظا. الؿُاؾُت الحُاة في فاغل بكيل  املىاَىحن ملكاعهت هبحًرا كضًعا ًدُذ مما وجىافؿُت، وخغة هؼيهت

 ففي. املجخمؼ في الؿاثض الؿُاس ي املىار غلى وهظلً الؿُاس ي، ووغيهم وزلافتهم ألافغاص اهخماماث مضي غلى

بت الضًملغاَُت املجخمػاث ا واحًبا الؿُاؾُت املكاعهت حػخبر صًملغاَُا الغاسخت الغٍغ ًُّ  ماوول املىاَىحن، غلى مضه

  طلً وان املكاعهت ػاصث
ً
 .وؾالمخه الؿُاس ي املىار صحت غلى صلُال
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 .الخعريف اللغىي و الاصطالحي:1

ًلاٌ في اللغت الػغبُت قاعن في الص يء بمػنى وان له فُه ههِب، املكاعهت مً الكغن و الكغهت  

غواء، وقاعهذ فالها: نغث حمػه ؤقغان وق زغ بىؿغها و يم الثاوي ، وكض اقتروا و حكاعوا، و قاعن ؤخضهما لا 

ىه وهى مكاعن بمػنى له ههِب باملثل، وقاعهه في ألامغ كاؾمه ووان له فُه ههِب) ، 2008، الفحروػ الابضيقٍغ

خيىن هظا    participareمكخلت مً اؾم املفػٌى لليلمت الالجُيُت  participationوولمت املكاعهت  ،(517م  ٍو

ػني "اللُام ب" وبال comparوالثاوي هى  ،بمػنى حؼء partهى املهُلح الالجُني مً حؼثحن ألاٌو و  خالي فان َو

 (.20. ،م2018اللُام بضوع.)بً عخى  ؤي ، to take partولمت مكاعهت حػني خغفُا

ؤما الؿُاؾُت: لغت مً ؾاؽ ٌؿىؽ ؾُاؾت، ولها مػان هثحرة ، فُلاٌ ؾاؽ الىاؽ ؤي جىلى 

اؾتهم وؾاؽ الفغؽ ؤي كام بإمغها، فغو  يها وهُئها، وؾاؽ ألامىع ؤي صبغها، وؾاؽ الغغُت ؤي ؤمغهم ٍع

 (.515. م ،2008الفحروػ الابضي ونهاهم.)

ت التي إ:  بParticipationفخػغف الػلىم الاحخماغُت املكاعهت : :اما انُالخا نها جلً اليكاَاث إلاصاٍع

 امت بكيل مباقغ ؤو غحر  مباقغ .)ٌكاعن بملخًاها ؤفغاص املجخمؼ  في ازخُاع خيامه وفي نُاغت الؿُاؾت الػ

 .(21. م، 2018بً عخى 

ؤخض املباصت ألاؾاؾُت في بىاء الحىم الغاقض بهضف الخإزحر غلى  الؿُاؾُت واملضهُت –حػخبر املكاعهت 

ىُت مً َغف الىازب، ؤو ممثلُه ؤو  ػاث الَى ت والؿُاؾاث الػامت، الدكَغ مدخىي اللغاعاث املدلُت والجهٍى

حػبر غً صعحت اهخمام املىاَىحن بالػملُت  Participation Political ي، فاملكاعهت الؿُاؾُتاملجخمؼ املضو

الؿُاؾُت ونىؼ اللغاع، لظلً ولما ػاصث املكاعهت الؿُاؾُت الفػالت ولما ػاصث كىة اللغاع الؿُاس ي وفػالُخه 

ػملُت الؿُاؾُت بحن الغحاٌ بطا فاملكاعهت الؿُاؾُت حػبر غً صعحت املكاعهت في ال ،(27.م، 2015)هػُبىف

اع اللاهىوي، ومضي جىفغ ماقغاث الكفافُت واملهضاكُت في  واليؿاء، بيافت بلى آلُاث املكاعهت الؿُاؾُت وإلَا

(. و جلخض ي املكاعهت الؿُاؾُت مىذ مسخلف اللىي الاحخماغُت 31 .، م2015 الػملُت الاهخسابُت )هػُبىف

ىاكفها ومُالبها، وبمياهُت املىافؿت الكغغُت غلى هؿب الغؤي الػام والؿُاؾُت بمياهُت الخػبحر الحغ غً م

وجمثُله في املاؾؿاث، واملكاعهت في الػملُت الؿُاؾُت وفي بصاعة الؿلُت، مً زالٌ ما ؾبم ًمىً اللٌى ؤن 

 :املكاعهت الؿُاؾُت جدؿم بالخهاثو الخالُت

 .حب في آن واخضاملكاعهت الؿُاؾُت ؾلىن جُىعي ووكاٍ بعاصي، وهي خم ووا -

 .املكاعهت الؿُاؾت ؾلىن مىدؿب، وهي ؾلىن بًجابي واكعي  -

 .املكاعهت الؿُاؾُت غملُت احخماغُت قاملت ومخياملت، مخػضصة الجىاهب وألابػاص  -

املكاعهت الؿُاؾُت هضف ووؾُلت في آن واخض، فهي تهضف الى جىمُت املماعؾت الضًملغاَُت الؿلُمت، وهي  -

  .الجماهحر مً لػب صوع مدىعي في هضه الػملُتوؾُلت لخمىحن 

وجخػلم املكاعهت الؿُاؾُت بمسخلف ألاوكُت التي ًلىم بها املىاَىىن بهضف الخإزحر غلى ازخباعاث 

ألاشخام في الحيىمت، ؤو اليكاٍ الظي ًلىمىن به، ؤما "وىهىاي" فلض طهغ ؤن املكاعهت الؿُاؾُت هي ؤوكُت 
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إزحر غلى هُيل الحيىمت، ؤو ازخُاع الؿلُاث الحيىمُت ؤو ؾُاؾت الحيىمت )زًغ املىاَىحن الظًً يهضفىن للخ

(، وكض جيىن هظه ألاوكُت مضغمت للؿُاؾاث والؿلُاث والهُاول املىحىصة واملخاخت، ؤو 27 .م ،2005نالح 

 :قيلحن هما ؤنها تهضف بلى حغُحر بػٌ ؤو ول الؿُاؾاث ؤو الؿلُاث آو الهُاول. وجخسظ هظه املكاعهت الؿُاؾُت

املكاعهت الؿُاؾت الغؾمُت: جخًمً زالٌ ؤحهؼة الؿلُت ومغاهؼ نىؼ اللغاع الؿُاس ي، وماؾؿاث الحىم  -

وإلاصاعة واملكاعوىن في هظه الحالت ًلىمىن باألصواع للمدافظت غلى مهالحهم، وجدلُم الاؾخلغاع الؿُاس ي 

  .والىظام الؿُاس ي اللاثم، وجدلُم مُالب ؤفغاص املجخمؼ

املكاعهت الؿُاؾُت غحر الغؾمُت : هي املكاعهت في الػملُت الؿُاؾُت مً زالٌ الخىظُماث الحؼبُت وحماغاث  -

 . الًغِ

ت مً ؤصواث   Political Représentation : ٌػخبر الخمثُل الؿُاس يالخمثيل السياس ي والاهخخاب - ؤصاة يغوٍع

م جمثُل الكػب بػضص مً الىىاب املكاعهت الؿُاؾُت، واملكاعهت في غملُت نىؼ اللغاع  و  ٍيىن طلً غً ٍَغ

َُت هما ؤن خم الاهخساب هى غىهغ ؤؾاس ي في الضًملغا( https://bit.ly/2JWQDlI)،بدؿب الىثافت الؿياهُت

وىهه الىؾُلت ؤو لالُت التي مً زاللها جمىذ الكغغُت الؿُاؾُت للحاهم إلصاعة الضولت لخضمت الكػب، 

ؿخضعي طلً ويؼ مجمىغت مً لالُاث، وإلاحغاءاث اللاهىهُت إلحغاء وبهجاح الػملُت الاهخسابُت  بيافت بلى  َو

ا مً الضًملغاَُت وصاللت غلى عقاصة الحىم ؤن صوعٍت الاهخساباث مً ؤحل ججضًض اللُاصاث حػخبر عهىا ؤؾاؾُ

 .(62. ،م2012غلىي و املكاكبت غىاص  الؿُاس ي)

ىضح  جسخلف املكاعهت الؿُاؾُت غً ؤهىاع ألاوكُت ألازغي مً خُث الهضف و الفاثضة واليكاٍ، ٍو

ىن بهضف الخإزحر ول مً ؾُضوي فحرما و هىعمان هاي ؤن املكاعهت الؿُاؾُت جخػلم باألوكُت التي ًلىم بها املىاَى

 Sideny 1987,p . 54)غلى ازخُاعاث ألاشخام في الحيىمت.)

ًمىً جلُُم واكؼ خلىق إلاوؿان واملكاعهت الؿُاؾُت في ظل الاخخيام   :حلىق إلاوسان واملشاركت السياسيت 

 :هي  Criteria ( مً زالٌ مجمىغت مً امللاًِـ18 .، م2014ملىظىمت الحىم الضًملغاَي )هػُبىف 

 .ملضاع املكاعهت الؿُاؾُت للمىاَىحن ووؿبت امللترغحن منهم -

اث للجمُؼ صون جمُحز -  .هظام احخماعي غاصٌ ًيهئ الظغوف الالػمت مً احل مماعؾت الحلىق والحٍغ

الخػضصًت الؿُاؾُت والخضاٌو الؿلمي غلى الؿلُت بحن ألاخؼاب الضًملغاَُت، ألن بلاء الؿلُت في ًض خؼب  -

 .لغُاب الضًملغاَُت وخلىق إلاوؿانواخض ماقغ خاص 

ملضاع خُاػة املىاَىحن للؿلُت فيلما خاػوا ملضاع ؤهبر مً الؿلُت ػاصث صعحت جُبُم خلىق إلاوؿان وصعحت  -

اكترابهم مً الىمىطج الضًملغاَي في الحىم )ًهبدىن مهضعا للؿلُاث(، والػمل غلى بىاء صولت اللاهىن 

 .ترم خلىق إلاوؿانبماؾؿاتها الحضًثت التي جىفل وجد

، مً ؤهم مىدؿباث إلاوؿان في الػهغ Rights Respecting Humanبن هفالت اخترام خلىق إلاوؿان

وبهما ال بض مً  ،الحضًث فىيؼ كىاغض زانت بها ال ًىفي لًمان مماعؾتها مً الىاخُت الػملُت والىاكػُت

َبلا ملا حاء في صًباحت بغالن فُىا لحلىق الؿهغ غل جُبُلها وخماًتها، وبًجاص َغق ووؾاثل جىفلها، وطلً 

https://bit.ly/2JWQDlI
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ػُت ،  Vienna Bill Human Rights 1993إلاوؿان  غ الىظم الدكَغ وحػخبر خلىق إلاوؿان املغقض املدىعي لخٍُى

خػامل مػها املىاَىحن، فلُم خلىق إلاوؿان جمىً ألافغاص مً  واللاهىهُت وغحرها مً الؿُاكاث التي جخدىم ٍو

لفػالت في جدضًض وحهت مجخمػهم، وهُفُت بصاعة قاونهم لخدلُم ما ًغوهه مىاؾبا للهالح املكاعهت الفاغلت وا

 .الػام

جىَغـ املكاعهت الؿُاؾُت املجخمػُت اط انها  فيًمىً إلاقاعة هىا الى ؤهمُت الثلافت الؿُاؾُت 

الؿُاؾُت التي كض في جدضًض غىانغ اللُاصة هظلً حؿاهم  هماحؿهم الى خض هبحر في جدضًض قيل هظام الحىم، 

هما كض جيىن فئت مً  ،جيىن مدهىعة غلى فئت مػُىت ؤو مجمىغت نغحرة صًيُت ؤو مظهبُت ؤو غغكُت ؤو حػلُمت

. حن .....ؤو غحرهم  ومً هىا كض حػىـ الؿُاؾت الػامت مهالحهم في امللاٌ ألاٌو بالخالي   عحاٌ الضًً ؤو غؿىٍغ

   (Pippa 2002 ,p.174)هيىن ؤمام تهمِل واكهاء للفئاث 

  :أهذاف املشاركت السياسيت.2

حػخبر املكاعهت الؿُاؾُت مً بحن املػاًحر للُاؽ مضي صًملغاَُت الضولت واهخمام املىاَىحن بالػملُت  

الؿُاؾُت، وللض ههذ غلى طلً صؾاجحر الضٌو والاجفاكُاث واملىازُم الضولُت بإنها خم ليل فغص صون جمُحز، ومً 

م جىَغـ ما ٌؿمى بالحىم الضًملغاَي الدكاعوي، بمػنى وحىص جفاغل خلُلي بحن الضٌو زالٌ هظا املػُاع ًخ

هإحهؼة وماؾؿاث، وألافغاص همىاَىحن ومؿاهمتهم في نىؼ اللغاعاث التي جىػىـ غلى خُاتهم، لظلً حكيل 

 :املكاعهت الؿُاؾُت بإقيالها وقغوَها آلُاث وظُفُت مػلضة جلىم بما ًلي

ً صوالُب الا -  .جهاٌ املؿخمغ والظغفي بحن الحاهم واملديىمحن، وبهفت جفاغلُت غحر مدضصة وال اؾخثىاثُتجدٍغ

فغى مؿاولُت الحيام ؤمام املديىمحن مباقغة في الاهخساباث بةغُاء الجؼاء إلاًجابي بةغاصة الاهخساب، ؤو  -

 .اهُتبفغى الجؼاء الؿلبي بؿحي الثلت مباقغة ؤو بهفت غحر مباقغة في ألاهظمت البرمل

ت واملجلـ الكػبي الىالجي، في اجساط  - املؿاهمت الخمثُلُت للمىاَىحن في املاؾؿاث املدلُت البلضًت ؤو الجهٍى

ؼ والتي جمـ مباقغة خُاة الىازبحن  .اللغاعاث املغجبُت بالخىمُت ال الدكَغ

 (16 .، م2004:  جمغ املكاعهت الؿُاؾُت بمغاخل ؤو صعحاث هي )قلحر مراحل املشاركت السياسيت.3

 .جبضؤ بالكإن الػام ؤو الؿُاس ي -

 .جخُىع بلى الاهسغاٍ الؿُاس ي -

 .جخدٌى بلى اللُام باليكاٍ الؿُاس ي -

جيخهي بالىعي بًغوعة جدمل املؿاولُاث الؿُاؾُت وحػاَي اليكاَاث الؿُاؾُت، وول ؤقياٌ الىًاٌ والػمل  -

غ الؿُاس ي. وول هظه الخُىاث ما هي بال حػبحراث مسخلفت  للمىاَىت، التي جخُلب ؤوال وكبل ول ش يء جٍُى

  .الاغخلاصاث وجضغُم الثلافت الؿُاؾُت

ت لغغى الخمُحز بحن ألاهظمت الضًملغاَُت    وألاهظمت غحر  املكاعهت الؿُاؾُت ؤصاة يغوٍع

غه الضًملغاَُت، وىنها جخػلم ببيُت الىظام الؿُاس ي ومضي اؾخجابخه لها، وهى ما ًخىكف غلى مضي ما ًىف
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ت  الىظام الؿُاس ي لها مً ماؾؿاث ججغي مً زاللها املكاعهت الؿُاؾُت، وؤنبدذ هظه ألازحرة آلُت يغوٍع

 .الزخُاع الحيام والخضاٌو الؿلمي غلى الؿلُت

     املحىر الثاوي: واكع املشاركت السياسيت للمرأة في الجزائر

  :املعترك السياس ي ظام الكىجا وما جضمىه مً كراراث جذعم مشاركت املرأة فيه.1 

ػت الاؾخجابت  ًخُلب الضفؼ بالحىم الضًملغاَي زلم بِئت قاملت ليل غملُاث ؾُاؾُت ؾَغ

واؾخضامتها وجمىحن املغؤة، ألن جًمحن مىظىع اليؿاء في الؿُاؾت ومكاعهتهً فيها هي قغوٍ مؿبلت للخُىع 

زغ غلى املكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة، فهي الضًملغاَي، خُث حػخبر ألاخؼاب الؿُاؾُت هي ؤهم املاؾؿاث التي جا 

املؿاولت غً ججىُض املغشحاث، ومً زم حػخبر ألاخؼاب الؿُاؾُت هي مدضص عثِس ي ألفاق الخمىحن الؿُاس ي 

 (07. ، م2007للمغؤة )بالُىغخىن 

حػخبر مكاعهت املغؤة في الػملُت الؿُاؾُت هجاهب ؤؾاس ي للمجخمؼ الػاصٌ والضًملغاَي، لظلً جلتزم  

ؼ جيافا الفغم ملكاعهت املغؤة في حمُؼ حىاهب الحُاة الؿُاؾُت، وجخىكف كضعة ال ضولت الغاسخت صًملغاَُا بخػٍؼ

مكاعهت املغؤة في الػملُت الؿُاؾُت بما في طلً الػملُت الاهخسابُت غلى البِئت الاحخماغُت في البالص مً زالٌ 

التي جدٌى صون مكاعهت املغؤة في الحُاة الؿُاؾُت  مياهت املغؤة في املجخمؼ بكيل غام، والحىاحؼ والػغاكُل

بهفت غامت والػملُت الاهخسابُت بهفت زانت، ألهه في املجخمػاث التي جيىن املغؤة بكيل غام غحر مدؿاو في 

الحلىق اللاهىهُت والؿُاؾُت والاكخهاصًت والخػلُم وغحر ها مً املجاالث ألازغي، جيىن اليؿاء ؤهثر غغيت ألن 

 .خلىكهً الؿُاؾُت وفي ملضمتها الحلىق الاهخسابُت واملكاعهت الؿُاؾُت ًدغمً مً

غ فهما ؤفًل ملكاعهت املغؤة في الػملُت الؿُاؾُت، مً زالٌ حمؼ املػلىماث غلى املغؤة  مىً جٍُى ٍو

ُاة في املجالـ املدلُت والخمثُلُت غلى وحه الخهىم، هما ًمىً الاغخماص غلى ماقغ آزغ ملكاعهت املغؤة في الح

، م. 2012مىظمت ألامً والخػاون في ؤوعوبا الؿُاؾُت في غضص الىػاعاث واملىانب املمازلت التي حكغلها اليؿاء)

38.) 

في الؿىىاث ألازحرة ؤنبدذ الحهو الاهخسابُت )هظام اليىجا( بحغاء  ؾُاؾُا طا قػبُت هبحرة  

الؿُاؾُت، وهظام الحهو هى وؾُلت يهضف بلى بًهاٌ ؤهبر غضص ممىً مً اليؿاء للمكاعهت في الػملُت 

لًمان جمثُل مجمىغت اهخسابُت، مثل اليؿاء يمً خض ؤصوى مدضص في املاؾؿاث الخمثُلُت، ؾىاء همىضوبحن ؤو 

همغشححن ؤو مؿاولحن مىخسبحن، ولىً الحهو املسههت لليؿاء لً جىجح بال اطا جم ويؼ اليؿاء املغشحاث 

ححن التي جًػها ألاخؼاب الؿُاؾُت. فلاغضة اليىجا ؤو الىهاب حؿخىحب في مىاكؼ كابلت للفىػ في كىاثم املغش

م الخػُحن ؤو الاهخساباث، وجىظم اللىاغض  خم طلً بما غً ٍَغ جىفحر غضص مً املىانب اللُاصًت لليؿاء ٍو

ًاء اللاهىهُت هُفُت بهظه اللاغضة واملجاالث التي جُبم فيها، غاصة ما ًخم جُبُم هظام اليىجا غىض حػُحن ؤغ

الحيىمت، ؤو الهُئاث الخمثُلُت املدلُت، هما حؿخػمل هظه اللاغضة غىض اهخساب املمثلحن ؤو الىىاب في البرملاهاث 

ػُت )قلحر   (.63-62م م. ، 2004والؿلُت الدكَغ

ت الىبري ؾىت   ٍغ ت صوعا هاما بلى حاهب الغحل زالٌ الثىعة الخدٍغ وكض لػبذ املغؤة الجؼاثٍغ

املؿاواة في الحلىق بحن  1963، وكض هغؽ صؾخىع الجؼاثغ  1962خلالٌ الجؼاثغ ؾىت والتي جىحذ باؾ1954



"السياسيت العمليت في مكاهتها حعزيز  على املحخملت واوعكاساجه الشعبي الحراك في زائريتالج املرأة مشاركت"

م ماليي                                                   مدمضي نلُدتو   مٍغ

 

 370 -353/ ص: 2021 جىيليت /03العذد / 10املجلذ                املجلت الجزائريت لألمً والخىميت 362

 

غ املغؤة إلقغاهها في بصاعة 12الغحل واملغؤة )املاصة  (، وهو غلى ؤهه ًيبغي غلى الضولت ؤن حؿغع مً وجحرة  جدٍغ

 (. 64. ،م2018الكاون الػامت وجىمُت البالص )بحرهاعص وآزغون 

ت في ظل ألاخاصًت بالًػف جغشحا واهخسابا في املاؾؿاث املكاعهت ال ثجمحز   ؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ

الخمثُلُت، ولػل ؤن ؤؾباب يػف هظه املكاعهت ًغحؼ بلى غُابها ؤو كلت جىاحضها في الحؼب الىاخض، الظي وان 

ػُت اث في الاهخساباث الدكَغ في ظل ألاخاصًت  ٌؿُُغ غلى آلُاث حؿُحره الغحاٌ، خُث ؤن ؤفًل لليؿاء الجؼاثٍغ

%، وؤن ؤغلى مىهب ونلذ بلُه 4.6بيؿبت  1971%، ؤما ؤصوى وؿبت فياهذ ؾىت 10بيؿبت  1969واهذ ؾىت 

ت في الحلل الؿُاس ي، ٌػىص بلى فترة خىم الغثِـ الغاخل الكاطلي بً حضًض ، خُث جللضث  املغؤة الجؼاثٍغ

ت ممثلت في وػٍغة الترب ُت والخػلُم، وػٍغة الكاون الؿُضة ػهىع وهِس ي غضة مىانب وػاٍع

ؼي   (.99-98، م م. 2011الاحخماغُت)خٍغ

ت بحن الترشح    زايذ الجؼاثغ في غهض الخػضصًت غضة اهخساباث جىىع فيها خًىع املغؤة الجؼاثٍغ

ػاث  امغؤة، ولم ًخم اهخساب ؤي  57امللغاة بلغ غضص املغشحاث  1991والاهخساب والضغم الؿُاس ي، ففي حكَغ

ػُت جغشحذ  1997حىان  05وفي واخضة منهً،  وفاػث مً بُنهً  7747امغؤة مً ؤنل  322في الاهخساباث الدكَغ

اث في الحيىمت واخضة مً هً وىػٍغة و 05قهض حػُحن  2002امغؤة فلِ. وفي ؾىت  11 وىػٍغاث  04وؿاء حؼاثٍغ

ؼي  03وان غضص اليؿاء في الحيىمت  2007وفي  ،مىخضباث  (.101 .م، 2011وؿاء فلِ )خٍغ

ني وكتها 2007وفي اهخساباث  هاثبا، ؤي  389امغؤة مً ؤنل  30وجدضًضا في املجلـ الكػبي الَى

لت مً قإنها ؤن جًؼ خهت لخمثُل املغؤة  خؿب املاصة  2008%، في غام 7.7 مىغع  31جم حػضًل الضؾخىع بٍُغ

ت في الػمل غلى جىؾُؼ كاغضة  مكاعهت املغؤة في الػملُت فلض ؤهض هظا الخػضًل غلى مؿاولُت الضولت الجؼاثٍغ

 12%. وفي  05غًى ؤي  144وؿاء مً ؤنل  07ًًم مجلـ ألامت  2009الؿُاؾُت، ؤما في مجلـ ألامت فمىظ 

اصة فغم جمثُل املغؤة في الهُئاث املىخسبت )بحرهاعص وآزغون 03 -12نضع كاهىن عكم  2012حاهفي   ًدضص هُفُت ٍػ

 (.65 -64م م.  ،2018

فغى كاهىن جمثُ  ل املغؤة جسهُو خهو وؿبُت للػىهغ اليؿىي في اللىاثم الاهخسابُت بط ًىو ٍو

ًجب ؤال ًلل غضص اليؿاء في ول كاثمت جغقُداث، خّغة ؤو ملضمت مً خؼب ؤو »اللاهىن في ماصجه الثاهُت غلى ؤهه 

فُما ًخػلم بط خضص اليؿبت «. غضة ؤخؼاب ؾُاؾُت، غً اليؿب املدضصة ، بدؿب غضص امللاغض، املخىافـ غليها

ني بـ % غىضما ًيىن 30% غىضما ًيىن غضص امللاغض ٌؿاوي ؤعبػت ملاغض، 20باالهخساباث للمجلـ الكػبي الَى

% غىضما ًيىن غضص امللاغض ٌؿاوي ؤو ًفىق ؤعبػت غكغ 35غضص امللاغض ٌؿاوي ؤو ًفىق زمؿت ملاغض، 

% باليؿبت مللاغض الجالُت 50ن ملػضا، % غىضما ًيىن غضص امللاغض ٌؿاوي ؤو ًفىق ازىحن وزالزح40ملػضا، 

ىُت في الخاعج. ؤما فُما ًسو املجالـ الكػبُت الىالثُت فدضص اللاهىن اليؿب بـ % غىضما ًيىن غضص 30الَى

ملػضا. وبسهىم الاهخساباث  55بلى  51% غىضما ًيىن غضص امللاغض مً 35ملػضا و 47و 43و 39و 35امللاغض 

% في املجالـ الكػبُت البلضًت املىحىصة بملغاث الضواثغ 30ؤكغ اللاهىن وؿبت للمجالـ الكػبُت البلضًت فلض 

ً ؤلف ) ض غضص ؾيانها غً غكٍغ ( وؿمت ماهضا ؤن ول كاثمت مسالفت ألخيام هظه 20.000وبالبلضًاث التي ًٍؼ

 .املاصة جلغى جللاثُا بلىة اللاهىن 
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ن الؿُاس ي  و الاكخهاصي والاحخماعي ن الخػامل مؼ اليىجا غلى ؤنها وؾُلت مً ؤحل جدلُم الخمىحب

اث وكًاًا لضي  لليؿاء لالهخلاٌ مً مؿخىي الخمثُل الى  مؿخىي الخمىحن، هى جإهُض وبكغاع  بىحىص كاثمت ؤولٍى

 اليؿاء اللىاحي ًىجحً في الىنٌى للمىانب املدلُت ؾىاء مىخسبت ؤو جىفُظًت.

 يز مكاهتها في العمليت السياسيتاملحىر الثالث: مشاركت املرأة في الحراك الشعبي وحعز 

ًلغ املسخهىن في الػلىم الؿُاؾُت بإن وحىص خغان ؾُاس ي بكيل مىظم ومؿخمغ وصاثم مً قإهه  

ؤن ًلػب صوعا هبحرا في ظهىع وحكىُل هسب ؾُاؾُت حضًضة، مً قإنها ؤن جللى اللبٌى مً َغف املىاَىحن مً 

ضًضة ملػالجت مسخلف املكاول واللًاًا التي ٌػاوي منها حهت، هما ًمىً ؤن جلضم مكغوع انالح حضًض وعئي ح

املجخمؼ، مؼ جلضًم البضاثل وازخُاع الحلٌى اللاصعة غلى جدلُم ألاهضاف ومػالجت الازخالالث املىحىصة في 

 .املجخمؼ

هما يهضف الحغان بلى حغُحر املغاهؼ، وَػخبر الحغان الؿُاس ي والاحخماعي مً الػىامل املؿاغضة غلى    

بخضار حغُحراث ؾُاؾُت في هغم الؿلُت، وهثحرا ما ًسخلِ مفهىم الحغان الؿُاس ي ببػٌ املفاهُم املكابهت 

هثر حػلُضا، هما ًمىً ؤن ًإزظ والحغواث الؿُاؾُت ؤو الخدغن الؿُاس ي، خُث ؤن اججاهاث الحغان الؿُاس ي ؤ

غوخاث والافياع، جهاغض في قيل زىعة ؤو غهُان مضوي(، وكض ٌؿخمغ الحغان  غضة ؤقياٌ مخػضصة )ببضاء الَا

لت، ؤو فترة كهحرة، هما جسخلف صوافؼ الحغان الؿُاس ي وؤهضافه خؿب َبُػت  الؿُاس ي لفتراث ػمىُت ٍَى

 :ومً الػىامل الضافػت لظهىع الحغان الؿُاس ي هظهغ ما ًلي (.https://bit.ly/2XAzL7u.)الحغان

 .اهدكاع الفؿاص )ؾُاس ي، بصاعي، مالي، ؤمني( في مسخلف املاؾؿاث الغؾمُت وغحر الغؾمُت في الضولت  - 

 .ث البُالت واهسفاى مػضالث اللضعة الكغاثُت للمىاَىحناعجفاع مػضال   -

 .اعجفاع وؿبت الفلغ صازل املجخمؼ -

ت املىحىصة في املجخمؼ  -  .ؾىء اؾخغالٌ املىاعص املاصًت والبكٍغ

فاملجخمؼ الظي ٌػاوي مً الغوىص والفؿاص وبِء الػملُت الؿُاؾُت وكلت الفػالُاث الؿُاؾُت، مما   

ع خلٌى حضًضة وغضم جبني اؾتراجُجُاث فػالت حؿهم في جلضم وجىمُت املجخمؼ، ويمان ًاصي بلى غضم ابخيا

 مكاعهت ول الفىاغل ومسخلف اللىي املىحىصة في املجخمؼ في بصاعة الػملُت الؿُاؾُت صون جمُحز

(https://bit.ly/3hUjUKm.) 

بضو الحغان                 الجؼاثغي ظاهغة ؾُاؾُت واحخماغُت وصؾخىعٍت مػلضة الفهم بدىم جضاغُاتها  ٍو

اث، فلض ؤؾلِ هظا الحغان مجمىغت مً املؿلماث التي واهذ غهُت غلى  ػت التي مؿذ مسخلف املؿخٍى الؿَغ

ش الجؼاثغ بدىم ػزمه  ب، فلِ قيل الحغان الؿُاس ي غالمت ؾُاؾُت فاعكت في جاٍع الؿلٍى في ػمً كٍغ

خه مىظ واؾخمغ   (. https://bit.ly/3osl4iB. ) 2019فبراًغ   22اٍع

غ وألافغاص في حمُؼ اللُاغاث بضًءا فلض ؤؾلِ الحغان واحب الخدفظ غً حمُؼ املؿا                  ولُاث وألَا

 للُاع الخػلُم الػالي والتربُت والصحت وألامً وغحرها هما اهضمجذ في مىحت الحغان 
ً

بلُاع الػضالت وونىال

غف عثِـ ؾاغض في  ؤَُاف املجخمؼ الجؼاثغي بمسخلف حكىُالجه واهخماءاجه فياهذ املغؤة اخض ؤهم مغجىؼاجه َو

https://bit.ly/2XAzL7u
https://bit.ly/3hUjUKm
https://bit.ly/3osl4iB
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ً مما ججل مً اجساط كغاعاث مهمت في الكإن طاجه وهى ما جىؾُؼ صاثغة امل ُالب وػٍاصة عوح الاهخماء لهظا الَى

ل هىاة احخماغُت نلبت ػاصث في جضفله وصًمىمخه
َّ
ا، وقي ًُّ  (.https://bit.ly/3osl4iB). ؤغُاه بػًضا قػب

قيلذ مكاعهت املغؤة بؿلمُتها غالمت فاعكت في الؿلمُت، هاهًُ غً مكاعهت ؤحهؼة ألامً وكُاع             

ت والضعن والحماًت املضهُت بكيل كىي في خماًت وخفظ الحغان الؿُاس ي الجؼاثغي مً حمُؼ  مظاهغ الكَغ

 (. https://bit.ly/3osl4iB) الاهؼالق والفىض ى

جبِ بُبُػت الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاثغ مىذ صفػا كاهىهُا وصؾخىعٍا للىلاف الػمُم ملفاهُم جغ             

ني. اليؿاء  وكىاغض الاهخساب وخاالث الاؾخلالت و الكغىع، وؤهض طلً الخغوج بمؿحراث في ول والًاث التراب الَى

املؿىاث والكاباث والُالباث والفخُاث في ملخبل الػمغ الالحي خًغن مؼ غاثالتهً خًىع الفذ وكىي غؼػ 

الخما لفئاث املجخمؼ الجؼاثغي املسخلفت، وعفػذ املغؤة قػاعاث مخػضصة ألحل حغُحر عمىػ املىكف الكػبي، وؤبغػ ج

 ( 3osl4iBhttps://bit.ly/.(.  الىظام الحاهم

ت، هؿغث اليؿاء غبرها خاحؼي الخىف والهمذ                املظاهغاث التي واهذ غبر ول الىالًاث الجؼاثٍغ

، وواهذ الُالباث الجامػُاث ألاهثر خًىعا، وغبرن غً عفًهً لخجؼثت الحلىق، وعفػً قػاع "ولىا يض 
ً
ؤًًا

ت جدىي هفاءاث مً اليؿاء لىنهً مهمكاث ؤو  بلاء ألاوياع هما هي". وحػخبر الُالباث ؤن الجامػاث الجؼاثٍغ

مؿدبػضاث مً الىاحهت. فلض زغحذ املغؤة  للخػبحر غً اللمؼ والظلم مثل ول املىاَىحن ألن لاالف مً اليؿاء 

ٌػاهحن في نمذ، فالحيىمت جخػامل مؼ املغؤة  وىعكت اهخسابُت زهىنا اليؿاء ألاعامل واملُللاث"، مىضحت ؤهه 

 .ىغىص الؿُاؾُت جظل املغؤة في مىكػها صون جدؿحن ؤو حغُحر بل تهًم خلىكها ؤهثر"بػض ال

اث للخغوج بلى الكاعع هى إلاخؿاؽ بالًُم املجخمعي املخإحي مً الخلل الىبحر في   ما صفؼ الجؼاثٍغ

ت. املىظىمت الؿُاؾُت التي ًلخهغ حصجُػها للمغؤة غلى الخُب الؿُاؾُت لىىه ًيخفي غلى نػُض املماعؾ

ت واهذ غبر خلب ػمىُت حؿعى  مكاعواث هثحراث غبرن بصجاغت غً مىكفهً لُاهضن للػالم ؤن املغؤة الجؼاثٍغ

لإلنالح و الخغُحر هدى ألاخؿً عافًت ول ؤقياٌ التهمِل وال جلبل بال ؤن جمثل هلُت كىة في بىاء صولت 

ا الجؼاثغي غلى اغخباع ؤن املغؤة ميانها في صًملغاَُت، هما ؤن املظاهغاث هؿغث الهىعة الىمُُت التي اغخاص غليه

مؿاخاث مػغوفت ومغللت، فمكاعهت املغؤة في املؿحراث زُىة هدى جإؾِـ للفػل الضًملغاَي في املجخمؼ 

 (https://bit.ly/3osl4iB .(الخػبحرالجؼاثغي وخلها في 

 سيىاريىهاث مسخلبليت محخملت للحراك السياس ي و الاجخماعي بالجزائر

هىظغ بلى وىن الحغان الظي حػغفه الجؼاثغ، بىنفه خغان قػبي ًضزل في زاهت ألافػاٌ الاخخجاحُت 

ت، هى املُالبت بغص الاغخباع لإلوؿان و  املجاٌ وعفؼ التهمِل الاحخماعي والؿُاس ي غً مسخلف املضن الجؼاثٍغ

امخضاص للخجاعب الػغبُت املجاوعة. وؾىاء حػلم ألامغ بخجاعب حؿحر في اججاه جدلُم اهخلاٌ صًملغاَي خلُلي 

ث إلازيُت )جىوـ( ؤو الػلذ حػتريها غلباث اكخهاصًت واحخماغُت )مهغ( ؤو ؤزغي حىدذ هدى الُاثفُت والهغاغا

ت جظل مجغص  ىهاث التي هلضمها بسهىم الخجغبت الجؼاثٍغ والحغب ألاهلُت )الُمً، لُبُا، وؾىعٍا(، فةن الؿِىاٍع

 .ؤعيُت للىلاف مً حهت

https://bit.ly/3osl4iB
https://bit.ly/3osl4iB
https://bit.ly/3osl4iB
https://bit.ly/3osl4iB
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ًوفي هظا الهضص، هلترح  ٍى مخباًىحن هغي ؤن الحغان الاخخجاجي بالجؼاثغ ؾِخجه هدىها بطا ما  ؾِىاٍع

ئ ؤو الجُض، وهجػلها ؤعيُت لىلاف املؿإلت غلى املؿخىي الؿُاس ي جفاكمذ خضة ألاػمت، ؾىاء هدى الؿي

والاكخهاصي )بحن الفاغلحن في املكهض الؿُاس ي الجؼاثغي( هما املؿخىي الػلمي وألاواصًمي )بحن الجماغاث 

 ): الػلمُت

باع للفغص الجؼاثغي : نهاًت الحغان الاخخجاجي بكيل ؾلمي )غلى غغاع الخجاعب الغغبُت بغص الاغخألاول  أ. السيىاريى 

 . غامت غلى املؿخىي الاحخماعي والؿُاس ي والحلىقي ويمان الخىػَؼ الػاصٌ للمىاعص والحلىق والثرواث

ت(  ى مػلٌى بلى خض هبحر بطا ما اهخهج الفاغل الؿُاس ي )الحيىمت الجؼاثٍغ ًظل هظا الؿِىاٍع

ت  ؼ مؿلؿل الخىمُت اؾتراجُجُاث اهخلاٌ احخماعي واكخهاصي ًجػل مً مغجىؼاث الجهٍى املىؾػت كاَغة لخػٍؼ

ت والخىمُت املؿخضامت ومداعبت الفؿاص الظي مـ ول املجاالث مً الاكخهاص الى الؿُاؾُت .  البكٍغ

(https://bit.ly/39jj1XQ.) 

ى املهغي  : السيىاريى الثاويب.  ػض اؾخلالت الغثِـ وجىفُظ مغخلت ، وهى جىلي الجِل الؿلُت ب2011الؿِىاٍع

ىُت ؾخاصي بما بلى جإؾِؿُت ؤو عثاؾُاث، ففي خالت اهخساب عثِـ مثال فةهه  اهخلالُت، ؤًً ؾدكغف غلى هضوة َو

مىً ختى لغثِـ غحر ماصلج ومخفم غلُه ؤن جسلم له مكاول مً  ًمىً الاهلالب غلُه هما وكؼ مؼ مغس ي، ٍو

اخت به بضغىي الفىض ىمغاهؼ كىي جخدىم في ول ش يء، فخخم   .إلَا

ى هى الكبه الىبحر بحن الىظامحن املهغي والجؼاثغي بؿبب  وما ًضفػىا بلى الاقاعة بلى هظا الؿِىاٍع

في الجؼاثغ خُث هلل بً بلت هفـ الىمىطج الىانغي،  1962ملهغ ؤو  1952البيُت الخإؾِؿُت لىالهما ؾىاء في 

"، وجيبإها فيها بما ًلؼ 2011املاض ي بػىىان "الجؼاثغ غلى زُى مهغ وكض بُيىا طلً في ملالت لىا وكغهاها في ؤوث

الُىم مً خغان. هالخظ حكابه هبحر بحن الىظامحن وفي مؿاع الضولخحن، فهظا الحغان ٌكبه هثحرا ما وكؼ في 

زىعة "  Robert Solt "عوبغث نىلذ"، فما غلُىا بال الػىصة بلُه، وكض نىع مثال الصحفي الفغوس ي 2011مهغ

غ  2011حاهفي 25 بالخفانُل في بخضي هخبه، فىجض حكابها هبحرا باؾخثىاء ؤن في مهغ اغخهمىا في مُضان الخدٍغ

مؼ مؿحراث ول حمػت وجسللها كلُل مً الػىف، ؤما في الجؼاثغ فهي مؿحراث ؾلمُت ول حمػت صون ؤي غىف 

 (.zShttps://bit.ly/38uMiًظهغ. )

 دراست في العراكيل وآلياث جفعيل وجطىير مشاركتها  :  املحىر الرابع: املشاركت السياسيت للمرأة الجزائريت

 :  . عراكيل املشاركت السياسيت للمرأة الجزائريت1

مً الػغاكُل واملػىكاث الؿُاؾُت والاحخماغُت والثلافُت والاكخهاصًت التي جىاحه املغؤة  زمت حملت

ت ، والتي جدٌى صون فاغلُت صوعها ومكاعهتها في الػملُت الؿُاؾُت، واملكاعهت في نىاغت اللغاعاث وعؾم الجؼاثٍغ

وهظه املػىكاث مخإنلت في املجخمػاث الػغبُت بهفت غامت. ففي الجؼاثغ هالخظ وحىص يػف  ،الؿُاؾاث الػامت

غحؼ يػف جغشح املغؤة الجؼاث ت بلى غضة غىامل ؤهمها ؤن اهسغاٍ في مكاعهت املغؤة في الحُاة الؿُاؾُت، ٍو ٍغ

 (.15م. ب ؽ ن، )بُبرؽ .املغؤة في الحُاة الاحخماغُت ؤؾفغ غً نػىبت في اًجاص مغشحاث ليل املىاَم

الظي ًلىم غلى ؾُُغة الغحاٌ وصوعهم و املىعور الثلافي للمجخمؼ الجؼاثغي، الظي ًُغى غلُه الىظام ألابىي،  -

مل املؿاولُاث، وجىلي املىانب الؿُاؾُت صون اليؿاء. بمػنى هىان بكهاء ؤو الغثِس ي في اجساط اللغاعاث وجد

https://bit.ly/39jj1XQ
https://bit.ly/38uMizS
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حغُِب لضوع املغؤة في مغاهؼ وغملُت اجساط اللغاع، ؾىاء غلى مؿخىي الىظاثف الؿُاؾُت ؤو اللُاصًت )قلحر 

 (.26 -25م م. ، 2004

الؿُاؾُت، فغغم إلاكغاع بالحلىق  غُاب الخلالُض الضًملغاَُت وكلت اهخمام املىاَىحن واملىاَىاث بالكاون -

ت عاحػت بلى هظام ألاخؼاب الؿُاؾُت، فغغم الخػضصًت  الؿُاؾُت، فةن هظه الحلىق جخػغى بلى مػىكاث حىهٍغ

الحؼبُت في الجؼاثغ ال حكاعن في الاهخساباث بال ألاخؼاب املػترف بها كاهىهُا وؾُاؾُا باغخباعها ؤخؼاب الؿلُت ؤو 

بت مً الؿلُت جلىم بمػاعيت نىعٍت وجسضم ؤهثر الؿلُت ؤو الحؼب املهُمً، ومً هظا املىُلم جيىن الحالت  كٍغ

ذ ؤو  الؿاثضة هي كلت مكاعهت املىاَىحن واملىاَىاث في الػملُت الؿُاؾُت  ووحىص غؼوف غً الخهٍى

 .(26 - 25م م. ،2004الاهخساب)قلحر 

مىً ؤن هظهغ مً بحن هظه ىان غغاكُل زانت باليؿاء جدٌى صون مكاعهتهً في الػملُه - ت الؿُاؾُت، ٍو

فاٌ والكاون املجزلُت، ال جترن لليؿاء مجاال لالهخمام بالػمل  املػىكاث غبء املؿاولُاث الػاثلُت، وجغبُت ألَا

خدملً مؿاولُاث ؾُاؾُت هي هظغة  الؿُاس ي. هما اهه هىان هظغة لليؿاء اللىاحي ًماعؾً الػمل الؿُاس ي، ٍو

 .هخمام بالكإن الؿُاس يؾلبُت وغحر مصجػت لال 

لابله كلت الاهخمام بها همغشحت ؤو همىخسبت -  .الاهخمام باملغؤة هىازبت بغُت هؿب ؤنىاتها ؤزىاء الاهخساباث، ٍو

 .يػف وهكاقت الضغم الحؼبي للمغؤة في الجؼاثغ  -

ت )الػىف. الفؿاص -  .(املىار الاهخسابي الظي ًازغ غلى مكاعهت املغؤة الجؼاثٍغ

ً الؿُاس ي يػف ال - ت للخىى في الػملُاث الاهخسابُت )يػف الخيٍى ىعي الؿُاس ي واملهاعة لضي املغؤة الجؼاثٍغ

ت(.  للمغؤة الجؼاثٍغ

ت في غملُت حكىُل الىعي وفي اللًاء غلى  - يػف املػغفت بخىىىلىحُا إلاغالم و الاجهاٌ والتي ؤنبدذ يغوٍع

 .الجهل وألامُت

غ اللاهىهُت التي جدىم  -  .مكاعهت املغؤة في الػملُت الؿُاؾُتيػف ألَا

 آلياث جفعيل وجطىير مشاركت املرأة الجزائريت في العمليت السياسيت .2

تًخُلب  ض مً ، جفػُل املكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ جىفغ مجمىغت مً الػىامل التي جٍؼ

مىً خه  :غ هظه الػىامل واآلحيفاغلُتها، وجًمً بلاءها واؾخمغاعها، وحؿاغضها غلى جدلُم ؤهضافها. ٍو

الػمل غلى حغُحر الثلافت الؿُاؾُت، زانت لضي اليؿاء وحصجُػهم غلى املكاعهت الؿُاؾُت غلى وافت  -

غاف املسخلفت، خُث حػخبر  غاثلا هبحرا ؤمام الخغُحر.  ً الخدالفاث مؼ ألَا اث وعفؼ كضعاتهً غلى جيٍى  املؿخٍى

-  
ً
الثلافت غاثلا غلى الؿلىن الؿُاس ي لليؿاء والغحاٌ غلى خض ؾىاء  مغاغاة الخيكئت الؿُاؾُت الؿلُمت هبحرا

ول ماؾؿاث الخيكئت الؿُاؾُت مثل املضعؾت  فيبما ًازغ بًجابُا للغحاٌ واليؿاء. بصماج الىىع الاحخماعي 

 وإلاغالم واملاؾؿاث الضًيُت. 
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الاًجابُت ألحل املكاعهت في اللًاء غلى غلى الظوىعٍت " Positive Masculinities"بغاصة جيكئت الغحاٌ و ألاوالص  -

ت مؼ اليؿاء.بالػىف يض املغؤة ومكاعهت الغحاٌ   خدمل ألاغباء املجزلُت وألاؾٍغ

غها ؤو حػضًلها، و جًُِم الفجىة بحن الىو   - ػاث الخانت باملغؤة مً ؤحل جٍُى مغاحػت اللىاهحن والدكَغ

عي للخمُحز الاًجابي لهال ت ًًمً مكاعهت ؤغلى للمغؤة في الػملُت والخُبُم، وويؼ بَاع حكَغ ح املغؤة الجؼاثٍغ

  .الؿُاؾُت

يمان خهٌى اليؿاء املىخسباث ملىانب ؾُاؾُت غلى ؤصواع كُاصًت يمً الجماغاث الىُابُت، مثال اللجان   -

 .الىُابُت

ت في الحُاة الؿُاؾُت، قانها قان الغحا  - ٌ ألاهثر جىحها ويؼ اؾتراجُجُاث مً ؤحل مكاعهت املغؤة الجؼاثٍغ

 .واهخماما باملكاعهت الؿُاؾُت في املجخمؼ الجؼاثغي 

 .تهُئت املىار الاهخسابي ويمان ظهىع املغؤة في الحملت الاهخسابُت بهفت صوعٍت ومىخظمت  -

الػمل غلى جمىحن املغؤة ؾُاؾُا، اكخهاصًا، احخماغُا وزلافُا زانت بػض جإهُضها غلى عغبتها باملكاعهت في   -

 .إلانالح والخغُحر وزغوحها للكاعع مػبرة غً َمىخاتها الؿُاؾُت غملُت

جفػُل صوع ماؾؿاث الخيكئت الؿُاؾُت والاحخماغُت، وغلى عؤؾها ألاخؼاب الؿُاؾُت وىنها بخضي ؤهم   -

ىحن مً املكاعهت في الحُاة الؿُاؾُت، وجىغُتهم بًغوعة املكاعهت الؿُاؾُت مً ؤحل  اللىىاث لخمىحن املَى

  .زحر في الؿُاؾاث واللغاعاث التي جغجبِ بدُاتهمالُخإ

عفؼ هفاءة اليؿاء مً زالٌ الخػلُم واهدؿاب املهاعاث في مجاٌ آلُاث الخمىحن: املهاعاث مثل مهاعاث جدلُم  -

 فيبلى مً ؤحل ؤن ججض املغؤة الىكذ الالػم للمكاعهت  تيافبالخىاػن بحن الػمل وألاؾغة ومهاعاث بصاعة الىكذ 

 الػام.الػمل 

الخىغُت الؿُاؾُت واملضهُت والخىغُت باللىاهحن التي جمـ خُاة املغؤة وبصاعة املىاعص وجىظُم ألاؾغة. صغم كضعاث  -

ىُت واملدلُت. ؼ مكاعهتها في ول املاؾؿاث الَى  املغؤة في املجاٌ الؿُاس ي وحػٍؼ

ؼ اللضعاث في مجاٌ الخدلُل   - املؿخجُب للىىع الاحخماعي بكيل في الخدلُل الىىعي  Gender Analysisحػٍؼ

ل والخُبُم واملخابػت للؿُاؾاث بكيل ًجػلها ؤهثر كضعة غلى جدلُم املؿاواة  ًسضم الخسُُِ والخمٍى

ضا   .(14م  ،2017الىىغُت.)هٍى

غ وصغم آلُت للدكبًُ بحن اليؿاء مً ؤحل جىفحر الضغم واملكىعة بحن اليؿاء املكاعواث في الػمل الؿُاس ي   - جٍُى

 ػمل املضوي.وال

  اجمتخ

ت غملذ غلى جىَغـ مجمىغت مً لالُاث اللاهىهُت وبوكاء   في ألازحر ًمىً اللٌى ؤن الضولت الجؼاثٍغ

ت في الػملُت الؿُاؾُت،  غ مؿخىي مكاعهت املغؤة الجؼاثٍغ ماؾؿاث ومىظماث وحمػُاث حػنى بخدؿحن وجٍُى

املُلىب، وكض حػضصث الػغاكُل والػىامل التي خالذ لىً هظه املكاعهت ال جؼاٌ يػُفت وال جغقى بلى املؿخىي 
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اث مً ؤحل  صون فاغلُت هظه املكاعهت، ومً هظا املىُلم ٌؿخضعي ألامغ جفػُل ول الجهىص غلى ول املؿخٍى

ت، وىن املكاعهت الؿُاؾُت هي ؤؾاؽ الىظام  جفػُل لالُاث الىفُلت بتركُت املكاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ

 .مػُاع للُاؽ مضي اهخمام املىاَىحن بالػملُت الؿُاؾُت، وصعحت حىصة الىظام الؿُاس يالضًملغاَي، و 

في الؿُاق طاجه ًمىً اللٌى ؤن ألابػاص ؤو امليىهاث الثلافُت جلػب صوعا هبحرا في عؾم مالمذ وخضوص 

تها في املجاٌ الخام وهى ما ًىػىـ بُبُػت الحاٌ غلى  في الكإن الػام   ااوغماؾهكضعة املغؤة غلى الخدغن وخٍغ

 زانت مً زالٌ ألاقياٌ املسخلفت للمكاعهت الؿُاؾُت.

بىاءا غلى حملت الىخاثج التي جىنلىا بليها مً زالٌ هظه الضعاؾت ؾُما املػىكاث التي جمثل خاحؼا    

ت، فةهىا هداٌو اكتراح بػٌ الحلٌى و الخ ىنُاث ؤمام جُىع وجدلُم فػالُت الػمل الؿُاس ي غىض املغؤة الجؼاثٍغ

 :والتي مً بُنها ما ًلي

بهً غلى بصاعة غضاص البرامج الاهخسابُت   - جلضًم الضغم الىفس ي والػىن الاحخماعي وإلاغالمي للمغشحاث وجضٍع

بي ًيىن في مخىاٌو الحمالث الاهخسابُت و ؤي امغؤة جىىي الضزٌى في الخجغبت الؿُاؾُت  والؿعي إلصعاج صلُل جضٍع

 .في الاجهاٌ والخىانل وللاء الجمهىع وغلض الىضواث واملىاظغاثوعفؼ كضعاتها ومهاعاتها 

اث في خغواث املجخمؼ املضوي ختى ًخدلم لضيهً الاؾخػضاص   - ً لليؿاء املىسَغ الغفؼ مً املؿخىي والخيٍى

 .ملماعؾت الؿُاؾُت

ُت ؤو غظمت حيـ مداعبت ألاخيام الخاَئت اججاه غمل املغؤة في الؿُاؾت و ول الخهغفاث املاؾؿت غلى صوه  -

 .غلى آزغ، ؤو غلى ألاصواع الىمُُت للمغؤة و للغحل و طلً مً زالٌ اؾتراجُجُت بغالمُت حاصة

ؼ وصغم اهسغاَها في املاؾؿاث الؿُاؾُت بيل   - الغفؼ مً زبرة املغؤة في اليكاٍ الؿُاس ي مً زالٌ حػٍؼ

 .ؤَُافها

ألاخؼاب وغضم والحيىمت و البرملان بلى املجالـ املىخسبت فسح املجاٌ ؤمام املغؤة صازل مىاكؼ اللغاع بضؤ مً   -

 .الحض مً فػالُتها

ػُت  - م صغم جغقُذ اليؿاء في الاهخساباث الدكَغ جصحُذ الخمُحز يض املغؤة في الفًاء الؿُاس ي غً ٍَغ

 والبرملاهُت بيافت بلى حصجُؼ بوكاء مىظماث وؿاثُت هاقُت في كًاًا املغؤة.

 كائمت املراجع

 اللىاميسأوال: 
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