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ت اإلاغؤة: الهملي والىاْو الٓاهىهُت الحماًت بحن الهاملت اإلاغؤة   ؤهمىطحا الجؼاثٍغ
ٔ ؾهام  ألاؾخاطة . الجؼاثغ -بؿ٘غة  -زُػغ مدمض حامهت/  مَى

  

: اإلالخص

اصة بلى اإلاجخمهاث ٗاَت في اإلااؾت الحاحت قهغث وهِشها التي اإلاسخلُت الخدضًاث ؤمام      وعَو َيها الهمل ْىة حجم ٍػ

ضعاتها مهاعاتها مؿخىي   ٌهض ولم ،الخ… والاْخطاصًت ؤلاحخمانُت الىىاحي وشتى اإلاجاالث ٗاَت في ،والابخٙاع الخجضًض نلى ْو
 ما ؤنّن  حاهب بلى َظا ؤَػل، مجخمو بىاء هدى الؿعي مؿحرة في لدشإع اإلاغؤة ثزغج بل َٓـ، الظٗىع  نلى ًٓو الهمل نبء

ه ت الؿاْاث حهل ،الخ…ج٘ىىلىحُت ،اْخطاصًت جدضًاث مً الُىم اإلاجخمهاث حهَغ  مٙان ؤلاوؿاهُت والٓضعاث البشٍغ
ضٍ جسؿُؿُت ؾُاؾت ٗل ياًت الُغص َإضبذ اإلاؿخٓبلي، الخسؿُـ مجاٛ في الطضاعة ت، نملُت ٗل َو  ؤهه حاهب بلى جىمٍى

 وبهما الغؤؾمالي، والتراٖم الثروة بىمى جخدضص ال الخىمُت ؤنّن  ٗىن  طلٚ والخؿىع  الخٓضم هدى اإلاجخمو لضَو للخىمُت وؾُلت

ً زالٛ مً ألاَم ت ؾاْاث جٍٙى . الثروة زلٔ نلى ْاصعة واليؿاء الغحاٛ مً بشٍغ

  ،الاَخمام حؿخضعي َامت قاَغة ًمثل الحضًث الهطغ في للهمل اإلاغؤة زغوج ؤضبذ الكغوٍ َظٍ قل وفي   
ًا
 مً جمثله إلاا هكغا

ت ؾاْت تها غغوعة ٌه٘ـ مما اإلاجخمو، في وزالْت ضخمت بشٍغ  عجلت وصَو الخىمُت نملُت في ٖثحرة حىاهب حًؿُت في مشاٖع
ت، الؿاْاث ٗل اؾخًالٛ ؤحل مً الجهىص مً زحرالٚ بظٛ ًخؿلب الظي ألازحر َظا الخٓضم،  اإلاغؤة ؾاْت طلٚ في بما البشٍغ

ٛ  بهضٍ . اإلاؿؿغ الهضٍ بلى الىضى

 ْىاهحن مً ؾىه جم ما زالٛ مً والىؾجي، الضولي اإلاؿخىي  نلى ْاهىهُت بدماًت اإلاغؤة ؤولُذ َلٓض الهضٍ َظا ولخدُٓٔ   
ٛ  لها حؿمذ ٓا الهمل إلاجاٛ للضزى ٛ  البدثُت الىعْت َظٍ وزالٛ اإلاىؿلٔ َظا ومً والاؾخدٓاّ، عةالجضا إلابضؤ َو  ؾىداو

ٛ  اإلاغؤة، نمل مً الٓاهىهُت الىكغ وحهت الػىء حؿلُـ  ؤعع نلى ْىاهحن مً نلُه الىظ جم ما بؾٓاؽ طلٚ بهض لىداو
 نلُه جىظ ما بحن الخبانض ؤو الخٓاعب مضي إلبغاػ زاللها مً نهضٍ التي ؤلاخطاثُاث، مً حملت زالٛ مً وطلٚ الىاْو،

. الهاملت للمغؤة الهملي الىاْو وبحن الٓىاهحن

. الهاملت للمغؤة الهملي الىاْو ،الهاملت للمغؤة الٓاهىهُت الحماًت الهاملت، اإلاغؤة :اإلافخاحيت الهلماث

 

   Abstract : 

    The different challenges that we have the urgent need for all societies to increase the size of the workforce and 

raise the level of their skills and their capacity for renewal and innovation in all fields and various social and 

economic ... So, the longer the workload is only male, but came out to participate in the March towards building a 

better society, in addition to what you know today's economic challenges communities, technological and..Etc, to 

make human potential and human capabilities in the area of future planning, it became the individual most every 

policy planning and goal of every development process, as well as a means of development to push society towards 

progress and development so that the development is not determined by the growth of wealth and capital 

accumulation, but most importantly through the formation energies of human men and women able to create wealth. 
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     In these circumstances the women to work in the modern age is a significant phenomenon requiring attention, 

given its enormous human and creative power in the society, reflecting the need for participation in covering the 

many aspects of the development process and accelerate progress, the latter which requires much effort to exploit 

every human capacity, including the capacity of women to reach the goal underlined. 

    To achieve this goal, we've given women legal protection at the international and national levels, through the 

years of laws that allow her to enter for employment in accordance with the principle of merit, therefore, in this 

paper we will try to highlight the legal point of view of women's work, then try to drop the text of the laws on the 

ground through, inter alia, statistics, which aim to highlight the extent of convergence or divergence between the law 

and practice For working women. 

Keywords: working women, legal protection for working women, the practice of working women. 

 

: مقدمت 

  وطلٚ لإلوؿان، باليؿبت ٖبحرة ؤَمُت الهمل ًدخل     
ًا
ـــاع مً نلُه ًترجب إلاا هكغا  وختى والاحخماعي الاْخطاصي الطهُض نلى آزــ

  للُغص، الظاحي
ًا
  ؾهذ َلٓض اإلاؼاًا، لهظٍ اإلاغؤة إلصعإ وهكغا

ًا
ٛ  حاَضة ّ  مهتٕر بلى للضزى  طلٚ نلى ؾانضَا ولٓض الهمل، ؾى

ا ٗاهذ التي ألازحرة َظٍ الخهلُم، ؤؾىاع مسخلِ في الهلمُت لُ٘اءتها بزباتها طلٚ نلى والضلُل حهلُمها، وؿبت اعجُام ا ؾببًا  مهمًا
و في ا الؿابٔ في ٗاهذ ٖثحرة، نمل مجاالث باْخدام لها وؾمدذ اإلاهىُت، َاُٖاءث مً الَغ  في اؾخؿانذ ٖما الغحاٛ، نلى خ٘غًا

ذ هُـ ٛ  الْى  مؿخىي  نلى ؤو الضولت ؤحهؼة مؿخىي  نلى ؾىاءًا  الُٓاصًت الىاضب مً الهضًض بلى غهُُت بيؿبت ولى الىضى

. والابخٙاع للخجضًض وحوع  للهمل خب مً اإلاغؤة به جخمخو إلاا ؤلاْخطاصًت، ماؾؿاتها

ّ  بلى صزىلها ؤنّن  ٖما اإلاجخمو، هطِ حشٙل اإلاغؤة ؤنّن  بلى وبالىكغ      ذ ؤي مً وؤٖثر الُىم باث الهمل، ؾى  خخمُت مطخى ْو
  ؾٙاهه هطِ حهض ًكل ؤن ًغضخى ال مجخمو ؤي جؿىع  ًُغغها

ًا
  مهؿال

ًا
، ؤنماٛ في ومدطىعا  نمل ْػُت َةنّن  طلٚ ومو اإلاجٛز

ض مً َىإ وحؼع، مض نبي ػالذ ما اإلاغؤة ؿعى الهمل مجاٛ صزىلها ًٍا ىالٚ ؾاْاتها، مً الاؾخُاصة بلى َو  مً باإلآابل َو

ىالٚ لهملها، ؤَمُت ًغي  وال الجضعان خبِؿت بٓاءَا بلى ًضنىا ِ ًِٓ ما َو ٛ  بحن الىؾـ مْى ؼ الٓبى   .والَغ

ٛ  مهضٛ ؤنّن  بال الازخالَاث َظٍ مً وبالغيم      ٛ  مً الهضًض لضي التزاًض في ؤزظ نملاٛ إلاُضان اإلاغؤة صزى  َيها بما الهالم، صو
  الجؼاثغ

ًا
اث مً الُىم الهمل ؤضبذ خُث نام، بىحه الخىمُت نملُت في صوعَا لخىؾُو ؾهُا  بهض زاضت اإلاغؤة، خُاة ؤولٍى

غ زالٛ مً اإلاجاٛ َظا في واؾخدٓاْها حضاعتها إلزباث اإلاخىاضل ؾهيها ضعاتها، مهاعاتها جؿٍى  جدباصع الكغوٍ َظٍ قل وفي ْو

 بها؟ جحظى التي القاهىهيت الحمايت مع الجصائسيت العاملت اإلاسأة واقع يخفق هل: الخالُت ؤلاشٙالُت ؤطَاهىا بلى

: الخالُت الدؿائالث ؾغح بلى ؤلاشٙالُت َظٍ ْاصجىا ولٓض

 ؟ َانمل ؤَمُت ج٘مً وؤًً نملها في اإلاازغة الهىامل هي وما الهاملت باإلاغؤة اإلآطىص ما -

- ُِ ّ  بػمان الجؼاثغي  اإلاشغم اَخم ٖ ت؟ الهاملت اإلاغؤة خٓى  الجؼاثٍغ

ت اإلاغؤة واْو َى ما -  اإلاجاالث؟ مسخلِ في الجؼاثٍغ

: الخالُت اإلاداوع  بلى ْؿمىاٍ البدث حؿائالث نً ولإلحابت

 ؤَمُت بلى باإلغاَت نملها في اإلاازغة والهىامل الهاملت اإلاغؤة مُهىم بلى َُه ؾيخهٍغ: الهاملت اإلاغؤة ماَُت: ألاوىر اإلاحىزر
. نملها
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ّ  ٗاَت نلى زالله مً وؾيخهٍغ الهاملت، للمغؤة الٓاهىهُت لحماًتا: ألاوىر اإلاحىزر  للمغؤة الجؼاثغي  اإلاشغم مىدها التي الحٓى

. الهاملت

ٛ  بهؼ في عؤةالم واْو :الثاوي اإلاحىزر ت اإلاغؤة خػىع  حه٘ـ بخطاثُاث َُه وؾىهغع والجؼاثغ، الهالم صو  في الجؼاثٍغ

. اإلاجاالث مسخلِ

. العاملت اإلاسأة ماهيت: ألاوىر اإلاحىزر

  بها الاَخمام ػاص التي الؿازىت الٓػاًا مً الهاملت اإلاغؤة ْػُت حهخبر     
ًا
 واإلاىكماث الحٙىماث مً ال٘ثحر حاهب مً مىزغا

ا وطلٚ واإلادلُت، الضولُت  ٌشٙل الظي الهىطغ َظا ؤَمُت وإلصعإ الخىمُت، نملُت في اإلاغؤة بصماج بإَمُت ؤلاصعإ لخىامي هكغًا

. نملها ؤَمُتو نملها في اإلاازغة الهىامل.الهاملت اإلاغؤة مُهىم نلى الخهٍغ مً البض اإلاجخمهاث مهكم ؾاْت هطِ

: الهاملت باإلاغؤة جخهلٔ حهاٍعِ مً وعص إلاا نغع ًلي َُما :العاملت اإلاسأة مفهىم/ أ

ٛ  زاعج حهمل التي اإلاغؤة هي" ؤنها نلى الهاملت اإلاغؤة" 1982 آصم" نغّنٍ      في وجٓىم نملها، مٓابل ماصي ؤحغ نلى وجدطل اإلاجز

ذ هُـ ا الْى  .1"مىقُت ؤو ٖهاملت صوعَا حاهب بلى وؤم ٖؼوحت ألازغي  بإصواَع

ذ ٖما       ًضع نمل في مىخكم بشٙل حهمل التي اإلاغؤة: "ؤنها نلى الهاملت اإلاغؤة نَغ
ًا
 الباخثحن بهؼ ؤنّن  مً الغيم نلى ،2"صزال

 مهجى غمً ًضزل بىضُه الهاملت، اإلاغؤة حهٍغِ غمً( ؤوالصَا ؤو ػوحها لخضمت بُتها في نملها) اإلاجزلي اإلاغؤة نمل ًضعحىن 

 .نملاٛ

لها ًٓل ال التي اإلاخهلمت اإلاغؤة: "ؤنها نلى الهاملت اإلاغؤة بلى آزغون ًىكغ ٖما     ت نً الهلمي مَا  حهمل التي وهي الهامت، الثاهٍى
ض لُترة البِذ زاعج وقُُت بإي ا، ؾاناث زمـ نً جٍؼ ًُا ذ بىُـ وجٓىم نملها، مٓابل ماصي ؤحغ نلى وجدطل ًىم  الْى

اّ حهاصؤلا عيم وؤم ٖؼوحت بضوعَا .  3"لها حؿبب الظي والجؿمي الىُسخي وؤلاَع

 عبت صوع  ألاولى خُاتها، في عثِؿِخحن إلاهىخحن ؤصائها في مؼصوحت مؿاولُت جخدمل التي اإلاغؤة: "بإنها الهاملت اإلاغؤة حهٍغ ٖما       

. 4"ألاؾغة خاحُاث حًؿُت ْطض الهمل بلى الخغوج والثاهُت ؤؾغتها صازل البِذ

ذ ٖما     تراوح َإٖثر، بزىحن ألاؾُاٛ مً لضيها والتي اإلاخهلمت اإلاغؤة: "بإنها اإلاغؤة نَغ  ؾىىاث وؾذ ؾيخحن بحن ما ؾنهم ٍو
  وحهمل

ًا
ا نمال ًُّ ا خٙىم  َظا ،5"الُىم في ؾاناث ؾبو نً جٓل ال مضة وؤؾُالها مجزلها نً وجبهض ألاحغ مىه جخٓاضخى مىخكمًا

                                                           
، 34، العدد 10، رللة رسالة اخلليج العريب، السعودية، اجمللد السيكولوجي والتربوي لعمل المرأة على شخصية الطفل العربياألثر السيد أمحد ادلخزجني،   -  

. 15، ص 1990
2
، ص 2012، أفريل 2، العدد 11، رللة دراسات عربية يف علم النفس، مصر، اجمللد العنف ضد المرأة في أماكن العمل، دراسة وصفيةزلمد سعد زلمد،   - 

340 .
، رللة مركز البحوث الفرق بين مفهوم الذات لدى عينة من أبناء األمهات العامالت وغير العامالت في األردنزلمد أمحد صواحلة، أمحد يوسف قوامسة،   - 3

. 222، ص 1994، 04، العدد 3الرتبيوية جبامعة قطر، قطر، اجمللد 
. 110، ص (1998دار النهضة العربية للطباعة، مصر، )، المرأةسيكولوجية كاميليا إبراىيم عبد الفتاح،   - 4
، رسالة دراسة مقارنة للتوافق النفسي اإلجتماعي لدى أبناء العامالت وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزةأماين محدى شحادة الكحلوت،   - 5

. 55، ص 2011/ 2010لسطني، السنة اجلامعية، ف –يف علم النفس، اجلامعة اإلسالمية غزة ( غري منشورة)ماجستري
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ا ؤغاٍ ؤهه بال الهاملت، اإلاغؤة في الخهلُم ةضِ باشتراؽ الؿابٔ الخهٍغِ مو ٌشتٕر الخهٍغِ ا بهضًا  وحىص في ًخمثل آزغًا
تراوح ؾُلحن نً نضصَم ًٓل ال الظًً ألاؾُاٛ  الهمل في نملها مجاٛ خضص ؤهه ٖما ؾىىاث، وؾذ ؾيخحن بحن ؾنهم ٍو

. اإلاىخكم الحٙىمي

ذ َلٓض الهاملت، للمغؤة حهاٍعِ مً ؾبٔ ما حاهب بلى          عُر  نمل في مىخكم بشٙل حهمل التي اإلاغؤة: "َابإن ٖظلٚ نَغ  ًضُّد
،
ًا
ظا ،"الٍغِ ؤو الحػغ في الغؾمي يحر ؤو الغؾمي الٓؿام في نملها ٗان ؾىاءًا  صزال  الخهاٍعِ بُٓت نلى ؤغاٍ الخهٍغِ َو
 
ًا
ى آزغ بهضا  في ٗاهذ ؾىاءًا  بْامتها مٙان بزخالٍ نلى وطلٚ الغؾمي، يحر ؤو الغؾمي الٓؿام في اإلاخمثل اإلاغؤة نمل مجاٛ َو

. الٍغِ ؤو الحػغ

ٛ  ًمً٘ ألازحر وفي  ألاوالص عناًت في صوعَا صوع، مً بإٖثر جٓىم ؤن اإلاغؤة نلى َغغذ الحضًث، الهطغ مخؿلباث ؤنّن  الٓى

ظلٚ البِذ، شاون وبصاعة  .ٖمىقُت ٖو

 .اإلاــسأة عمــل في اإلاؤزـــسة العــىامـــل/ 2
ا ؤٖثر حهلهم الىخُض، الثابذ َى الخًُحر ؤنّن  بلى اإلااؾؿاث بصعإ ؤنّن  شٚ ال     ًُّ ت اإلاىاعص في الاؾدثماع لػغوعة ون  البشٍغ

ا ت حجغ بانخباَع ٛ  َُه، حهمل الظي اإلادُـ ولُضة اإلااؾؿت ؤنّن  انخباع ونلى الخًحراث، َظٍ إلاىاحهت الؼاٍو  بلى الاَخمام جدى
 بالحُٓٓت ْبلىا وبطا للماؾؿاث، والاؾخمغاع والىمى البٓاء جدُٓٔ بهضٍ اإلااؾؿاث، صاءؤ نلى البُئُت اإلاخًحراث صعاؾت

ت  َظا نلى والضلُل الؼمً، نبر حًحرث ْض ألانماٛ، مجاٛ في وصوعَا اإلاغؤة بلى الىكغة ؤنّن  هٓبل بالخبهُت َةهىا الؿابٓت، ؤلاصاٍع

ذ في مدكىعة ٗاهذ التي الهمل مجاالث مً الهضًض ؤنّن   .اإلاغؤة ؤمام مطغنيها نلى مُخىخت آلان ضبدذؤ ما، ْو

 بلى الخغوج في وعيبتها للمغؤة الُغصًت الجهىص زالٛ مً ًخدٓٔ لم الهمل مجاٛ في اإلاغؤة ؤخغػجه الظي الخٓضم ؤنّن  يحر   
 ًلي ًماٍو ألانماٛ، بِئت في الحاضلت الخًحراث مً للهضًض ومدطلت الهىامل، مً الهضًض لخُانل هخاج ٗاهذ وبهما الهمل،

 :الهاملت اإلاغؤة نلى ؤزغث التي الهىامل ؤَم

 َظٍ ؤبغػ  ومً اإلاغؤة نمل نلى الخإزحر في ؤلاحخمانُت الهىامل مً الهضًض ؾاَمذ لٓض :ؤلاحخماعيت العىامل  -1
 :ًلي ما الهىامل

: والخأهيل الخعليم -1-1

 اججهذ للمغؤة، الخىمىي  الضوع  بغوػ مو ولً٘ وألامُت، الجهل مً ألاٖبر الىطِب اإلااغُت الُتراث في للمغؤة ٗان لٓض        
ٛ  حمُو   اوه٘ـ مما الجامعي، وختى والثاهىي، اإلاخىؾـ، ،الابخضاجي ألاؾىاع حمُو في الُخُاث بخهلُم الاَخمام بلى الضو

ًا
 بًجابا

ٛ  زاعج ملللو اإلاغؤة ؤمام اإلاجاٛ احؿام نلى  مً ػاص ٖما للهمل، ؤمامها اإلاجاٛ َسح في وجإَُلها اإلاغؤة حهلُم ؾاَم خُث ،6اإلاجز
ٛ  َغص اث جخؿلب اإلاهً مهكم ؤنّن  انخباع نلى وطلٚ الخهلُمي، مؿخىاَا بازخالٍ للهمل، اإلاغؤة وضى  مً مهُىت مؿخٍى

ٗاصًمي الخهلُم  بال الاْخطاصي واليشاؽ للهمل اإلاغؤة مماعؾت ومؿخىي  هىنُت في هلمؿه الظي الخؿىع  َما ،7الُجي ؤو ألا

 . الخهلُمي مؿخىاَا في الحاضل للخؿىع  اوهٙاؾا

                                                           
يف ( غري منشورة)، رسالة ماجستري اإلحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزةأماين بسام سعيد اجلمل،   -  

. 18ص  ،2012/ 2011إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، السنة اجلامعية 
. 01زلمد الدسق، مرجع سابق، ص   - 7
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ا ًلهب الخهلُم ؤنّن  طلٚ، حاهب بلى َظا      ا صوعًا ًُا  الانخباع بهحن ألازظ مو آلازغ، صون  ْؿام في الهمل بلى اإلاغؤة جىحُه في ؤؾاؾ
 وبمؿخىي  للمجخمو، الاْخطاصي ؤلاهخاج بإؾلىب ًغجبـ اإلاسخلُت، ضاصًتؤلاْذ الٓؿاناث في للهمل اإلاخهلمت اإلاغؤة حظب ؤنّن 

ا هُؿه، الٓؿام جؿىع  . 8آلازغ صون  ْؿام في اإلاغؤة لهمل وجٓبله زٓاَخه وصعحت اإلاجخمو جؿىع  بمؿخىي  وؤًػًا

ض والخضٍعب الخهلُم ؤنّن  حاهب بلى    و اإلاغؤة مٙاهت مً ًٍؼ َغ هاتها مؿخىي  مً ٍو  مً الهضًض زبدذؤ َلٓض الحُاة، في جْى

ل باعجُام جغجُو الاْخطاصي اليشاؽ في اإلاغؤة مؿاَمت ؤنّن  بلى الضاعؾاث . 9اإلاغؤة نلُه جدطل الظي الهلمي اإلاَا

ٛ  مهكم في الؼواج ؾً ًخجه :للفخياث الصواج طً معدى إزجفاع -1-2 ا وطلٚ الخطانض، بلى الهغبُت الضو  يالبُت ألن هكغًا

 .10البِذ زاعج الهمل هدى اإلاغؤة جىحه في ٌؿهم طلٚ َةنّن  وبالخالي الجامهُت، الضعاؾت مً ؤلاهتهاء بهض الؼواج ًُػلً الُخُاث

مً٘ (:ؤلاهجاب) الخصىبت-1-3  في ؤلاهجاب مً الخٓلُل ًُػلً اليؿاء مً نخبرةم وؿبت ؤنّن  خُث ألازحر، َظا ؤزغ هلمـ ؤن ٍو
ِ جُػلً منهً وؿبت ؤنّن  ٖما الهمل، وحىص  وؿبت في مازغ نامل ؤلاهجاب ٌهخبر لظلٚ ؤلاهجاب، خالت في الهمل نً الخْى

 ٛ ٛ  ًمً٘ لظلٚ ،11الهمل إلاجاٛ اإلاغؤة صزى ت نلى ًازغ( ؤلاهجاب) الخطىبت نامل ؤنّن  الٓى . الهمل في اإلاغؤة مشاٖع

ُب حًحراث جدلُل ؤَمُت ج٘دسخي :للمسأة العمسرر الترليب -1-4  الهمل ْىة زطىضُت مً اليؿاثُت الهمل لٓىة الهمغي  التٖر
ُبها زطىضُت ومً حهت مً اليؿاثُت  الػىء ًلٓي الخًحراث َظٍ جدلُل ؤنّن  انخباع نلى وطلٚ ؤزغي، حهت مً الهمغي  جٖغ

ت َئت ٗل نلى جىه٘ـ التي اإلاازغاث ٗىامً نلى  بؾتراجُجُت بؾاع في جإحي مهالجاث مً طلٚ ًخؿلبه وما الهمل، ْىة في نمٍغ
 بمؿاولُاتها للُٓام وجإَُلها بنضاصَا ومخؿلباث هاخُت مً ؤؾغتها ججاٍ مؿاولُاتها مو مخىاػن  بشٙل للهمل اإلاغؤة حظب

. 12ؤزغي  هاخُت مً الخىمُت نملُت ججاٍ

 الغيم نلى ؤهه هجض خُث حهِشه، الظي والاحخماعي الىُسخي الىاْو مً نملها بلى اإلاغؤة هكغة جيبو :عملها إلى اإلاسأة هظسة -1-5
غ مً  ٖما باألؾغة، والهىاًت البِذ في البٓاء ًُػلً ؤنهً بال الهمل، ؤصاء نلى الٓاصعاث اليؿاء مً لل٘ثحراث الهمل َغص جَى
 ؤنّن  هجض اإلاثاٛ، ؾبُل نلى الهغبي اإلاجخمو َُي نام، بىحه لهملها، اإلاجخمو بىكغة ٖبحر خض بلى جخإزغ للهمل اإلاغؤة هكغة ؤنّن 

ٛ  َى الغحل  بلى باإلغاَت ،13ْاَغة اؾخثىاثُت قغوٍ في بال للهمل مػؿغة اإلاغؤة جٙىن  ال وبالخالي ألاؾغة، بنالت نً اإلاؿئى
ا نلى ؤلاحخمانُت الخيشئت نامل ّ  نً حهبر" انخباَع ل نملُت في الىالضًً ْبل مً اإلاخبهت الؿغ  ؤَغاص بلى ؤبىائهم جدٍى

ا ؤلاحخمانُت اإلااؾؿاث حهامل ؤهماؽ" نً حهبر ؤنها ٖما ،"احخمانُحن  ؤبىاء مو الضًيُت باإلااؾؿاث واهتهاءًا  بالهاثلت بضءًا

                                                           
، على الساعة 22/03/2013تاريخ اإلطالع   http : www.Kobania.net: ، حبث متاح على ادلوقعالضغوط النفسية وتأثيرىا على المرأة العاملة  - 8

21.32 .
يف علم النفس، ( غري منشورة)، رسالة ماجستري دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة، وانعكاساتو على العالقات األسريةعمل الزوجة بن زيان مليكة،   - 9

. 50 -49، ص ص 2004/ 2003علوم الرتبية، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلامعية : ختصص
. 18أماين محدي شحادة احلكلوت، مرجع سابق، ص   - 10
. 02، مرجع سابق، ص سية وتأثيرىا على المرأة العاملةالضغوط النف  - 11
. 02ادلرجع نفسو، ص   - 12
. 19 -18أماين بسام سعيد اجلمل، مرجع سابق، ص ص   - 13

http://www.kobania.net/
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هم جىحُه بهضٍ اإلاجخمو ا ؾلٖى ًٓا  هدى اإلاغؤة جىحُه نلى حهمل التي ألازحرة َظٍ ،14"وخػاعجه وزٓاَخه اإلاجخمو لخىحهاث َو

 . نىه جبهضَا ؤو الهمل

ٛ  ًمً٘ لظلٚ    الظَىُت الطىعة جدؿيذ ٗلما البِذ، زاعج اإلاغؤة لهمل باليؿبت ؤلاحخمانُت الُٓم حًحرث ٗلما ؤهه، الٓى

ض وبالخالي الهمل، في للمغؤة . الهمل مجاٛ في البىاء حشًُل ةوؿب جٍؼ

 ولٓض الهغبُت، ألاْؿاع في الضعاؾاث مً الهضًض ؤحٍغذ َلٓض اإلاغؤة، نمل نلى الؼواج جإزحر جدضًض بًغع :اإلاسأة شواج -1-6
 لتٕر ًسؿؿً اإلاتزوحاث اليؿاء مً ألايلبُت ؤنّن  جبحن َٓض والؼواج، اإلاغؤة نمل بحن نالْت َىإ ؤنّن  الضعاؾاث َظٍ ؤقهغث

ً منهً وؿبت وؤنّن  ؤلاهجاب، بهض ؤنمالهً بتٕر ًُ٘غن  اإلاتزوحاث مً نالُت وؿبت ؤنّن  ٖما الؼواج، بهض مالهًؤم  الهمل ؾُتٖر
ُٔ اؾخؿانتهً لهضم  اإلاغؤة جىحه في عثِسخي نامل الؼواج ؤنّن  نلى ًضٛ مما الىقُُت، ومخؿلباث اإلاجزلُت واحباتهً بحن الخَى

 .15 ةباألؾغ والهىاًت البِذ في الهمل هدى

ا جىه٘ـ واْخطاصًت احخمانُت حًحراث الهغبُت ألاْؿاع حشهض :والخقاليد ألاعساف -1-7  ٖبحر، بشٙل اإلاغؤة خُاة نلى بًجابًا
 الخؿىع  نملُت ؤؾاؽ َى الظي الاحخماعي الخُ٘حر نمٔ في حظوعَا جىًغؽ ولم ؾؿدُت، جؼاٛ ال الخًحراث َظٍ لً٘

ت يحر اإلاجخمو مً مسخلُت ؾبٓاث جؼاٛ ما خُث والخًُحر، ؿىص الهمل، في اإلاغؤة مؿاَمت ألَمُت مضٖع  الانخٓاص لضيها َو
 البدث في جؼاخمه ؤن للمغؤة ولِـ الغحل، مهمت مً َهى الخاعج في الهمل ؤما مجزلها، صازل ًىدطغ اإلاغؤة نمل ؤنّن  الؿاثض

ّ  ْىجه نً ُت والهاصاث الُٓم ػالذ وما ؤبىاثه، وثو و َى ما للُخاة جدضص الؿلٖى   ؤنها ٖما ؾمىخاتها، وجُُٓض منها مخْى
ًا
 ٖثحرا

  حهخبر ما
ًا
ٗا ا الظٖغ نً ضضع بطا ما ؾلى ا ؤمغًا ًُا ا ؾبُه  َخٓابل الُخاة نً هُؿه الؿلٕى ضضع بطا بِىما جٓضًغ ؤبهض ونلى ومباخًا

ظا اإلاجخمو، ْبل مً الىٓض   الؼواج، بهض الهمل نً اإلاغؤة جحجم إلااطا ًىضح ػالخمحي َو
ًا
 والجهض الػًـ مضي ًىضح وؤًػا

. 16نملها مٙان في اإلاغؤة له جخهغع الظي الىُسخي

 الخالُت ؤلاْخطاصًت للهىامل َةنّن  اإلاغؤة نمل نلى الظٖغ الؿابٓت ؤلاحخمانُت الهىامل جإزحر حاهب بلى :ؤلاقخصاديت العىامل-2
 :ًلي َُما جخمثل الهىامل َظٍ وؤَم للهمل، اإلاغؤة زغوج في واضح جإزحر الظٖغ

 : الاقخصاديت الظسوزة 2-1
ًا
 اإلاغؤة وحضث للمجخمو، صًتوالاْخطا ؤلاحخمانُت للخًحراث هدُجت ألاؾغة اخخُاحاث لتزاًض َىكغا

ٛ  بلى بداحت هُؿها والُٓحرة الىؾؿى الؿبٓاث بلى اإلاىخمُت ّ  بلى الضزى  اإلاتزاًضة ألاؾغة اخخُاحاث لخلبُت الهمل ؾى
حر نلى الؼوج ومؿانضة مت الحُاة جَى  في ججض اإلاجخمو، في الًىُت الؿبٓاث بلى اإلاىخمُت اإلاغؤة ؤنّن  هجض خحن في لألؾغة، الٍ٘غ

  ٗىهه مً ؤٖثر طاتها لخدُٓٔ ضتَغ الهمل
ًا
 .17للضزل مطضعا

  ألازحرة آلاوهت في الهغبي ؤلاْخطاص نٍغ :للمجخمع الاقخصادر البىاء ػبيعت 2-2
ًا
، جؿىعا

ًا
ا ؤخضر مما ملحىقا  الخىػَو في حًحرًا

ت وؿبت في ملحىقت وػٍاصة الؿٙاوي، ت للخًحراث وهدُجت الهاملت، الٓىي  في اإلاغؤة مشاٖع  البلضان اصًاثبْخظ في البيٍُى
ت الحُاة وؤضبدذ البلضان َظٍ صازل الؿٙان جىػَو في واضح جإزحر الاْخطاصي للىمى ٗان َٓض الهغبُت،  ما مو الحػٍغ

                                                           
الرتبية، العراق، اجمللد  ، رللة كليةالتعصب الموجو ضد المرأة العاملة وعالقتو بأساليب التنشئة اإلجتماعيةىيثم ضياء العبيدي، أمحد عبد الزىرة سامل العكيلي،   - 14

. 310، ص 2011،  04، العدد 01
. 19أماين بسام سعيد اجلمل، مرجع سابق، ص   - 15
. 06، مرجع سابق، ص الضغوط النفسية وتأثيرىا على المرأة العاملة  - 16
. 06 -05مرجع سابق، ص ص الضغوط النفسية وتأثيرىا على المرأة العاملة ،  -   
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  ؤلاحخمانُت الخىكُماث في حًحراث مً نلُه جىؿىي 
ًا
  مكهغا

ًا
ض الهغبي، للمجخمو باعػا اصة بلى اإلااؾت الحاحت جؼاًضث ْو  صزل ٍػ

ُُت اإلاىاؾٔ في نلُه ٗاهذ مما ب٘ثحر ؤنلى وهي ،ؾتهالُٖتالا الىُٓاث لتزاًض ألاؾغة ا م٘خُُت ٗاهذ التي الٍغ َُّ  .18طاج

 الغحل، مؿاَمت مو مٓاعهت مخضهُت الاْخطاصي اليشاؽ في اإلاغؤة مؿاَمت جؼاٛ ال :الاقخصادر اليشاغ في اإلاظاهمت2-3
 ألاؾغ اؾخمغاع الهىامل َظٍ ؤَم ومً ٖبحرة، َانلُت طاث الػالذ الهمل ْىة نً اإلاغؤة بْطاء نىامل ؤنّن  بلى عاحو وطلٚ

ٛ  مهكم نلى ًٌلب خُث الهمل، ْىة في اإلاغؤة مؿاَمت نلى الؿلبُت جإزحراتها في اإلاغؤة جد٘م التي ؤلاحخمانُت  الهغبُت الضو
ٛ وطلٚ ،الاْخطاصي اليشاؽ مهضٛ في ؤلاهار مو باإلآاعهت الظٗىع  وؿبت جُاماع ٛ  انخماص نلى ًضّن  نلى بنالتها في الهغبُت الضو

ذ هُـ في نليها ًٌلب ٖما الظٗىع، ت الٓىة حجم مو لإلهار الاْخطاصي اليشاؽ جىاؾب نضم الْى  ونلى اليؿاثُت، البشٍغ
 بهؼ في َىجضَا ؤلاْخطاصًت، ألاوشؿت نلى جىػَهها في جدباًً ؤنها بال ،الاْخطاصي اليشاؽ في اإلاغؤة مؿاَمت جضوي مً الغيم

ا وغهُُت الطىانت ْؿام مثل مهضومت جٙىن  جٙاص ألاوشؿت  هجضَا بِىما ألازغي، ؤلاْخطاصًت الٓؿاناث بهؼ في حضًا

. 19وؤلاحخمانُت الخضماجُت الٓؿاناث في مغجُهت

. اإلاــسأة عـمـــل أهميـــت/ج

 ؤمامها اإلاجاٛ َسح زالٛ مً وطلٚ للماؾؿت، الخًُحر ًدضر ؤن بةمٙاهه مؿخًل، يحر ومىعص ْىة إلاغؤةا حهض 
 جدُٓٔ في للغحل بؾتراجُجي شٍغٚ بمثابت حهض خُث اإلاغؤة، لهمل ؤلاؾتراجُجي البهض ًكهغ َىا ومً وبمٙاهُاتها، ْضعاتها إلقهاع

مً٘ اإلااؾؿت، ؤَضاٍ : الخالُت الىٓاؽ زالٛ مً حىاهب نضة مً اإلاغؤة نمل ؤَمُت هبحن ؤن ٍو

ً في نام، بشٙل للهمل الىُؿُت ألاَمُت جخمثل: الىفظيت الىــاحيت مً-1 ا طاجه نً هاجحت لطىعة الُغص جٍٙى  وجٓضًَغ
 بالُ٘اءة وؤلاخؿاؽ الهمل ونً هُؿه نً والغغا بالؿهاصة والشهىع  الهمل، زالٛ مً طاجه وجدُٓٔ اإلاىاؾب، الخٓضًغ

مً٘ ،20والُٓمت وباإلاخهت باإلهجاػ وؤلاخؿاؽ الىاحباث، مً ويحٍر بالهمل، والالتزام  لهمل الىُؿُت ألاَمُت هلمـ ؤن ٍو

: الخالُت الىٓاؽ في اإلاغؤة

  ٛ  وججؿُض طاتها جإُٖض لها ًدُذ َالهمل اإلاؿخٓل، الحغ بُ٘انها والشهىع  هُؿها َغع نملها، ؾٍغٔ نً اإلاغؤة جداو

ضعاتها مهاعاتها ؿب ْو  ؛21والخٓضًغ الاخترام مً ًضاإلاؼ ٖو
  ضعاث مهاعاث اٖدؿاب بمٙاهُت ًدُذ ؤهه ٖما بالىُـ، زٓت ؤٖثر اإلاغؤة ًجهل الهمل  جدمل نلى ؤْضع ججهلها ْو

22ألاؾغة ؤَغاص وختى والغئؾاء، الؼمالء مو حهاملها مؿخىي  اعجٓاء بلى باإلغاَت بها، اإلاىاؾت ألانماٛ
ظا ،  ؤٖضجه ما َو

ٛ  مسلٍى َشام صعاؾت  خُث اإلاطغي، اإلاجخمو في خُاتها نلى وؤزٍغ ألاؾغة جىكُم مجاٛ في ٖهاملت اإلاغؤة صوع  خى
ض الهمل ؤنّن  الضعاؾت َظٍ بُيذ  ازخالٍ نلى الهامالث مً الهكمى الًالبُت ؤشاصث خُث بىُؿها، اإلاغؤة زٓت مً ًٍؼ

 ؛23خُاتهً جىكُم نلى ْضعتهً مً وػاص بإهُؿهً زٓتهً مً ػاص الهمل ؤنّن  مهنهً،

                                                           
. 03زلمد الدسق، مرجع سابق، ص   - 18
 .05مرجع سابق، ص  ،الضغوط النفسية وتأثيرىا على المرأة العاملة  - 19
 .247،ص (1999دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، )، إدارة الموارد البشريةجودت عزت عبد اذلادي، سعيد حسين العزة،  -20
. 86، ص (2، ط1994دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، )، والشخصيةمستوى الطموح كاميليا ابراىيم عبد الفتاح،  -21
. 98،ص(1993دار احلداثة، بريوت، لبنان، )، تمفصل الحياة المهنية والعائلية لدى المرأة زينب عريوج، -22
، 61رللة السكان، حبوث ودراسات، مصر، العدد ، دور المرأة كعاملة في مجال تنظيم األسرة وأثره على حياتها في المجتمع المصري ىشام سللوف وآخرون، -23

. 4، ص 2000
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 غ واإلاىاَب ؤلامٙاهُاث الٖدشاٍ الغثِؿُت والٓانضة الخاعجي، باإلاجخمو اإلاغؤة ًطل الظي الجؿغ الهمل جبرٌو  وجؿٍى
  بداحت َاإلاغؤة بالظاث، والثٓت اإلاهاعاث

ًا
 الظاث، اٖدشاٍ إلناصة الؿٍغٔ لها جمهض التي ؤلاًجابُت للخبراث صاثما

  ؛24للمغؤة الظاحي الخىأَ نلى حؿانض ؤلاًجابُت والهالْاث الىجاح زبراث نً الىاحمت ؤلاًجابُت الظاث َمُاَُم

ً َغضت ٌهض الهمل ؤنّن  في نام، بشٙل للهمل ؤلاحخمانُت ألاَمُت جخمثل :الاحخماعيت الىــــاحيت مً-2  بوؿاهُت نالْاث لخٍٙى
ً، مو مً٘ ،احخمانُت ُْمت له بإنّن  الُغص ٌشهغ بدُث حُض، احخماعي مؿخىي  للُغص ًدٓٔ ؤهه ٖما آلازٍغ  هلمـ ؤن ٍو

: الخالُت الىٓاؽ في اإلاغؤة لهمل ؤلاحخمانُت ألاَمُت
 ؼ نلى ٌهمل خُث ،احخمانُت ُْمت بمثابت طاجه خض في اإلاغؤة نمل ٌهخبر  ٖما وجٙامل، هػىج مً اإلاغؤة شخطُت حهٍؼ

غ ؤَػل، بشٙل آلازٍغً مو الخُانل مً ًم٘نها ؤهه َى   بىضُها ابه الالثٓت ؤلاحخمانُت اإلاٙاهت شغوؽ لها ٍو
ًا
 في نػىا

 ؛ 25اإلاجخمو
  بليها حؿدىض التي الُٓم في حًُحر زم ومً واإلاغؤة، الغحل بحن ؤلاوؿاهُت الهالْاث ؤهماؽ في حًُحر بلى ؤصي اإلاغؤة نمل بنّن 

 ؛ 26الهالْاث َظٍ
 اإلاغؤة نمل ٌهض ٖما  

ًا
، واحبا

ًا
ض ألهه وؾىُا ضنم اإلاجخمو في الىمى مهضٛ مً ًٍؼ هؼػ  ألاؾغة بىاء ٍو  هبهاحىا َو

 اإلاجخمو جٓضم نلى ٌؿانض ٖما الؼوححن، بحن والاْخطاصي الاحخماعي والخهاون  الخٙامل ًدٓٔ ٖما ؤلاْخطاصًت،

 ؛ 27اإلاجخمو وجٓضم والىؾً ألاؾغة ًُُض َُما ومهاعاتها اإلاغؤة ْضعاث مً والاؾخُاصة

: الخالُت الىٓاؽ في ةاإلاغؤ لهمل ؤلاْخطاصًت ألاَمُت هلمـ ؤن ًمً٘: ؤلاقخصـــاديت الىــــاحيت مً-3
 ُٔٓألاؾغة، إلاطلحت ٌهىص ماصي ومغصوص اْخطاصي ناثض جدُٓٔ في بهملها اإلاغؤة حؿهم خُث لألؾغة، الهاثض جد 

ٛ  مً( الضزل) الهاثض َظا زالٛ مً اإلاغؤة جخمً٘ بدث      ؛28 ألاؾغة خاحاث بهؼ لخًؿُت شغاثُت ْىة نلى الحطى

 ىمُه الٓىمي الاْخطاص ٌهؼػ  مما اإلاىخجحن، اإلاؿتهل٘حن َئت بلى ْـ،ٍ اإلاؿتهل٘حن َئت مً اإلاغؤة ًىٓل الهمل  ،29ٍو
 نلى نالت ؤي َٓـ، ٖمؿتهل٘حن ٌهِشىن  الظًً الؿٙان وؿبت مً الخٓلُل نلى ٌهمل اإلاغؤة نمل َةنّن  وبالخالي

 ؛30الٓىمي الضزل مً اإلاؿتهلٚ اإلااٛ عؤؽ خؿاب نلى البىاء، بلى اإلاىحه اإلااٛ عؤؽ وؿبت جؼصاص وبظلٚ اإلاىخجحن،

 اصة في اإلاغؤة نمل ٌؿاَم اصة وبالخالي الىؾجي، الضزل ٍػ  خُث ،31الخىمُت بغامج إلهجاح الػغوعي  اإلااٛ عؤؽ جغاٖم ٍػ
ت ؤنّن  اصة وبالخالي اإلاشغوم، ال٘ؿب لها ًدُذ الهمل في اإلاغؤة مشاٖع  وػٍاصة اإلاهِشت، بمؿخىي  والاعجُام ألاؾغة صزل ٍػ

ظا والهمالت، والاصزاع الاؾتهالٕ مً ٗل  ؛ 32للبالص ؤلاْخطاصًت الخىمُت بعجلت ًضَو ما َو

                                                           
24
- Clark,T,S,and Clark.D,Predicting social academic, achievement for college women with and 

without precollege leadership, Journal of college student development,No:35,1994,p:103. 
25
 .11سابق، أمحد االصفر، مرجع  -

 .131أمال بنت مصلح  رمضان، مرجع سابق، ص  -26
 .68إبتسام عبد الرمحان حلواين، مرجع سابق،ص  -27
 .26،ص2000، 1، العدد15، رللة مؤتة للبحوث والدراسات، األردن، اجمللد المرأة وقوة العمل من منظور إسالميأمحد زلمد السعد، ياسر عبد الكرمي احلوراين،  -28
 .139، ص1995، عدد خاص، 11رللة ثقافة الطفل، مصر، اجمللد  مشاركة المرأة في مجاالت التنمية في مصر،حسن، فرخندة  -29
، ورقة حبث قدمت إىل منتدى دور ادلرأة العربية يف التنمية اإلدارية، ادلنظم من قبل ادلنظمة دور المرأة المسلمة في التنمية اإلداريةريا بنت سامل سعيد ادلنذري،  -30

 .67، ص2011العربية للتنمية اإلدارية، سلطنة عمان، مسقط، أكتوبر 
31
- Flynn,D,&Oldhan,L,Women’s economic activities in Jordan, a women in development technical 

assistance project,USA,1999,P:84. 
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 . العاملت إلاـــسأةى القـــاهىهيت الحمايت: الثاوي اإلاحىزر

ٛ  بنّن  ّ  ٗاملت ناملت جطبذ ختى مطغانُه، نلى الباب ؤمامها َخذ الشًل نالم اإلاغؤة صزى  الغحل، مثل مثلها الحٓى
 هطىص مً ضضع ما طلٚ نلى والضلُل للمغؤة باليؿبت الحٔ َظا ٖغؾذ الهاإلاُت الٓاهىهُت الىطىص ؤيلب ؤنّن  هجض ٖما

ّ  الهالمي ؤلانالن مً 280 اإلااصة ؤبغػَا ومً اإلاجاٛ، َظا في واجُاُْاث  ٗل جخسظ ؤن ًجب ؤهه: "نلى جىظ التي ؤلاوؿان لحٓى
ّ  لليؿاء جػمً التي ؤلاحغاءاث  خٔ بزباث مو والاحخمانُت الاْخطاصًت ًاصًًوالم اإلاجاالث ٗل في الغحل بها ًخمخو التي الحٓى

ُت وخٔ اإلاهىت ازخُاع  في اإلاغؤة غض الخمُحز ؤشٙاٛ حمُو نلى للٓػاء الضولُت الاجُاُْت صنذ الطضص َظا وفي .33"الهاصلت التْر
ٛ  جخسظ" ؤهه نلى 11 ماصتها  نلى لها جُ٘ل لٙي ٛ،الهم مُضان في اإلاغؤة غض الخمُحز نلى للٓػاء اإلاىاؾبت الخضابحر ألاؾغاٍ الضو

ّ  هُـ واإلاغؤة الغحل بحن اإلاؿاواة ؤؾاؽ   بىضُه الهمل في الحٔ: الؾُما الحٓى
ًا
  خٓا

ًا
ّ  البشغ لجمُو زابخا  ؤزغي  وخٓى

  اعجباؾا مغجبؿت ؤؾاؾُت
ًا
 جؿبُٔ طلٚ في بما الهمالت، َغص بىُـ الخمخو في الحٔ الهمل، هىم ٗازخُاع الحٔ، بهظا وزُٓا

ّ  الاؾخسضام شاون ٍي واخضة ازخُاع مهاًحر  مً ججؿُضٍ نلى ونملذ نلُه ضاصْذ الجؼاثغ ؤنّن  بلى ووشحر" ؤزغي  وخٓى
ما، وؤلاصاعي  الاْخطاصي والخاص، الهام اليشاؽ ْؿاناث ٗل شمل والظي للهماٛ، الهام ألاؾاسخي الٓاهىن  زالٛ  ويحَر
 الحٔ َظا ؤنّن  نلى الخإُٖض مو الهماٛ، لجمُو الهمل في بالحٔ ضغاخت انتٍر بط اإلاجاٛ، َظا في اإلاباصت هُـ نلى هظ

  مػمىن 
ًا
  اإلاجاٛ َظا في هظ ٖما للضؾخىع، ؾبٓا

ًا
ّ  الٓاهىن  ًػمً" بٓىله 7 ماصجه في اإلاؿاواة مبضؤ نلى ؤًػا  الهماٛ، خٓى

ّ  في ؾىاؾُت الهماٛ  ًػمً" نلى 12 ماصجه في هظ للهماٛ الهام ألاؾاسخي الٓاهىن  َةنّن  طلٚ بلى بغاَت ،"والىاحباث الحٓى

ّ  خماًت لٓاهىن ا   الهمل في باإلاغؤة الخاضت الحٓى
ًا
و جؿبُٓا ٛ  للدشَغ ٍى بىغىح ًخجلى َىا و ،"به اإلاهمى  حاهب بلى اإلاشغم ْو

  الهماٛ
ًا
 الىؾاثل بٙل الحٔ َظا غمً ل٘ىه الهمل، في الٙامل بدٓها باالنتراٍ ً٘خِ لم بدُث زاص، بىحه واإلاغؤة نمىما

 .34الٓاهىهُت

ّ  مً حملت اإلاشغنىن  ؤيلب ؤْغ َلٓض الهمل، في اإلاغؤة خٔ بلى بغاَت       : ؤَمها الهمل مجاٛ في اإلاغؤة بها جمخو التي الحٓى

  :الخىظيف في الحق -1
ًا
 الهاإلاُت الهُئاث ؤضضعث َلٓض الخىقُِ، ؤزىاء جمُحز مً اإلاغؤة وحهاهُه ناهخه إلاا هكغا

  اإلاخسططت
ًا
ٛ  يالظ ألاؾاسخي الىظ لً٘ الشإن، َظا في ٖثحرة هطىضا  الضولُت الاجُاُْت َى الخىقُِ في اإلاؿاواة مبضؤ جىاو

م ش الضولُت الهمل مىكمت نً الطاصعة 111 ْع  ؤهه نلى ألاولى ماصتها زالٛ مً ؤٖضث خُث 42 صوعجه في 1958 حىان 25 بخاٍع
 شإهه مً ًٙىن  سخيالؿُا الغؤي ؤو الضًً ؤو الجيـ ؤو اللىن، ؤو ألاضل ؤؾاؽ نلى جُػُل ؤو اؾدبهاص ؤو جمُحز ؤي ًمىو"

ض الخىقُِ، مجاٛ في الُغص بخٙاَا ؤلازالٛ ؤو بلًاء  جخؿلب الىقُُت ؾبُهت ٗاهذ بطا الاؾدبهاص ؤو الخُػُل اؾدبهضث ْو

 ."35بلض لٙل الىقُُُت والهاصاث الكغوٍ مغاناة مو طلٚ،

                                                                                                                                                                                           
32
 8-7) قدمت ضمن فعاليات مؤدتر ادلرأة وحتديات القرن احلادي والعشرون، ادلنعقد بني، ورقة عمل مشاركة المرأة في مجاالت التنمية في مصرفرخندة حسن،  -

. 95، ادلنظم من قبل اجمللس القومي للطفولة واألمومة، مصر، ص(1994جوان 
33  -  Droid de l’homme et application des lois  (manuel de formation des services de police),Nation 

unies,New York, Genève,1997,P :56. 
34

، ص (، دون ذكر الطبعة2009ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية تاج عطاء اهلل، - 
. 79-78ص 

35
 - Le Febre (Francis), Mémento pratique social, droit des travail sécurité sociale, Paris, 1988, P: 458 
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 الهام ألاؾاسخي اهىن الٔ مً 25 اإلااصة زالٛ مً الخىقُِ مجاٛ في الخمُحز مىو نلى الجؼاثغي  اإلاشغم خغص ٖما

ّ  مباشغ يحر ؤو مباشغ خطغ بٙل جٓىم ؤن مؿخسضمت ماؾؿت ٗل نلى ًمىو: "ًىظ بدُث للهماٛ،  مىذ وبٙل للحٓى
ت ؤو الٓغابت ؤواضل ؤو الجيـ بد٘م الخىقُِ، نىض مباشغة يحر ؤو مباشغة المخُاػاث ". الىٓابي الاهخماء ؤو الجهٍى

 لضي الشايغة اإلاىاضب َغص في الدؿاوي  مً جىقُُهم نىض الهماٛ ٌؿخُُض" ؤن نلى مىه 21 اإلااصة هطذ ٖما

ػمً اإلاؿخسضمت، اإلااؾؿاث   الدؿاوي  َظا ٍو
ًا
و ؾبٓا ". الهمل به الجاعي  للدشَغ

ل ٍ  21 في اإلااعر 90/11 الٓاهىن  مً( 3)َٓغة 6 اإلااصة هطذ ٖما  بؾاع في ٖظلٚ الحٔ للهماٛ"  ؤنّن  نلى 1990 ؤٍَغ

". والاؾخدٓاّ الُ٘اءة نلى اإلااؾـ طلٚ يحر مىطب لشًل جمُحز ؤي غض الحماًت في الهمل، نالْت

 التي جلٚ يحر شغوؽ ؤو بحغاءاث ٌشترؽ ؤن الهمل لغب ًجىػ  َال الخىقُِ، ؤزىاء اإلاخهبت ؤلاحغاءاث ًسظ َُما ؤما

  ًٓو ؤهه ٖما الٓاهىن، َغغها
ًا
ٛ  مػمىهه ًٙىن  ؾااٛ ٗل باؾال  الهاثلُت، لحالتا: مثل: زاص ؾابو طاث مهلىماث نلى الحطى

". م٘خىبت اإلاؿخسضم ًؿغخها التي ألاؾئلت نً ؤلاحابت جٙىن  ؤن ًجب ال ؤهه ٖما

 ومىو الخىقُِ في اإلاؿاواة مبضؤ ٖغؽّن  الجؼاثغي  اإلاشغم ؤنّن  نلى واضحت بطىعة جُُض نمىمُتها ونلى اإلاىاص َظٍ ٗل
  الهماٛ بحن جمُحز ٗل

ًا
، عحاال ػماهت ووؿاءًا  يغاماث في جخمثل نٓىباث عجب َٓض اليؿاء، زاللهم نوم الهماٛ لحماًت ؤزغي  ٖو

 جٙىن  بضهُت وؤزغي  صج 5000 بلى 2000 بحن جتراوح وهي ،142اإلااصة متن في غمنها اإلابضؤ، َظا مسالُت ؤو ؤلازالٛ خالت في مالُت

. 36ؤًام 3 إلاضة الحبـ ؤو صج 10000 بلى 2000 بحن جتراوح مالُت يغامت في جخمثل الهىص، خالت في

 في اإلاىغىنُت باإلاؿاواة ًخهلٔ َُما ؤما نمله، لٓاء الهامل ًخٓاغاٍ الظي الىٓضي اإلآابل َى ألاحغ :ألاحس في لحقا-2
هاث َةنّن  اإلابضؤ خُث مً ألاحغ،   ؤضبذ ختى واليؿاء، الغحاٛ بحن ألاحغ في اإلاؿاواة مبضؤ جٓغ ؤيلبها الدشَغ

ًا
  مبضؤ

ًا
 جبيخه ناإلاُا

  الضولُت َاُْتهابث غمً للهماٛ الهاإلاُت اإلاىكمت
ًا
ا َغوؿا الجؼاثغ،: منها ٖثحرة وصوال ، مً ويحَر هخبر الضٛو  في حاء هظ ؤَم َو

م الضولُت الاجُاُْت: الضولُت الهمل مىكمت نً وضضع الطضص َظا م والخىضُت 1951 حىان 20 في الطاصعة 100 ْع  90 ْع

 وطلٚ زابذ ٖمبضؤ واليؿاء الغحاٛ بحن ألاحغ في ؾاواةالم مبضؤ لخَ٘غـ ؤلاجُاُْت َظٍ حاءث ولٓض 1951 حىان 29 في الطاصعة

. حيؿه نً الىكغ بًؼ الهامل ْبل مً اإلآضم الهمل في الدؿاوي  نىض

م لدصجُو بحغاءاث اجساط غغوعة نلى الاجُاُْت هطذ َلٓض طلٚ بلى بغاَت          نلى باالنخماص للىقاثِ، اإلاىغىعي الخٍٓى
م ؤؾالُب جٓغع  ؤن نلى اإلااصاة، ألانماٛ  ؤحل مً الجمانُت الاجُاُْاث ْبل مً ؤو الهمىمُت الؿلؿاث ْبل مً َظٍ الخٍٓى

. ألاحغ جدضًض

  وغهذ الاجُاُْت ؤنّن  جبحنّن  َىا ومً   
ًا
 وغو غغوعة ؤَمها واإلاغؤة، الغحل بحن  ألاحغ في اإلاؿاواة إلابضؤ نٍغػت زؿىؾا

م مىغىنُت ْىانض ٔ وطلٚ الهمل مىاضب ؤو الىقاثِ لخٍٓى ، بضْت مضعوؾت مهاًحر َو
ًا
  مؿبٓا

ًا
 َظٍ حشمل ما يالبا

اّ ومؿخىاَا، اإلاؿاولُت حجم اإلاهىُت، الخبرة الخهلُمي، اإلاؿخىي  ؤو الشهاصة: اإلآاًِـ  التي اإلآاًِـ مً طلٚ يحر بلى ؤلاَع

                                                           
36
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ٓت بهظٍ َالخدضًض مىغىنُت، بطىعة ألاحغ جدضًض ؤؾاؾها نلى ًمً٘  الهامل ٌشًله الظي اإلاىطب ؤؾاؽ نلى ًٙىن  الؿٍغ

  اإلاىطب َظا ٌشًل مً ؤؾاؽ نلى ولِـ الهاملت، ؤو
ًا
. 37امغؤة ؤو ٗان عحال

و     هاث ٖإيلب الجؼاثغي  الدشَغ  صؾاجحٍر في نام، بىحه واإلاغؤة الغحل بحن ألاحغ في اإلاؿاواة مبضؤ بجىث الهالم في الدشَغ

 الٓاثل للمبضؤ ألاحىع  جسػو ؤن نلى الهمل في بالحٔ اإلاخهلٓت  59 ماصجه في هظ 1976 َضؾخىع  الٓاهىهُت، ومىكىمخه اإلاخهاْبت
خدضص ألاحغ، في الدؿاوي  ٌؿخلؼم الهمل في الدؿاوي "   ٍو

ًا
  اإلاىجؼ الهمل لىىنُت ؾبٓا

ًا
  ًخماشخى الظي ألامغ ،"ولحجمه َهال

ًا
ُا  خَغ

م الضولُت الاجُاُْت مو  ممحزاث َى ألاحغ جدضًض في اإلاىغىعي ألاؾاؽ ؤنّن  هجض اإلااصة هظ زالٛ ومً ،1951 لؿىت  100 ْع
. ًاصًه ؤو ًىجٍؼ الظي للصخظ انخباع ؤي صون   Valeur du  travail الهمل ُْمت نلُه ًؿلٔ ما ؤو وحجمه وزطاثطه الهمل

ّ  الٓاهىن  ًػمً" ؤن نلى الهام ألاؾاسخي الٓاهىن  مً 7 اإلااصة جىظ ٖما     ّ  في ؾىاؾُت الهماٛ الهماٛ، خٓى  الحٓى

  الىاخض الهمل نً ًخٓاغىن  والىاحباث،
ًا
يخُهىن  مخمازلت ؤحىعا  .38"واإلاغصوص الخإَُل في حؿاوا بطا واخضة، بمؼاًا ٍو

 في جخمثل ،142 ماصجه في 90/10 الٓاهىن  خضصَا وحؿضًت مالُت بحغاءاث نضة الٓانضة َظٍ مسالُت نلى اإلاشغم عجب ٖما   

 في الهٓىبخحن بخضي ؤو ؤًام 3 وخبـ صج 10000 بلى صج 2000و الهاصًت ألاخىاٛ في صج 5000 بلى 2000 بحن جتراوح مالُت يغامت
. الهىص خالت

  الٓىاهحن مسخلِ ؤنّن  هجضٌ نغع جمّن  ما زالٛ ومً     
ًا
 ألاحىع، في اإلاىغىنُت اإلاؿاواة بلى جضنىا اإلادلُت، ؤو الضولُت ؾىءا

الث،: ؤَمها بنخباعاث نضة نلى الٓاثمت الجه مو ًدىاؾب الظي ألاحغ نامل ٗل ًمىذ ؤن ًجب بط والخبراث، اإلاهاعاث اإلاَا  مَا
 بإي ألاحغ وجٓضًغ خؿاب في جضزل التي اإلاؿاثل ومسخلِ لهمل،ا في وؤْضمُخه وزبراجه ومازغاتها نمله وقغوٍ ومغصوصًخه

ٓت ػاث ألاحغ، في اإلاخًحرة بالهىاضغ ًخهلٔ َُما والؾُما ٗاهذ، ؾٍغ  وبالخالي ألاشٙاٛ، اإلاسخلُت والحىاَؼ واإلاٙاَأث ٗالخهٍى

. 39ٖغالظ الؿابٓت ؤلاغاَُت الهىاضغ بمىده واإلاهاعة والخبرة الجُض اإلاغصوص ضاخب الهامل مٙاَإة

ُت :الترقيت في الحق-3  وهي َُه، والخُاوي الهمل بجٓان في والٓضعة الُ٘اءة ببغاػ نلى واإلااصي اإلاهىىي  الجؼاء هي التْر
ذ ؤلانتراٍ و للهامل اإلاهىىي  الحاَؼ حشٙل بظلٚ وهي بهمله، ُْامه في الهامل ومهاعة حضاعة نلى الطٍغ  مؿخىاٍ مً للَغ

. 40اإلانهي

ُت وحهض      ّ  نم خٔ التْر هاث ؤيلب ٖغؾتها التي ألاؾاؾُت الحٓى  الهامل مثابغة نلى حؼاءًا  بىضُها الحضًثت، الهاإلاُت الدشَغ
ُت، مجاٛ في اإلاغؤة و الغحل بحن باإلاؿاواة ًخهلٔ َُما ؤما والؿمىح، اإلاجض  الىطىص حمُو زالٛ مً الٓاهىن  نمل َلٓض التْر

هاث ا التي والدشَغ ُت في اإلاغؤة لحٔ الٓاهىهُت الحماًت نلى ؤضضَع  ؤضضعجه الظي ؤلانالن زالٛ مً طلٚ نلى ووؿخضٛ التْر

  ٌهض والظي 10/12/1948 في لألمم الهامت الجمهُت
ًا
  هطا

ًا
 بحن اإلاؿاواة مبضؤ ٖغؾذ التي ألاؾاؾُت الىطىص مً مغحهُا

ّ  ٗل في الجيؿحن اث الحٓى  بهؼ في اإلاؿاواة يبٛ اإلاغؤة غض الخمُحز نلى الٓػاء بنالن ؤشاع َٓض بها، حاء التي والحٍغ

                                                           
37
- CAMERLYNCK (G , H) et Valticos (Nicolas) : Droit international du travail, Dolloz, Paris, 1970 

P :466. 
3 

 124-121تاج عطاء اهلل، مرجع سابق، ص ص  - 
.126-124ص ص  ،مرجع سابق، تاج عطاء اهلل - 39  

، حبث قدم للندوة العربية اخلاصة بالقيادات النسائية، ادلعهد العريب للثقافة العمالية و حبوث معايير العمل الدولية و العربية في مجال تشغيل المرأةأمحية سليمان،  -40
 .65ص. 09/1999/ 30إىل  25العمل، اجلزائر من 
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 ّ ُت في الحٔ بُنها ومً الاْخطاصًت الحٓى  متزوحت اإلاغؤة جمخو لُ٘الت اإلاىاؾبت الخضابحر حمُو جخسظ: "بٓىله 10 ماصجه في التْر
ّ  متزوحت يحر ؤو ت بدٓى ّ  مؿاٍو  بؿبب جمُحز وبضون  الحٔ الؾُما وؤلاحخمانُت ؤلاْخطاصًت الحُاة مُضان في الغحل لحٓى

ت الهمل في اإلانهي الخضٍعب جلٓي في ؤزغ ؾبب ؤي ؤو انُتؤلاحخم الحالت ُت هُل وفي الهمل، وهىم اإلاهىت ازخُاع وخٍغ  التْر

". الهمل في اإلاىاؾبت

ً، ألاحغ، مُضان في اإلاؿخسضم به ًٓىم بحغاء ٗل في الجيـ انخباع نضم" نلى الُغوسخي الٓاهىن  هظ ٖما      الىٓل الخٍٙى

ُت  مُٙاهؼماث وغو بل َٓـ، اإلاؿاواة مبضؤ وجَ٘غـ الطضص َظا في الخمُحز بمىو الُغوسخي اإلاشغم ً٘خُي ولم". اإلاهىُت والتْر
ُت مُضان في اإلابضؤ َظا ججؿُض بهضٍ نملُت ، التْر

ًا
 الىٓظ الؾخضعإ اليؿاء َاثضة في بحغاءاث اجساط نلى هظ بط واْهُا

ً، الخىقُِ، بشغوؽ ًخهلٔ َُما واليؿاء، الغحاٛ بحن اإلاؿاواة مُضان في اإلالحىف ُت الخٍٙى . 41الهمل قغوٍ اإلاهىُت، التْر

 بغهامج جبجي في عيبذ ما بطا مالُت مؿانضاث بمىدها اإلااؾؿاث شجو ٖما للهمل، الجمانُت الاجُاُْاث بؾاع في وطلٚ   
  اإلاؿاواة حهل بهضٍ ؾمىح

ًا
  واْها

ًا
ّ  ٗل في ملمىؾا ُت، بُنها ومً الحٓى  اإلاؿاواة جدُٓٔ في الىطىص َظٍ ؾاَمذ لٓض التْر

ّ  لم ول٘نها اإلااؾؿاث، بهؼ في ُْاصًت مىاضب بخىلي للمغؤة وؾمذ ما، خض بلى خُٓٓت . اإلاؿلىب اإلاؿخىي  بلى طلٚ عيم جغ

ُت، في اإلاؿاواة َيها بما للمؿاواة، الهامت اإلاباصت نلى بالىظ اٖخُى َلٓض الجؼاثغي، اإلاشغم ؤما      نلى ًىظ لم ول٘ىه التْر
 والتي الهمل نالْت مغاخل ٗل في الخمُحز جمىذ التي الهامت الىطىص نضا ما الحٔ، َظا جُطل مُضاهُت آلُت ؤو غماهت ؤي

 .42الجمانُت والاجُاُْاث ْىصالو في جمُحزي  شغؽ بصعاج نلى حهاْب

 .والجـــصائــس العـــالم دوىر بعع في اإلاـــسأة واقـــع: لثالثا اإلاحىزر

ذ      سُت حًحراث الحضًث، الهطغ في اإلاجخمهاث نَغ  ؾاَمذ باعػة، ؾُاؾُت وازخالَاث زٓاَُت وجدىالث واحخمانُت جاٍع
 
ًا
ظا لألَغاص الهالثُٓت البيُت حشُ٘ل بناصة في مخباًىت وبضعحاث َهلُا ُبت الاحخمانُت وغهُتهم حًُحر ٖو  اإلايؿىبت ألاصواع وجٖغ
ّ  اإلاخهلٓت الٓىاهحن إلاسخلِ الؿابٔ نغغىا زالٛ ومً بليهم، ٛ  الهمل، مجاٛ في اإلاغؤة بدٓى  نلُه هطذ ما بؾٓاؽ ؾىداو
ً، َظًً بحن وؿبي ابٔجـ َىإ ؤنّن  ؤم َغوْاث، َىالٚ ٗاهذ ما بطا وهخدبو الىاْو، ؤعع نلى الٓىاهحن َظٍ  مً وطلٚ ألازحًر

ٛ  بهؼ في اإلاغؤة لىاْو نغغىا زالٛ . الجؼاثغ َيها بما الهالم صو

ٙا في َاإلاغؤة       وؿبت ؤنّن  ٖما الهاملت، اإلاغؤة مجمىم مً% 60 جالِ ؤنها بال والخ٘ىىلىحُا، الهلم مجاٛ في جٓضمها عيم ؤمٍغ

 اإلاغؤة وشاؽ ؤنّن  ،1914 ْبل الؿاثضة الُ٘غة قلذ َٓض ؤإلااهُا، في ؤما الهلماء، مجمىم مً% 20 بالهلىم اإلاشخًالث اليؿاء نضص
ٛ  َى الؿبُعي هً، ؾالبن َىا ومً عة،ٖثي ؤنماٛ بلى اليؿاء َجظبذ الحغب حاءث ختى وال٘ىِؿت، وألاؾُاٛ اإلاجز  بدْٓى

ٙا، حلترابن في ننها ؤإلااهُا في اإلاغؤة ازخلُذ ولهظا اإلاغؤة، خماًت ؤحل مً الاَخمام ثوعٖؼ  َىإ اليؿاء اَخمذ خُث وؤمٍغ

 عحلها َى اإلاغؤة نالم بنّن " Hithler لهخلغ الشهحرة باإلآىلت الُىم ختى مخإزغ ماػاٛ ألاإلااوي اإلاجخمو ؤنّن  بال بالغحل باإلاؿاواة

 الجهىص ٗل مً مالغى َهلى. 43"للغحل الغثِسخي اإلاجاٛ اإلاغؤة جٓخدم ؤن الطىاب مً ؤهه وشهغ وال ومجزلها، وؤؾُالها وؤؾغتها

                                                           
 .138-137تاج عطاء اهلل، مرجع سابق، ص  - 41

.140-138ادلرجع نفسو، ص ص  - 42
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. 50كاميليا عبد الفتاح، مرجع سابق ،ص  - 
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 خُث بالضزل، ًخهلٔ َُما زاضت الًغبي، الغحل مؿخىي  صون  جبٓى ؤنها ؤزبذ الىاْو ؤنّن  بال الًغبُت، باإلاغؤة للغقي اإلابظولت

  ؤنلى الًغبي الغحل ؤنّن  هجض
ًا
 .  44الىقُُت هُـ ٌشًالن ؤنهما مً الغيم نلى اإلاجخمهاث، َظٍ في اإلاغؤة مً صزال

  الطىانت لكهىع  ٗان َلٓض الجؼاثغ، في اإلاغؤة لىغو باليؿبت ؤما     
ًا
 الطىاعي الؿابو بضؤ خُث ٖٙل، اإلاجخمو نلى واضحت آزاعا

٘دسح ًىدشغ ظا الؼعاعي، الٓؿام ٍو ا اإلاغؤة وغو في حًحراث بخضار نلُه جغجب ما َو َؼ  للهمل، زغوحها بؿبب ومٙاهتها ومٖغ
ت ال٘مي، الؿابو اٖدؿبذ الخًحراث َظٍ الجؼاثغي، للمجخمو وؤلاحخمانُت ةؤلاْخطاصي الخىمُت قغوٍ ؤوحضجه الظي  بمشاٖع
ت اإلاغؤة   نضًضة مُاصًً في الهاملت الٓىي  غمً الجؼاثٍغ

ًا
ت وؿبت ْضعث خُث اإلاجخمو، خاحاث لخؿىع  هكغا  في اإلاغؤة مشاٖع

 خؿب% 13,17 ،1996 ؾىت اليؿبت َظٍ بلًذ خحن في لإلخطاء، الىؾجي للضًىان 1990 ؾىت بخطاثُاث خؿب% 10: بـــ الهمل

غ ت جٍٓغ ُما والهمل، الؿٙان مضًٍغ ت اإلاغؤة لىاْو جُطُل ًلي َو ٓا الجؼاثٍغ : نىامل لهضة َو

ت الضولت ؤولذ :وجدزيبها اإلاسأة حعليم-1   ومجاهِخه صًمٓغاؾُخه مً وحهلذ للخهلُم ٖبحرة نىاًت الجؼاثٍغ
ًا
  واحبا

ًا
 ْامذ ؤؾاؾُا

ت، اإلاىكىمت نلُه ت الضولت ؾهذ ٖما التربٍى حر بلى الجؼاثٍغ  اإلاخىؾـ، ،الابخضاجي الخهلُم ؤؾىاع مسخلِ في الدؿهُالث ٗل جَى

ٛ  ،45والجامعي الثاهىي  ت وؿبت ًىضح الخالي والجضو . 2005-2004 ؾىت الخهلُم مغاخل ٗل في الُخُاث مشاٖع

 .اإلاخخلفــت الخعليــم مساحــل في اليظـاء مشـــازلت 1-1

 .2005-2004 طىت الخعليــم مساحـــل مل في الفخيـــاث مشـــازلت ةوظب (:2)زقم الجدوىر 

 الفخياث مشازلت وظبت الخعليم مساحل

 %47.0 ؤلابخدائي

 %49.03 اإلاخىطؽ

 %57.72 الثاهىرر

 %57.5 الجامعي

غ: اإلاصدز ػاًا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ ت اإلاغؤة اإلاغؤة، ْو . 2005.ومهؿُاث واْو……الجؼاثٍغ

ٛ  ًبحن ت اإلاتزاًض الاعجُام ؤنالٍ الجضو ت اإلاغخلت سجلذ خُث الخهلُم، مغاخل إلاسخلِ باليؿبت الُخُاث، إلاشاٖع  ؤنلى الثاهٍى

 .%57.72 بلًذ وؿبت

 

 

                                                           
، يف علم النفس اإلكلينيكي، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة (غري منشورة)، أطروحة دكتواره إجرام المرأة في المجتمع الجزائري العوامل واآلثارمزوز بركو،  -44

. 90، ص2006/2007اجلامعية 
 .17، ص (2009منظمة ادلرأة العربية، اجلزائر،)، دراسة مسحية لمشروعات المجال االجتماعي للنهوض بالمرأة بالجمهورية الجزائريةعائشة عبد السالم، -45
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. الخنىيً أهمـــــاغ مخخلف على اليظـــاء جــــىشيع 1-2

ً باليؿبت  ت، الضولت خغضذ َٓض للمغؤة، اإلانهي للخٍٙى غ ؤن نلى الجؼاثٍغ ً الخهلُم ماؾؿاث جَى  َغص اإلاهىُحن والخٍٙى

 وؿبت 2003 ؾىت بلًذ َٓض والُخُاث، اليؿاء َيهً بمً جإَُل اٖدؿاب في الغايبحن لألشخاص الىىعي والخإَُل الخضٍعب
ً بمغاٖؼ الُخُاث الخداّ : الخالي الىدى نلى مىػنت %43.35 اإلانهي الخٍٙى

. 2003 لظىت الخنىيً أهمـــاغ مخخلـــف على الفخيـــاث جـــىشيع(: 3)زقم الجدوىر

 اليظبت ؤلاهـــار عدد الخنــىيً همـــؽ

  89850 ؤلاقــــامي الخنىيً

43.35% 
 40601 الخمهين ػسيق عً الخنىيً

 7408 اإلاظـــائي الخنىيً

 2423 بعد عً الخنىيً

 140237 اإلاجمـــىع

غ :اإلاصدز ػاًا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ ت اإلاغؤة اإلاغؤة، ْو . 2005.ومهؿُاث واْو……الجؼاثٍغ

ؼ    ً الخهلُم ْؿام بجسظ اإلاغؤة، باججاٍ حهىصَا ولخهٍؼ غ: ؤَمها ؤلاحغاءاث مً حملت اإلاهىُِحن والخٍٙى ً جؿٍى  لِشمل الخٍٙى
ُُت، اإلاىاؾٔ في الُخاة ً اإلاهىُت بالتربطاث زاضت بغامج بنضاص الٍغ ُاث اليؿاء لُاثضة مىحهت اإلانهي والخٍٙى  اللىاحي الحَغ

غ ؾىت، 30 الى ؾىت 25 مً للخمهحن اإلاترشحت لؿً ألاْصخى الحض جمضًض ،مطًغة ماؾؿاث بوشاء في ًغيً ً جؿٍى  نً الخٍٙى

غ بهض، ً جؿٍى   للبُىث، اإلاالػماث اليؿاء جٍٙى
ًا
ظا ،2004 َُُغي  مً بهؿالْا  اإلاتربطاث الُخُاث وؿبت بخىؾُو ؾِؿمذ ما َو

مىدهً حهت مً ٛ  َغضت ٍو  للبالص، ؤلاْخطاصًت الخىمُت في ؾاَمتوالم مىخج، نمل بهجاػ مً ًم٘نهً جإَُل نلى الحطى
ٗالت ،الاْخطاصي لالهضماج مغآَت آلُاث وحىص قل في زاضت ٗالت الشباب، وحشًُل صنم ٗى  الٓغع لدؿُحر الىؾىُت والى

ً مً الىىم َظا بةمٙان طلٚ بلى باإلغاَت اإلاطًغ،  جُُُ٘ه وبناصة الغؾمي يحر الهمل نلى الػىء حؿلُـ في اإلاؿاَمت الخٍٙى

. اؾدثماٍع وخؿً

 : ألاميــت محـــى 1-3 
ًا
 وحهلُم ألامُت إلادى وؾىُت ؾُاؾت الاؾخٓالٛ مىظ الجؼاثغ بهخهجذ الخهلُم، حهمُم ؾُاؾت نً َػال

 %26.5 بلى 2003 ؾىت لخطل ألامُت وؿبت جغاحهذ الًغع لهظا ؾؿغث التي البرامج وبُػل ألامُت، آزاع مً للخسُُِ ال٘باع

ؼا خؿب) 2005 ؾىت %21و  زاضت بطُت جمـ  ألامُت ؤنّن  وحض  خُث ،(CENEAP للؿٙان والخدالُل للضعاؾاث الىؾجي إلاٖغ
ت الُئت  .ؾىت 40 مً ألاٖثر الهمٍغ
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: والاقخصاد اإلاــــسأة -2

 الهمل ُْمت زالٛ مً مالخكتها ًمً٘ خُث" نامت والاحخمانُت ؤلاْخطاصًت بالخًحراث الجؼاثغ في اإلاغؤة نمل ًغجبـ   
 بشٙل الجؼاثغ في اليؿاء نضص جؿىع  َلٓض ،46"للضولت والؿُاسخي الٓاهىوي البىاء في مىحىصة الُٓمت َظٍ…  نمىمه ٍي للمجخمو

 مً %50 ًٓاعب ما ؤي ،امغؤة 15.642.000 منهم وؿمت ملُىن  32.2 بــــــ ،2004 ؾىت للؿٙان ؤلاحمالي الهضص ْضع خُث َام،
 اليؿبت ؤنّن  عيم الهام، اإلاجمىم مً %27.8 وؿبت ؤي ،8.762.000 ،2003 هتؽ اليشؿحن الؿٙان نضص بلٌ ٖما الؿٙان، مجمىم

  سجل ؤهه بال  الهمىم، نلى غهُُت جؼاٛ ما للهامالث ؤلاحمالُت
ًا
، جؿىعا

ًا
 نلى الجيـ خؿب الهمالت جىػنذ خُث ملحىقا

: الخالي الىدى

: الجيع حظب العمـــالت جىشيع 2-1

  (.2005-2000) الفترة خــالى الجيع حظب العمــالت جىشيـــع(: 4)زقم الجدوىر

 2005 الفسرر 2001 2000 الصىف

  49.780+ 6.228.772 6.178.992 العاملين مجمىع

  86.366- 5.345.223 5.381.909 زحاى

  86.466+ 883.549 797.083 وظاء

 18.0 1.28+ 14.18 12.89 اليظاء وظبت

غ :اإلاصدز ػاًا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ ت اإلاغؤة اإلاغؤة، ْو . 2005.ومهؿُاث واْو……الجؼاثٍغ

ٛ  مً اصة بيؿبت ؤي ،%14.18 بلى %12.89 مً الهامالث اليؿاء وؿبت جؿىع  ًخطح ؤنالٍ الجضو  بلًذ خحن في ،%1.28بــــــ جٓضع ٍػ

ُما ،%18: بــــــ ،2005 ؾىت وؿبتهً ت، الُئت مً ٗل خؿب اليؿاء جىػَو ًلي َو ظا الهاثلُت، والحالت الهمٍغ . اليشاؽ ْؿام ٖو

: العمسيــت الفئـــت حظب اليظـــاء جىشيـــع 2-2

. 2003و 1996 طىتي العمسيت الفئــت حظب اليظـــاء جىشيـــع(: 5)زقم الجدوىر

 2003 1996 العمسيت الفئاث

16-19 09.7% 03.5% 

20-24 20.6% 13.9% 

25-29 19.2% 21.6% 

                                                           
46

- Musette Said  Mahamam,L’ insertion des groupes vulnérables :un défi économique au Maghreb ?, 

1ier trimestre,1994,p :16.  
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30-34 14.9% 18.6% 

35-39 10.7% 17.6% 

40-44 08.9% 16.1% 

45-49 07.3% 12.9% 

50-54 04.1% 11.1% 

54-59 04.5% 07.2% 

 %04.4 %01.7 فىرر فما 60

ٛ  جدُٓٔ: اإلاصدز ؼ واإلاضازُل، الشًل خى م بخطاثُت مهؿُاث لإلخطاثُاث، الىؾجي اإلاٖغ .  241 ْع

ٛ  زالٛ مً   ت وؿبت ؤنلى ؤنّن  ًخطح ؤنالٍ، الجضو ت للُئت ٗاهذ ،1996 لؿىت الهمل ْىة في اليؿاء إلاشاٖع  خُث( 24-20) الهمٍغ

ت الُئت سجلذ خحن في ،%20.6 بـ ْضعث  الُئت َظٍ إلٖماٛ ٌهىص وطلٚ ،2003 لؿىت باليؿبت وؿبت ؤنلى( 29-25) الهمٍغ
ت، الُئاث باقي مو باإلآاعهت ٖبحر جىاحضَا مؿخىي  ًٙىن  ؤن يالؿبُو مً وبالخالي ، الجامهُت لضعاؾتها  سجلذ خحن في الهمٍغ

ت الُئت ّ  َما 60 الهمٍغ   وطلٚ ،1996 لؿىت باليؿبت وؿبت ؤْل َى
ًا
ت الُئت سجلذ بِىما للخٓانض، إلخالتها هكغا ( 19-16) الهمٍغ

  وطلٚ ،2003 لؿىت باليؿبت
ًا
. الضعاسخي لخدطُلها بجمامها لهضم هكغا

   . العـــائليت الحـــالت حظب العــــامالث اليظـــاء ــىشيــعث 2-3

ت اإلاغؤة نمل انخباعاث ؤخض بغاَت ًمً٘ ؾبٔ ما بلى بغاَت      اإلاغؤة نمل بضاًاث ٗاهذ خُث الهاثلُت، خالتها وهي ؤال الجؼاثٍغ

ت ظا اإلاتزوحاث يحر اليؿاء نلى الًالبُت في مٓخطغة الجؼاثٍغ  وبىاث الشهضاء بيؿاء ٌؿمحن وما) وألاعامل اإلاؿلٓاث ٖو
، اْخطاصًا ؾًالى جىمُت في ناملت ًض ٗل وؤَمُت ؤلاْخطاصًت الحاحت ًبرعٍ، ما ولهظا( الشهضاء

ًا
 وفي َظا حاهب بلى واحخمانُا

ت، وبىِخه وجٓالُضٍ اإلاجخمو مهاًحر غىء  والخمٍغؼ، الخهلُم وهي اإلاغؤة نمل محزث ومهً ؤنماٛ بغػث ما ؾغنان الٍُ٘غ
غ والخىمُت للخطيُو طلٚ بهض لُٙىن  ظا اإلاهىُت، اإلاجاالث َظٍ صاثغة جىؾُو في الضوع  ؤلاصاعة، وجؿٍى  عؤةالم ٌؿدثجي لم َو

 ألاؾغة اخخُاحاث جلبُت نلى الؼوج صزل ُٖاًت لهضم عاحو وطلٚ الؿابٓخحن، الُئخحن مً ؤْل بيؿب لً٘ اإلاتزوحت

. وألاعامل اإلاتزوحاث ويحر اإلاتزوحاث بحن الجؼاثغ في الهامالث اليؿاء جٓؿُم جبحن الخالُت واإلاهؿُاث

 

 .1997 لظىت ؤلاحخمـــاعيت الحـــالت حظب فىرر ماف 16 طً في العـــامالث اليظـــاء جىشيــع (:6)زقم الجدوىر

( ب)الى( أ) وظبت( ب) لليظاء النلي اإلاجمىع اإلائىيت اليظبت( أ) العامالث 

 % 4.91 4336 %34.08 213 متزوحاث

 % 10.39 3069 %51.04 319 متزوحاث غير
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 % 30.41 171 %8.32 52 مؼلقاث

 % 5.9 695 %6.56 41 أزامل

 % 7.56 8271 %100 625 اإلاجمىع

Source: ABUNASE, Julinda, Women employment and devellopement in the arab world , Mouton publisher, Birlin 1997, PP: 7-9. 

ٛ  ًكهغ    ، َما 16 مً ؾنهً جغاوح اللىاحي اإلاتزوحاث الهامالث وؿبت ؤن الؿابٔ الجضو  اإلاجمىم مً% 4,91: بــــ ْضعث َّى

 وهي ألازحر في لُإحي ،%10,39: بـ اإلاتزوحاث يحر وؿبت زم% 5,9 بلًذ والتي ألاعامل وؿبت لخإحي وؿبت، ؤْل وهي لليؿاء، ال٘لي

 .ؤػواحهً نً واإلاىُطالث باإلاؿلٓاث والخاضت% 30,41 ألانلى اليؿبت

. واإلاىؼقــت الخعليمي اإلاظخىير حظب العـــامالث اليظـــاء جـــىشيع 2-4

. 2003 لظىت واإلاىؼقت الخعليمي اإلاظخىير حظب العـــامالث اليظــاء جىشيـــع (:7)زقم الجدوىر

 اإلاجمىع العالي الثاهىرر اإلاخىطؽ ؤلابخدائي اإلاخمدزطاث أميت 

 100 27.50 33.10 18.30 8.80 2.10 10.20 الحظس

 100 1050 18.80 18.10 17.40 2.70 32.50 السيف

ٛ  الخدُٓٔ :اإلاصدز . 2003 الثالث الؿضاسخي والبؿالت الشًل خى

ٛ  مً    اث اليؿاء حشًُل مهضالث اعجُام ًخطح ؤنالٍ الجضو اتهً إلاسخلِ باليؿبت الحػٍغ  مو باإلآاعهت الخهلُمُت، مؿخٍى
ُُت، هكحرتها هىص الٍغ ُُت، اإلاغؤة حهِشها التي الكغوٍ بلى انخٓاصها في طلٚ َو  َتباإلغا الضعاؾت، مٙان ؤلاْامت مٙان َبهض الٍغ

ُُت، اإلاىاؾٔ في الىٓل وؾاثل مدضوصًت بلى  مما حهلُم، مً لُخُاثا نلُه جدطل ما مؿخىي  نلى جازغ التي الهىامل مً الٍغ
غ التي اإلاضًىت، في اإلاغؤة ن٘ـ نلى الهمل، في خكىقهً نلى ،ؾلبا ًىه٘ـ ظا ،ثواإلاىاضال الىٓل وؾاثل لها جخَى ض ما َو  ًٍؼ

، مسخلِ في الهلمي الخدطُل في َغضها في   ًىه٘ـ مما ؤؾىاٍع
ًا
. الهمل في َغضها نلى بًجابا

: اليشــــاغ قـــؼاع حظب العــــامالث اليظـــاء جـىشيـــع 2-5

ت اإلاغؤة اؾخؿانذ     ض ؤن الجؼاثٍغ  الخمٍغؼ مهىت بلى بغاَت بىاؾؿتها، وجخُانل بها حهمل التي ؤلازخطاضاث مؿاخت مً جٍؼ
ا،ث ػالذ وال ؾبهتها التي والخهلُم ا، والطىاعي ؤلاصاعي  اإلاجاٛ َاْخدمذ محَز ٛ  ويحَر  الٓؿاناث مسخلِ ًبرػ الخالي والجضو

ت اإلاغؤة بها حهمل التي . الجؼاثٍغ

ر العـــامالث اليظـــاء جـىشيع(: 8)زقم الجدوىر
ًا
(. 2003-1982) طىت مً اليشـــاغ لقــؼاع وفقــا

 2003 1996 1989 1987 1984 1983 1982 اليشاغ قؼاع

 11.00 1.80 3.50 2.70 2.30 4.80 3.40 الفالحت

 24.20 7.40 11.50 12.4 13.30 15.0 14.3 الصىاعت
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 1.30 1.90 3.00 3.40 3.50 2.30 1.50 العمىميت وألاشغاى البىاء

 2.90 4.60 2.80 3.40 5.30 3.80 2.50 الخجازة

 12.40 23.00 2.40 7.90 11.40 10.40 12.10( الىقل) الخدماث

 48.4 61.30 70.6 64.30 64.20 63.70 64.40 ؤلادازة

 100 100 100 100 100 100 100 ؤلاحمالي

 :الخالُت اإلاغاحو نلى باإلنخماص الباخثت مً: اإلاصدز

-1H, Banchabira, Femme et la lecture de la presse en algérie, femme et développement, edition C.R.A.S.C, 1995, P : 57. 

م ؤلاخطاثُت اإلاهؿُاث لإلخطاثُاث الىؾجي الضًىان -2 م ،(1992)  23 ْع ٛ  والخدُٓٔ ،(1996)254 ْع  .2003 الثالث الؿضاسخي والبؿالت الشًل خى

ٛ  مً ًدبحن     غة اإلاهؿُاث خؿب الجضو   ألاٖثر هي جبٓى ؤلاصاعة ؤنّن  ،2003 ياًت بلى اإلاخَى
ًا
 مً% 48.4 بيؿبت لليؿاء اؾخسضاما

 الٓػاء ْؿام ًليها ،47والخهلُم والتربُت الصحُت ؤلاصاعاث في مىحىصة اليؿبت َظٍ ؤنّن  الهلم مو الهامالث، اليؿاء مجمىم

 في اليؿاء وؿبت بلًذ ٖما ،2008 بخطاثُاث خؿب للٓػاة، ال٘لي اإلاجمىم مً ،%37 وؿبت َُه الٓاغُاث نضص بلٌ الظي
200948 ؾىت%   78 وؤلانالم الصحاَت وفي ،2007 ؾىت% 60 الصحت ْؿام

 الهام اإلاجمىم زلث اإلادامُاث جمثل خحن في ،

 مً ؤٖبر نضص ٌؿخىنب الطىانت ْؿام ؤضبذ طلٚ بلى بغاَت  وؿاء، ًَ الٓاهىن  ؤؾاجظة مً% 40 ًٓاعب وما للمدامحن،

 ،2003 ؾىت في% 24.20 بلى اليؿبت َظٍ واعجُهذ ،1996 ؾىت زالٛ َٓـ% 7.40 ٗان خُث اإلااغُت، بالؿىىاث مٓاعهت اليؿاء
بٓى   اليؿاء جىاحض ٍو

ًا
 مً% 2 مً ؤْل ٌشًل ٗان الظي الُالخت ْؿام بِىما الهمىمُت، وألاشًاٛ البىاء ْؿام في غهُُا

 اإلااؾؿاث ًملً٘ مؿخسضماث ؤو مٓاوالث وؿاء بكهىع  ؾمذ مما ،2003 ؾىت% 11 بلى به اليؿبت وضلذ ،1996 ؾىت اليؿاء
هغغً  التي ومهاًحٍر وجٓالُضٍ، الجؼاثغي  للمجخمو ؤلاحخمانُت باإلاهخٓضاث مشبهت جِبالتر َظا وؤؾباب نمل، مىاضب َو

ت اإلاغؤة جىاحض حهخبر ت، ٗاإلاٙاجب مًلٓت ؤماًٖ في الجؼاثٍغ  مدُؿها، مغاْبت ؾهىلت بلى بغاَت لها، آمً الخهلُم وحجغ ؤلاصاٍع

 . 49جىٓالث جخؿلب التي اإلاهً ن٘ـ نلى

ٛ  جىاحه التي الخدضًاث ؤزؿغ مً البؿالت مشٙلت حهض: والبؼالــــت اإلاـــسأة-3 ا، الهغبُت الضو % 20-15 بحن ما جترواح خُث وؤٖبَر
ا% 3 بمهضٛ وجتزاًض ،2002 لهام الؿٙان حجم مً ا والجؼاثغ ،50ؾىٍى ٛ  مً ًٖحَر  قاَغة مً ٖظلٚ حهاوي الهغبُت الضو

ت وؿبت في الخؿىع  مً الغيم ونلى البؿالت، ّ  في اإلاغؤة مشاٖع ، اليؿاء تهضص الكاَغة َظٍ ؤنّن  بال ٛالهم ؾى
ًا
 ْضعث َٓض ؤًػا

 جضَىع  بلى ؤصي الظي ألامغ ،478000 بلى 1995 ؾىت لترجُو 23000 َى 1977 ؾىت في ونضصَا ،1973 ؾىت% 2.5: بـ  البؿالت وؿبت

                                                           
: تاريخ االطالع  .http:// etudiantdz.net/vb/showthtead.php ?t=1198مقال متاح على ادلوقع ( وضعية ادلرأة يف اجملتمع اجلزائري) -47

 .23:30على الساعة  30.04.2013
 //:http، مقال متاح على ادلوقع قالمرأة الجزائرية في مواقع صنع القرار الواقع واالفا: دراسة حولنعيمة مسينة،  -48

www.alnoor.se/article.asp?id=147351. 
، المرأة والعنف في المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية على عينة من النساء المعنفات بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بقسنطينةقنيفة نورة،  .-49

. 190، ص2010-2009يف العلوم، ختصص على اجتماع التنمية، جامعة منتوري قسنطينة، السنة اجلامعية ( غري منشورة)اطروحة دكتوراه
 .5، ص 2007، ، تقرير إقليمي عن الدراسات المسحية للمشروعات الموجهة للمرأة العربية في مجال اإلقتصادبشري خليفة الزعيب -50
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ت، لألؾغ الهاثلي ؤلاْخطاص   جىسُؼٛ ألاؾغة، محزاهُت في للمؿاَمت نمل نً للبدث اإلاغؤة اغؿغ مما الجؼاثٍغ
ًا
 ؾىت وؿبُا

 .51بؿالت 24900 بلى 2005 ؾىت لخطل بؿالت، 347000 البؿاالث نضص ْضع خُث ،2003

هىص       نغوع جٓضًم نلى حهمل التي الشباب حشًُل ؾُاؾت مثل البؿالحن، بصماج في الضولت جدبهها التي للؿُاؾاث طلٚ َو
 خىالي ؤنّن  بط بال٘باع، مٓاعهت مغجُهت بؿالت مهضالث حهٍغ التي الُئت هي الشباب َئت ؤنّن  الهلم مو البؿالت، وؿبت لخُؼ

م جٓل ،2006 ؾىت البؿالحن مً% 70.1 ظا ؾىت، 30 نً ؤنماَع اث في ختى َو اٍ ؤْو ه الظي اإلاالي الَغ  الجؼاثغي  ؤلاْخطاص نَغ
 .52الدؿهُىاث َترة في

ت، ألاؾغة حهِشها التي الطهبت ؤلاْخطاصًت الكغوٍ صَهذ: السطمي غيـــس والعمــل اإلاـــسأة-4  اإلاىاص ؤؾهاع واعجُام الجؼاثٍغ
ظا الًظاثُت،  الغؾمُت، يحر ألاوشؿت بهؼ مؼاولت بلى باإلاغؤة ألاؾغة، اخخُاحاث جلبُت نلى ألاب ؤو الؼوج صزل ْضعة نضم ٖو

ها التي ؤلاْخطاصًت الخدىالث بلى بغاَت   الجؼاثغي، اإلاجخمو ٌهَغ
ًا
 اإلاغؤة ولىج بلى انُتؤلاحخم الهىامل مً الهضًض ؾاَمذ ؤًػا

 مماعؾت في مهم ؤزغ له ٗان ألازحر َظا ،1984 حىان ألاؾغة ْاهىن  الهىامل َظٍ ؤبغػ  ومً الغؾمي، يحر الٓؿام في الهمل بلى

   .53الؿالّ بهض ألاؾغة بنالت نً مؿاولت اإلاغؤة ؤضبدذ خُث الغؾمي، يحر الٓؿام في للمهً اليؿاء مً نضص

 خُث ،..… والؿغػ  الخُاؾت مثل الخٓلُضًت ألاوشؿت مً نضص مماعؾت في اإلااضخي، في الغؾمي يحر اإلاغؤة نمل جمحز خُث    
ٛ  في بما اإلاهً َظٍ اإلاغؤة جماعؽ  بمماعؾت لها ؾمدذ وؤلاحخمانُت الاْخطاصًت الخًحراث ؤنّن  بال زاضت، وعشاث في ؤو اإلاجز

اث بُو اإلاالبـ، مبي الظَب، بُو اإلادالث، في البُو) الخجاعة مثل ألاوشؿت مً نضص  وؿبت ؤنّن  ؤلاخطاثُاث وحشحر ،(الحلٍى
  نٍغ الغؾمي يحر الٓؿام في للهمل اإلاغؤة مماعؾت

ًا
  جؿىعا

ًا
 ما سجل  اهه الا ،% 24.6 ماغُت ؾىىاث في بلٌ خُث ملحىقا

ض ، 54اإلاجزلي الهمل زاضت الشًل بحمالي مً 2005 ؾىت% 40 ًٓاعب  الغؾمُت ًغى اليشاؾاث مً% 96.1 ؤنّن  ؤلاخطاثُاث وجٖا
ٛ  في جخم  . 55متزوحاث وؿاء ًَ الهامالث مً% 56.4 وخىالي ٗىقُُت، ؤو بمغجب البِذ زاعج جخم% 53و اإلاىاػ

 

 

 

 

 
                                                           

51- Musette Belhawari Djamila :Les pratique informelles des femme en milieu urbain,cas 
algerien,in/Cread,volum 1,Rostomia,Alger,2006,P :123. 

، 2008مارس  18-17الىادلؤدتر الدويل حول أزمة البطالة يف الدول العربية،  قدمت حبث ورقة البطالة في الجزائر مقارنة تحليلية وقياسية، شييب عبد الرحيم،  -52
 .11القاىرة، ص 

53- Musette belhawari djamila :L’activité informelle des femmes d’alger et son rapport à la 

famille :récits de vie in/Changement familier changement social, acte du 3éme 

coloque,No:3,alger,2006,p :193. 
 .35، ص2005كلفة باألسرة وقضايا ادلرأة، مرجع سابق، تقرير الوزارة ادلنتدبة امل -54
، الورشة اإلقليمية حول احلقوق الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة في الدول المغاربية: تقرير تحليلي لخمس دراسات وطنية حولحفيظة شاكر،  -55

 .190، ص23/11/2005-12قد مبدينة تونس، خالل الفرتة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة يف بلدان ادلغرب العريب، ادلنع
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:  والظيـــاطــت اإلاـــسأة-5

:   القـــساز اجخـــاذ مىـــاصب في اإلاـــسأة مشـــازلت 5-1

 جىاحض ؤنّن  بال الؿُاسخي، الهمل َيها بما الهمل، حاالثم ٗل في والغحل اإلاغؤة بحن الجؼاثغي  الٓاهىن  مؿاواة مً بالغيم    

  ٌهض اإلاجاٛ َظا في اليؿاء
ًا
  وطلٚ الغحاٛ، بهضص ْىعن ما بطا مددشما

ًا
 ،56جىاحهها التي والؿُاؾُت ؤلاحخمانُت للمٓاومت هكغا

ت ؤنّن  بال اإلآاومت َظٍ مً وبالغيم هُت اإلادلُت الاهخساباث في اإلاغؤة مشاٖع ذ والدشَغ   نَغ
ًا
، جؿىعا

ًا
 سجلذ خُث ملحىقا

ت تها سجلذ بِىما ،امغؤة 60 ،1967 ؾىت البلضًت الشهبُت اإلاجالـ في اإلاغؤة مشاٖع  الشهبُت اإلاجالـ في 1969 ؾىت مشاٖع

ٗاتهً سجلذ خحن في ،امغؤة 45 الىالثُت  اإلاؿاواة نلى الخإُٖض مً َالبريم وؿاء، 10 ،1976 ؾىت الشهبي اإلاجلـ في مشاع
  واإلاهُىت اإلاىخسبت اإلاجالـ في اليؿاء جمثُل ؤنّن  بال الخمُحز، ونضم

ًا
، غهُُا

ًا
 للمضة %7.75 البرإلاان في اليؿاء جمثل خُث حضا

مً٘ ،2007-2002 للمضة %6.90 ًمثلً ًٖ ؤن بهض ،2007-2011  البرإلااهاث في اإلاىخسباث لليؿاء الػهُِ الحػىع  بعحام ٍو

 .57الؿُاؾُت لألخؼاب الاهخسابُت اللىاثذ في لليؿاء الػهُِ بالحػىع 

ت باليؿبت ؤما     الحٙىمت اخخىث َٓض الهامت، ؤلاصاعة في الٓغاع اجساط مىاضب جٓلض في اإلاغؤة إلاشاٖع
ًا
ٓا  3 ،2005 إلخطاثُاث َو

ت مىاضب جٓلضن ،1982 مىظ بمغؤة 17) وػٍغاث 58(بالخاعج مهخمضجان ازيخان منهما) ؾُحراث 4و ،(وػاٍع
 بمغؤجحن جٓلضث ٖما ،

ىإ ،59خؼب ةعثِـ مىطب  وضلذ ٖما ،CNES والاحخماعي الاْخطاصي اإلاجلـ في مؿدشاعث مىطب ٌشًلً وؿاء 6 َو
ى والىٓض، الٓغع مجلـ ونػى الجؼاثغ، بىٚ مداَل مىطب بلى اإلاغؤة  اليؿاء جىاحض ؤما البالص، في هٓضًت ؾلؿت ؤنلى َو

  امغؤة نُيذ َٓض ،2005 بلى الدؿهُيُاث نهاًت مً الؿامُت اإلاىاضب في
ًا
ٛ  والُا  زاعج( 2)والُخحن جبهتها ،1999 ؾىت مغة ألو

.  60صواثغ عثِؿاث( 11)و للىالًاث، ناماث مُدشاث( 4)و للىالًاث ناماث ؤمُىاث 3و مىخضب( 1)ووالي ؤلاؾاع

: ألامىيـــت ألاطـــالك في اإلاـــسأة مشــازلت 5-2

:  ٗالخالي مىػنحن 7341 بلى الؿلٚ َظا في ،2005 ؾىت لليؿاء ؤلاحمالي الهضص وضل َٓض الىؾجي ألامً مجاٛ في ؤما  

. 2005 لظىت الـــىػني ألامـً طلو في العـــامالث اليظــاء جـــىشيع (:9)زقم الجدوىر

 العدد ألاطالك

ٛ  نمُض  01 شغؾت ؤو

                                                           
56- Sai Fatima Zahra,Les femmes dans les instances législatives et gouvernement en algérie in/femme 

et développement,Acte de l’atelier,organiser par Cread,L’office de la publication 
universitaire,Oran,Aout,1995,P :176 

57
 .18ص (.2011-2008)، اجلزائر الحقوق اإلنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع اإلجتماعيتقرير حول التحليل الوطين،  -

. 41، ص 2005، المرأة الجزائرية، واقع ومعطياتتقرير الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضيا ادلرأة،  -58
. 64، ص2004الدورة العامة العادية اخلامسة والعشرون، ديسمرب النساء وسوق العمل،: رير اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعيتق -59
 .41، ص النساء وسوق العمل: تقرير اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي -60
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 10 شغؾت نمُض

 33 شغؾت مداَل

 338 شغؾت غابؿت

 03 الهمىمي للىكام شغؾت غابؿت

 685 شغؾت مُدشت

ٛ  خاَل  26 الهمىمي للىكام ؤو

 99 للشغؾت عثِسخي مدٓٔ

 70 الشغؾت مدٓٔ

 108 الهمىمي الىكام خاَل

 2735 الهمىمي الىكام نىن 

 4126 اإلاجمىع

غ: اإلاصدز ػاًا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ . 2005 ،ومعؼياث واقع الجصائسيت اإلاسأة اإلاغؤة، ْو

ت اإلاضهُت الحماًت َُاٗل في اليؿاء بصماج جم َٓض اإلاضهُت، للحماًت باليؿبت ؤما : الخالي الىدى نلى والهملُت منها ؤلاصاٍع

 .2005 لظىت اإلادهيت الحمـــايت هيـــامل في اليظـــاء جــــىشيع(: 10)زقم لجدوىرا

 العدد ألاطالك

 15 ؾامُت بؾاعاث

 171 مضهُت خماًت غابؿاث

 25 الػابؿاث ضِ

 166 اإلاضهُت الحماًت ؤنىان

 55 جٓىُت ؤؾالٕ

ت ؤؾالٕ  297 مشتٖر

 07 اإلاهىُحن الهماٛ

 782 اإلاجمىع
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غ: اإلاصدز ػاًا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ . 2005 ،ومعؼياث واقع الجصائسيت اإلاسأة اإلاغؤة، ْو

ت باليؿبت ؤما: القظــــاء طلو في اإلاـــسأة مشــــازلت 5-3  مجلـ عثِـ مىطب اإلاغؤة جٓلضث َٓض الٓػاء، في اليؿاء إلاشاٖع
ىإ  ،193 مجمىم مً مد٘مت عثِؿت 29 بلى بغاَت الٓػاجي، اإلاجلـ عثاؾت مً امغؤجحن وجم٘ىذ الضولت،  مىطب في بمغؤة َو

ُل ت، ٖو ى جدُٓٔ ْاضخي 404 مجمىم مً ْاغُت 137 نضصًَ ىبل َٓض الخدُٓٔ ْاغُاث ؤما حمهٍى )  الثلث ٌهاصٛ ما َو

 في %21 وؿبت اليؿاء وجمثل ،61الهلُا اإلاد٘مت في 06و الضولت مجلـ في 06 مهً ْؿم عثِؿت 12 َىإ طلٚ بلى بغاَت ،(34%

62اإلاداٖم في %39.56 الٓػاثُت، اإلاجالـ
ض ،  الهمىم ونلى ْاضخي، 49 بحن مً ْاغُت 20 مؿخىاٍ نلى الضولت مجلـ سجل ْو

 ؤي ْاٍع، 3041 بحن مً 1056 نضصًَ بلٌ َٓض خالُا ؤما ْاغُا، 2897 مجمىم مً 957 الٓػاة اليؿاء نضص 2004 ؾىت بلٌ

 .63%34.72 بيؿبت

ذ ألازحرة، الؿىىاث وفي      ت اإلاغؤة ؤوغام نَغ   الجؼاثٍغ
ًا
، جؿىعا

ًا
 بهض يالىؾً الشهبي اإلاجلـ في اإلاغؤة جىاحض ؤنّن  خُث ملحىقا

هُت الاهخساباث ، 462 بحن مً ،(الجؼاثغي  البرإلاان في هاثبت امغؤة 146 ؤي)مٓهض 146 بـ ًٓضع ؤضبذ ،2012 ماي 10 لـ الدشَغ
ًا
 مٓهضا

ظلٚ ،2012 ؾىت% 31.60 بلى ،2007 ؾىت% 7.78 مً واهخٓلذ مغاث ؤعبهت مً ؤٖثر اليؿبت جػانُذ خُث  خػىع  جؿىع  ٖو
.  الضولت ماؾؿاث ومسخلِ الٓػاثُت والجهاث ٗالحٙىمت للضولت الؿامُت اضباإلاً وفي ألامت مجلـ في اإلاغؤة

 جؿىع  في بإهه اإلاغؤة، بدشًُل واإلاخهلٓت لإلخطاثُاث الىؾجي الضًىان نً الطاصعة 2011 لؿىت ؤلاخطاثُت اإلااشغاث وجُُض    

  اإلاشخًالث اليؿاء وؿبت جٓضع خُث مؿخمغ،
ًا
 بلى 2005 ؾىت 1.193.500 مً حًالثاإلاش نضص اهخٓل خُث ،% 16.3 بـ خالُا

 ،2011 ؾىت اليشاؽ ْؿاناث خؿب اإلاشًلحن الؿٙان لخىػَو وباليؿبت ،2011 ؾىت 1.561.000 بلى زم ،2010 ؾىت 1.474.000

 الخضماث في% 4.3 و الطىانت في% 21.5و الهمىمُت، وألاشًاٛ البىاء في% 1.6و الُالخت، في% 3 ًمثل اليؿاء نضص َةن
ت، ت، يحر الخضماث في% 63.1و الخجاٍع  مىظ اليؿاء ْبل مً اإلايشإة اإلاطًغة اإلااؾؿاث نضص بلٌ طلٚ بلى باإلغاَت الخجاٍع

ش ى مباشغ، شًل مىطب 72.883 بوشاء ننها هخج ماؾؿت 25.803 ،2012 صٌؿمبر 31 ياًت بلى 1997 ؾىت الجهاػ اهؿالّ جاٍع  َو

. شإةاإلاً للماؾؿاث ؤلاحمالي الهضص مً% 10 وؿبت ًمثل ما

و وؿبت َةن ،الاؾدثماع نالم اإلاغؤة لىلىج باليؿبت      ت اإلاشاَع  واإلاخىؾؿت الطًغي  اإلااؾؿاث ضاخباث لليؿاء الاؾدثماٍع

 في الهامالث اليؿاء نضص بلٌ َٓض الهمىمي، الىقُِ في اإلاغؤة وغهُت بسطىص ؤما ،%8و% 6 بحن ًتراوح 2011 و 2005 بحن

 ؤما مخٓانضاث،% 11.3 و مىقُاث% 88.7 بُنهم مً ؤلاحمالي الهضص مً%  31.8 بيؿبت ؤي امغؤة 607.160 الهمىمي الىقُِ
 الهمىمُت، الصحت في% 20و الىؾىُت، التربُت في% 42 وؿبت جمثل اليؿاء ؤنّن  هجض الٓؿاناث، خؿب اإلاغؤة لخىاحض باليؿبت

ً في%  2و اإلاالُت، ْؿام في% 4و الهلمي، والبدث الهالي الخهلُم في% 8و اإلادلُت، والجماناث الضازلُت في% 13و  الخٍٙى
ت، للضواثغ باليؿبت ؤما زغي،ألا الٓؿاناث في% 11و اإلاهىُحن، والخهلُم  وؿبت ًبلٌ الهامالث لليؿاء ؤلاحمالي الهضص َةنّن  الىػاٍع

 وجمثل ،(نلُا مىاضب ٌشًلً 263و نلُا، وقاثِ ٌشًلً بمغؤة 41) الٓغاع ضىو مىاضب ٌشًلً 3.4 بُنهً مً% 17.793

 الاحخماعي الػمان ضىاصًٔ) الىضاًت جدذ للهُئاث باليؿبت ؤما ،%37.94 الٓؿام في اإلاشخًالث لليؿاء ؤلاحمالُت اليؿبت
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. 43صتقرير الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة، مرجع سابق،  -
62- Mecanisme africain d’evaluation par les pairs : Travail du groupe développement  

socioeconomique,2005,p103. 
. 43تقرير الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة، مرجع سابق، ص -63
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اًت الىؾجي اإلاههض) الىضاًت جدذ الهُئاث في نام مضًغ مىطب ؾُضجان حشًل: 2012 لؿىت َاليؿبت(: اإلاسخطت والهُئاث  للْى

ئؿت 62و الىضاًت جدذ الهُئاث في َُٙل مضًغة 18و ،(الهمل لؿب الىؾىُت والهُئت اإلاهىُت ألازؿاع مً ٗالت ٍع  ؤما والثُت، و
اث، َظٍ جغؤؽ ؾُضاث 3 جىحض الىالثُت، الدشًُل إلاضًغاث باليؿبت  ؾُضاث 3 ؤًػا َىإ الهمل إلاُدشُت باليؿبت اإلاضًٍغ

  .64للهمل والثُاث مُدشاث

 

 

: الخاجمت

اجو مً اإلاضازلت في نغغه جم ما زالٛ مً       وبحن حهت مً الهاملت للمغؤة الجؼاثغي  للمشغم الٓاهىهُت الحماًت نلى جضٛ ْو
 الٓىاهحن حمُو الجساط الجؼاثغي  اإلاشغم ؾعي مً بالغيم اهه هجض ، اإلاجاالث مسخلِ في الهاملت للمغؤة الهملي الهملي الىاْو

ّ  َىالٚ ؤن جضٛ ؤلاخطاثُت واإلااشغاث الهملي الىاْو ؤن بال الهاملت، للمغؤة الٙاملت ّالحٓى بػمان الُُ٘لت  وؤلاحغاءاث  َغ
ظا الهاملت، للمغؤة الهملي الىاْو وبحن الٓىاهحنٌ بلي جضنىا ما بحن واضح ٛ  بًجاص في ملُا للخُ٘حر ًضنىها ما َو  بحغاءاث ؤو خلى

 نلى بًجابا ؤًػا طلٚ ًىه٘ـ وبالخالي اإلااؾؿت، صازل اإلاغؤة مغصوص نلى بًجابا ًىه٘ـ مما ، الُجىة َظٍ جٓلُظ شانها مً

 .ؤَضاَها جدُٓٔ نلى ْضعتها ونلى اإلااؾؿت

 :إلاساحعا قائمت

 اإلاجلض الؿهىصًت، الهغبي، الخلُج عؾالت مجلت ،العسبي الؼفل شخصيت على اإلاسأة لعمل والتربىرر الظينىلىجي ألازس اإلاسؼهجي، ؤخمض الؿُض .1
. 15 ص ،1990 ،34 الهضص ،10

ل ،2 الهضص ،11 اإلاجلض مطغ، الىُـ، نلم في نغبُت صعاؾاث مجلت ،وصفيت دزاطت العمل، أمالً في اإلاسأة طد العىف مدمض، ؾهض مدمض .2  ؤٍَغ
. 340 ص ،2012

 مجلت ،ألازدن في العامالث وغير العامالث ألامهاث أبىاء مً عيىت لدي الراث مفهىم بين الفسرر ْىاؾمت، ًىؾِ ؤخمض ضىالحت، ؤخمض مدمض .3
ؼ ت البدىر مٖغ . 222 ص ،1994 ،04 الهضص ،3 اإلاجلض ْؿغ، ْؿغ، بجامهت التربٍُى

. 110 ص ،(1998 مطغ، للؿبانت، الهغبُت النهػت صاع) ،اإلاسأة طينىلىحيت لُخاح،ا نبض ببغاَُم ٗامُلُا .4

 مديىت في الخاصت اإلاؤطظاث في العامالث وغير العامالث أبىاء لدي ؤلاحخماعي الىفس ي للخىافق مقازهت دزاطت ال٘دلىث، شحاصة خمضي ؤماوي .5

. 55 ص ،2011/ 2010 الجامهُت، الؿىت َلؿؿحن،  –يؼة مُتؤلاؾال الجامهت الىُـ، نلم في( ميشىعة يحر)ماحؿخحر عؾالت ،غصة

 ماحؿخحر عؾالت ،غصة قؼاع في الفلظؼيييت الىػىيت الظلؼت مؤطظاث في العاملت اإلاسأة لدي الىظيفي ؤلاحترار الجمل، ؾهُض بؿام ؤماوي .6
. 18 ص ،2012/ 2011 الجامهُت الؿىت َلؿؿحن، يؼة، ؤلاؾالمُت الجامهت ألانماٛ، بصاعة في( ميشىعة يحر)

و نلى مخاح بدث ،العاملت اإلاسأة على وجأزيرها الىفظيت الظغىغ .7 ش  http : www.Kobania.net: اإلاْى . 21.32 الؿانت نلى ،22/03/2013 ؤلاؾالم جاٍع

 . ً ان ب  في( ميشىعة يحر) ماحؿخحر عؾالت ،قظىؼيىت مىخىزر بجامعت ميداهيت دزاطت ،ألاطسيت العالقاث على واوعهاطاجه الصوحت عمل ملُ٘ت، ٍػ
. 50 -49 ص ص ،2004/ 2003 الجامهُت الؿىت ْؿىؿُىت، مىخىعي حامهت التربُت، نلىم: جسطظ الىُـ، نلم

غة نبض ؤخمض الهبُضي، غُاء َُثم .9  ٗلُت مجلت ،ماعيتؤلاحذ الخيشئت بأطاليب وعالقخه العاملت اإلاسأة طد اإلاىحه الخعصب الهُ٘لي، ؾالم الَؼ
. 310 ص ،2011 ، 04 الهضص ،01 اإلاجلض الهغاّ، التربُت،
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 .12-6، ص ص 2013مارس   6اإلحتفال باليوم العادلي للمرأة،  كلمة السيد طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي مبناسبة -

http://www.kobania.net/
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 .247 ،ص(1999 ألاعصن، والخىػَو، لليشغ الثٓاَت صاع) ،البشسيت اإلاىازد إدازة الهؼة، خؿجي ؾهُض الهاصي، نبض نؼث حىصث .10

. 86 ص ،(2ؽ ،1994 لبىان، بحروث، الهغبُت، النهػت صاع) ،والصخصيت الؼمىح مظخىير الُخاح، نبض ابغاَُم ٗامُلُا .11
يب .12 . 98،ص(1993 لبىان، بحروث، الحضازت، صاع) ،اإلاسأة لدي والعائليت اإلاهىيت الحياة جمفصل نحروج، ٍػ
 مطغ، وصعاؾاث، بدىر الؿٙان، مجلت ،اإلاصسرر اإلاجخمع في حياتها على وأزسه ألاطسة جىظيم مجاى في لعاملت اإلاسأة دوزر وآزغون، مسلىٍ َشام .13

. 4 ص ،2000 ،61 الهضص
14. Clark,T,S,and Clark.D,Predicting social academic, achievement for college women with and without precollege leadership, Journal of college 

student development,No:35,1994,p:103.م نبض ًاؾغ الؿهض، مدمض ؤخمض  ماجت مجلت ،إطالمي مىظىزر مً العمل وقىة اإلاسأة الحىعاوي، الٍ٘غ

 .26 ،ص2000 ،1الهضص ،15 اإلاجلض ألاعصن، والضعاؾاث، للبدىر
 .139ص ،1995 زاص، نضص ،11 اإلاجلض مطغ، الؿُل، زٓاَت مجلت مصس، في الخىميت مجاالث في اإلاسأة مشازلت خؿً، َغزىضة .15
ا .16 ت، الخىمُت في الهغبُت اإلاغؤة صوع  مىخضي بلى ْضمذ بدث وعْت ،ؤلادازيت الخىميت في اإلاظلمت اإلاسأة دوزر اإلاىظعي، ؾهُض ؾالم بيذ ٍع  اإلاىكم ؤلاصاٍع

ت، للخىمُت الهغبُت اإلاىكمت ْبل مً  .67ص ،2011 ؤٖخىبغ مؿٓـ، نمان، ؾلؿىت ؤلاصاٍع
17. Flynn,D,&Oldhan,L,Women’s economic activities in Jordan, a women in development technical assistance project,USA,1999,P:84. 
 والهشغون، الحاصي الٓغن  وجدضًاث اإلاغؤة ماجمغ َهالُاث غمً ْضمذ نمل وعْت ،مصس في الخىميت مجاالث في اإلاسأة مشازلت خؿً، َغزىضة . 1

. 95ص مطغ، وألامىمت، للؿُىلت الٓىمي اإلاجلـ ْبل مً اإلاىكم ،(1994 حىان 8-7) بحن اإلاىهٓض
19. Droid de l’homme et application des lois (manuel de formation des services de police),Nation unies,New York, Genève,1997,P :56 
 صون  ،2009 الجؼاثغ، الجامهُت، اإلاؿبىناث صًىان) ،القاهىهيت الحمايت و اإلاظاواة بين الجصائسرر العمل حشسيع في العاملت اإلاسأة هللا، نؿاء جاج .20

 .79-78 ص ص ،(الؿبهت طٖغ
21. Le Febre (Francis), Mémento pratique social, droit des travail sécurité sociale, Paris, 1988, P: 458 

22. CAMERLYNCK (G , H) et Valticos (Nicolas) : Droit international du travail, Dolloz, Paris, 1970 P :466. 

 الهغبي اإلاههض اليؿاثُت، بالُٓاصاث الخاضت الهغبُت للىضوة ْضم بدث ،اإلاسأة حشغيل مجاى في العسبيت و الدوليت العمل معايير ؾلُمان، ؤخمُت .23
 .65ص. 09/1999/ 30 بلى 25 مً الجؼاثغ الهمل، بدىر و الهمالُت للثٓاَت

ى، .24  ْؿىؿُىت، مىخىعي، حامهت ؤلاٗلُيُٙي الىُـ نلم في ،(ميشىعة يحر) صٖخىاٍع ؤؾغوخت ،وآلازاز العىامل الجصائسرر اإلاجخمع في اإلاسأة إحسام بٗغ
 .90ص ،2006/2007 الجامهُت الؿىت

 ،(2009الجؼاثغ، الهغبُت، اإلاغؤة مىكمت) ،الجصائسيت بالجمهىزيت باإلاسأة للنهىض الاحخماعي اإلاجاى إلاشسوعاث مسحيت دزاطت الؿالم، نبض ناجشت .25
 .17 ص

26. Musette Said  Mahamam,L’ insertion des groupes vulnérables :un défi économique au Maghreb ?, 1ier trimestre,1994,p :16.  
و نلى مخاح مٓاٛ( الجؼاثغي  اإلاجخمو في اإلاغؤة وغهُت .27 ش  .http:// etudiantdz.net/vb/showthtead.php ?t=1198 اإلاْى  الؿانت نلى 30.04.2013: الاؾالم جاٍع

23:30 
 الجامعي باإلاظدشفى الشسعي الؼب بمصلحت اإلاعىفاث اليظاء مً عيىت على ميداهيت دزاطت الجصائسر، اإلاجخمع في والعىف إلاسأةا هىعة، ْىُُت . 2

 ،2010-2009 الجامهُت الؿىت ْؿىؿُىت، مىخىعي حامهت الخىمُت، احخمام نلى جسطظ الهلىم، في( ميشىعة يحر)صٖخىعاٍ اؾغوخت ،بقظىؼيىت

 .190ص
 5 ص ،2007 ،ؤلاقخصاد مجاى في العسبيت للمسأة اإلاىحهت للمشسوعاث اإلاسحيت الدزاطاث عً إقليمي جقسيس ،يالؼنب زلُُت بشحر .29
30. Musette Belhawari Djamila :Les pratique informelles des femme en milieu urbain,cas algerien,in/Cread,volum 1,Rostomia,Alger,2006,P :123. 
ٛ  الضولي اإلااجمغ بلى ْضمذ بدث وعْت وقياطيت، جحليليت مقازهت الجصائس في لتالبؼا الغخُم، نبض شُبي .31 ٛ  في البؿالت ؤػمت خى  -17 ، الهغبُت الضو

 .11 ص الٓاَغة، ،2008 ماعؽ 18
32. Musette belhawari djamila :L’activité informelle des femmes d’alger et son rapport à la famille :récits de vie in/Changement familier 

changement social, acte du 3éme coloque,No:3,alger,2006,p :193. 

 ؤلاْلُمُت الىعشت ،اإلاغازبيت الدوىر في للمسأة والاحخماعيت الاقخصاديت الحقىرر: حىىر وػىيت دزاطاث لخمع جحليلي جقسيس شاٖغ، خُُكت .33

 ٛ ّ  خى  .190ص ،23/11/2005-12 الُترة زالٛ جىوـ، بمضًىت اإلاىهٓض الهغبي، اإلاًغب بلضان في للمغؤة والثٓاَُت والاحخمانُت الاْخطاصًت الحٓى
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34. Sai Fatima Zahra,Les femmes dans les instances législatives et gouvernement en algérie in/femme et développement,Acte de l’atelier,organiser 
par Cread,L’office de la publication universitaire,Oran,Aout,1995,P :176 

غ .35 ٛ  جٍٓغ  .18 ص( 2011-2008) الجؼاثغ ،الاحخماعي الىىع أطاض على واإلاظاواة للمسأة ؤلاوظاهيت الحقىرر الىؾجي، الخدلُل خى
غ .36 ػُا باألؾغة اإلاٙلُت اإلاىخضبت الىػاعة جٍٓغ  41 ص ،2005 ،ومعؼياث واقع الجصائسيت، اإلاسأة اإلاغؤة، ْو

غ .37 . 64ص ،2004صٌؿمبر والهشغون، الخامؿت الهاصًت الهامت الضوعة العمل، وطىرر اليظاء: والاحخماعي الاْخطاصي الىؾجي اإلاجلـ جٍٓغ
غ . 3  41ص ، العمل وطىرر اليظاء: والاحخماعي الاْخطاصي الىؾجي اإلاجلـ جٍٓغ
39. Mecanisme africain d’evaluation par les pairs : Travail du groupe développement  socioeconomique,2005,p103 
 .12-6 ص ص ،2013  ماعؽ 6 للمغؤة، الهالمي بالُىم الاخخُاٛ بمىاؾبت الاحخماعي والػمان والدشًُل الهمل وػٍغ لىح ؾُب الؿُض ٗلمت .40
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