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 وطىيت ضشوسة أم اضطشاسيت : الجضائشيت للمشأة العياظيت املشاسكت
 2 ظطيف دباغين  ملين محمذ حامعت  بشكان اكشام الذكخوسة

 

 

  : امللخص

 الضواثغ اهخماماث ؾلم يمً مخ٣ضمت مغجبت صولُا او ا٢لُمُا او مدلُا ؾىاء ألازيرة آلاوهت في للمغؤة الؿُاؾُت مكاع٦ت جخسظ
 عاَُتالضًمى١ق الحُاة ج٣ضم ٖلى ماقغا اإلاىيٕى هظا ناع خُث اإلاسخلٟت، الٗام الغؤي واججاهاث  الضبلىماؾُت و الؿُاؾُت

 زانت الٗالم صو٫ق حمُ٘ في ؤلاوؿان خ٣ى١ق خغ٧اث و٦ظل٪ و٢ىتها ؤلانالح ومُالب خغ٧اث اػصًاص م٘ الؾُما اإلاجخمٗاث، في

  .الٗغبُت والضو٫ق الثالث الٗالم صو٫ق في

 ٖمىمه في ول٨ىه مخٟاوجت، بضعحاث ٧ان وبن الٗالم، صو٫ق مسخل٠ في مدضوصا للمغؤة الؿُاس ي الخىاحض ًؼا٫ ال طل٪ مً ٖىيا

ق مدضوص
ًا
 .الخمثُل ؤو الترقُذ ؤو الا٢ترإ لها ًد٤ التي اإلاغؤة وؿبت بلى ؤو ؤلاحمالي الؿ٩ان لٗضص وؿبتها بلى ٢ُاؾا

م ت اإلاغؤة صزى٫ق مً ٞبالٚغ امًا صاثغا ًؼا٫ ال الجض٫ ؤن بال الؿٟاعاث و الىػاعاث و واإلاجالـ البرإلااهاث الى الُىم الجؼاثٍغ  ٚو

مضة ؤخض باٖخباعه البرإلاان زانت –ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ في اليؿاجي لخىاحض٫ "اإلاًاٞت ال٣ُمت" خى٫ق  للضو٫ق الثالزت ألٖا

ازغ ، الضًم٣غاَُت ُت ٖلى حك٨ُلها ٍو ؼ "مىاجُت" الؿُاؾُت الٗمل آلُاث ٧اهذ بطا وما -الضولت فى الح٩ىمت هٖى  اإلاغؤة صوعق لخٍٗؼ
ت  . الؿُاس ي الٗمل في الجؼاثٍغ

٣ت الضعاؾت لخ٩ىنق    :٢ؿمين الى الىع٢ت ج٣ؿم ان ؤًىااعث مٞى

ت الضولت ًٖ الهاصعة الغثِؿُت الالتزاماث و ال٣غاعاث ؤهم ، الىع٢ت هظه مً ألاو٫ق ال٣ؿم ًدىاو٫ق  و ٖليها اإلاهاص١ ؤو الجؼاثٍغ
سُت ٢غاءة الثاوي ال٣ؿم ٣ًضم بِىما .الؿُاؾُت  الحُاة في اإلاغؤة صوعق بخُٟٗل اإلاخٗل٣ت ت اإلاغؤة لضوعق جاٍع  الحُاة في الجؼاثٍغ

ت اإلاغؤة ٧اهذ بطا ما ًىا٢ل و ؛ الؿُاؾُت ضة مؿاهماث ج٣ضًم ٖلى خ٣ا ٖملذ الجؼاثٍغ ها مً ٍٞغ  الؿُاس ي الٗمل في هٖى

 .الضوعق طل٪ لخُٟٗل اإلاسخغة ال٣اهىهُت الًماهاث مؿخىيق ح٨ٗـ

 

Résumé : 

 La participation  politique des femmes ces dernièrs temps, que se soit au niveau local, régional ou international à 

une position  avancée parmi les préoccupations des milieux politiques et diplomatiques et les tendances dans les 

divers opinion publique. car ce sujet est devenu un indicateur de l'évolution de la vie démocratique dans les 

communautés internationales ,en particulier avec l'accroissement des mouvements de réforme, ainsi que les 

mouvements des droits de l'homme dans le monde, en particulier dans les pays du tiers monde et les pays arabes.   

La présence politique des femmes reste encore limitée dans les différents pays du monde, Bien que cette présence est 

à des degrés divers, mais  dans son ensemble est limitée par rapport à la proportion de la population totale , ou au 

pourcentage des femmes qui ont le droit de vote  ou de la nomination ou la représentation en dépit de l'entrée des 

femmes algériennes, par exemple, aux parlements et conseils,  ministères et aux ambassades ,toutefois, le débat est 

toujours se focalise sur la  «valeur ajoutée»  à la présence des femmes dans le domaine politique,et si les 

mécanismes d'action politique  est"favorable" pour renforcer le rôle de la femme Algérienne dans la sphère 

politique !     
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    Et afin que nous puissions préparer une recherche objectif avec des réponses bien précises, cet article vise dans  

sa première section à  traiter les décisions les plus importantes et les principes d’engagements prise par l'Etat 

Algérien pour renforcer le rôle des femmes dans les affaires politiques.tandis que La deuxième section fournit une 

lecture historique du rôle de la femme algérienne dans la vie politique, et examine si les femmes algériennes ont 

vraiment présenté des contributions uniques et sérieuses  pour l'action politique en Algérie, qui reflètent 

l’importance des garanties juridiques et donne au même temps un poids plus à ce rôle prestigieux. 

 

 

 : امللذمت

ت الؿلُت اٖتراٝ  ألا٩ٞاع حُٛير  اؾخضعي والؿُاس ي الاحخماعي الٗالم في اإلاى٣ىم ٚير ال٩امل اليؿاء بدًىعق الجؼاثٍغ
 الاؾخ٣ال٫، مىظ الؿُاس ي اإلاجا٫ اإلاغؤة وبصزا٫ للؿُاؾت ٞهم بىاء بٖاصة زال٫ مً الؿاثضة الؿُاؾُت الث٣اُٞت، الاحخماُٖت،

ٗاث و الضؾاجير مسخل٠ ٚبر م٨ٟى٫ق الغحل مثل مثلها ٞاٖل ٦ُٝغ واٖخباعها  الخُاعاث بٌٗ ان ٚير . الىَىُت الدكَغ
ت  ٦إن ؤو ُٞه، لليؿاء وحىص ال بالغحا٫ زام ٖمل ٦إهه ًٓهغ  الؿُاؾُت، الحُاة م٘ الخٗاَي ؤن جغيق صولُا و مدلُا اليؿٍى

خإزغون ًازغون واليؿاء الغحا٫ ٣ت بىٟـ ٍو   .الؿُاس ي الخُاب لخجىِـ خاحت ال وبالخالي الٍُغ

 بٗين ٞٗال جازظ الجؼاثغ في الؿُاؾُت اليؿاء ججاعب ٧اهذ بطا ما خى٫ق بالدؿائ٫ق مهخمت الضعاؾت ٞهظه اإلاىُل٤ هظا مً
خباع ُت لخ٣ُُم مداولت في وطل٪ الٖا ت الؿلُت اًمان ؤن ٞغيُت مً اهُال٢ا لهً؟ الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت هٖى  بُغح الجؼاثٍغ

 . الضًم٣غاَُت و الٗضالت صولت الى الىنى٫ق و ،حُٛير جد٤ُ٣ ٖلى ٢اصعة وؿىيق َاب٘ طاث ٢ًاًا

ٗاث ٞٗالُت مضي بلى الىٓغ بن ؿها في اإلاُب٣ت ال٣ىاهين و الدكَغ  ٌؿخضعي  ؾُاؾُا  الجيؿين بين الٟغم ج٩افئ إلابضؤ ج٨َغ

ت الؿلُت  ٖلى ًخىحب التي الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت الًماهاث الى الخُغ١ق ت للمغؤة بُٖاءها الجؼاثٍغ  مً ٣ًابله  ما و. الجؼاثٍغ
ُت إلاؿاهماث ألازيرة هظه ج٣ضًم  .الضوعق طل٪ لخُٟٗل اإلاسخغة الًماهاث جل٪ مؿخىيق ح٨ٗـ الؿُاس ي الٗمل في هٖى

 : الذساظت اشكاليت

 - مىه الضولي زانت و الجؼاثغيق اإلاجخم٘ اججاهاث ؤن ام ؟ اإلاغؤة لضوعق الىعي بؿبب اإلاغؤة لخمثُل الحالُت اليؿب حاءث هل 

ضم ت الؿلُت صٞٗذ ، -الؿُاؾُت الحُاة في اإلاغؤة بمكاع٦ت ٢ىاٖتهم ٖو ٗاث ووي٘ اإلاغؤة صوعق لخُٟٗل الجؼاثٍغ  حؿمذ حكَغ
 ؟ اإلاىخسبت اإلاجالـ الى اإلاغؤة بىنى٫ق

 : الذساظت مً الهذف

ت الضولت َٝغ مً اإلابظولت الجهىص ٖلى الخٗٝغ •  في  ؤةللمغ الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مؿخىيق وجدؿين للنهىى الجؼاثٍغ
 . الجؼاثغ

اث الخىحهاث ًٖ ال٨ك٠ • م الضولت ٢بل مً ٖليها التر٦يز ًخم التي واإلاىيٖى  .ؤزغيق حهت مً اإلاغؤة ؤصاء لخ٣ٍى

ٗاث بزٟا١ ؤو هجاح مضي ٖلى الى٢ٝى • ت طل٪ و ؤهضاٞها جد٤ُ٣ في ال٣ىاهين و الدكَغ  في الىٓغ بٖاصة ؤؾباب بمٗٞغ
 . باإلاغؤة اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت، اإلاىاص بٌٗ

ت  للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت وا٢٘ حصخُو • ت اإلاغؤة وي٘ ج٣ُُم و الجؼاثٍغ  .الؿُاس ي اإلاجا٫ في الجؼاثٍغ
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 الذساظت أهميت

 الؿُاس ي اليكاٍ وي٘ جضعؽ ؤنها زانت -ما خض بلى – ٖنها اإلاٟٛل الجىاهب بٌٗ جبرػ ٧ىنها مً الضعاؾت ؤهمُت جخإحى :

ت للمغؤة   .ًتالايُغاع و الًغوعة بين الجؼاثٍغ

 :املخبعت املىهجيت

، بجىاهب لإلخاَت  ٖامت، ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاٗىُت الضولُت الاجٟا٢ُاث ؤهم لىن٠ طل٪ و الىنٟي اإلاىهج بلى لجإها اإلاىيٕى
 إلاٗالجت ؤلاخهاجي باإلاىهج اؾخٗىا ،٦ما  باإلاغؤة بالنهىى اإلاٗىُت الىَىُت وآلُاتها الجؼاثغ  وصؾاجير زانت، اإلاغؤة وخ٣ى١ق
ت ،و ٖليها اإلادهل البُاهاث ت واليؿب الخ٨غاعاث ٖضص إلاٗٞغ  صعاؾت في الخدلُلي اإلاىهج زم ػمىُت، ٞترة ب٩ل الخانت اإلائٍى
ت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مٗى٢اث  . الجؼاثٍغ

ٗاث ال٣ىاهين ٖغى في ألاًٞل باٖخباعه ال٣اهىوي اإلاضزل ٌٟٛل ال البدث هظا ان ٦ما   ةالخام اإلادلُت و الضولُت والدكَغ

 . للمغؤة الؿُاؾُت باإلاكاع٦ت

 :الذساظت فشضيت

  :الخالُت الٟغيُت مً الضعاؾت جىُل٤ 

ت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت بإهمُت الاًمان وعاء ألاؾاس ي الضاٞ٘ ٧ان للؿلُت الؿُاؾُت الاعاصة •  . الجؼاثٍغ

ٗاث و ٢ىاهين بخ٨َغـ الاهخمام • ض التي حكَغ اصة حٗجى ال الؿُاؾُت خُاةا٫ في اليؿىيق الٗىهغ جىاحض ٞغم مً جٍؼ  ٍػ

 . عقاصتها او ٞٗالُتها

 

 : ألاوو  اللعم

I- الوسكت في املفخاحيت الكلماث : 

ٟاتها الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت مٟهىم في الخٗم٤ البدث هظا قإن مً لِـ   ، مىه الٛغى ًسضم الظي بال٣ضع بال وجُب٣ُاتها وحٍٗغ
 اإلاكاع٦ت مىه و الؿُاؾُت ٧اإلاكاع٦ت الضعاؾت ٖليها ؾدبجى التي الهلت طاث اإلاٟاهُم بٌٗ بخدضًض بالخ٣ُض ٖلُىا ماًملي هى و

 و الؿُاس ي الح٤ و٦ظي اإلاىاَىت، ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت باٖخباع َىتاإلاىا مٟهىم ،و للمغؤة الؿُاؾُت

 . ..الاحخماعي الىٕى الؿُاس ي، الخم٨ين

  : العياظيت املشاسكت •

 ٖملُت في الخإزير ب٣هض الٗاصًىنق باإلاىاَىىنق ٣ًىم الظي اليكاٍ طل٪ " هلعون  وحون  هاجىنخون  صومائيل "لـ حٍٗغ٠  في 
ا اليكاٍ هظا ؤ٧ان ؾىاء ، الح٩ىمي ال٣غاع نى٘ ًًا ا ؤم ٞغص ًُا ا ، حماٖ ا ؤم مىٓمًا  ، ٖىُٟا ؤم ؾلمُا ، مخ٣ُٗا ؤو مخىانال ، ٖٟىًٍا

ُا  ." ٞٗا٫ ٚير ؤم ٞٗاال ، قغعي ٚير ؤم قٖغ

 الجهاث جخسظها التي ال٣غاعاث ٖلى الخإزير بلى تهضٝ التي اليكاَاث حكمل انها الخٍٗغ٠  هظا في الؿُاؾُت باإلاكاع٦ت ٣ًهض و

ُٗت ٧الؿلُت) الؿُاس ي ال٣غاع نى٘ في اإلاٗىُت  هظه في الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ؤهمُت وجإحي ، وألاخؼاب والخىُٟظًت الدكَغ
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 الضٞإ ؤو ومهالحهم خ٣ى٢هم ٖلى الحهى٫ق مً لىاؽا جم٨ً ٧ىنها في الخإزير ومىا٢٘ ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ في اإلاسخلٟت ألاق٩ا٫

 . ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ خُاة جىحُه في واإلاؿاهمت خُاتهم بإمىعق الخد٨م ٢ضعة النهاًت في ٌُٗيهم الظي ألامغ ٖنها،

اصة حضًضة ؾبل)بًجاص بل بإؾغه، الىٓام حُٛير بلى جغمي ال الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ؤن الخٍٗغ٠ هظا مً هالخٓه وما  ٌ٘جىػق إٖل
 البدث زال٫ مً ٖىه ال٨ك٠ اإلا٣ا٫ هظا ًداو٫ق ما هى و).اإلاجخم٘ في الٟٗلُت والؿُُغة اإلاٗىىيق الىٟىط مىا٢٘ ٖلى الؿلُت

 .اإلاىانب جل٪ الى الىنى٫ق خالت في ؾُاؾتهً هجاٖت مضي و ، ال٣غاع نى٘ مغا٦ؼ ٖلى اليؿىيق الٗىهغ جإزير مضي ًٖ

 : منها و ؤزغيق مٟاهُم جىيُذ صونق ٨ًخمل ال الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ًٖ الحضًث

  : العياس ي الحم •

 ًُل٤ ما ؤو الخُٗين ؤو الاهخساب ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الٗامت اإلاىانب ج٣لض و ممثلُه ازخُاع مً اإلاغء جم٨ً التي الح٣ى١ق جل٪ هى

 . الك٩لُت بالضًم٣غاَُت ٖلُه

  : للمشأة العياس ي الخمكين •

اصة زال٫ نم للمغؤة، الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت صٖم في ًدبلىعق الظي تها وؿبت وػٍاصة ال٣غاع، اجساط مىا٢٘ في جمثُلها وؿبت ٍػ  ًٍٖى
 الٗغبُت اإلااؾؿاث في جمثُلها وػٍاصة اإلاضوي، اإلاجخم٘ ومىٓماث اإلاهىُت، والجمُٗاث والى٣اباث، الؿُاؾُت ألاخؼاب في

 .والضولُت وؤلا٢لُمُت

ٟين ٞاهِؿا ؤما  ض" اَتببـ ٌٗجى  لها باليؿبت الؿُاس ي ٞالخم٨ين حٍغ ق مؿخىيق لها حٗجى وال٣ىة اإلاغؤة، ٢ىة مً امٍؼ  مً ٖا٫ٍل
ض الخد٨م  ٖلى وال٣ضعة اإلاغؤة، مىٓىعق مً والابخ٩اع الخٍٗغ٠ ٖلى وال٣ضعة لها، والؿمإ الخٗبير وبم٩اهُت الخد٨م؛ مً ومٍؼ

 .اإلاجخمُٗت ال٣غاعاث ٧ل في والخإزير اإلاازغة الاحخماُٖت الازخُاعاث

ٟه خى٫ق الغئي ازخالٝ ًٖ الىٓغ وبٌٛ ٌكير، ؤهه هىماإلا٠ هظا مً ًالخٔ ٦ما ا، وجإنُله حٍٗغ ؼ بلى هٍٓغ  في اإلاغؤة صوعق حٍٗؼ
 ال٣غاع نى٘ في جازغ التي واإلاغا٦ؼ ال٣غاع، نى٘ مغا٦ؼ بلى اإلاغؤة نى٫ق زانت، الؿُاؾُت منها ؾُما ال حىاهبها بمسخل٠ الحُاة
 الضو٫ق في الؿُاؾاث وعؾم ال٣غاع نىاٖت في اإلاكاع٦ت ألاحهؼة ؤهم نم هي ٧اهذ وبن البرإلااهُت ٞاإلااؾؿاث الؿُاؾاث، ووي٘

ق ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج اٖخمض و٢ض .
ًا
ق وطل٪ الؿُاؾُت في اإلاغؤة مكاع٦ت ل٣ُِـ اإلاغؤة لخم٨ين م٣ُاؾا

ًا
 خهت ٖلى اٖخماصا

  .البرإلاان م٣اٖض في اليؿاء

 : العياس ى الجاهب •

ض ؤو ًدض والظي عاةالم حِٗكت الظي الؿُاس ى الىي٘ هى   . الؿُاس ى الٗمل فى مكاع٦تها مً ًٍؼ

  : الاحخماعي الىوع •

 و الٗال٢ت هظه جدضص و اإلاجخم٘ في اإلاغؤة و الغحل بين اإلاخضازلت الٗال٢ت صعاؾت ٖملُت " ؤهه ٖلى الاحخماعي الىٕى ٌٗٝغ
 ؤلاهجابُت الثالر ألاصواع في الٗمل ٢ُمت ٖلى جإزيرها ٍَغ٤ ًٖ بُئُت و ؾُاؾُت و ز٣اُٞت و ا٢خهاصًت مسخلٟت ٖىامل جد٨مها

 )الغحل و اإلاغؤة مً ٧ل بها ٣ًىم التي ؤلاهخاحُت و الخىُٓمُت و
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 :ملواطىتا •

طاهيت املعاسف دائشة لخٍٗغ٠ جبٗا به ٣ًهض و الؿُاؾُت، اإلاكاع٦ت مٟهىم الؿُاس ي بٗضه في اإلاىاَىت مٟهىم ٌؿخدب٘    البًر

 وخ٣ى١، واحباث مً الٗال٢ت جل٪ جخًمىه وبما الضولت جل٪ ٢اهىنق ًدضصها ( citizenship ) ٦ما وصولت ٞغص بين ٖال٢ت"
ا جض٫ واإلاىاَىت ت مً مغجبت ٖلى يمىًا ا اإلاىاَىت ٖلى حؿبٜ الٗمىم وحه ٖلى وهي ، مؿاولُاث مً ًهاخبها ما م٘ الحٍغ

ًا
 خ٣ى٢

 .الٗامت اإلاىانب وجىلي الاهخساب خ٤ مثل ؾُاؾُت

II- الجضائش في العياظيت املشأة  ملشاسكت اللاهوهيت الضماهاث : 

  : الذولي العياق •

ت اإلاغؤة ٞغيذ ل٣ض غ خغب في وزانت الٗامت ًاةالح في مكاع٦تها زال٫ مً الجؼاثٍغ  الؿلُاث ٖلى اإلاؿخٗمغ يض الخدٍغ
تراٝ الغؾمُت  صازل مىهب ؤي جىلي ٖلى ٢ضعتها بلى الؿُاؾُت مكاع٦تها ؤهلتها احخماُٖت ٦ٟئت بها والاهخمام بالجمُل لها الٖا
اع هظا في ، ةالؿُاس ي الٗملُت في صمجها بمداوالث ألاهمُت و الاهخمام هظا الجؼاثغ جغحمذ ٢ض و  اإلاجخم٘،  انضاع جم الَا

ٗاث و ال٣ىاهين مً الٗضًض  مكاع٦تها زال٫ مً اإلاجخمُٗت الخىمُت ٖملُت في ال٩امل الاهضماج في الح٤ للمغؤة حُٗي التي الدكَغ

  ًتبدما اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ٖلى واإلاهاص٢ت . والؿُاؾُت والث٣اُٞت والا٢خهاصًت الاحخماُٖت الحُاة في اإلاخ٩املت

 ًٖ هاقئت جىنُاث و التزاماث ًٖ ٞهال . ٖامت الاوؿان خ٣ى١ق جغ٢ُت و خماًت طل٪ بػاء ؾٗيها ٩ٞان اإلاغؤة خ٣ى١ق جغ٢ُت و
 و الهُئاث الهُٗض ٖلى للمغؤة الح٣ىقي للخم٨ين في الجؼاثغ مؿاعي و " الٗغبُت الٗمل مىٓمت و " الضولُت الٗمل مىٓمت"

٣ي الٗغبُت،الاجداص الضو٫ق حامٗت هُئاتها، مسخل٠ ٖبر اإلاخدضة ألامم) الا٢لُمُت و ، الٗاإلاُت و الضولُت  اإلاىٓماث  و (.... الاٍٞغ

  : ماًلي في اإلاغؤة خ٣ى١ق جغ٢ُت و بدماًت ًخٗل٤ ُٞما الجؼاثغ ٖلُه ناص٢ذ ما مجمل حٗضاص ًم٨ً

مبر 28 في اإلااعزت الامىمت خماًت اجٟا٢ُت •  .1962 ا٦خىبغ 19 في ٖليها اإلاهاص١ و 1919 هٞى

 .1962 ا٦خىبغ 19 في ٖليها اإلاهاص١ و 1948 ؾىت اإلاٗضلت اللُلي اليؿاء ٖمل خٓغ اجٟا٢ُت •

ت الٗاإلات الُض بين الاحىعق في اإلاؿاواة اجٟا٢ُت •  اإلاهاص١ و 1951 حىان 29 في اإلااعزت (100 اجٟا٢ُت) الغحالُت و اليؿٍى

 .1962 ا٦خىبغ 19 في ٖليها

 .1969 ماي 22 في ٖليها اإلاهاص١ و 1958 حىان 25 في اإلااعزت (111 جٟا٢ُت) ٠ًالخّى و الٗمل في الخميز ٖضم اجٟاقي •

 في ٖليها اإلاهاص١ و 1960 صٌؿمبر14 في اإلااعزت (الُىوؿ٩ى اجٟا٢ُت) الخٗلُم مجا٫ في الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت •

 .1968 ا٦خىبغ 15

 و الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت للح٣ى١ق صوليا٫ اإلاُثا١ ٦ظي و الهاصع الؿُاؾُت و اإلاضهُت للح٣ى١ق الضولي الٗهض •

 .1989 في ٖليهما اإلاهاص١ و  1966 ؾىت الث٣اُٞت

 .2004 ؾىت ٖليها اإلاهاص١ و 1952 ؾىت  للمغؤة الؿُاؾُت بالح٣ى١ق اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُت •

 ماي 22 في اٖلُه اإلاهاص١ و 18/12/1979 في اإلااعزت (( ؾُضاو ))اإلاغؤة يض الخمُيز ؤق٩ا٫ ٧اٞت ٖلى ال٣ًاء جٟا٢ُت •
1996 . 
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 للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت لًمان آلُاث حٗخبر التي اإلاخخابٗت الضولُت اإلااجمغاث و بالىضواث الجؼاثغ اهخمام الى باالياٞت هظا

 : منها الٗالم في

  1975 اإلا٨ؿُ٪ في للمغؤة الٗالمي اإلااجمغ •

 والخىمُت اإلاؿاواة :الٗاإلاُت للمغؤة اإلاخدضة ألامم ٣ٖض" :قٗاع جدذ ٣ٖض الظي 1980 الضاهماع٥ – ٧ىبنهاحً ماجمغ •

 1980  ."والؿالم

 1985  ٦ُيُا /هيروبي ماجمغ •

 1993 ُِٞىا ماجمغ •

 1994  ال٣اهغة في ٣ٖض الظي والخىمُت الؿ٩ان ماجمغ •

  1995 ب٨ُين ماجمغ •

 اخترام جإ٦ُض هدى والخىحه الميال٘ الؿُاس ي الخُاب في جُىعق مً طل٪ ناخب وما الٗاإلاُت الؿُاؾُت اإلاخٛيراث خهى٫ق بن
 ٦ما ، ٖامت ؤلاوؿان خ٣ى١ق في ؤؾاس ي ٦غ٦ً ال٣غاع نى٘ في اإلاغؤة ومكاع٦ت خ٣ى١ق بلى للىٓغ بالجؼاثغ صٞ٘ ؤلاوؿان خ٣ى١ق

جي هضٝ حٗلها  . آلاحا٫ ؤ٢غب في الُه الىنى٫ق ًيبغي َو

 : الذظخوسي العياق •

ٗاث جخًمً  ان اٖخباع ،ٖلى الضولُت الاجٟا٢ُاث الى اهًمامها هدُجت صولُا، هاب التزمذ التي اإلاباصت الضو٫ق إلاسخل٠ الدكَغ
٘ مً حؼء جهبذ اخ٩امها  جل٪ عؤؾها ٖلى الضولُت الالتزاماث ٖلى للمهاص٢ت الجؼاثغ خغم و ، للضولت الضازلي لدكَغ
 مبضؤ مً هابٗا ٧ان  - ، الؿُاؾُت الحُاة في للمكاع٦ت للمغؤة الٟغنت اجاخت بُنها مً و الاوؿان بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض

جي ٖلى الضولي لل٣اهىنق ألاًٞلُت مىدها  ال٣اهىنق بض٫ الضولي ال٣اهىنق بمىحب باإلصٖاء الح٤ الجؼاثغيق  اإلاىاًَ مىذ مما   الَى

جي ت، الضؾاجير نلب في مىحىصة واإلاغؤة الغحل بين اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى اإلاٗاملت ان با٢غاع اٞط ى ،- الَى  ٖلى ال٣اثمت و الجؼاثٍغ

ذ الضٖم عي الخىُٟظي اإلاجا٫ في ال٣غاع نى٘ مىانب اإلاغؤة لبلٙى  الهٍغ  .الٗمل وؾى١ق الخام ال٣ُإ وفي وال٣ًاجي والدكَغ
 : ًلي ُٞما الضؾاجير هظه بين اإلاكتر٥ ال٣اؾم جلخُو ًم٨ً و

 .ؤلاوؿان لح٣ى١ق الٗاإلاُت اإلاباصت جىا٤ٞ •

الن •  .ؤلاوؿان خ٣ى١ق ًٖ ؤلٖا

 الجيؿين بين اإلاؿاواة •

ذ خ٣ى١ق في الجيؿين مكاع٦ت واةمؿا  •  .لالهخساباث والترشح الخهٍى

جي ال٣اهىوي الىٓام م٘ ٖليها اإلاهاص١ ال٣ىاٖض ج٩امل •  .الَى

ٗا الاقاعة ًم٨ً ج٣ضم، ما يىء في و  : الؼمىُت مدُاتها ازخالٝ ٖلى باإلاغؤة الٗال٢ت طاث الضؾخىعٍت الىهىم بٌٗ الى ؾَغ

  «والىاحباث الح٣ى١ق هٟـ لهم الجيؿين ٦ال مً ألاٞغاص ٧ل» :ؤن ٖلى جىو 1963 صؾخىعق مً 12 اإلااصة •
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 ٧ل الضؾخىعق ًًمً» :اإلاغؤة لح٣ى١ق الضؾخىعق يمان ٖلى الخٗبير في نغاخت ألا٦ثر 1976 صؾخىعق مً 42 اإلااصة •

ت للمغؤة والث٣اُٞت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الح٣ى١ق  .«الجؼاثٍغ

 ؤمام ؾىاؾُت اإلاىاَىين ٧ل» :ؤن ٖلى جىو 1996 صؾخىعق مً 29 اإلااصة ٝي اإلا٨غعة و 1989 صؾخىعق مً  28 اإلااصة •
 ْٝغ ؤو قٍغ ؤي ؤو الغؤي، ؤو الجيـ، ؤو الٗغ١، ؤو اإلاىلض، بلى ؾببه ٌٗىص جمُيز بإي ًخظٕع ؤن ًم٨ً وال ال٣اهىنق

 .«احخماعي ؤو شخص ي آزغ

 بخىؾُ٘ للمغؤة الؿُاؾُت الح٣ى١ق جغ٢ُت ٖلى الضو٫ق حٗمل »  2008 الضؾخىعي الخٗضًل في اإلاضعحت م٨غعق 31 اإلااصة •
 .«اإلااصة هظه جُب٤ُ ٦ُُٟاث ًٖىيق ٢اهىنق ًدضص .اإلاىخسبت اإلاجالـ في جمثُلها خّٓى

  : الدششيعي العياق •

ُٗت صؾخىعٍت للخٗضًالث الجؼاثغ بصزا٫ بن  اجساط مىا٢٘ بلى الىنى٫ق مً وجم٨ُنها اإلاغؤة خ٣ى١ق ٖلى الخإ٦ُض لٛاًت ٧ان وحكَغ

ؼ و ، الؿُاؾُت اإلااؾؿاث صازل ؤصائها وصٖم ، ال٣غاع ٗاث اإلاباصعة ٖلى ٢ضعتها لخٍٗؼ ضم اإلاؿاواة جغاعى لدكَغ  .الخمُيز ٖو

٘الدل قهضها التي هامت ٞالخُىعاث  ٢اهىنق ٖلى ؤصزلذ التي الخٗضًالث م٘ ، 2006 و 2000 بين الٟترة فى الجؼاثغيق َع
 هو ٧ل" وؤن ،"صؾخىعي مبضؤ هى الخمُيز ٖضم"  ان ٞٗال ؤْهغث .ألاؾغة و٢اهىنق الٗمل الجيؿُت،٢اهىنق ٢اهىنق  ال٣ٗىباث،

ت جضبير ٖلى ًدخىيق ٢اهىوي  .  "صؾخىعيا٫ اإلاجلـ ٢بل مً ُٞه الىٓغ ٌٗاص ؤن قإهه مً جمُيًز

ت والٗامت الؿُاؾُت الحُاة في اليؿاء لخىاحض الضاٖمت ال٣ىاهين مٗٓم اهضعحذ اإلابضؤ طل٪ ومً ً زالزت جدذ ،اإلاىًٍى  ٖىاٍو

 :عثِؿُت

 :الترشح و الخصويذ في الحم •

عي خ٨م ؤي  ًىحض ال  ت الؿُاؾُت الحُاة في اليؿاء مكاع٦ت ٣ًُض ؤو ًمى٘ جىُٓمي ؤو حكَغ ذالخو ٞد٤ .الجؼاثٍغ  والترقُذ ٍو

غ مىاًَ ل٩ل» 1996 صؾخىعق مً 50 و 47 اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم و .1962 مىظ صؾخىعٍا م٨ٟى٫ق  ال٣اهىهُت الكغوٍ ُٞه جخٞى

يَخِسب ؤن ب ًَ
َ
يَخس  بىٓام اإلاخٗل٤ الًٗىيق ال٣اهىنق اإلاخًمً 1997 ؾىت ماعؽ 6 في اإلااعر 07 - 97 ع٢م ألامغ ؤن ٦ما.«وٍُ

ذ قغوٍ جدضًض في الجيـ ؤؾاؽ ٖلى ًيزجم ؤي ٌؿدبٗض الاهخساباث   .الخهٍى

ت حيؿُت مً اإلاترشح ٩ًىنق ؤن ٨ُٟٞي الجمهىعٍت لغثاؾت الترشح ؤحل ومً  ًىم ألاعبٗين ؾً ًبلٜ ؤن مؿلما، ؤنال، حؼاثٍغ

 .73 و70 اإلااصة في م٨غؽ هظا الترشح خ٤ ، والؿُاؾُت اإلاضهُت بد٣ى٢ه ًخمخ٘ وؤن ؤلاهخساباث

  : املىاصب جللذ حم •

اث٠ م اإلاها ج٣لض في اإلاىاَىين حمُ٘ حؿاويق " ٖلى 51 اإلااصة هوث  التي الكغوٍ ٚير ؤزغيق قغوٍ ؤًت صونق الضولت في  والْى
 ."ال٣اهىنق ًدضصها

 : الكوجا هظام •

م ٖلى ٗاث مسخل٠ ٖلُه ؤ٦ضث ما ،و الظ٦غ الؿالٟت الضولُت اإلاىاز٤ُ جًمىتها التي ألاخ٩ام مً الٚغ  ؤو ٧اهذ ؤؾاؾُت الدكَغ
 الخمثُل ي٠ٗ با٦ض الجؼاثغ في اإلاٗاف الىا٢٘ ان الجيؿين،بال بين الؿُاؾُت الح٣ى١ق مماعؾت في اإلاؿاواة ٖلى ، ًتٖاص
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اث٠ ج٣لض و اإلاىخسبت اإلاجالـ في اليؿىيق  بٖاصة قإنها مً التي آلالُاث مً حملت في الخ٨ٟير الى صٞ٘ الظي ألامغ ، الٗامت الْى
 التي الضؾاجير ألخ٩ام مسالٟت حكىب ان ًم٨ً ،الظي الاًجابي الخمُيز اؾاؽ ٖلى ل٪ط ٢ام  لى ،ختى الجيؿين بين الخىاػنق

 . الٟغم ج٩اٞا و الٗضالت مبضؤ م٘ لخٗاعيه و الجيـ،  اؾاؽ ٖلى جميز صونق اإلاىاَىين بين اإلاؿاواة ٖلى جا٦ض

ٗجي ، ؾُاؾُا اإلاغؤة لضٞ٘ ٞٗالُت ألا٦ثر ال٣اهىهُت آلالُاث بين مً ٌٗخبر اهه ٚير  في لليؿاء اإلا٣اٖض مً ؤصوى خض جسهُو َو
ت الهُئاث في ؤو اإلاىخسبت اإلاجالـ  مكاع٦تها مً جدض التي الٗىاث٤ ٖلى الخٛلب ؤحل مً اإلاغؤة صٖم بهضٝ والخىُٟظًت، ؤلاصاٍع

 اإلاغؤة زىى ؤمام الباب ٞخذ ل٩ىهه عاح٘ الجؼاثغ فى الىٓام هظا هجاح .بالغحا٫ م٣اعهت ال٣غاع نى٘ في وبقغا٦ها الؿُاؾُت،
ش الهاصع 12/03 الًٗىيق ال٣اهىنق جًمىه.الؿُاؾُت الحُاة فى الٟٗا٫ والاهسغاٍ الاهخسابُت للٗملُت  2012 حاهٟي بخاٍع

 .%30 و %20 وؿبت بين اإلاىخسبت اإلاجالـ في الخمثُل في اإلاغؤة خّٓى جىؾُ٘ ل٨ُُٟت اإلادضص

اصة الغامُت ٌُٗتالدكغ و ال٣اهىهُت الترجِباث و الخضابير مجمٕى ٖلى الى٢ٝى بٗض  ال٣غاع ونى٘ الؿُاؾت في اإلاغؤة مكاع٦ت لٍؼ
ين جد٣ُ٣ها ٖلى الٗمل ؤو جد٣ُ٣ها جم التي الىَىُت اإلا٩اؾب ؤهم جلخُو ًم٨ىىا الجؼاثغ، في  الحُاة في اإلاغؤة صوعق لخَى

 : في ججلذ التي و الؿُاؾُت

ُت الخإًُض خكض خمالث •  .والخدٟيز والخٖى

بو وؤلاعقاص الىصح ج٣ضًم •  .الؿُاؾُت الحُاة في للمغؤة الخضٍع

 .الضؾخىعق حٗضًل بٗض زانت- الاًجابي الخمُيز بخضابير الٗمل •

اصة •  .الىَىُت ال٣ىاثم في اإلاغؤة خهو ٍػ

 .اإلادلُت الاهخساباث في الحهو هٓام بصزا٫ •

 .اإلاغؤة اهخساب لًمان اإلااصًت الحىاٞؼ/ال٣ٗىباث هٓام جبجي •

٤ُ جضابير َغح • ت والحُاة الٗملُت الحُاة بين الخٞى  . ألاؾٍغ

 

 : الجضائشيت للمشأة العياظيت املشاسكت معاس -I : الثاوي اللعم

 :الحكومت في - أوال    

ت اإلاغؤة ؤمام الؿُاس ي الٗمل باب اهٟخذ ش في مغة ألو٫ق الىػٍغ مىهب وهِس ي ػهىعق جىلذ ؤن ًىم ق1982قٖام الجؼاثٍغ  جاٍع

 الاهخٓاع ألامغ بؾخىحب و٢ض ، مىخٓما ٨ًً لم الاهٟخاح هظا ان ٚير ،  ممخالُت خ٩ىماث حؿ٘ م٘ اؾخمغ  ُٚاب بٗض ق..قالجؼاثغ

 ٖلى ؤبغػهم اهذ٥ الح٩ىمت، في وؿاء 5 حُٗين ليكهض 2002 ؾىت مً حىان في والٗكغون الؿاصؾت الح٩ىمت حك٩لذ ختى
ال١  :هً مىخضباث ث ٧ىػٍغا 4 و الح٩ىمت باؾم عؾمُت ها٣َت حُُٗنها ًٖ ًٞال الثلافت لإلعالم كوصيشة " جىمي زلُضة " الَا

 وصيشة مىهب مىخىعي ٞخدُت وقٛلذ ق..قمغة ألو٫ق اؾخدضازه جم الظي اإلاى٢٘ وهى ق,قوالطفولت لألظشة وصيشة قٍغِ بثِىت
 خملذ التي ق,قبىقملت الؼهغاء ٞاَمت ومٗهً ق..قالعلمي البحث وصاسة حليبت بىجلُلِـ خمى لُلي ٚلذف ٦ما ق,قاملاليت إصالح

 .قالخاسج في املليمت الجاليت وصاسة خ٣ُبت
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 زالر الح٩ىمت في الًٗىاث اليؿاء ٖضص ٧ان 2007خ٩ىمت ٟٞي ؛ جغاح٘ بل ألاخىا٫ ٧ل ٖلى زابخا ٨ًً لم الغ٢م هظا ؤن بال 

 هىاعة ،و العلمي بالبحث مكلفت العلمي والبحث العالي الخعليم وصيش لذى مىخذبت وصيشة هللا حاب بً ؾٗاص : هً وؿاء
 زلُضة و ، املشأة وكضاًا بالعائلت مكلفت املعدشفياث وإصالح والعكان الصحت وصيش لذى مىخذبت وصيشة حٟٗغ ؾٗضًت

 .ي٠ُٗ جمثُل وهى% 3.7 بيؿبت ؤي للثلافت وصيشة جىمي

سُت ؾاب٣ت سجلذ ٣ٞض الجضًضة الح٩ىمت اما  مً الٗضص هظا حُٗين ًخم التي الاولى اإلاغة ٞهي ، وػٍغاث ؾب٘ بخىاحض جخٗل٤ جاٍع

خٗل٤ الجضًضة الىحىه مً اٚلبهً وػٍغاث ؾب٘ الجضًض الح٩ىمي الدك٨ُل يم خُث .الخىُٟظي الجهاػ في اليؿاء  ألامغ ٍو
 الثلافت كوصيشة لٗبُضي وهاصًت والبيئت الاكليم تهيئت وصيش بىحمٗت وصلُلت  الوطىيت التربيت كوصيشة ٚبًرِ بً بىىعٍت
ذ وػٍغة صعصوعي وػهغة ، املشاة وكضاًا الاظشة و الوطني الخضامً كوصيشة مؿلم ومىهُت  الاعالم وجكىولوحياث البًر

مُىت ، والاجصاو اجكت ،الخلليذًت والصىاعت العياحت كوصيشة ػعهىوي ٍو  و العياحت وصيشة لذى مىخذبت صيشة٧ى َاٚابى ٖو

 .الخلليذًت بالصىاعت مكلفت الخلليذًت الصىاعت

 :البرملان في - ثاهيا

 :هما هُئخين مً الجؼاثغيق البرإلاان ًخ٩ىنق

  : ألامت منلغ •

ت هظه في اإلاغؤة مكاع٦ت بلٛذ  98 بين مً بم٣اٖض 3 ب بالٟٓغ 1997 لؿىت ألامت مجلـ ء ؤًٖا زلثي بهخساب بمىحب الٛٞغ

 ج٣ضع مكاع٦ت بيؿبت ا م٣ٗض 48 مً م٣اٖض 5 ٖلى اإلاُٗىاث اليؿاء جدهلذ الى٢ذ هٟـ ،في% 3.25  وؿبت ٌك٩ل مما ا،م٣ٗض
 .10,41% ب

ش اإلاجغيق ؤًٖاء هه٠ جدضًض اهخساباث في ؤما  48  بين مً م٣ٗض بإي اليؿاء ٞىػق ٖضم ًٖ ؤٞغػث ٣ٞض 2000 صٌؿمبر 28 بخاٍع
ًاء الىهٟي الخجضًض زال٫ مً ؤما م٣ٗضا،   مكاع٦ت بيؿبت م٣ٗضا 24 بين مً وؿاء 3 حُٗين جم ٣ٞض ألامت مجلـ أٖل

 . 12.25  %م٣ضعة

ًاء الىهٟي الخجضًض الى باليؿبت  بين مً بمغؤة ؤي ٞىػق بلى ًاصي ٞلم 2003 صٌؿمبر 30 ًىم اإلاجغيق اإلاىخسبين ألامت مجلـ أٖل
 بين مً بمغؤجين حُٗين ؤْهغث الٟترة لىٟـ اإلاُٗىين ألامت مجلـ ء ؤًٖا هه٠ ججضًض ٖملُت ؤما ٖليها، اإلاخىاٞـ م٣ٗضا  45 

 9.09 % . بيؿبت ؤي م٣ٗضا  22

 باليؿبت ،و٦ظل٪ اإلا٣اٖض حملت مً %2.78 وؿبخه ما ؤي 144 ٖلى م٣اٖض 4 اليؿاء قٛلذ ٣ٞض ، 2007-2010 للمضة باليؿبت

 ٢غابت ازخُاع في اإلاُل٣ت الؿلُاث للغثِـ اًً ، اؾُتعتق إلعاصة باألؾاؽ عاح٘ اإلاكاع٦ت وؿب في الخضوي هظا .2001-2004 للمضة
 .شخها الخمؿين

  :الوطني الشعبي املنلغ •

 ب٣ُذ و الىىاب، احمالي مً %5 وؿبخه ما 194 مجمٕى مً ؾُضاث بٗكغ 1962 لؿىت الخإؾِس ي اإلاجلـ اليؿاء صزلذ
ُٗاث في مغؤة 37 الى صالٗض ليرجٟ٘ ، 2002 مجلـ في مغؤة 27 ختى 12 و 6 بين مدهىعة اليؿاء مكاع٦ت  وؿبخه ما 2007 حكَغ

اص هظه ؤن بال . 5،32% اصة ٣ًابلها لم الٗضص في ة الٍؼ م .1962 لؿىت ممازلت ب٣ُذ التي اليؿبت في ٍػ  ٖلى الخإ٦ُض مً ٞبالٚغ
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ضم مباصت ق واإلاُٗىت اإلاىخسبت اإلاجالـ في اليؿاء جمثُل الخمُيز،ًب٣ى اإلاؿاواةٖو  هظا في َىعقث ُ سجل ّ ؤهه م٘ حضا، يُٟٗا  ًا

 .ألازير ال٣ٗض زال٫ الكإن

ُت ال٣ٟؼة ان هىا له الاقاعة ججضع ما و ت اإلاكاع٦ت خ٣٣تها التي الىٖى ُٗاث في ٧اهذ اإلاجلـ في اليؿٍى  صٞٗذ بط. 2012 حكَغ
 في ٖضصهم لٜوالبا باإلااثت 31.38 الىُابي اإلاجلـ هىاب ٖضص زلث ٣ًاعب ما وهى البرإلاان، بلى امغؤة 145بـ الاهخساباث هظه هخاثج

 البرإلااهاث في اليؿاء لخمثُل الٗالمي الخهي٠ُ في الجؼاثغ ٢ٟؼث ، اإلادهلت الىدُجت وبمىحب .هاثب 462 الجضًض البرإلاان
 في وؿاء 109بـ الٗالم في 69 اإلاغجبت اخخلذ التي ٞغوؿا ٖلى مخٟى٢ت الجؼاثغ ج٩ىنق بظل٪ و  ٖاإلاُا 25 بلى 122 اإلاغجبت مً الىَىُت

ؿغا ٖلى مخ٣ضمت و.هاثب 577 ٖضصهم البالٜ الٟغوس ي البرإلاان هىاب بحمالي مً باإلااثت 18.9 بيؿبت ؤي عوس ي،ال٠ البرإلاان  ؾَى
  . ٖاإلاُا باإلااثت 27.9  بيؿبت 31 اإلاغجبت في الىمؿا زم باإلااثت 28.5بـ ٖاإلاُا 30الـ اإلاغجبت في خلذ التي

 : الخالي الجضو٫ق ٖبر البرإلاان في اءاليـ جمثُل و وؿب بها مغث التي اإلاغاخل مسخل٠ عنض ًم٨ً

ٗاث الفترة  %اليؿاء اليؿاء ٖضص الىىاب مجمٕى الدكَغ

1965-1962 

 

 (64-63)ألاوو  البرملان

 (65) الخأظيس ي البرملان

138 

197 

02 

10 

01,45 

05,07 

 

1991-1977 

 

 (82-77) الثاوي الوطني البرملان

 (87-82)الثالث الوطني البرملان

 (91-87) الشابع الوطني البرملان

295 

285 

295 

10 

05 

07 

03,90 

01,75 

02,40 

 (94-92) الاظدشاسي  املنلغ 2002-1992

 (97-94)الاهخلالي الوطني املنلغ

 (2002-97) الخامغ الوطني البرملان

60 

178 

380 

06 

12 

12 

10,00 

06,70 

03,15 

 06,42 24 389 (07-02) العادط الوطني البرملان 2007-2002

 7,9 31 389 (12-07) العابع الوطني البرملان 2007-2012

 31.38 145 462 (17-12) الثامً الوطني البرملان 2012-2017

 ٢ًاًا و باألؾغة اإلا٩لٟت اإلاىخضبت الىػاعة ،للمشأة العياس ي بالخمكين الخاصت املسحيت الذساظتٞخُدت، مٗخى١ق: اإلاهضع
 . الباخثت مً بخهٝغ 13 م . اإلاغؤة
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 ::املحليت املنالغ في - ثالثا

 اليؿاء ٖضص بلٜ خُث الُىم؛ وبلى الاؾخ٣ال٫ مىظ ة ٦بير صعحت بلى يُٟٗا جمثُال اإلادلُت اإلاجالـ في اإلاغؤة جمثُل ب٣ى

 حىىب ؤصعاع والًت في بلضًخين زاللها بمغؤة جغؤؾذ و بمغؤة 20 ما٣ًاعب 1967 ؾىت البلضًت الكٗبُت اإلاجالـ في في اإلاىخسباث
 .بمغؤة 45 بلى 1969 لؿىت الىالثُت الكٗبُت اإلاجالـ اهخساباث في اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص بعجٟ٘ و ، 1967 ؾىت البالص

 ال و بمغؤة، 75 ًنهًب مً ٞاػث بمغؤة 1281 البلضًت للمجالـ جغشحذ ٣ٞض 1997 ؾىت ؤحٍغذ التي اإلادلُت الاهخساباث في ؤما
 . مغشحت 62 ؾىيق جٟؼ لم بمغؤة 905 بين ٞمً  الىالثُت اإلاجالـ في ٦ثيرا الامغ  ًسخل٠

 وللمجالـ بمغؤة، 147 ؾىيق جٟؼ لم بمغؤة 3679 البلضًت للمجالـ جغشحذ ٣ٞض 2002 لؿىت اإلادلُت لالهخساباث باليؿبت
 .بمغاة 113 ؾىيق جٟؼ لم بمغؤة 2684 جغشحذ الىالثُت

 ٩ًاص بل ٞٗال، يئُل ب٣ي اإلادلُت اإلاجالـ في اليؿاء اهخساب ؤن ( 2002 )اإلادلُت الاهخسابُت الاؾخد٣ا٢اث هظه هخاثج نجبي

ُٟت اإلاداٞٓت اإلاىا٤َ ؤي الٗم٣ُت بالجؼاثغ حٗٝغ التي والبلضًاث ث الىالًا في زانت مىٗضم ٩ًىنق ت الٍغ  .والصحغاٍو

ُٗت الاهخساباث في ؤما  13.44  وؿبخه ما الىالثُت الكٗبُت اإلاجالـ في بمغؤة 129 ٞىػق ًٖ اٞغػث ٣ٞض 2007 في حغث التي الدكَغ

 . 0.74 %وؿبخه ما البلضًت الكٗبُت اإلاجالـ في وؿاء 103 ٞىػق و ،%

 زالزت ًخٗضي لم 2012 الى 2007  مً اإلامخضة الٗهضة زال٫ البلضًت الكٗبُت اإلاجالـ عثاؾت جىلين اللىاحي اليؿاء ان خين في

 و الثماهُت الىالثُت الكٗبُت  اإلاجالـ عثاؾت مً امغؤة ال و جخم٨ً لم اإلا٣ابل في و ، بلضي مجلـ 1541 يمً مً وؿاء

 . الاهخسابُت الٟترة هٟـ زال٫ الاعبٗين

 ءباليؿا اإلاىٍى صوعق ؤن الخجغبت ازبدذ ٣ٞض ، ًٖ ؤما عثاؾتها و اإلاىخسبت اإلاجالـ في اليؿىيق الخمثُل ضحالت ًا٦ض الىا٢٘ هظا
ت الاحخماُٖت ألاصواع لهً حؿىض ما ٚالبا بزخُاعهً و٢٘ خا٫ وفي اإلاىخسباث  مثل ؤلاحخماُٖت واإلاهام بالهُا٧ل ٩ًلًٟ الثاهٍى

ير والخًامً والُٟىلت الصحت ٓل طل٪ ٚو  وبُيء يُٟٗا جمثُال اإلادلُت الؿُاؾُت اإلااؾؿاث في اإلاغؤة جمثُل بحماال ٍو

 .الخُىعق

 :ظيتالعيا ألاحضاب في - سابعا

 لؿىت الاخهاثُاث ع٦ؼث ٖلُه و للمغؤة الح٣ُ٣ُت الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت يمً ًدؿب ؤن ًم٨ً ال لألخؼاب الك٨لي الاهخماء ان

 : لألخؼاب الٗلُا اإلاغاجب في اإلاغؤة جىاحض ٖلى 2007

 حهاص في املشأة مشاسكت وعبت الحضب
 املذاوالث

 الجهاص في املشأة مشاسكت وعبت
 الخىفيزي

غ حبهت جي الخدٍغ  2 % 16،81 الَى

جي الخجم٘   %21،66 الضًمى٢غاَي الَى

  %16 الؿلم مجخم٘ خغ٦ت
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 31% %38 الٗما٫ خغب

 2 %9،8 الضًمى٢غاَُت و الث٣اٞت ؤحل مً الخجم٘

  - الاقترا٦ُت ال٣ىيق حبهت

ت الىَىُت الجبهت  - %3،98 الجؼثٍغ

 482 م ، ؾاب٤ مغح٘ ، هاصًت ًدُاويق : اإلاهضع

 

II- الجضائشيت للمشأة العياظيت املشاسكت واكع حصخيص : 

ت للمكاع٦ت الح٣ُ٣ي الىي٘ الى اؾدىاصا و الؿاب٣ت اإلااقغاث الى بالىٓغ      اليؿب و باألع٢ام اإلا٣ضع و الجؼاثغ في اليؿٍى
ت، للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت  وا٢٘ حصخُو ًم٨ً  مً اهُال٢ا ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ في جىاحضها اق٩الُاث و الجؼاثٍغ

اث  :اليؿىيق الخىاحض ؤولها ٖضة مؿخٍى

  :الخىفيزًت العلطت معخوى  على •

اث ؤٖلى في  اإلاغؤة وحىص جؼاًض   البٌٗ اٖخبر بط لها، الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت اججاه ؾلبي اهُبإ ؤُٖي ، الخىُٟظًت الؿلُت مؿخٍى
ت مىانب جخىلى لم بط اإلااض ي، ال٣غنق حؿُٗيُاث مىظ الح٩ىمُت الدك٨ُالث ؤٚلب في مىيت ٧ان اليؿاء جىػٍغ ان  طاث وػاٍع

ت مىانب ؤو ٦بريق ثمؿاولُا  ؤو بؾتراجُجُت وػاعاث في حُُٗنهً ًخم لم ؤهه ٦ما - للمالُت وػٍغة مىهب باؾخثىاء - ج٣ىُت وػاٍع
البا ألامُت وعٞ٘ والث٣اٞت والهجغة اإلاغؤة ووي٘ ألاؾغة في الىػاعاث  واهدهغث  ؛ والخاعحُت ٧الضٞإ ؾُاصًت وػاعاث  ٣ً٘ ما ٚو

 . وػٍغة مىهب في حؿمُتهً

 : ًلي بما احؿمذ الح٩ىماث هظه في اليؿاء مكاع٦ت ؤن ال٣ى٫ق ًم٨ً و

 (الٛالب في وػٍغجان ؤو وػٍغة ) الغمؼيق الُاب٘ -

 .(ألاخُان مٗٓم في باإلاغؤة ٖال٢ت لها ؤو ألاخُان مٗٓم في لليؿاء احخماُٖت وػاعاث بؾىاص ) الاحخماعي الُاب٘ -

 .(الح٩ىمُت الخٗضًالث بخـ الىػٍغاث ٖضص ج٣لب ) مىٓم ٚير و الٓغفي الُاب٘ -

  : الدششيعيت العلطت معخوى  على •

إل زال٫ مً اث للمخاب٘ ًدبين الحالي البرإلاان ؤًٖاء جغ٦ُبت ٖلى الَا ت اليؿاثُت الحغ٦ت إلاجٍغ ُت ال٣ٟؼة بان الجؼاثٍغ  الىٖى

 بلى ؤلاقاعة اإلاهم مً بط الحهو، ٢اهىنق ببر٦ت ُخ٣٣ذ -  الٗالم في اليؿب ؤٖلى مً اٖخبرث  -البرإلاان في اإلاغؤة جىاحض ليؿبت
جي الكٗب مجلـ بلى الباعػق اإلاغؤة نٗىص ؤن  في اإلاكاع٦ت ٖلى اإلاغؤة لدصجُ٘ ال٣لُل ؾىيق جٟٗل لم صولت في خهل مازغا الَى

 .٣ِٞ ٢لُلت ؾىىاث ٢بل الؿُاؾت
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اصة بألُاث اإلاخٗل٤ الًٗىيق ال٣اهىنق َغح ؤ٣ٖاب في جمذ التي البرإلااهُت الاهخساباث هخاثج ٖلى جإملُت ٞبىٓغة  اليؿاء ٞغم ٍػ

ا ٢اهىنق) اإلاىخسبت اإلاجالـ في  البرإلاان ٢بت في م٩ان خاػث اإلاغؤة ان ؤْهغ للمغؤة، الىُابي الخمثُل ؤن هجض ، 2012(ال٩َى

 .الكٗب ازخُاع بىاؾُت ولِـ ال٣اهىنق بىاؾُت

  ألازيرة هظه ان للمغؤة،طل٪ ؾُاؾُت اعاصة ٖلى ٢اثمت ٧ىنها مً عؤ٦ث م٣ىىت ٧اهذ البرإلاان الى اليؿاء ونى٫ق مؿإلت بالخالي،

ت ؾُاؾُت ٢ًاًا جخبن لم  ال٣غاع مغا٦ؼ بلى ونىلها بٗض مخٛيراتها مٗالجت و الٗام للغؤي ببغاػها ٖلى حٗمل و ٖنها جضاٞ٘ حىهٍغ
لب في جىاحضها ٧ان لهظا و البرإلااهُت، ةألاحهؼ في ٞٗالُتها مدضوصًت وؿبُا لى و ًٟؿغ ما هى و اإلاكاع٦ت هضٞها ٧ان بهما و ،  ألٚا

 .النهاثُت الٛاًت هي مكاع٦تها مً ًجٗل ٞٗا٫ ٚير نىعي

 خكى الى ؤصي ، اإلاىخسبت اإلاجالـ في اإلاغؤة مكاع٦ت خّٓى بخىؾُ٘ اإلاخٗل٤ الًٗىيق ال٣اهىنق جُب٤ُ ان الاهدباه ًلٟذ ما بن
سهً ؤو ، الث٣افي ؤو الخٗلُمي اهًمؿخى مغاٖاة صونق ، اليؿاء مً اإلاُلىب بالٗضص ال٣ىاثم  الدك٨ُالث يمً الىًالي جاٍع

ُٗت الاهخساباث في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  ؤ٦ضجه الظي الىا٢٘ هى و .ال٣اهىنق ألخ٩ام مًٌ ًٖ جُب٤ُ ٣ِٞ إلهما و ، الدكَغ
ُٗت الاهخساباث هخاثج م (2012 ماي 10) الدكَغ غ ال ٚالبُتهً ؤن بال مغؤة 145 ونى٫ق ٞٚغ ت الكغوٍ ٞيهً جخٞى  إلاماعؾت الًغوٍع

٘ عؤؾها ٖلى و ، الىُابُت اإلاهام  .الح٩ىمت ٖمل ٖلى  الغ٢ابت و الدكَغ

ت للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ان لىا ًٓهغ واإلاجخم٘ الضولت في الح٣ُ٣ي اإلاغؤة الىي٘ زال٫ ٞمً  وال ، حىُيُت جؼا٫ ال الجؼاثٍغ

ها جؼا٫ وال ؾا٦ىت مباصعتها جؼا٫ غح٘ و للُٗان باصًت اع٦تاإلال هظه مً مساٞو  : الى طل٪ البٌٗ ًُ

ً ُٚاب •  . ؾُاس ي ج٩ٍى

 .  الخبرة ٢لت هدُجت الؿُاؾُت اإلاهام إلاؼاولت الالػمت للمهاعاث الاٞخ٣اع •

 .الضازلُت اإلاضن في ؾُما ال الٗامت و الاحخماُٖت الحُاة ًٖ الُٛاب •

 : املحليت املنالغ معخوى  على •

ت اإلاغؤة صوعق ًب٣ي   وبٗض ،ل٨ً اإلااض ي ال٣غنق مً والثماهِىاث الؿبُٗىاث َُلت ًظ٦غ ٩ًاص ال اإلادلُت اإلاجالـ في الجؼاثٍغ
ا اإلادلُت اإلاجالـ في اإلاغؤة جمثُل قهض ، الدؿُٗىاث مُل٘ في الجؼاثغ قهضتها التي الؿُاؾُت ؤلانالخاث  الاعجٟإ مً هٖى

م ، نالحلإل الؿاب٣ت الؿىىاث م٘ باإلا٣اعهت  .اإلاُلىب اإلاؿخىيق الى جغ١ق لم اليؿبت  ان ٚع

 : ألاحضاب معخوى  على •

ق ًؼا٫ ال الؿُاؾُت لألخؼاب ال٣ُاصًت مىا٢ٗها فى اإلاغؤة جىاحض بن
ًا
 ألاخؼاب لخل٪ الاهخسابُت البرامج ًٖ الىٓغ بهٝغ ، مدضوصا

م و ؤًٖائها، بين اليؿاء بخىاحض وال٣ى٫ق ت اإلاغؤة مكاع٦ت ٖلى ص ٢ُى ُٚاب ٚع  بال الاخؼاب، في الاهسغاٍ ؤو حك٨ُل في الجؼاثٍغ
ت اإلاغؤة ؤن ق جهل ال الجؼاثٍغ

ًا
ؼة  ألاو٫ق خؼبين باؾخثىاء ألاخؼاب  ؤٚلب فى ال٣ُاصًت للمىا٢٘ ٦ثيرا  بدؼب اإلاؿمى  خىىنق لٍى

 .نالحي وُٗمت ب٣ُاصة البُان و الٗض٫ بدؼب اإلاؿمى الثاوي الٗمالى

ُٗاث ججغبت اْهغث ٣ٞض ،و الاهخسابُت ال٣ىاثم مً الضهُا عاجبللم اإلاغؤة باخخال٫ ًخٗل٤ ُٞما اما  اإلاغؤة جغقُذ ان 2012 الدكَغ
ا ٢اهىنق ؤ٢غه الظي الجبر ؤؾاؽ ٖلى جم الىاثب إلاىهب  زً٘ ما ب٣ضع مى٣ُُت إلاٗاًير ًسً٘ لم جغقُدها ؤن ٦ما ،  ال٩َى
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ت ٖىانغ إلصعاج ألاخؼاب بٌٗ ٢امذ ان بٗض ، الحكى إلاى٤ُ  اإلاهىُت مىانٟاث مغاٖاة صونق الاهخسابُت ثمها٢ىا يمً وؿٍى

 . الىُابُت الخمثُلُت

 ًجب ال " ؤهه ؤؾاؽ ٖلى اإلاغؤة يض الخمُيز بةػالت مهخمت ٚير جؼا٫ ال آلان، ختى الجؼاثغ في الحؼبُت الث٣اٞت ًبضو،ان ما ٖلى و
 : اٖخباعاث لٗضة طل٪ و  " مًمىهت ٚير مغصوصًتها جغقُداث ؤحل مً الاؾدثماع

• ٝ  الؿُاؾُت باألمىعق والاهخمام الؿُاس ي للحماؽ اإلاغؤة ج٣اصا

 .ؤؾغتها فى اإلاغؤة واحباث م٘ ًخٗاعى و٢ض صاثم الؿُاس ى الٗمل ؤن •

 .الؿُاؾُت ال٣ُاصة ٖلى اإلاغؤة ٢ضعة يض مؿب٣ت ؤخ٩ام •

 .اإلاغؤة ب٣ُاصة حٗتٝر ال الؿاثضة والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الث٣اٞت •

ٟا٫ وعٖاًت ؤلاهجاب فى اإلاغؤة صوعق ٖلى جغ٦ؼ الاحخماُٖت الث٣اٞت •  .ألَا

غ ٖضؾت ٦إهه و اليؿاء جغقُذ ل٣غاع ألاخؼاب جىٓغ ما ٖاصة لظل٪  خاحاث ٖىض جدؿ٘ ؤنها ٚير خاحت، ٖىض ي٣ُت جهٍى

  .ؤزغيق

III- اظخيخاحاث : 

م  جإزير بلى بالىٓغ ه٣اف مدل جب٣ى الخمثُل لهظا اإلاًاٞت ال٣ُمت ٞةن ؾُاؾُا اإلاغؤة جمثُل نُٗض ٖلى اإلاد٣٣ت اإلا٩اؾب ٚع

 : م٣ضمتها في ًإحي اؾخيخاحها جم ٖىامل ؤعب٘

ُٗت، ؤو جىُٟظًت اإلااؾؿت ٧اهذ ؾىاء ال٣غاع نى٘ ماؾؿاث صازل اإلاغؤة به ج٣ىم الظي الضوعق مدضوصًت •  حكَغ
 ألامً وخماًت الخاعحُت الؿُاؾاث جدضًض وفي اإلاىاعص جسهُو في ألاؾاؾُت والىػاعاث الىػعاء مجالـ ٞغثاؾت

 .ولجانها الىُابُت للمجالـ باليؿبت ألامغ الغحا٫،و٦ظل٪ ًض في ٧لها والخاعجي الضازلي

 اليؿاء وي٘ جدؿين ٖلى بمؿاٖضاتها الجؼاثغ التزام و ومكاع٦تها اإلاغؤة جم٨ين ٖلى اإلااجمغاث و اإلاىٓماث جغ٦يز بن  •
 ٖام بك٩ل اإلاىاَىين تهمِل ْل في لليؿاء الهىعي للخمثُل باللجىء الكٍغ هظا ٖلى لاللخٟاٝ الجؼاثغ صٞ٘

ت الؿلُت بإن ٖام إاهُب ٌُٗي الٗام، الكإن في اإلاكاع٦ت مً زام بك٩ل واليؿاء  مًُغة ٧اهذ الجؼاثٍغ
 .الؿُاؾُت الحُاة في اإلاغؤة صوعق لخُٟٗل

 بجامٗت الضولُت والٗال٢اث الؿُاؾُت الٗلىم في الباخثت الٗاًب قبُلت الض٦خىعة بغؤي مجمله في ًلخ٣ي الصخص ي الغؤي هظا

 ص٫ ما ب٣ضع ؾُاؾُت اعاصة ٖلى ًىم ال "للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت" ٢ًُت خى٫ق آلان الحانل الى٣اف بإن جغيق ،التي الجؼاثغ

ت وجىُٓمُت جىػَُٗت ؾُاؾاث ٞغػق في الىٓام عجؼ" ٖلى ت الؿُاؾاث بلى ًلجإ حٗله ما ٢ٍى  ٢ًُت بإنها لخٓهغ ،"الغمٍؼ
ض ألاولى، الؿلُت ٤ زاللها مً جٍغ  مً جم٘اإلاج جم٨ين في إلزٟا٢اتها وحُُٛت للخاعج، الضًم٣غاَي الخدى٫ق في إلاكغوٖها الدؿٍى

  ."بغمخه الؿُاس ي الىٓام ه٩ُلت بٖاصة في الىٓغ بٖاصة بلى جًٓغ ال ختى الؿُاؾُت، الىُْٟت

ا ؤو الحهو ٢اهىنق بٖضاص •  جد٤ُ٣ ٌٗجي ال حهت مً ال٣غاع، ونى٘ الؿُاؾت في اإلاغؤة بمكاع٦ت ًخٗل٤ ال٩َى
اصة ال و اإلاىخسبت، اإلاجالـ في واإلاغؤة الغحل بين الخمثُل في اإلاؿاواة  ول٨ً ملمىؽ، بك٩ل اإلاىخسباث اليؿاء ٖضص ٍػ
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 ال ال٣اهىنق ًجٗل ٣ِٞ، اإلاىخسبت اإلاجالـ ٖلي خهغه زاهُت حهت ومً ، اإلا٣اٖض هظه بلى ونىلهً حؿهُل ببؿاَت

اث اليؿاء جغقي و ونى٫ق ٌٗؼػق  لخُٛير، خ٣ُ٣ُت بعاصة ُٚاب ٨ٌٗـ ما هى و.بإ٦ملها الؿُاؾُت الحُاة بلى الجؼاثٍغ
 اإلااجمغ ًٖ  الهاصعة ب٨ين زُت مُالبت بٗض ٖاإلاُا اإلاغؤة جم٨ين إلاىحت الجؼاثغيق لىٓاما مؿاًغة في جغحمذ

اصة ٖلى بالٗمل الٗالم في الح٩ىماث  خُث ،% 30  بلى ألاصوى الحض في لخهل ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ في اإلاغؤة مكاع٦ت ٍػ

 في الاهخخابيت للىظم املخغير ثيرالخأ مشاحعت الحكوماث حاهب مً املطلوب أن" :ص – بىض ( 190  ال٣ٟغة في وعص

 ".وإصالحها الىظم هزه حعذًل في الاكخضاء عىذ والىظش املىخخبت، الهيئاث في للمشأة العياس ي الخمثيل

َضْثق ب٨ين ٖمل منهاج ويٗها التي ٪ 30 وؿبت بن  لخد٤ُ٣ ؤولى و٦سُىة ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ بلى اإلاغؤة لىنى٫ق ؤولُا هضٞا ُٖ

ُا جُب٣ُه الى الجؼاثغ ؾٗذ ما هٟـ  هى و .٪ 50 بلى باليؿبت للىنى٫ق اإلاغحى الهضٝ  ٢اهىنق ٞؿً . الحهو ٢اهىنق في خٞغ
 الضولي اإلاجخم٘ ؤمام اإلاهضا٢ُت مً هٕى الجؼاثغيق الىٓام مىذ ، الاهخسابُت ال٣ىاثم في اليؿاء لهالح ٪ 30 وؿبت جدضًض ًٟغى

ت اإلاغؤة مىذ مما ؤ٦بر ٤ الاحخماعي بضوعها لل٣ُام جخُل٘ التي الجؼاثٍغ   .الاحخماُٖت الؿُا٢اث مسخل٠ ٞو

 ؤن ًم٨ً ال-ٞٗلُت بحغاءاث اجساط صونق للمغؤة الؿُاؾُت للمكاع٦ت صاٖمت لخُاباث الؿُاؾُت ألاخؼاب جغوٍج •
 خ٣ُ٣ُت بٟغم ْٟغهً ٢لو ٦ما ال٣ُاصًت، ألاحهؼة و اإلاؿيرة الهُا٧ل ًٖ ُٚبهً -الىا٢٘ في ملمىؽ حٛير بلى جاصي

 .جساباثالان في للىجاح

 

IV- الخوصياث: 

 جب٣ى الؿُاس ى و الٗام الٗمل مجا٫ في اإلاغؤة مكاع٦ت لخُٟٗل  اإلاٗخمضة ال٣اهىهُت والخضابير ال٣اثمت الىَىُت آلالُاث بن 

 : لظا ٧اُٞت ٚير و مجملها في ها٢هت

 اإلاٗىُين ٧ل جُٟٗلهاو بوكائها في ،ٌكاع٥ الؿُاؾُت الحُاة في اليؿىيق الضوعق وج٣ُُم إلاخابٗت آلُاث بًجاص ًيبغي  •
ق اليؿاء طل٪ في بما اليؿاء، بضٖم ًّ  .ؤهٟؿه

 .الؿُاؾُت الحُاة في اإلاغؤة إلاكاع٦ت الح٣ُ٣ي الحجم لخ٣ضًغ مخٗم٣ت مُضاهُت صعاؾاث بحغاء حصجُ٘ •

 ج٩ىنق ؤن ًجب بل ,البرإلاان في لليؿاء ٧ىجا جسهُو خض ٖىض صٖمها ٣ًخهغ ال بدُث ؾُاؾُا اإلاغؤة َمىح صٖم •
  .الضولت في ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ ل٩اٞت املتف مكاع٦تها

غ ؤن ًجب • ق البرإلااهُت اإلاغؤة لضي ًخٞى
ًا
ق خضا

ًا
 بالىٓام ملمت ج٩ىنق وبن الٗلمي واإلاؿخىيق الؿُاؾُت الخبرة مً م٣ٗىال

ٗاث والؿُاؾُت الضًم٣غاَُت ومؿيرتها للضولت الؿُاس ي  .الٗال٢ت طاث والدكَغ

  .البرإلاان صزىلها بٗض بٟٗالُت اإلاغؤة إلاكاع٦ت واضحت ٖمل وزُت عئٍت ووي٘  •
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V-املشاحع و املصادس : 

 : الشظميت الجشيذة

ت الجمهىعٍت  •  15 اإلاىا٤ٞ 1429 ٖام ال٣ٗضة طي 17 في ماعر 19 -08 ع٢م ٢اهىنق) الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ
مبر ش الهاصعة ،9 :الٗضص الشظميت، حشيذةاو .(الضؾخىعي الخٗضًل ًخًمً 2008 ؾىت هٞى مبر 16 بخاٍع  ؾىت هٞى

2008. 

ت الجمهىعٍت •  ال٣ٗىباث، ٢اهىنق اإلاخًمً ، 1966 حىان 8 في اإلااعر 66 - 156 ع٢م ألامغ الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ
ضة ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  1966 ًىهُى 11 ، 49 ع٢م الجؼاثٍغ

ت الجمهىعٍت • ٨مل ٌٗض٫ 2005 ٞبراًغ 27 في اإلااعر 05 - 01 ع٢م ،ألامغ الكٗبُت ةالضًم٣غاَي الجؼاثٍغ  70 - ع٢م ألامغ ٍو
ت، الجيؿُت ٢اهىنق اإلاخًم1970ً صٌؿمبر 15 في اإلااعر 86 ضة الجؼاثٍغ ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  ، 15 ع٢م الجؼاثٍغ

ش  2005 .ٞبراًغ 27 بخاٍع

ت الجمهىعٍت • ل 21 في اإلااعر 90 - 11 ع٢م ،ال٣اهىنق الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ  بٗال٢اث اإلاخٗل٤ ، 1990 ؤبٍغ
ضة الٗمل، ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  الجؼاثٍغ

ت الجمهىعٍت •  ألاؾغة، ب٣اهىنق اإلاخٗل٤ 1984 حىان 9 في اإلااعر 84 - 11 ع٢م ،ال٣اهىنق الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

ضة ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  . 2005 ٞبراًغ 27 في 05 - 02 ألامغ بمىحب اإلاٗض٫ ، 1984 هُىًى 12 ،)  24)ع٢م الجؼاثٍغ

 :الكخب

 .04 م (ب،ؽ،ٍ )اإلاغؤة، وجىمیت نهىى حمٗیت ،العشبي الوطً في للمشأة العیاظیت املشاسكت بیبرؽ، بیمان •

 .UNWOMEN 2011 للمغؤة اإلاخدضة ألامم هُئت  ،املشأة حلوق  حماًت فى البرملاهيت اللياداث دليل الهاوي، ٖلى •

 هلذي جحليل الجضائش؟ في العياس ي وللمناو للمنخمع إضافي جلييذ أم "ظياس ي إصالح آزغون، و ؾمبلُثي ماعجا •
ل ، ألاولى الُبٗت الاوؿان لح٣ى١ق مخىؾُُت-ألاوعو الكب٨ت ٧ىبنهاحً  .2012 ببٍغ

 للمشأة العياظيت كتاملشاس خى٫ق ٦خاب ،في العياظيت الحياة في الجضائشيت املشأة مشاسكت ، هللا حاب بً ؾٗاص •

 لح٣ى١ق الٗغبي اإلاٗهض / ٖغبُا بلضا ٖكغ ؤخض في مُضاهُت صعاؾاث للمواطىت الفعلي الخكشيغ أمام جحذًاث العشبيت

 .2004   جىوـ الاوؿان،

 : ألاطشوحاث

 قهاصة لىُل م٣ضمت ؤَغوخت الجضائشيت، الذًموكشاطيت الخنشبت في للمشأة الياظيت املشاسكت ، بىصعهم ٞاَمت •
 .2011-2010 الجؼاثغ، ،حامٗت الجؼاثغ بصاعي، و ؾُاس ي جىُٓم جسهو الؿُاؾُت الٗلىم في الض٦خىعاه

 :هماطج) الحكم بأهظمت وعالكتها املحليت العياظيت الخىميت في املغاسبيت املشأة دوس  ، ؾمُىت وُٗمت •
 الجؼاثغ الضولُت، والٗال٢اث الؿُاؾُت الٗلىم في ؾخيراإلااج قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة (الجؼاثغ،جىوـ،اإلاٛغب

 2011-2010 وع٢لت، مغباح ٢انضي ،حامٗت
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 ضوء في دساظت -العشبي العالم في الاوعاهيت الخىميت جحليم في أثشه و للمشأة العياس ي الخمكين ًؼة، بً ًىؾ٠ •

 الؿُاؾُت الٗلىم في اإلااحؿخير قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة ، 2008-2003 العامليت الاوعاهيت الخىميت جلاسيش
ت، ؾُاؾُت جىُٓماث :جسهو  2010-2009 باجىت ،حامٗت الجؼاثغ وبصاٍع

اء • ؼيق ػ٦ٍغ – الدشاسكيت الذًموكشاطيت جكشيغ محاولت في دوسها و العشبيت للمشأة العياظيت املشاسكت ، خٍغ

 2011-2010باجىت، حامٗت اإلااحؿخير،الجؼاثغ، قهاصة لىُل جسغج ،مظ٦غة-همورحا الجضائش

 قهاصة لىُل م٨ملت ،مظ٦غةالىيابي العمل الحضبي العمل الخصويذ العياظيت املشاسكت و املشأةباصي، ؾامُت •

 2006-٢2005ؿىُُىت، مىخىعي ،حامٗت الجؼاثغ الخىمُت، احخمإ ٖلم في اإلااحؿخير

 : العلميت املنالث

 دمشم حامعت منلت.والواكع الذوليت حهاثوالخو اللشاساث بين العشبيت للمشأة العياس ي الخمكين.بلى٫ق نابغ •

  .2009الثاوي، الٗضص 25اإلاجلض.واللاهوهيت الاكخصادًت للعلوم

 .الخاؾ٘ الٗضص ،املفكش منلت، الجؼاثغ في للمغؤة الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت ، هاصًت ًدُاويق •

 جحليم أو املىخخبت املنالغ في الجضائشيت املشأة مشاسكت حظوظ جوظيع ،َُٟىعق بً الضًً ٖماع،ههغ ٖباؽ •
 الٗلىم الجؼاثغ،٢ؿموالاوعاهيت، الاحخماعيت للذساظاث ألاكادًميت منلت، الاًنابي الخمييز طشيم عً املعاواة

 2013 ،حىان10 الٗضص ، ال٣اهىهُت و ال٣خهاصًت

 للذساظاث الجضائشيت املنلت، الجؼاثغ ، الجضائش في أةللمش العياظيت املشاسكت جفعيل افاق لخًاعي،  مىهىعق •

 .2014 ألاو٫،حىان الٗضص ،العياظيت

 :الخلاسيش و الىذواث

 الُٟىلت و اإلاغؤة للجىت الغابٗت و الثالثت الىضوة في م٣ضمت وع٢ت ) ،"الخىميت و الاحخماعي الىوع " ، الكاٞعي إلاُاء •
الم و ٚاعبُتالم واإلاغؤة الخىمُت و اإلاٛاعبُت اإلاغؤة خى٫ق  102 .م ،2007 ُٟٞغيق 15 ، جىوـ ، (ؤلٖا

غ •  اإلاغؤة مكاع٦ت صٖم آلُاث خى٫ق الخبراء احخمإ ازىاء )إلاظكوا( آظيا لغشبي والاحخماعيت الاكخصادًت اللجىتج٣ٍغ
 .2012 ؤ٦خىبغ/ألاو٫ق حكٍغً 17-16 بيروث ، ؤلاؾ٩ىا بلضان في الؿُاؾُت الحُاة في

غ •  الجضائش -الاحخماعي الىوع أظاط على واملعاواة للمشأة إلاوعاهيت الحلوق  الوطني الوضع جحليل :خى٫ق ج٣ٍغ
ؼ ،بغهامج  ؤلاجداص ٢بل مً ممى٫ق ّ ق بغهامج (2008-2011) ألاوعومخىؾُُت اإلاى٣ُت في واإلاغؤة الغحل بين اإلاؿاواة حٍٗؼ

    http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf   ألاوعوبي

 و باألؾغة اإلا٩لٟت اإلاىخضبت الىػاعة ،الجؼاثغ،للمشأة العياس ي بالخمكين الخاصت املسحيت الذساظتٞخُدت، مٗخى١ق •

 . اإلاغؤة ٢ًاًا

 

 

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf
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 : الاهترهذ مواكع

 ، ًىم وكغ الًً أون  الششوق الجضائش، جاسيخ في مشة  وو  وصيشاث بعبع الجذًذة ظالو حكومت ب،.الغػا١ ٖبض •
2014/05/05 http://jawahir.echoroukonline.com/articles/410.html    

 ًىم وكغ الًً أون  الششوق بالبرإلاان، اليؿاء جمثُل مجا٫ في ٖاإلاُا 25 اإلاغجبت في ،الجؼاثغبوكشوح الوهاب عبذ •
13/05/2012 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/129211.html  
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