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 الشاملت املجتمعيت التنميت في الفعالت املصاهمت من وجمكينها املسأة  وزر جسقيت
 -الجزائس -وهسان جامعت طيب شعيدة ألاشتاذة 

 

:  مقدمت  

 في مياهتها جبرػو الغظل، ظاهب بلى َظا َبٗا ، للحُاة وظىص ال وبضونهاٌ ؤؾاؽ هيف اإلاجخم٘ في عاثضا صوعا اإلاغؤة جلٗب

تها جمخٗها ومضي ،... والاظخماُٖت والاكخهاصًت الؿُاؾُت الحُاة  ؾاؾُتألا عهحزةاٌ فهي ؛مىلىنت غحر واملت وخلىكها بدٍغ

غ ؤن هما اإلاجخم٘ لخلضم غ ٖهاواق جٍُى ٗاث مً مىٓىمت وظىص صونن جدلُله ًمىً ال َاكاتها، وجدٍغ  ٖلى اللاثمت الدكَغ

 بض ال الؿُاؾاث َظٍ بَاع وفي الكاملت، الخىمُت وبغامج زُِ ؤولُاث في َاكًاًا وبصماط الفغم، وجيافا واإلاؿاواة الٗضٌ

ُت مً اث، مسخلف ٖلى اللغاع نى٘ في اإلاكاعهت جسىلها التي وكضعاتها ،اإلاغؤة بلًاًا  اإلاجخم٘ جٖى  صوعَا ٌٗؼػن بما اإلاؿخٍى

 بيل الكاملت الخىمُت بَاع في بلُه هىٓغ ؤن بض ال ،الخىمُت في به جلىم الظي الضوعن بلى هىٓغ وخحن ،واإلاجخم٘ ألاؾغة في ؤلاًجابي

. الحًاعين والخجضًض ألانالت ٖلى اللاثمت اإلاؿتهضفت الخىمُت بَاع في ؤبٗاصَا،

لى . الخىمُت جدلُم في زانت الٗغبُت اإلاغؤة مؿاَمت صعاؾت الى البدشُت الىعكت َظٍ زالٌ مً نهضف فةهىا طلً بزغ ٖو

ٌن  في بفٗالُت وحؿاَم حكاعن ؤن اإلاغؤة حؿخُُ٘ مضي ؤي بلى: الخالُت ؤلاقيالُت صعاؾت البدشُت الىعكتٌ َظ في وؾىداو

. ؟ الخىمُت عجلت صف٘

:  الخالُت الٗىانغ بلى هخُغقن ؾىف ٕواإلاىى َظا وإلاٗالجت

 2015 مازس 8 للمسأة الدولي اليوم

ش، ناوٗت الٗاصًت اإلاغؤة كهت َى للمغؤة الضولي ًىماٌ  امخضاص ٖلى اإلاغؤة هًاٌ بلى ؤنلها ٌٗىص التي اللهت َظٍ الخاٍع

لى. اإلاغؤة وجمىحن الجيؿحن بحن اإلاؿاواة جدلُم في اإلادغػن الخلضم اؾخٗغاى ؤظل مً اللغون خغػن مما الغغم ٖو
ُأ
 ما جلّضم، مً ؤ

ن بُٗضًً ػلىا
ًا
 فُه جدٓى الٗالم في بلض مً فما. الٗالمي الهُٗض ٖلى الجيؿحن بحن اإلاؿاواة جدلُم بلى اإلااصي اإلاؿاع ًٖ ظضا

ىفي. وظه ؤهمل ٖلى بدلىكها فُه جخمخ٘ بلض مً وما الغظل، م٘ جامت بمؿاواة اإلاغؤة  يغوعة لخإهُض وخضٍ الىاك٘ َظا ٍو

 بؾهام مغؤةفلل. 2015 ٖام بٗض إلاا الخىمُت زُت في اإلاغؤة وخلىقن الجيؿحن بحن اإلاؿاواة كًَُتي ٖلى بكضة الترهحز مىانلت

 اإلاجخم٘ في الياملت امكاعهخه يمًث ؤن مً للضولت بض وال. بالؿالم جىٗم مؿخضامت مجخمٗاث بىاء بلى الغامُت الٗملُت في خُىين

ه هفلث وؤن . اإلاجاالث ظمُ٘ في الغظاٌ، م٘ الحلىقن في احؿاٍو

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/116454/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/3636/posts
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: التنميت مفهوم: والا

ٌن فغص ليل والىؾاثل الاؾالُب و آلالُاث جىفحر حٗني ت فغم ٖلى للحهى  ٖلى جغهؼ اإلافهىم بهظا وهي. ومخيافئت مدؿاٍو

:  عثِؿُت ٖىانغ ؤعبٗت الخىمُت وحكمل ،الخىمُت ٖملُاث مً مؿخفُضا مكاعوا الفغص ججٗل آزغ بمٗنى ؤي ؛ؤلاوؿاوي البٗض

.  بهخاظُتهم عف٘ مً ًخمىىىا ختى لألفغاص اإلاىاؾبت الٓغوف جىفحر:  ؤلاهخاظُت

ٌن في ألافغاص حؿاوين:  الاظخماُٖت الٗضالت .  الفغم هفـ ٖلى الحهى

ٌن يمان:  الاؾخضامت .  مؿخمغة او مؿخضامت جىمُت ٖلى صألافغا خهى

 في والخدىم اللغاع اجساط في اإلاكاعهت مً ألافغاص ًخمىً ختى واإلااصًت، والخٗلُمُت الشلافُت الىؾاثل جىفحر:  الخمىحن

  حٗىحهم التي اإلاىاعص

ىُت بعاصة وفم مىظهت وصاثمت، واُٖت مجخمُٗت ٖملُتب هظلً وحٗغف  َُيلُت، جدىالث بًجاص ؤظل مً مؿخللت، َو

ُت مؿخمغ وجدؿحن اإلاٗني، اإلاجخم٘ للضعاث مُغص بخدلُم حؿمذ واكخهاصًت واظخماُٖت ؾُاؾُت حغُحراث وبخضار  لىٖى

 .فُه الحُاة

غ ٌٗغف ت للخىمُت اإلاخدضة ألامم جلٍغ اصة ٖملُت بإنها الخىمُت 1997 لٗام البكٍغ  الىاؽ ٖلى اإلاُغوخت الخُاعاث ٍػ

ظٍ عزاء، مً ًدللىهه ما ومؿخىين ا فةن الخىمُت ًٖ الىٓغ وبغٌ. زابخت ؤو نهاثُت لِؿذ الخُاعاث َو  ألاؾاؾُت ٖىانَغ

لت خُاة الِٗل ٖلى اللضعة حكمل الشالزت ٌن بفغم والخمخ٘ اإلاٗغفت، واهدؿاب ظُضة، صحت وفي ٍَى  اإلاىاعص ٖلى الحهى

ن فالىاؽ الحض، َظا ٖىض الخىمُت جلف وال. الثلت خُاة لِٗل الالػمت
ًا
ن وننًلضع ؤًًا

ًا
ت ظُضا  والاكخهاصًت الؿُاؾُت الحٍغ

 .وؤلاهخاط لإلبضإ ؤمامهم الفغم وبجاخت والاظخماُٖت

ٌن ؤظىضة ٖلى  الخىمُت كًُت َغح بضؤ وكض  مؿماَا حغُحر وبن الشاهُت الٗاإلاُت الحغب مىظ والىامُت، اإلاخلضمت الضو

لى اإلاؿخضامت الخىمُتب ٌٗغف ؤنبذ ما بلى الُىم ت ألاَمُت مً الغغم ٖو  اللغن، ههف ًلاعب ما َىاٌ  الخىمُت للًُت اإلاغهٍؼ

ٌن في ؤَضافها جدلم لم فةنها ٌن) الجىىب صو ٌن يمجها مً التي ،(الىامُت الضو  مً حٗاوي ماػالذ التي وؤلاؾالمُت، الٗغبُت الضو

ُت هلالث ؤي مٗٓمها في جدلم ولم الاؾخلالٌ، مىظ مجها حٗاوي واهذ التي هفؿها، ألاػماث  ؤو الؿُاس ي اإلاجاٌ في بها، ٌٗخض هٖى

 .الاظخماعي ؤو الاكخهاصي

 لخدؿحن والحيىمت اإلاىاَىحن ظهىص جىخُض بها ًمىً التي الٗملُاث بإنها :اإلاخدضة ألامم َاّٖغفذ:  املجتمع جنميت مفهوم

 بإكص ى جلضمه في واإلاؿاَمت  اإلاجخم٘ في الاهضماط ٖلى وإلاؿاٖضتها اإلاجخمٗاث في والشلافُت والاظخماُٖت الاكخهاصًت ألاخىاٌ

 .مؿخُإ كضع
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فه فُه، وجخم ، اإلادلي اإلاجخم٘  حؿتهضف التي الخىمُت هي: املجتمعيت التنميت  ،”ؤَضافها جدلُم في فاٖلت هإصاة وجْى

ن لدكمل جدؿ٘ فهي وبالخالي
ًا
 والُفل اإلاغؤة  وجىمُت الاكخهاصًت، الخىمُتو الاظخماُٖت، الخىمُت )الخىمُت مً ؤزغين ؤهىاٖا

 .اإلاجخم٘ مؿخىين ٖلى ؤهبر جىمُت ملُتٕ مً ظؼء طاجه الىكذ في وهي والكباب

 املسأة :ثاهيا

غث   
ّ
ن ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في  وزانت والحضًشت اللضًمت الٗهىعن في اإلاغؤة ؾُ

ًا
 واهذ اإلاجاالث،خُض ظمُ٘ في هىعن مً ؤؾُغا

ت ومداعبت وفلحهت وؤصًبت وفىاهت وقاٖغة وكايُت ملىت ت لألخاصًض وعاٍو فت الىبٍى  .الكٍغ

اًت في َاكاتها بيل وحؿاَم وجىضح جىض اإلاجخمٗاث في  اإلاغؤة ػالذ ما آلان وبلى  جل٘ التي ألام فهي ؤؾغتها، وؤفغاص بُتها ٖع

 ػوظت، ؤو ؤزذ ؤو بيذ وهي اكخهاصًاجه، وجىظه البِذ جضًغ التي الؼوظت وهي اللاصمت، ألاظُاٌ جغبُت مؿاولُت ٖاجلها ٖلى

ظا ن اإلاجخم٘ اءبً في اإلاغؤة  به جلىم الظي الضوعن ًجٗل َو
ًا
 .زُىعجه مً الخللُل ؤو بغفاله ًمىً ال صوعا

ُت ٖلى جخىكف الضوعن بهظا اللُام ٖلى اإلاغؤة كضعة ولىً تراف بلحها  اإلاجخم٘ هٓغة هٖى  اإلاجخم٘، في وصوعَا بلُمتها والٖا

لم وجإَُل جشلُف مً هالخه ما وزانت بدلىكها وجمخٗها  اللُام ًمىجها زم ومً مضاعهها، وجىؾُ٘ شخهُتها لخىمُت ومٗغفت ٖو

لى ؤؾغتها، ججاٍ بمؿاولُاتها ٌن ٖو  . الٗامت الخضمت مجاٌ في واإلاكاعهت الٗمل مُضان صزى

 اإلاغؤة جىمُت بلًُت الٗالمي الاَخمام بضؤ ،1996 بىحن ماجمغ وختى( 75-1985) للمغؤة الٗالمي الٗلض بضاًت ومىظ

ا ؤصاء مً وجمىُجها  والاكخهاصًت الؿُاؾُت الحُاة مىاحي مسخلف في اللغاع اجساط في عهتواإلاكا الغظل، مشل بفٗالُت ؤصواَع

ٌن مً هشحر اَخمام الٗالمي الاَخمام َظا واهب وكض والشلافُت، والاظخماُٖت  وؤلاكلُمُت، الضولُت واإلاىٓماث والهُئاث الضو

ا وان واإلااجمغاث، الٗمل ؤوعاف و واإلاىاككاث الىضواث مً ؾلؿلت ٖلض زالٌ مً وطلً  الٗغبُت اإلاغؤة كمت مىخضي آزَغ

ل في باإلاىامت ن ،2000 ؤبٍغ
ًا
ٌن اللمت بماجمغ مغوعا  الٗغبُت للمغؤة الاؾخصىاثُت اللمت وماجمغ ،"2000 اللاَغة" الٗغبُت للمغؤة ألاو

ٌن مىخضًاث  ٖضة بلى باإليافت ،"2001 هىفمبر" باإلاغغب الم، اإلاغؤةو واإلاجخم٘، اإلاغؤةو والؿُاؾت، اإلاغؤة خى  اإلاغؤةو وؤلٖا

ٌن  ٖضة في ٖلضث التي اإلاهجغ، بالص في اإلاغؤةو والاكخهاص،  .ٖغبُت صو

ن ًخفم ، به اللُام مجها ًخىكٗه الظي الضوعن ؤي ، وؤم وػوظت هةمغؤة لها اإلاُٗاعين فالضوعن للمغؤة وباليؿبت
ًا
ن اجفاكا

ًا
 م٘ هبحرا

.  مٗه ًخُابم لم بن الفٗلي صوعَا

ٌن زاعط او صازل اإلاغؤة ئصًهث اكخهاصي وكاٍ ول َى:الاكخهاصي الضوعن   مً اإلاجخم٘ ؤو ألاؾغة اخخُاظاث بقبإ بهضف اإلاجز

ا ؤو كُاؾها ًمىً اكخهاصًت كُمت له اليكاٍ َظا ؤن اكخهاصًت،بمٗنى فاثضة جدلُم زالٌ .  جلضًَغ
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الم وؾاثل مً ومٗلىماث مٗاعف مً جخللاٍ ما جلُُم ٖلى اإلاغؤة كضعة َى: الشلافي الضوعن  صوعَا ًضٖم بما اإلاسخلفت ؤلٖا

لٗب ، الخاعجي الٗالم ٖلى والاهفخاح الٗهغ كًاًا مٗاٌكت في ن الخٗلُم ٍو
ًا
ن صوعا

ًا
 اإلاغؤة هالذ ولما ؤهه خُض اإلاجاٌ َظا في َاما

ن
ًا
ن ؤهثر واهذ ولما الخٗلُم مً ؤهبر كؿُا

ًا
ن فهما

ًا
. الخاعجي بالٗالم الاجهاٌ ًىللها كض التي الؿلبُت لإلًداءاث ةوملاوم وبصعاوا

ذ خم مشل واإلاضهُت الؿُاؾُت لحلىكها مماعؾتها في وجخمشل اإلاغؤة بها جلىم التي ألاوكُت َى: الؿُاس ي الضوعن  الخهٍى

ت ، اليؿاثُت جىُٓماثواٌ الىلاباث في واإلاكاعهت ، والىُابُت(  البلضًت)  الكٗبُت للمجالـ والترشح ، الاهخساباث في  وخٍغ

.  اللاهىنن ؤمام واإلاؿاواة ، الغؤي ًٖ الخٗبحر

 :إلاشالميت املجتمعاث في املسأة مكاهت 

 زاللها ومً اإلاجخمٗاث، مً ؤي في اإلاغؤة جدخله الظي اإلاىك٘ ٖلى الخٗغف في الاظخمإ، ٖلم ٌٗخمضَا التي اإلاٗاًحر جخٗضص

مىً. اإلاجخمٗاث جلً ومؿخىين واك٘ ٖلى الخٗغف ًمىً ت، مٗاًحر زالزت بًغاص الهضص َظا في ٍو ٍغ ت مدُاث حٗخبر ظَى  مغهٍؼ

 :وهي ؤلاؾالمُت، اإلاجخمٗاث في ومياهتها اإلاغؤة  مىك٘ الزخباع

 ت مجها اإلااصًت -اإلاىخجت اللىين جُىعن ومؿخىين طان، ؤو البلض َظا في الؿاثضة ؤلاهخاط ٖالكاث َبُٗت  بما فُه، -والبكٍغ

 ؤو البكغين بالخُىعن الُىم ٖلُه ًُلم ما ؤو الشلافُت، والحُاة الٗلىم وجُىعن الفىُت، واإلاهاعة الخٗلُم جُىعن مؿخىين طلً في

 .ؤلاوؿاوي

 ت الضًمىكغاَُت الحُاة مؿخىين  .ؤلاوؿان وخلىقن والحٍغ

 والشلافُت، والاظخماُٖت والاكخهاصًت الؿُاؾُت الحُاة في اهتهاومً الغظل، ظاهب بلى  اإلاجخم٘ في ومياهتها اإلاغؤة صوعن 

تها جمخٗها ومضي  .مىلىنت غحر واملت وخلىكها بدٍغ

غ ؤن هما  اإلاجخم٘ َظا لخلضم ؤؾاؾُت عهحزة ٌٗض مجخمٗها، صازل  اإلاغؤة جمىحن نا  غ اإلاؿلمت اإلاغؤة واك٘ جٍُى  وجدٍغ

ٗاث مً مىٓىمت وظىص صونن جدلُله ًمىً ال َاكاتها،  كًاًا وبصماط الفغم، وجيافا واإلاؿاواة الٗضٌ ٖلى اللاثمت الدكَغ

ُت مً بض ال الؿُاؾاث َظٍ بَاع وفي الكاملت، اإلاغؤة  وبغامج زُِ ؤولُاث في اإلاغؤة  التي وكضعاتها ،اإلاغؤة بلًاًا  اإلاجخم٘ جٖى

اث، جلفمش ٖلى اللغاع نى٘ في اإلاكاعهت جسىلها  َظٍ مشل ولخدلُم.. واإلاجخم٘ ألاؾغة في ؤلاًجابي صوعَا ٌٗؼػن بما اإلاؿخٍى

 وجدضًض اإلاىاكف، جدلُل ٖلى اللاثمت اإلاىهجُت حٗخمض وبغامج، زُِ وي٘ بلى الٗغبُت اإلاغؤة مىٓمت جلجإ الٗامت، الؿُاؾاث

.  الخىفُظ وآلُاث وألاولُاث ألاَضاف

إحي ن وجمىُجها الٗغبُت،  اإلاغؤة كضعاث عف٘ ٖلى الٗمل ألاولُاث َظٍ بَاع في ٍو
ًا
ن ؾُاؾُا

ًا
ن واظخماُٖا

ًا
ن واكخهاصًا

ًا
 في وكاهىهُا

 :الخالُت اإلاجاالث

ت حُٗى خُض: والخٗلُم التربُت مجاٌ في -  ٖلى جلىم جىفُظ آلُاث اٖخماص زالٌ مً ألامُت، ٖلى لللًاء طلً في ألاولٍى

 .بٗض ًٖ الخٗلُم ؤؾالُب حؿخسضم زانت بغامج ٖبر الىباع لُمح٘ هٓام وصٖم الخٗلُم، بلؼامُت جًمً جضابحر اجساط
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ت حُٗى خُض: والبِئت الصحت مجاٌ في - ؼ ألاولٍى  الصحت وبصماط ،اإلاغؤة صحت مً جدؿً التي الىكاثُت، البرامج لخٍٗؼ

ت البرامج في الاهخسابُت ن اإلادلُت، للمجخمٗاث الخىمٍى
ًا
اصة وؤًًا  ؤفغاص صحت ٖلى اوٗياؾاتهاو البُئُت، باإلاساَغ  اإلاغؤة وعي ٍػ

 .ألاؾغة

الم، مجاٌ في - اث جبضو خُض ؤلٖا  واؾدبضاٌ للمغؤة، الؿلبُت الهىعة ميافدت ٖلى الٗمل:زالٌ مً طلً في ألاولٍى

 حكىُل حٗخمض جىفُظ آلُاث ٖبر طلً ًخم ؤن ٖلى ،الخىمُت في ومكاعهتها اإلاجخم٘ في ؤلاًجابي صوعَا بها حٗؼػن مخىاػهت نىعن

اث المُحن، مً بغاءر مجمٖى ٌن ًيكغ ما مغاظٗت ًٖ مؿاولت جيىنن ؤلٖا الم، وؾاثل في  اإلاغؤة خى  اإلاٗلىماث وجىفحر ؤلٖا

، والغصوص
ًا
بُت بغامج بكامت بلى بيافت ؤلاًجابي،  اإلاغؤة صوعن ًبرػ بٖالمي ٖمل ألفًل اإلاىٓمت باؾم ظاثؼة وجسهُو ؤًًا  جضٍع

ُت بغامج بٖضاص ٖلى جدثهم لإلٖالمُحن، ُت وواظباتها بدلىكها عؤةالم لخٖى لى واللاهىهُت، الكٖغ  بهىعة اإلاغؤة جلضًم ٖضم ٖو

ن والٗمل ؾلبُت،
ًا
ٌن في التربُت وػاعاث م٘ ؤًًا هاع اإلاضعؾُت، باإلاىاهج الىٓغ بٖاصة ٖلى الٗغبُت، الضو ىت اإلاغؤة  إْل  هكٍغ

ت  .واإلاجخم٘ ألاؾغة بىاء في مدؿاٍو

 باإلاكاعهت، الخسُُِ مفهىم وجبني الاظخماعي، للىٕى الخسُُِ ؤؾلىب ٖلى اإلاىٓمت اٖخمضث :الاظخماعي اإلاجاٌ وفي -

 .اإلامىىت اإلاكىالث مً وألاؾغة اإلاغؤة لحماًت الٗغبُت ألاؾغة جماؾً ٖلى والخإهُض

ت بُٖاء اإلاىٓمت حٗخمض: الاكخهاصي اإلاجاٌ وفي -  ًٌوجسف الفلغ وؿبت زفٌ ٖلى والٗمل الفلغ، إلاكيلت ألاولٍى

في، اللُإ في زانت ،اإلاغؤة ٖلى ؤزاٍع  بكامت في والخىؾ٘.. للمغؤة اإلاالثمت والخضٍعب الٗمل فغم جىفحر زالٌ مً الٍغ

ت والبرامج الهغحرة اإلاكغوٖاث  .اإلاىخجت ألاؾٍغ

اث فةن: الؿُاس ي اإلاجاٌ وفي - اصة زالٌ مً للمغؤة، الؿُاؾُت اإلاكاعهت صٖم هي الٗغبُت اإلاىٓمت ؤولٍى  ةوؿب ٍػ

ُٗت اإلاجالـ في جمشُلها ن اللغاع، ومىاك٘ الدكَغ
ًا
اصة وؤًًا ت وؿبت ٍػ  ومىٓماث والىلاباث، ألاخؼاب في  اإلاغؤة ًٍٖى

 ..اإلاضوي اإلاجخم٘

اث فةن: اللاهىوي اإلاجاٌ في ؤما - ٗاث حٗضًل اإلاىٓمت ؤولٍى ٌن التي الدكَغ  وبػالت الٗغبُت،  اإلاغؤة مكاعهت صونن جدى

ت بوكاء ٖلى حٗخمض آلُاث ٖبر وطلً يضَا، الخمُحز ؤقياٌ  اللاهىوي الىو بحن الفجىة إلػالت حؿعى ٖغبُت، كاهىهُت مجمٖى

 .له الىاكعي والخُبُم

 الٗمل وفي الخىمُت في اإلاغؤة ةمكاعن ٖلى حٗخمض ؤن البض اإلاجخمُٗت الخىمُت جدضًاث ٖلى لللًاء زُِ ؤي فةن لظا

 .اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث وفي الُىعي

 :التنميت في املسأة مصاهمت :ثالثا

 : والثقافيت الاجتماعيت التنميت في املسأة مصاهمت

 اللُام ٖلى حؿاٖضَا التي اإلاجخم٘ مً اإلالضمت الخضماث مضي ٖلى والشلافُت الاظخماُٖت اإلاغؤة بؾهاماث صعظت حٗخمض

ً الخضٍعب ومغاهؼ الحًاهت، وصوعن الاظخماُٖت، والىخضاث الاظخماُٖت للخضماث ميكأث في وجخمشل ألاصواع، بهظٍ  والخيٍى

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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ت، والاؾدكاعاث الخىظُه ومياجب اإلانهي،  ومؿدكفُاث الٗامت اإلاؿدكفُاث في اإلاخمشلت الصحُت الخضماث ومغاهؼ ألاؾٍغ

الم، وؾاثل في جمشلذ التي الشلافُت الخضماث وميكأث ألاؾغة، جىُٓم ومغاهؼ وألامىمت، الُفىلت اًتٕع ومغاهؼ الىالصة،  ؤلٖا

ايُت وألاهضًت واإلاىخباث،  .والاظخماُٖت الٍغ

ن خاظت في فلِ،ولىجها الخضماث بلى خاظت في اإلاغؤة ولِؿذ
ًا
ضاص بٖضاصَا بلى ؤًًا  بيل اللُام مً وجمىُجها الجُض ؤلٖا

ض اإلاجخم٘ وان اث،فةطاؤلاؾهام َظٍ  صوعًَ ؤصاء ٖلى ٌؿاٖضًَ ؤن ،فٗلُهالخىمُت في واملت اليؿاء مؿاَمت مً الاؾخفاصة ًٍغ

ضاص خًمً جدمل ٖلى حؿاٖضًَ التي وؤلاظغاءاث باإٖل ضاص َظا مؿاولُتهً،ٍو  الىىاحي في اليافُت باإلاٗلىماث بإلاامهً ؤلٖا

ضا َظا ًخًمً والبُئُت،هما والشلافُت الصحُت  هىاحي ول في اإلاٗلىماث َظٍ اؾخسضام ٖلى مهاعاتهً   جىمُت صؤلٖا

 ًضوعن ما ٖلى لخخٗغفً لضيهً الشلافي الىعي وجىمُت مجخمٗهً جىمُت في صوعًَ بإَمُت اججاَاتهً،وبًمانهً الحُاة،وجضُٖم

ظا خلىكهً والخاعجي،ولخٗغفً اإلادلي الٗالم في خىلهً ض ٍَغم ًٖ بال ًخإحى ال وواظباتهً،َو  الخٗلُمُت الخضماث مً اإلاٍؼ

 .للمغؤة اإلالضمت الشلافُت والبرامج

 :في الخىمُت لخدلُم والاظخماعي الاكخهاصي البىاء في  اإلاغؤة مؿاَمت ؤَمُت وجخجلى

ني؛ الضزل ػصًاصا -1 اصة وبالخالي الَى  .الخىمُت بغامج إلهجاح الًغوعين اإلااٌ عؤؽ جغاهم ٍػ

 جؼصاص وبظلً اإلاىخجحن، ٖلى ٖالت ؤي فلِ، همؿتهلىحن ٌِٗكىنن الظًً الؿيان وؿبت مً هبحر خض بلى الخللُل  -2

 .اللىمي الضزل مً اإلاؿتهلً اإلااٌ عؤؽ خؿاب ٖلى البىاء، بلى اإلاىظه اإلااٌ عؤؽ وؿبت

ى الاظخماعي؛ الٗمل بهخاظُت عف٘  -3  .الخىمُت لخدلُم ألاؾاس ي الغهً َو

 الحكوميت غير التنظيماث في املسأة مشازكت

ا ؤكضمها مً مخٗضصة، ؤهماٍ في لليؿاء ألاَلي اليكاٍ ًخمشل ن وؤهثَر
ًا
ا ت الجمُٗاث قُٖى  وهي اليؿاثُت، الخحًر

ٌن وؤلاخؿان، بالبر جغجبِ التي الجمُٗاث  وهي بنالحي، مىكف مً اإلاكىالث ومٗالجت الُٗىب وبنالح جغمُم بالخالي وجداو

ن الجمُٗاث ؤنىاف ؤهثر
ًا
ن عواظا

ًا
غاكت ت ظمُٗاث جاعة وهي. ٖو ن وؿاء، فحها حؿاَم” مسخلُت“ زحًر

ًا
ت ظمُٗاث ؤزغين وجاعة  زحًر

 ..وؿاء بال فحها حٗمل ال نغفت، وؿاثُت

ىان  الؿلُت، زاعط ألاخؼاب َظٍ واهذ فةن زاعظها، ؤو الؿلُت في بإخؼاب مغجبُت وؿاثُت، واجداصاث ظمُٗاث َو

 الؿلُت، في ألخؼاب الخابٗت اإلاىٓماث جلً ؤما ؤلاًضًىلىجي، بمىكفها للمغؤة هٓغتها ٍوجغب الىَىُت، بالحغهت جغجبِ كض فةنها

 .البحروكغاَُت مً ٖالُت بضعظت وجدؿم الحؼب، بَاع في جخدغن فهي

 الخىُٓماث في ٖامت، بهىعة اليؿاثُت اإلاكاعهت يٗف بلى الٗغبي الهُٗض ٖلى اإلاخىافغة وؤلاخهاءاث البُاهاث وحكحر

ن َلُت،ألا والجمُٗاث
ًا
ن اإلاغؤة  وجىاظض الىلابي، الٗمل في يٗفها ًٖ فًال

ًا
اث ٖلى ؤؾاؾا  اللُاصًت، صونن اللاٖضًت اإلاؿخٍى

بلاث فئاث مً الخىُٓماث، َظٍ في اإلاكاعهت َظٍ جإحي هما. اللغاع نى٘ مىاك٘ ًٖ ابخٗاصَا وبالخالي  مُٗىت اظخماُٖت َو

ت فئاث مً وهظلً واإلااٌ، الىكذ ًملىً ممً ن زغةمخإ ٖمٍغ
ًا
، ألاعبٗحن ؾً بٗض وؿبُا

ًا
 في ؤَفاٌ َىان ًيىنن ال ختى غالبا
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اًت، بلى خاظت ب الحًغي، بالُاب٘ الغالب في الخىُٓماث َظٍ جدؿم هما الٖغ  تهمِل ٌٗني مما الحًغ، وؿاء فدؿخٖى

بلاث وؤظُاٌ ومىاَم كُاٖاث نخذ طلً ًاصي الٗغبي، اليؿاجي ألاَلي الٗمل في اإلاكاعهت ًٖ اظخماُٖت، َو
ًا
 نُاغت بلى ما

ت ؤوؿاق بَاع في ألاَلي، اليكاٍ مًمىنن  .الٗغبُاث اليؿاء مً الٗٓمى الغالبُت جمشل ال وكُمُت، وزلافُت فىٍغ

 التطوعي العمل في املسأة مشازكت

ن اإلاؿلماث اليؿاء جلٗب
ًا
ن صوعا

ًا
ت والجمُٗاث الخُىعي الٗمل ماؾؿاث في باعػا مىً الخحًر  بصاعة في اإلاكاعهت للمغؤة ٍو

ت اإلاهاعاث جمخلً وؤنها زانت الُىعي الٗمل مىاعص ن جلٗب ؤن ًمىً هما الخسُُِ، ٖلى واللضعة ؤلاصاٍع
ًا
ن صوعا

ًا
غ في باعػا  جٍُى

ا واٌألام َظٍ حكغُل ٍَغم ًٖ اإلاىاعص، َظٍ  .واؾدشماَع

ُىعن الٗامالث، اليؿاء زبراث مً ٌٗمم  اإلاغؤة كبل مً ألاصواع َظٍ ؤصاء فةن لظا ت، ؤلابضاُٖت كضعاتهً ٍو  والابخياٍع

ىؿبهً ض اإلاهاعاث، مً الٗضًض ٍو ٍؼ  والاكخهاصًت، الاظخماُٖت اإلاكىالث بٌٗ خل ٖلى ٌؿاٖض هما جفاٖلهً، هُاق مً ٍو

لى الٗغبُت، اإلاجخمٗاث في واإلادلُت ةالٗالمي الخغحراث ًٖ الىاظمت  الخضماث وجضَىعن والفلغ، البُالت مكيلت عؤؾها ٖو

 في اإلاؿاَمت لها ؾُدُذ مما اليؿاء، مً الٗضًض مكاول جفهم ٖلى كاصعة ؾخيىنن ؤنها بلى باإليافت والخٗلُمُت، الصحُت

 والاكخهاصًت الخٗلُمُت الخهاثو ومجها الٗغبُت، اإلاجخمٗاث في اليؿاء مً ٍٖغٌ للُإ اإلاسخلفت، الخهاثو جدؿحن

ت  .والصحُت وألاؾٍغ

ن  اإلاغؤة بقغان بلى جضٖى ؤؾباب، ٖضة جىظض الحلُلت وفي
ًا
ن بقغاوا

ًا
 اإلااؾؿاث في الاكخهاصي اللغاع نى٘ في وامال

ت،ألن ت،بط ؤلاصاعة مباصت م٘ زام بكيل وجدىاؾب الخُىعي، الٗمل جىاؾب مهاعاث للمغؤة الخحًر  اهدؿبذ الٗهٍغ

 اإلاخٗضصة، بمؿاولُاتها كُامها وفي الًُم، ووكتها الصحُدت مىاعصَا بصاعة في زبرتها واك٘ مً اإلاهاعاث جلً مً الٗضًض إلاغؤةا

اًت وجىفحر ظٍ ألاؾغة، صازل ؤظغ صونن بالٗمل واللُام الٖغ ، زمُىت هفؿه الىكذ في مهام بٗضة اللُام ٖلى اللضعة َو
ًا
 ظضا

ا ًمىً اصة بلى طلً ًضف٘ هما الخُىعي، الٗمل ماؾؿاث في  اإلاغؤة ؾاَمتم بقغان زالٌ مً اؾدشماَع  جمشُل وؿبت ٍػ

ماٌ واإلاخللُت اإلااهدت الهُئاث في  اإلاغؤة  الٗضًض بًهاٌ في زانت خُىي، بضوعن اللُام للمغؤة طلً ؾُدُذ خُض والخحر، البر أٖل

 الجهاث، َظٍ م٘  اإلاغؤة مكاعهت جفُٗل في ؤؾاس ي بضوعن اليؿاثُت اإلاىٓماث جلىم ،همااإلاغؤة اخخُاظاث جلبي التي الخضماث مً

 .اإلااؾؿاث َظٍ في الٗمل ؤهٓمت جخُلبها التي والفىُت، اإلاهىُت اإلاهاعاث ٖلى اإلاغؤة وجضٍعب جإَُل هاخُت مً زانت

 :بإهه ًتالخحر الجمُٗاث في الٗاملت للمغؤة الخىمىين الضوعن جىنُف ًمىً طلً ٖلى وبىاءًان

 مً الٗضًض جىفُظ في الخام اللُإ م٘ واإلاكاعهت ؤلاهخاظُت اإلاكغوٖاث مً ٖضًض جإؾِـ في ًخمشل كُاصي صوعن -

 .الاظخماُٖت  الخىمُت وجدلُم الاكخهاص لضٖم اإلاكغوٖاث

 للُإ ًضةمتزا ٖمل فغم وبًجاص اإلاكغوٖاث، وبكامت اإلاكىالث وخل الخضٍعب في ًخمشل ،اإلاغؤة ألصواع جفهُلي صوعن ـ

فُت اللُاٖاث في اليؿاء مً ٍٖغٌ ت الٍغ  .والحًٍغ

ل زالٌ مً ،اإلاغؤة بسهاثو لالعجلاء  الخىمُت لبرامج جيكُُي صوعن ـ  مكغوٖاث وجإؾِـ البرامج مً لٗضًض الخمٍى

 .للمغؤة والاكخهاصًت الاظخماُٖت بالخهاثو لالعجلاء زضمُت،
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 :ؤَمها مخُلباث ٖضة للمغؤة جخىفغ ؤن ظبي ، الخحر ماؾؿاث في اإلاغؤة مكاعهت جخٗؼػن وختى

ماٌ ٖلى وؤلاصاعة لإلقغاف والالػم، اليافي الىكذ جىفحر -  .زضماتها وجيؿُم بها ألاصاء َغقن ومخابٗت واإلاكغوٖاث ألٖا

ت، للماؾؿاث اإلاالُت اللضعة وجدلُم الخحري، الٗمل مجاٌ في والابخياع ؤلابضإ ٖلى اللضعة -  بلىعة ٍَغم ًٖ الخحًر

ت، ومكغوٖاث لبرامج ؤفياع غ ٖلى ٌؿاٖض مما اإلاؿاٖضاث، لهظٍ اإلاخللُت اليؿاثُت للمىٓماث باليؿبت زانت اؾدشماٍع  جٍُى

 .زاعظُت مهاصع مً اإلالضمت اإلاؿاٖضاث ؤو الظاجُت، اإلاىاعص

 :املحليت التنميت في الجزائسيت املسأة مصاهمت: زابعا

ت اإلاغؤة ؤن غ زىعة في اإلاجاَضة نىعة ظؿضث الجؼاثٍغ  بٗض الجؼاثغ بىاء مكغوٕ في اإلاىايلت صوعن ولٗبذ الخدٍغ

 مً مغخلت ول ففي الضًملغاَُت الجؼاثغ مكغوٕ في الحلىقن الياملت اإلاىاَىت نىعة جدلُم بلى جهبى هي والُىم الاؾخلالٌ

ت اإلاغؤة لٗبذ الجؼاثغ جُىعن  مخُلباجه م٘ الخىُف و اإلاجخم٘ جُىعن مىاهبت ٖلى كاصعة صاثما ثفيان بها اإلاىٍى الضوعن الجؼاثٍغ

ت ؤهثر فياهذ  الجضًض م٘ الخٗامل في اٖخضالا ؤهثر واهذ و الجضًض م٘ الخىُف ٖلى بلضعة جمحزث و ظضًض َى ما جلبل في ؾٖغ

ت اإلاغؤة ؾلىن محزث التي الخهاثو َظٍ  حِٗكها و ٖاقها التي لخغحرا ٖملُت في فٗالت وؤصاة ؤؾاؾُا ٖىهغا ظٗلتها الجؼاثٍغ

 .الجؼاثغ

ت اإلاغؤة حٗض  جىاظضَا بفًل وطلً ،والشلافُت والاظخماُٖت الاكخهاصًت الخىمُت عجلت صف٘ في للغظل اقٍغً الجؼاثٍغ

. اللغاع اجساط صواثغ وفي اثوالخضم وؤلابضإ وؤلاهخاط الٗمل مىاك٘ قتى قي

سىا مغاخل مسخلف ،فيالغظل ؤزحها م٘ ظىب بلى ظىبا ،لٗبخه الظي ػـاإلاخميّن للضوعن واٖخباعا اؾخدلاكا ثظاء اإلاياهت َظٍف  جاٍع

غ ختى الاؾخٗماع يض الىفاح في متهاكّضن التي الىبحرة للخطحُاث جلضًغاو اإلاجُض، . البالص جدٍغ

 فاَمت الال ٖهض مً ،الاخخالٌ ظُىف مىاظهت في البُىالث نّىــإ ومً الكٗبُت للملاومت كاثضة واهذ فلض بالفٗل،و

لي بً خؿِبت بُالتها مً وان التي الىبرين البُىلُت اإلالحمت غاًت بلى ،زضًجت الال و وؿىمغ  وفًُلت مضاص وعٍضة و بٖى

ًو ٍْغف وػَغة بىخحرص وظمُلت ؾٗضان . الخالضاث الجؼاثغ بُالث مً غحَر

 للُٗاء، عاجٗا عمؼا وواهذ والكهضاء، ألابُاٌ وؤم واإلاجاَضة والكهُضة واإلامغيت، والفضاثُت اإلاىايلت مجهً فياهذ

ضا وهمىطظا ه مً فٍغ ً ؾبُل في الخطحُت والصجاٖت البُىلت في هٖى  مؿحرة زالٌ الشمُىت اإلاؿاَمت َظٍ وجىانلذ؛الَى

ُض وفي الاؾخلالٌ، بٗض البالص بىاء ني الخالخم جَى .  الىَىُت اإلاإؾاة مدىت ؤزىاء الَى

 السجل و املسأة بين املصاواة مبدا

 ؤن ٖلى ،مىه 29 اإلااصة جىو خُض الىاظباث، و الحلىقن في والغظل اإلاغؤة بحن اإلاؿاواة مبضؤ الجؼاثغين الضؾخىعن ؽهّغن

 في واإلاىاَىاث اإلاىاَىحن مؿاواة يمان حؿتهضف" اإلااؾؿاث ؤن ٖلى 31 اإلااصة وجىو ،"اللاهىنن ؤمام ؾىاؾُت اإلاىاَىحن"
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نـوَثن ؤلاوؿان شخهُت حـجفّذن حٗىقن التي الٗلباث بةػالت والىاظباث الحلىقن ٌنحُأ  الحُاة في الفٗلُت الجمُ٘ مكاعهت صونن و

ن ٖلى مىغعن 31 اإلااصة جىو هما ؛"والشلافُت والاكخهاصًت الؿُاؾُت  للمغؤة الؿُاؾُت الحلىقن جغكُت ٖلى الضولت حٗمل " ؤنْن

 .اإلاىخسبت اإلاجالـ في جمشُلها خّٓى بخىؾُ٘

اع، َظا في  في جىَغؿه جم والظي الخٗلُم صًملغاَُت بَاع في اإلاغؤة اهدؿبخه الظي اليامل لحما ؤّنن ٖلى الخإهُض ًيبغي ؤلَا

. الفٗلُت جغكُتها ٖملُت مىه اهُللذ الظي ألاؾاس ي الٗامل َى ،اإلاؿخللت الجؼاثغ صؾاجحر ول

ت اإلاغؤة جماعؽ ؤنب الجهىص َظٍ ؾمدذ وكض ن فهي ة،وامل مىاَىتها الجؼاثٍغ  فاػث وكض الاؾخلالٌ مىظ بتومىخَشن بتمىخشِخ

ىاتها كبل ذ بدم ،الٗالم بلضان مً الٗضًض في كٍغ . الؿُاؾُت الحُاة في واإلاكاعهت الخهٍى

 ؾُاؾُا للمغؤة الخمىحن ؤظل مً ،الٗملُت ؤلاظغاءاث مً ؾلؿلت الٗمىمُت الؿلُاث اجسظث الهضص، طاث في

٘ في َاججؿُض جّمن ،وزلافُا واكخهاصًا ني الدكَغ  بحن اإلاؿاواة ًدلم بما ألاؾغة وكاهىنن الجيؿُت كاهىنن حٗضًل مشل ،الَى

دفٔ والىاظباث الحلىقن في الؼوظحن  الجؼاثغين والبرإلاان اإلادلُت اإلاىخسبت اإلاجالـ في جمىُجها ظاهب بلى هغامتها، للمغؤة ٍو

. بغغفخُه

 الجزائس في املسأة وظائف

نَـثن اإلاغؤة ؤنبدذ هما ن وبنها بل والاظخماُٖت، الاكخهاصًت الحُاة مىاحي ول لجُأ
ّ

، بيل الخٗلُم ؾلً في ألاغلبُت ٌـجمض  ؤَىاٍع

ن غة وهمضًغة همىخسبت ظضاعتها ؤزبدذ وكض اللًاء، ؾلً في الشلض مً ؤهثر مشلوثُأ ا وفي ووٍػ اثف مً غحَر  في الٗلُا الْى

ني الجِل في ولىاء الضولت مجلـ عثِؿت مً الضولت، ا بيالك٘ الَى . وغحَر

ت الخجغبت وحٗخبر ا ٖغبُا، عاثضة الجؼاثٍغ ٌن باٖخباَع  وؿبت وهي ،البرإلاان في اإلاغؤة جمشُل في ℅30 ٖخبت جخٗضي صولت ؤو

الهاث الاجفاكُاث َاحّٗضن . اللغاع نى٘ في للمغؤة فاٖلت مكاعهت في اإلاخمشل الهضف لخدلُم ألاصوى الحض الضولُت واإلاىازُم وؤلٖا

ني الكٗبي اإلاجلـ في اإلاغؤة هالذ فلض ُٗت الاهخساباث بٗض ،الَى  مجمٕى بحن مً ملٗضا 146  ،2012 ماي 10 لـ الدكَغ

 بلى بيافت ؛2012 ؾىت ℅ 31,60 بلى 2007 ؾىت ℅ 7,78 مً واهخللذ مغاث ؤعب٘ مً ؤهثر اليؿبت جًاٖفذ خُض ملٗضا، 462

. 29,54 % بمٗضٌ مىخسبت امغؤة 592 الىالثُت بُتالك٘ إلاجالـا وجًّمن ألامت، مجلـ في وؿاء( 10) ٖكغة جخىاظض طلً

 اإلاغؤة خلىقن وجغكُت وخماًت الاؾدشماعين الفٗلو الاكخهاصي اليكاٍ في اإلاغؤة مكاعهت لدصجُ٘ هبحرا اَخماما الجؼاثغ ؤولذ

. اإلاجاٌ َظا في الضولُت الاجفاكُاث ظمُ٘ ٖلى ناصكذ خُض ،الخهىم وظه ٖلى الٗاملت

ض وكض
ّ
٘ ؤه  وهو والىاظباث، الحلىقن في اإلاغؤةو الغظل بحن الفغم وجيافا اإلاؿاواة ؤَمُت ٖلى لجؼاثغينا الٗمل حكَغ

ُفُت بالتزاماتها الىفاء مً اإلاغؤة جمىحن يغوعة ٖلى . ؤزغين ظهت مً ؤؾغتها ججاٍ تهااوبمؿئىلي ظهت مً الْى
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ٌن َلُٗت في بالصها جيىنن وبظلً  ؤقياٌ مً قيل ؤّين ًمى٘ ؤهه خُض للمغؤة، ومىهف ٖاصٌ ٖمل كاهىنن ؤكغث التي الضو

ًمً الجيـ، ؤؾاؽ ٖلى الخمُحز  ٖلى ًىوو ،ظيؿهم وان ؤًا الٗماٌ بحن واإلاؿاواة جمُحز، ؤي صونن للجمُ٘ الفغم جيافا ٍو

. واإلاغصوص الخإَُل في وباإلاؿاواة الٗمل، هفـ ملابل والامخُاػاث ألاظغ هفـ مً ٌؿخفُضونن الٗماٌ ؤّنن

٘ ؤن هما  للمغؤة ًًمً فاهه طلً، مً ؤهثر بل بالجيـ اإلاخٗلم الخمُحز مً هٕى ؤي مً ًسلى ظخماعيالا الًمان حكَغ

اصة  خماًت بَاع في الؾُما زانت جضابحر اإلاهىُت، وألامغاى الٗمل خىاصر مً والحماًت واإلاغى البُالت ٖلى الخإمحن ًٖ ٍػ

ا ٖكغ ؤعبٗت لفترة مىمتألا بظاػة مً الٗاملت اإلاغؤة حؿخفُض خُض والخلاٖض، والُفىلت ألامىمت ت( 14) ؤؾبٖى  ألاظغ مضفٖى

  %.100 بيؿبت

ُف في اإلاغؤة ويُٗت بسهىم ؤما ُف في الٗامالث اليؿاء ٖضص بلغ فلض الٗمىمي، الْى  امغؤة160 607  الٗمىمي الْى

 . ؤلاظمالي الٗضص مً % 31,8 بيؿبت ؤي

مشل(. والشاهىين واإلاخىؾِ الابخضاجي في) % 49,27 وؿبت ًمشل الفخُاث جمضعؽ:  والخٗلُم التربُت مجاٌ في  في الخإَحر ٍو

با التربُت كُإ . % 63,99  ؛ 2013  صوعة زالٌ الباوالىعٍا قهاصة في الفخُاث هجاح ووؿبت .اليؿاء مً  62 % جلٍغ

  .% 65الصحت كُإ في اليؿىين الخإَحر ًمشل:  الصحت كُإ في

.  ؤلاظمالي الٗضص مً %  41,41  بيؿبت كايُت 2064 اللًاة اليؿاء ٖضص بلغ :اللًاء ؾلً في

ني الضًىان اإلاهضع:) بخهاثُت ماقغاث خؿب:الاكخهاصي اليكاٍ في اإلاغؤة مؿاَمت  الغاب٘ الشالسي لإلخهاثُت الَى

2013.) 

 ؤلاظمالي الٗضص مً 17,6 % بـ 1.904.000 اإلاكخغالث لليؿاء الاكخهاصي اليكاٍ في الفٗلُت اإلاؿاَمت وؿبت بلغذ

 (.1987 ؾىت 8,1 %و 1977 ؾىت 5 % بـ اليؿبت َظٍ جلضع وواهذ. ) 10.788.000 بـ ًلضعون الظًً اإلاكخغلحن للؿيان

ت لضاثغجىا وباليؿبت  للٗماٌ ؤلاظمالي الٗضص ًلضع( : 2014 ظاهفي غاًت بلى) الٗامالث لليؿاء ؤلاظمالي الٗضص فةن الىػاٍع

 ٌكغلً امغؤة 27) اللغاع نى٘ مىانب ٌكغلً 979 بُجهً م35ً 18 8 ًبلغ كُاٖىا في الٗامالث اليؿاء صٖض ؤما ، 48 657

اثف  اليؿاء وؿبت وجمشل ،%  38 اللُإ في اإلاكخغالث لليؿاء ؤلاظمالُت اليؿبت وجمشل ،( ٖلُا مىانب ٌكغلً 952و ٖلُا، ْو

اثف حكغل اللىاحي  بالىفاءة اليؿبت َظٍ لغف٘ ظضًضة آلُاث ويٗىا كض آلان وهدً ،5,3 % وهي ٖلُا ومىانب ٖلُا ْو

. والخإَُل
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: لها والتمكين املسأة لترقيت الدولت جبرلها التي لجهو ا

 في الجمهىعٍت عثِـ فسامت لخىظحهاث جُبُلا ؤلاؾتراجُجُت َظٍ ججؿضث: اإلاغؤة وجغكُت لإلصماط الىَىُت ؤلاؾتراجُجُت

ت اللُاٖاث م٘ بٖضاصَا بٗض 2008 ؾىت الحيىمت ٖلحها وناصكذ جلضًمها، جم التي اإلاغؤة وبصماط جغكُت مجاٌ  التي الىػاٍع

ني الخًامً وػاعة بقغاف جدذ لإلؾتراجُجُت الخىفُظي اإلاسُِ بخُبُم خالُا جخىفل . وجيؿلها اإلاغؤة وكًاًا وألاؾغة الَى

 ٌؿمذ مىاؾب مدُِ زلم م٘ عكُتوالذ الدكغُل في الفغم جيافا حصجُ٘ ٖلى ؤلاؾتراجُجُت َظٍ في الترهحز وجم

. والٗاثلُت اإلاهىُت خُاتها بحن بالخىفُم للمغؤة

 في اإلاغؤة بىيُٗت بنضاعاتها آزغ في حكُض الازخهام طاث الضولُت الهُئاث ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع الؿُاق َظا في

غ الجؼاثغ، اث اليؿاء ؤن بلى ًغٌل التي 2011 ؾىت الهاصع الضولي الىلض ونىضوقن اإلاكترن الضولي البىً هخلٍغ  الجؼاثٍغ

.   اإلاغؤة مجها حؿخفُض التي اللاهىهُت الحماًت مشمىا ألاظىعن وبىفـ الغظاٌ فحها ٌكخغل التي الهىاُٖت اللُاٖاث في ٌكخغلً

غ وفي  الىهىم ببغاػ جم والغظاٌ، اليؿاء بحن باإلاؿاواة الخام الٗىىان وفي الضولي للبىً 2013 لؿىت الخلٍغ

ُٗت . الخىمُت مؿاع في ومؿاَمتها الجؼاثغين اإلاجخم٘ في اإلاغؤة وجغكُت الجيؿحن، بحن اإلاؿاواة جخًمً التي الدكَغ

غ ؤلاًجابي الخلُُم بلى ؤلاقاعة ججضع هما  بخُبُم اإلايلفت اللجىت ؤمام ظىُف في اإلالضم 2012 لؿىت الجؼاثغين للخلٍغ

ٌن الاجفاكُت ت صاثغجىا فُه ثقاعن والظي ،اإلاغؤة يض الخمُحز ؤقياٌ ول ميافدت خى  الجؼاثغ َىإث خُض فٗالت، بهفت الىػاٍع

. اللغاع نى٘ إلاىانب وولىظها  اإلاغؤة جغكُت مجاٌ في اإلاسجلت الىخاثج ٖلى

 ألالفُت ؤَضاف بٗض إلاا وجغكُتها. الشماهُت ألالفُت ؤَضاف مً الشالض الهضف اإلاغؤة وجمىحن وجغكُت اإلاؿاواة وحٗخبر

. للخىمُت

 ظٗل ًجب بإهه ،2014 فبراًغ قهغ في ؤقغالها زالٌ ؤهضث اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الاظخماُٖت الخىمُت لجىت ؤهضث وكض

 الالثم والٗمل اإلاؿخضامت الخىمُت ؤظل مً ألاشخام جغكُت ألاؾاس ي مدىعٍ ًيىنن بغهامج 2015 بٗض إلاا الخىمُت بغهامج

(NEPAD) .

 لخىظُه اظخماُٖت قبىت قيل في اإلالاولت مجاٌ في صويالم اإلاجخم٘ مً ظمُٗاث ْهىعن هبحر باعجُاح وسجل وبهىا

. اليؿاء ومؿاٖضة
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: خاجمت

 َظا ان عغم .الجيؿحن بحن واإلاؿاواة وجمىُجها اإلاغؤة خلىقن مجاٌ في جدلم الظي بالخلضم الٗالم قٗىب ؾاثغ جدخفل

ن ْل الخلضم
ًا
ن وؤهثر ظضًضة جدضًاث جىاظه اإلاغؤة ؤضحذ الحاالث بٌٗ وفي مدؿاوٍون وغحر بُُئا

ًا
 .حٗلُضا

ىنن اإلاغؤة مؿخلبلف  ؤوط في مجخم٘ فُه جىمى الظي اإلاجخم٘ نفاث ؾلىهها في جدمل اإلاغؤةف مجخمٗاتها بمؿخلبل مَغ

ٌن دت هإي اإلاغؤة و الؿُاس ي الاظخماعي مكغوٖه لِؿىض كُم ًٖ ًبدض الخدى  وفم صوعَا ؾِخدضص اإلاجخم٘ قغاثذ مً قٍغ

ٌن اَخمام بن ولهظا اإلاكغوٕ َظا ن بما اإلاغؤة صوعن بتركُت الضو نـيُأ ًّ  الاكخهاصًت الخىمُت في والفٗلُت الفٗالت اإلاؿاَمت مً نهام

ً، الحاصي اللغنن في الخدضًاث ؤٖٓم خل ٖلى ؾِؿاٖض مكاعهتها صٖم ،فان والاظخماُٖت ت بهفت وجهضي والٗكٍغ ٍغ  ظَى

 .ألامً واوٗضام اإلاغؤة يض والٗىف اإلاؿاواة واوٗضام الفلغ مشل الىبرين للخدضًاث

: املساجع

  –ًىلُى 8 -6 ،صمكم"الٗغبُت للمغؤة الخىافؿُت واللضعاث اإلاهىُت اإلاهاعاث جىمُت" ٖمل، وعقت فى ملضمت وعكت -
 .الكاملت الخىمُت فى اإلاغؤة مؿاَمت جىاظه التى الخدضًاث ،2009 جمىػن

 -ألاخمغ صًغ ؾُضاث عابُت مباصعة ،اإلاؿخضامت الّغٍفُت الخىمُت في اإلاغؤة مؿاَمت،الخىعي باعوص صهُا الؿُضة -
 ,لبىان –البلإ

ٌن ٖمل وعكت -  .خيىمُت الغحر واإلاىٓماث الهُئاث في الفلؿُُيُت اإلاغؤة صوعن -خى

 .َكُىف اإلاىلى ٖبض َاًل ،ؤلاؾالم في للمغؤة الاكخهاصي الضوعن -
 ظامٗت ،ببت بًمان-ؾالمي مىحرة،الجؼاثغ في للمغؤة الاكخهاصي للخمىحن هإصاة اإلاخىؾُت و الهغحرة اإلااؾؿاث -

ت اإلااؾؿاث ؤصاء مجلت ،الجؼاثغ –وعكلت –مغباح كانضي  .03/2013 الٗضص – الجؼاثٍغ
الكتها اإلاغؤة وجمىحن جدغعن إلافاَُم هلضي ٖغى -  الىاك٘ في الغغب في اغلبها وكإ التي اإلافاَُم مىي٘ بالخىمُت، ٖو

 .ظاص الٗغبي،بنالح

ىنن الٗغبُت اإلاغؤة مؿخلبل -  ؽ.هىاٌ/ الٗغبي اإلاؿاع بىاؾُت22:21:00 07/03/2012"مجخمٗاتها بمؿخلبل مَغ

 ، http://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/8219.html#ixzz3QbW9gLun 

 

 
 

 

    

  

http://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/8219.html#ixzz3QbW9gLun


  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

17 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

  

  



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

18 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

     

 

       

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ISSN 2409-3963 2015©  العلمي البحث جيل مركز لـ محفوظة الحقوق جميع 

 

 


