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مسحجدات وثطور حلوق املرأة في الخشريع الجسائري 

الجسائر -كلية الحلوق  -باثىة  -حامعة/ فضيلة   الدكحورة عاكلي

 

 

 

: البحث ملخص

 الٗغبي والٗالم ، ٖامت بهىعة قغر  من الثر منظ الٗالم بها انكغل التي القًاًا ؤىم من اإلاغؤة قًاًا ؤنبدذ فقض      
 وبر  بإؾغو اإلاجخم٘ جسلف فقض جسلف بر الظي اإلاجخم٘ بنهف جخٗلق ألجها الٗناًت ىظو حؿخدق قًُت وهي ، زانت بهىعة

 الخالقت الحُت القىي  جفاٖل اخاج ىى باما وواحباث، خقققققىو  من ًخًمنه بما الققققااىر  ؤر ٖلى ، مله اإلاجخم٘ جُىع  فقض جُىع 

ت القىي  افخنتها التي لحقىو ا مجمل ؤر اإلانُلق، ىظا من. اإلاجخم٘ صازل  ٖبر اًاالتها اخاج هي ،باما ألازيرة آلاوات في النؿٍى

ش ٖبر ؤصواعىا بفٗل ؤاه طلو.  الجؼاثغ في اإلاغؤة ويُٗت ٖلى ًنُبق ما وىى.  الؼمن  ؤر الحقضًث،اؾخُاٖذ و منه القضًم الخاٍع
اصًا و قُاصًا مىقٗا لنفؿها جىحض  ملف خٓي بدُث اإلاجخم٘، خغلُت في إلاهااتها بها ؤصي مام ، القااىني مغلؼىا في ًخمثل ٍع
ؼ ٖملُت في حؿهم الٗملُت ؤلاحغاءاث من ؾلؿلت الضولت اجساط في اىخمام بهل الجؼاثغ في اإلاغؤة غ و حٍٗؼ  اإلاغؤة خقىو  جٍُى

ت في طلو ججؿُض وجم وزقافُا واقخهاصًا ؾُاؾُا لخمنُنها ٘ ٖلى الهامت وؤلانالخاث الخٗضًالث من مجمٖى جي الدكَغ  . الَى
لُه  زم الجؼاثغ في القااىاُت اإلانٓىمت ٖضلذ التي الجضًضة اإلاؿاثل ببغاػ بلى اإلاخىايٗت البدثُت الىعقت ىظو تهضف ٖو

 في ؤْهغاا ؤزيرا و اؾخقاللها منظ الجؼاثغ ٖغفتها التي ألاعبٗت الضؾاجير زالى من للمغؤة الضؾخىعي الىي٘ جُىع  نؿخٗغى

 .ٖليها ؤصزلذ التي الخٗضًالث و ًمتالقض القىااير حضاوى 

  

Abstract : 

         Women's issues has become one of the most important issues that preoccupied the world 

for more than a century in general, and the Arab world in particular, an issue that deserves the 

attention it pertains to half the community in which the failure was the whole community fails 

though evolution has been the evolution of society as a whole, that the law including contained 

in the rights and duties, but it is a product of the living forces of creative interaction within the 

community. From this standpoint, the overall rights feminist forces in recent times, but is the 

product of struggles over time. Which applies to the status of women in Algeria. So it is a result 

of their roles across the ancient history of it and talk, able to exist to the same leadership position 

and pioneering is the legal status, which led her to the position in the mobility of society, so that 

had a women file in Algeria with interest in making the state a series of practical actions 

contribute to the process promote and develop the rights of women to enable them politically, 

economically and culturally was the embodiment of that in a range of important amendments to 

the national legislation and reforms. Accordingly, this paper aims to highlight the modest new 

issues which amended the legal system in Algeria and then we review the evolution of the 

constitutional status of women through the four constitutions known to Algeria since 

independence, and finally we have shown in the tables of the old laws and amendments to them 
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: ملدمة

 صازل الخالقت  الحُت القىي  جفاٖل اخاج ىى باما وواحباث، خقققققىو  من ًخًمنه بما الققققااىر  ؤر ٖلى الفقهقققاء ًجم٘      

ت القىي  ؤفخنتها التي الحقىو  مجمل فةر ألاؾاؽ ىظا ٖلى و. اإلاجخم٘ .  الؼمن ٖبر اإلاؿخمُخت آاالتها اخاج هي باما النؿٍى

ش ٖبر ؤصواعىا بفٗل ؤاه طلو.  الجؼاثغ في اإلاغؤة ُٖتوى ٖلى ًنُبق ما وىى  جىحض ؤر الحقضًث،اؾخُاٖذ و منه القضًم الخاٍع
اصًا و قُاصًا مىقٗا لنفؿها إث التي ألاولى الىىلت منظ النفاح زًن خُث  الاخخالى، ببار ٍع  فهااذ الاؾخٗماع ؤقضام فيها َو

 الشجاٖت، و البُىلت في ااصعا وامىطحا الظاث، وانغار للُٗاء عاجٗا اعمؼ ومااذ الكهضاء، ؤم و اإلاجاىضة و الكهُضة منهن

ن لحب ومثاال . ؾبُله في الخطحُت و للَى

لُه ت اإلاغؤة ؤزظ بلى ؤصي مما اىخمام، بهل الاؾخقالى منظ الجؼاثغ في اإلاغؤة ملف خٓي ٖو  خغلُت في مهااتها الجؼاثٍغ
 ؤو الاقخهاصي ؤو الثقافي ؤو الاحخماعي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء لخُىع وا الخنمُت مؿاعاث مافت في بظلو مكاعلت اإلاجخم٘،

ت اإلاغؤة منن مما الؿُاس ي، .  باؾخمغاع ًخُىع  مافتئ مدىعٍا قااىاُا مغلؼا لنفؿها جاؾـ ؤر الجؼاثٍغ

لذ وقض
ّ
 وجغحما اإلاغؤة خقىو  ٖن الضفإ مجاى في خاؾمت مغخلت ؤلانؿار، لحقىو  الضولُت اإلاىازُق ٖمل زُت قه

ت عبنغا .  الىاق٘ ؤعى ٖلى الحقىو  ىظو لخجؿُض الالػمت ؤلاحغاءاث اجساط ٖلى الضولُت اإلاجمٖى

اى بكهل ؾاىمذ التي الجؼاثغ ٖملذ الؿُاو، ىظا في       ّٗ  ٖلى الهامت، الضولُت القغاعاث ٖنه جىلضث الظي اإلاؿاع في ف
قي، اصالاجذ وقُم بمباصت الالتزام ْل في زانت واقُٗا القغاعاث ىظو جغحمت  الؾُما الجنؿير، بير باإلاؿاواة التزم الظي ؤلافٍغ

قي اإلاُثاو ووغجىمىى  اإلاغؤة بدقىو  اإلاخٗلقت جلو قُا في اإلاغؤة خقىو  بكإر والكٗىب ؤلانؿار لحقىو  ؤلافٍغ الر بفٍغ  وؤلٖا
قُا في الجنؿير بير اإلاؿاواة بكإر الغؾمي قي الاجداص وؾُاؾت مابىجى قمت وبٖالااث بفٍغ  الجنؿير بمؿاثل انتالخ ؤلافٍغ

قُا جنمُت ؤحل من الجضًضة الكغالت ومباصت بغامج ولظا 2009 حاافي في القمت ماجمغ زالى اإلاٗخمضة لُه. بفٍغ  اجسظث ٖو
 في طلو ججؿُض وجم وزقافُا واقخهاصًا ؾُاؾُا للمغؤة الخمنير ٖملُت في حؿهم الٗملُت ؤلاحغاءاث من ؾلؿلت الضولت

٘ جي الدكَغ دفٔ الؼوحير بير اإلاؿاواة ًدقق بما  ىامت حض قااىاُت صًالثح٘ بةصزاى الَى  زُىة ٌٗض وىظا لغامتها، للمغؤة ٍو

ؼ غ و لخٍٗؼ .  ألاؾغة قااىر  و الجنؿُت وقااىر  الٗمل، قااىر  و اإلاضني، بالقااىر  ألامغ ًخٗلق و اإلاغؤة خقىو  جٍُى

 الجؼاثغ من ًجٗل و اإلاغؤة، ويُٗت  جغقُت ٖلى الضولت خغم ٖلى صلُل بال اإلاغؤة قًاًا و ألاؾغة وػاعة جإؾِـ ما و       

ت خقُبت في اإلاغؤة قاور جً٘ التي ٖغوُا الىخُضة و ألاولى الضولت  خغم حهت من جبرػ  ؤخضزذ التي ؤلانالخاث ىظو.وػاٍع
ت الضولت  التزاماتها جملُه ام وفق القااىاُت منٓىمتها جنُُف و اإلاغؤة و الغحل بير اإلاؿاواة بلى للىنىى  اإلاؿخمغ الجؼاثٍغ

 اإلانٓىمت ٖضلذ التي الجضًضة اإلاؿاثل ابرػ ؤر اداوى  البدثُت الىعقت ىظو زالى ومن. ؤزغي  حهت من ٖليها اإلاهاصو الضولُت
 في ،وىظا اؾخقاللها منظ الجؼاثغ ٖغفتها التي اإلاؿخجضاث زالى من اإلاغؤة وي٘ جُىع  نؿخٗغى زم الجؼاثغ في القااىاُت

: آلحيما ؤؾاؾُير مدىعٍن

. الجسائر في باملرأة املحعللة الخشريعية لإلصالحات اللاهووي إلاطار: أوال        

.  الجسائري  املجحمع في للمرأة امليداوي إلاطار:ثاهيا          

(. إلاكتراحات و الىحائج) الخاثمة:ثالثا         
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: لجسائرا في باملرأة املحعللة الخشريعية لإلصالحات اللاهووي إلاطار: أوال

:     ومنها ؤلاًجابُت اإلااقغاث ٖضًض جترحمه اإلاغؤة جقضم مجاى في اإلادغػ  الخقضم بر           

 نُت ؾُاؾت اٖخماص  في حاء خُث الاحخماعي، النٕى إلاقاعوت الحهىمت جبجي زالى من: اإلاغؤة وجمنير اإلاؿاواة بكإر َو
 :اإلاسخلفت بغاامجها

  الىَنُت البرامج مافت في يالاحخمإ بالنٕى الخام الُغح بصماج  -

نُت، بؾتراجُجُت وي٘ زالى من للنؿاء واإلانهي الاحخماعي الااضماج جمن٘ التي الٗغاقُل بػالت -  َو

ت بالخنمُت اإلاخٗلقت الخنمُت ماقغاث جدؿير -  ، اإلادغومت الفئاث وخماًت البكٍغ

ت والهُامل آلالُاث وي٘ -  اإلاضر في ؾىاء نٗب وي٘ في جىاحضري الالجي النؿاء وجضُٖم بمؿاٖضة النفُلت الًغوٍع
اف، ؤو  ألاٍع

 ؾُاؾت وي٘ ولظا بالطحاًا للخنفل بحغاءاث اجساط زالى من الٓاىغة ىظو وجقلُو النؿاء يض الٗنف مهافدت -
 .وقاثُت

 

 2008، اىفمبر 15 في اإلااعر 19-08 عقم القااىر  بمىحب ألازير الضؾخىعي الخٗضًل وي٘: للمغؤة الؿُاؾُت الحقىو  جغقُت 
ؼ اإلاغؤة خقىو  جنَغـ اججاو في اإلاٗالم  حٗمل: "ؤر ٖلى منغع  31 اإلااصة جنو خُث اإلانخسبت؛ اإلاجالـ في خًىعىا وحٍٗؼ

 ًٖىي  قااىر  ًدضص ؤر ٖلى.اإلانخسبت اإلاجالـ في جمثُلها خّٓى بخىؾُ٘ للمغؤة الؿُاؾُت الحقىو  جغقُت ٖلى الضولت
 ٖلما. الضؾخىعٍت اإلااصة ىظو وبٖماى الًٗىي  القااىر  بةٖضاص اُتٍو لجنت جهلُف جم وقض." اإلااصة ىظو جُبُق لُفُاث

 صور  جدىى  التي الٗقباث مل وبػالت اإلاؿاواة يمار مؿاولُت الضولت ماؾؿاث ٖاجق ٖلى جً٘ الضؾخىع  من 31 اإلااصة ؤر

 .الحُاة مناحي مل في الجمُ٘ مكاعلت

. الجسائر في للمرأة الدسحورية الحلوق  مسحجدات -1

 1963/1976/1989/1996 صؾاجير

.  السياسية الحلوق  ممارسة -أ

 اإلاغؤة( )يمنذ ووه الؿُاؾُت، خقىقهم مماعؾت في اإلاىاَنير لهل اإلاؿاواة حمُٗها لفلذ ؤٖالو اإلاظمىعة الضؾاجير      

ت ُققققققققققن لنقققققل اإلاؿاواة يمار ( )الضولت ماؾؿاث تهضف. الجااب ىظا من خقىقها مل الجؼاثٍغ  بةػالقققققققت وطلو واَناثالم و اإلاىاَن
 اػصىاع حٗققىو  و  اإلاىاَنير بير اإلاؿاواة من الىاققق٘ في جدض التي الثقافي و الاحخماعي و الاقخهاصي الققققققُابقققق٘ طاث الٗقبققققاث
 الثقافُت و الاحخماُٖت و الاقخهاصًت و الؿُاؾُت الحُاة في للجمُ٘ الفٗلُت اإلاكاعلت صور  جدىى  و شخهِخه وجفخذ ؤلانؿار

 .

                                                           
)421ادلادة  1976دستور سنة   -(

 

   1996من دستور  31، ادلادة1989من دستور  30، ادلادة 1976من دستور   41ادلادة (- 2)
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 ًنن لم الظي ألامغ الؿُاؾُت، ألاخؼاب بنكاء في الحق اإلاىاَناث و اإلاىاَنير بُٖاء ىى 1996 و 1989 صؾخىع  في اإلاؿخدضر

.   76 و 63 صؾخىع  في مخاخا

  للبرملان الترشح حم -

 ٖلى الترقُذ ًقهغ 1976/ 1963 صؾخىع  ؤر في ًنمن الفغو  ؤر غير للبرإلاار الترشح في الحق للمغؤة ألاعبٗت الضؾاجير مندذ
غ حبهت ؤًٖاء جي الخدٍغ   خغا الترشح ًجٗل الؿُاس ي للنكاٍ اإلاجاى فخذ اللظار 1989/1996 الضؾخىعار بِنما.  الَى

. إلاضراب في الحم -

ت الضؾاجير مل في للمغؤة فةر الغحل مثل . ( )الٗام ؤو الخام القُإ في ؾىاء ؤلايغاب في الحق الجؼاثٍغ

  الدولة في الوظائف كلدت في الحم -

اثف 1976 صؾخىع  ًقهغ    الجمُ٘ حٗال 1996/ 1989 صؾخىع  ؤر بال(  )الحؼب قُاصة من ؤًٖاء ٖلى الضولت في الحاؾمت الْى
اثف و اإلاهام جقلض في ًدؿاوي  .  ؤزغي  قغوٍ ؤي صور  الْى

 

 اإلاغؤة يض الخمُيز ؤقهاى ةماف ٖلى القًاء اجفاقُت من 9/2 اإلااصة بسهىم الجؼاثغ سّجلخه الظي الخدفٔ سحب 
ت الجنؿُت منذ في وألاب ألام خقىو  بير باإلاؿاواة واإلاخٗلقت  الجؼاثغ في اإلاؿاواة ىظو بقغاع جم وقض. لألبناء الجؼاثٍغ

 صٌؿمبر 15 في اإلااعر 86  -70 عقم لألمغ واإلاخمم اإلاٗضى 01-05 عقم باألمغ اإلاٗضى ، الجنؿُت قااىر  من 6 اإلااصة بمىحب

ت، الجنؿُت قااىر  جًمنالم 1970  اإلاخٗلقت الضولُت والاجفاقُت ؤلانؿار لحقىو  ألاؾاؾُت للمباصت َبقا طلو و الجؼاثٍغ
 امخُاػ منذ بلى بيافت ىظا اإلاغؤة، يض الخمُيز ؤقهاى حمُ٘ ٖلى بالقًاء اإلاخٗلقت جلو ولظا الُفل خقىو  بدماًت

 ؤبنائها، بلى بالنؿب ألام حنؿُت اقل ؤو منذ بمهااُتة،حؼاثغي  ؤو حؼاثغي  م٘ الؼواج ٍَغق ٖن الجنؿُت ٖلى الحهىى 
ت حنؿُت الدؿاب خق ت، ؤو بجؼاثغي  الؼواج ٖنض الجؼاثٍغ  ٖنض ألانلُت الجنؿُت ٖن الخناػى  قٍغ بلغاء حؼاثٍغ

ت الجنؿُت الدؿاب  .الجؼاثٍغ

 الجسائر في للمرأة والعامة الخاصة الحلوق  مسحجدات -2

. ( ) الجسائر في للمرأة باليسبة الجيسية كاهون  مسحجدات -أ

 اإلااصة القضًم النو الجضًض النو

  15/12/70 في اإلااعر 86-70 عقم ألامغ 27/2/05 في اإلااعر 01-05 عقم ألامغ

                                                           
فقد جعلت احلق يف اإلضراب 1963/1989/1996منه بينما دساتري العام  61ه ادلادة كان يعطي احلق يف اإلضراب فقط يف مثلما نصت علي 1976دستور   -(  3)

 . 57/96و  54/89و  20/63مسموحا به يف القطاع العام و اخلاص معا مثلما نصت عليه ادلواد 

  102نصت عليه ادلادة   - (4)

 .ادلتعلق باجلنسية 27/2/05ادلؤرخ يف  01-05األمر رقم  - (5)
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 ؾن القااىر  ىظا مفهىم في الغقض بؿن ًقهض

 .اإلاضني الغقض

 ألامغ ىظا مضلىى  خؿب الغقض لؿن بالغا ٌٗخبر

 ؾنت رٖكغي  و بخضي بلغ ؤاثى ؤو طلغ شخو مل

 الٗمغ من

 قضًم/ 04

 حضًض/ 02

ا ٌٗخبر  ؤم ؤو حؼاثغي  ؤب من اإلاىلىص الىلض حؼاثٍغ

ت  حؼاثٍغ

 إلابضؤ ججؿُضا حاء قض الجضًض النو ًهىر  بظلو و

 الضؾخىع  من 29 اإلااصة ٖلُه جنو الظي اإلاؿاواة

 اجفاقُت من 9/2 للماصة ججؿُضا حاء لما الجؼاثغي 

 التي اإلاغؤة يض الخمُيز ؤقهاى حمُ٘ ٖلى القًاء

 ٖليها ناصقذ التي و 1979 ؾنت اإلاخدضة ألامم ؤقغتها

 1996 ؾنت الجؼاثغ

ت الجنؿُت من ٌٗخبر  بالنؿب الجؼاثٍغ

 حؼاثغي  ؤب من اإلاىلىص الىلض -

ت ؤم من اإلاىلىص الىلض -  مجهىى  ؤب و حؼاثٍغ

ت ؤم من اإلاىلىص الىلض -  ٖضًم ؤب و حؼاثٍغ

 . الجنؿُت

 قضًم/ 06

 حضًض/02

 لضما عابُت

ت الجنؿُت من ٌٗخبر :  الجؼاثغ في بالىالصة الجؼاثٍغ

ن من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض - . مجهىلير ؤبٍى

ن من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض ؤر غير  مجهىلير ؤبٍى

ا ًنن لم لإاه ٌٗض  زالى زبذ بطا قِ حؼاثٍغ

 ًنخمي مار و ؤحنبُت ؤو ؤحنبي بلى بادؿابه قهىعو

 وفقا ألاحنبُت ىظو ؤو ألاحنبي ىظا حنؿُت بلى

.  ؤخضىما حنؿُت لقااىر 

 الجؼاثغ في ٖلُه ٖثر الظي الىالصة الحضًث الىلض بر

. طلو زالف ًثبذ مالم فيها مىلىصا ٌٗض

 ؤم و مجهىى  ؤب من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض -

 جمنن ؤزغي  بُاااث صور  مُالصو قهاصة في مؿماة

.  حنؿُتها بزباث من

 

تالجؼ الجنؿُت من ٌٗخبر : الجؼاثغ في بالىالصة اثٍغ

ن من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض -  مجهىلير ؤبٍى

ن من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض ؤر غير -  ؤبٍى

ا ًنن لم لإاه ٌٗض مجهىلير  زبذ بطا قِ حؼاثٍغ

 بلى ًنخمي مار و ؤحنبي بلى بادؿابه قهىعو زالى

 ىظا حنؿُت لقااىر  وفقا ألاحنبي ىظا حنؿُت

.  ألازير

 في ٖلُه ٖثر الظي الىالصة الحضًث ولضاى بر

.  طلو زالف ًثبذ مالم فيها مىلىصا ٌٗض الجؼاثغ

ت ؤم من الجؼاثغ في اإلاىلىص الىلض -  ؤب من و حؼاثٍغ

 عفٌ بطا بال الجؼاثغ في مىلىص افؿه ىى ؤحنبي

ت الجنؿُت  بلىغه قبل ٖام مضجه ؤحل في الجؼاثٍغ

 . الغقض ؾن

 قضًم/07

 حضًض/02

 مؤلاقلي عابُت

ت الجنؿُت بلدؿاب ًمنن  حضًض/ 04  من بالؼواج الجؼاثٍغ
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ت ؤو حؼاثغي   جىفغث متى مغؾىم بمىحب حؼاثٍغ

: آلاجُت الكغوٍ

 زالر منظ فٗلُا قاثما و قااىاُا الؼواج ًهىر  ؤر -

 الخجنـ َلب جقضًم ٖنض ألاقل ٖلى ؾنىاث

 خالت ؤؾخدضر قض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًهىر  بظلو و

 اإلاسخلِ جالؼوا ٍَغق ٖن الجنؿُت بلدؿاب

 

 مخمم/منغع 09

 

 ُٗت اإلانٓىمت مغاحٗت مىانلت  باجساط الجؼاثغي  اإلاكٕغ قام: الضولُت الجؼاثغ التزاماث م٘ وجنُُفها الىَنُت الدكَغ
ت اث خقىو  خماًت يمار بلى جغمي ؤلاحغاءاث من مجمٖى  م٘ جماقُا زانت، بهفت واإلاغؤة ٖامت بهفت ؤلانؿار وخٍغ

ت في النٓغ بٖاصة جم خُث. الكإر ىظا في اإلاخسظة الضولُت اإلاٗاًير  التي النقو مىاَن لخضاعك القىااير من مجمٖى

ت اإلاضاُت الاحغاءاث قااىر  اؾخدضر فقض. الحقىو  في والنؿاء الغحاى بير اإلاؿاواة مبضؤ م٘ جخٗاعى  قؿم والاصاٍع
 وجىابٗها الؼوحُت الغابُت واادالى والؼواج بالخُبت الؾُما اإلاخٗلقت الضٖاوي  مل في الخهىم ٖلى ًنٓغ ألاؾغة قاور

 02-05 عقم ألامغ حاء فقض الشخهُت ألاخىاى مجاى في ؤما ،.القهغ مهالح وخماًت والىالًت والنفالت والحًاات والنفقت

ضو في ألاؾغة قااىر  اإلاخًمن 1984 ًىاُى 9 فقي اإلااعر 11  -84 عقم للقااىر  واإلاخمم اإلاٗضى  من واخضا لُجؿض مٖى
ؼ زالى من الخهىم وحه ٖلى القمغؤة وويُٗت ٖمىما الٗاثلُت القسلُت جغقُت ؤحل من النبري  لتزاماثالا  خقىقها حٍٗؼ

تراف الؼوحير، بير الىاحباث و القدقىو  في الخىاػر  اؾخٗاصة) الضؾخىع  ٖلُه ًنو إلاا َبقا القمىاَنت وفي اإلاؿاواة في  الٖا

 (. ٖكغ الخاؾٗت بؿن جقدضًضو و القمغؤة و للغحل بالنؿبت ػواجاى ؾن جىخُض ػواحها، ٖقض ببغام بدق للمغؤة

 (. ) جعدًال32.)ألاسرة كاهون  مسحجدات -ب

 اإلاىاص القضًم النو اإلاٗضى النو

  9/6/84 في ماعر 11-84 عقم قااىر  4/5/05 في ماعر 09-05 عقم قااىر 

 4 ٖقض ىى الؼواج .........................عياجي  ٖقض ىى الؼواج

 ؤىضجه مما ٌؿتهلو لم ما للمسُىوت ًغص ؤر ٖلُه و

 قُمخه ؤو له

 5 

                                                           
 .4/5/05مؤرخ في  09-05رقم  قانون  -( 6)
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 ػواحا ٌٗض ال بالخُبت الفاجدت اقترار بر

 الٗقض بمجلـ بالخُبت الفاجدت اقترار ؤر غير

 الؼواج قغوٍ و الغيا علن جىفغ متى ػواحا ٌٗخبر

 القااىر  ىظا من منغع  9 اإلااصة في ٖليها اإلانهىم

 

 غير بمضة حؿبقها ؤو الفاجدت م٘ الخُبت جقترر  ؤر ًمنن

 مدضصة

 اإلااصة في اإلابِنت ألاخهام لنفـ الفاجدت و الخُبت جسً٘

.  ؤٖالو 5

ض الخُبت  –5 اإلااصة)   الُغفير من لهل و بالؼواج ٖو

 ( . ٖنها الٗضوى 

6 

(  الؼوحير عيا بدباصى الؼواج ًنٗقض -9 اإلااصة) 

 الكغوٍ الؼواج ٖقض في جخىفغ ؤر ًجب -منغع  9)

 : آلاجُت

 -قاىضار  –الىلي  –الهضاو  –الؼواج ؤىلُت -

ُت اإلاىان٘ انٗضام  للؼواج الكٖغ

 

 و الؼوحت بىلي و الؼوحير بغيا الؼواج، ٖقض ًخم

 نضاو و قاىضًن

. ر -9

 قضًم

 

 

9- 

/منغع 

خضي.ر

 ر

 19 بخمام الؼواج في اإلاغؤة و الغحل ؤىلُت جنخمل

 طلو قبل بالؼواج ًغزو ؤر للقاض ي و ؾنت،

 ٖلى الُغفير قضعة جإلضث متى يغوعة ؤو نلحتلم

 . الؼواج

 فُما الخقاض ي ؤىلُت القانغ الؼوج ًندؿب و

.  التزاماث و خقىو  من الؼواج ٖقض بأزاع ًخٗلق

 

 اإلاغؤة و ، ؾنت 21 بخمام الؼواج في الغحل ؤىلُت جنخمل

 طلو قبل بالؼواج ًغزو ؤر للقاض ي و. ؾنت 18 بخمام

 . يغوعة ؤو إلاهلحت

7 

 ال َبُت، وزُقت ًقضما ؤر الؼواج َالبي ٖلى حبي

ض سها ًٍؼ  من زلىىما جثبذ ؤقهغ( 3)زالزت ٖلى جاٍع

 م٘ ًخٗاعى زُغا ٌكهل قض ٖامل ؤو مغى ؤي

 7 

/منغع 

خضي.ر
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 .الؼواج

 اإلاضاُت الحالت يابِ ؤو اإلاىزق ٖلى ًخٗير و

غ قبل ًخإلض ؤر  زًٕى من الؼواج ٖقض جدٍغ

 قض بما ٖلمهما من و الُبُت للفدىناث الُغفير

 زُغا حكهل قض ٖىامل ؤو ؤمغاى من ٖنه جنكف

 ٖقض ٖلى بظلو ًاقغ و ، الؼواج م٘ ًخٗاعى

.  الؼواج

 ٖن اإلااصة ىظو جُبُق لُفُاث و قغوٍ جدضص

.  الخنُٓم ٍَغق

 

 ( )ر

 خضوص في واخضة ػوحت من بإلثر بالؼواج ٌؿمذ

ٗت  جىفغث و الكغعي اإلابرع وحض متى ؤلاؾالمُت الكَغ

 الٗضى اُت و ٍوقغ

 التي اإلاغؤة و الؿابقت الؼوحت بزباع الؼوج ٖلى ًجب

 الترزُو َلب ًقضم ؤر و ، بها الؼواج ٖلى ًقبل

 الؼوحُت مؿنن إلاهار اإلادنمت عثِـ بلى بالؼواج

 الجضًض، بالؼواج ًغزو ؤر اإلادنمت عثِـ ًمنن

 الكغعي اإلابرع الؼوج ؤزبذ و مىافقتهما من جإلض بطا

ت الكغوٍ و الٗضى وفيرث ٖلى قضعجه و  الًغوٍع

 الؼوحُت للحُاة

 

ٗت خضوص في واخضة ػوحت من بإلثر بالؼواج ٌؿمذ  الكَغ

 اُت و قغوٍ جىفغث و الكغعي اإلابرع وحض متى ؤلاؾالمُت

 و الؿابقت الؼوحت من مل ٖلم بٗض طلو ًخم و الٗضى

 .....الالخقت

8 

 صٖىي  عف٘ ػوحت لهل ًجىػ  الخضلِـ خالت في

 بالخُلُق للمُالبت الؼوج يض قًاثُت

 

 يض قًاثققققُت صٖقققىي  عف٘ في الحق واخضة لهل و...... 

 ٖضم خالت في بالخُلُق اإلاُالبت و الغل خالقققت في الققققؼوج

 .الغيا

. ر  -8

 قضًم

8 

  

                                                           
 .9/6/84مؤرخ في  11-84قانون رقم  -(7)
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/منغع  

خضي.ر

 ر

 

 مت باعجهاب قام شخو ؤي الٗامت ؤخهامه فخٗاقب الٗقىواث قااىر  ؤما . امغؤة ؤو مار عحال جنبهامغ بير جمُيز صور  حٍغ
ٗاقب  ؤو بالحُاء اإلاسل الفٗل ٖلُه وق٘ من ؤنىى  من الجاني مار بطا الٗقىوت وحكضص والاغخهاب آلاصاب ااتهاك ٖلى َو

 الضٖاعة و ألازالو وفؿاص بالفؿق اإلاغجبُت الخهغفاث ًضًن لما.ٖلُه ؾلُت لهم من فئت من مار ؤو الٗغى ىخو
م جخًمن حضًضة حٗضًالث 2005 ؾنت ؤصزلذ وقض(. 2006-2004 حٗضًالث)  الطحُت وبُٖاء الجنس ي الخدغف ججٍغ

م 2008 ؾنت جم اإلاماعؾاث،لما ىظو ٖن اإلاؿاوى ومخابٗت بدقىقها اإلاُالبت من جمننها التي القااىاُت الىؾُلت  ججٍغ
 للمدبىؾير الاحخماعي ؤلاصماج وبٖاصة اللجىر  جنُٓم قااىر  ؤما. والفخُاث بالنؿاء باالججاع اإلاغجبُت الخهغفاث

خباع بٗير جإزظ ؤخهام ٖضة ًخًمن  النؿاء الؾخقباى مغالؼ بخسهُو جهاثُا ٖليها اإلادهىم اإلاغؤة ويُٗت الٖا
اعة الصحُت الخضماث وجىفير بًىائهم ْغوف وجدؿير اإلادبىؾاث  جنفُظ وجإحُل الحامل للمغؤة فانل بضور  والٍؼ

كٍغن بإعبٗت الٗقىوت  .( )الخ...خُا مىلىصا ؤاجبذ يالذ للمدبىؾت قهغا ٖو

 نُت بؾتراجُجُت بٖضاص  بدنفُظ اإلاخدضة ألامم وماالث م٘ بالخٗاور  الجؼاثغ باصعث(: 2006) النؿاء يض الٗنف إلاداعوت َو
اع، ىظا في وجم اإلاغؤة يض الٗنف مهافدت مكغوٕ نُت بؾتراجُجُت بٖضاص ؤلَا  بَاعا جىفغ النؿاء يض الٗنف إلاداعوت َو

ت الخنمُت في اإلاؿاىمت  هي، منها ألاؾاؾُت والغاًت الخغُير ؤحل من للخضزل ٖاما  خقىو  وجغقُت اإلاؿخضامت البكٍغ

 .الحُاة صوعة ٖبر النؿاء يض والٗنف الخمُيز ؤقهاى مل بةلغاء واإلاىاَنير اإلاىاَناث بير وؤلااهاف واإلاؿاواة ؤلانؿار

. العلوبات كاهون  مسحجدات -ج

 اإلاىاص القضًم النو الجضًض النو

  17/6/75 في ماعر 47-75 عقم ؤمغ 14/7/90 في ماعر 15-90 عقم القااىر 

 للمهاصعة قابال ًهىر  ال ؤاه غير... 

 الؼوج إلًىاء الالػم الؿنن مدل -1

 للمدهىم   ألاولى الضعحت من الفغوٕ و ألانىى  و

 15 

                                                           
 .ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأةإعذاد الوزارة  التقرير الوطين للجمهـورية اجلزائـرية الدميـقراطية الشعـبية (- 8)
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 مٗاًنت ٖنض فٗال ٌكغلىاه مااىا بر ٖلُه

مت  اإلادل ىظا ًهىر  ال ؤر قٍغ ٖلى و الجٍغ

 مكغوٕ غير ٍَغق ٖن مندؿبا

ت اإلاضازل -3  ؤوالص و الؼوج إلاِٗكت الًغوٍع

 ٌِٗكىر  الظًن ألانىى  لظلو و ٖلُه اإلادهىم

 .لفالخه جدذ

   10/11/04 في ماعر 15-04 عقم قااىر 

 ؤي ؤو ألام ؤو ألاب عوح بػىاو ىى ألانىى  قخل

ُير ألانىى  من  الكٖغ

 258 

ضام ٌٗاقب  مت ؤعجنب من مل باإٖل  ؤو القخل حٍغ

 الدؿمُم ؤو ألانىى  قخل

 ؤو ؤنلُت فاٖلت مااذ ؾىاء ألام حٗاقب طلو وم٘

نت  بالىالصة الٗهض خضًث ابنها قخل في قٍغ

 ٖكٍغن بلى ؾنىاث ٖكغة من اإلااقذ باللجن

 ؾاىمىا من ٖلى النو ىظا ًُبق ال ؤر ٖلى ؾنت

مت اعجهاب في مٗها اقترمىا ؤو  .الجٍغ

261 

   17/06/75 في ماعر 47-75 قمع ألامغ

 بىالضًه يغوا ؤو حغخا ٖمضا ؤخضر من مل

ُير ُت ؤنىله من غيرىما ؤو الكٖغ  ًخٗقب الكٖغ

:  ًلي لما

................ 

 267 

 من الًغب و الجغح و القخل مغجنب ٌؿخفُض 

ظاع  آلازغ الؼوج ٖلى الؼوحير ؤخض ؤعجنبها بطا ألٖا

نه ٖلى ؤو  في فيها ًفاحئه التي اللحٓت في قٍغ

279 
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 بالؼاا جلبـ خالت

 282 ؤنىله ؤخض ؤو ؤمه ؤو ؤباو ًقخل إلان بَالقا ٖظع ال 

 13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

 

 313 بلى 304 

   ؤلاحهاى

   13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

مت  ألاؾغة جغك حٍغ

 

 332 بلى 330 

 13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

 17/7/75ماعر 47-75 قااىر 

  

( بالحُاء اإلاسل الفٗل) آلاصاب ااتهاك

(  الٗغى ىخو) 

 (ألاعخام طوي  بير الفىاخل) 

 335 

336 

 منغع  337

   13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

مت  341/339  الؼاا حٍغ

   10/11/04 في ماعر 04/15 عقم قااىر 

مت  منغع  341  ( ) الجنس ي الخدغف حٍغ

 

                                                           
 .10/11/04مؤرخ يف  15-04قانون رقم  -( 9)
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 جنضعج قُاُٖت مسُُاث وبٖماى بٖضاص بلى حهضف 2011-2007 للفترة جنفُظي بمسُِ ؤلاؾتراجُجُت ىظو جضٖمذ لما 
جي، جنفُظي مسُِ يمن ت طاث الخضزالث ًدضص َو غجنؼ ألاولٍى  إلاسخلف واإلااؾؿاجُت الخقنُت القضعاث صٖم ٖلى ٍو

 وبٖماى بٖضاص ولظا بالطحاًا، اإلاناؾب والخنفل النؿاء اججاو والخمُيز لٗنفا ؤقهاى مل من الىقاًت لًمار الكغماء
ُت الخغُير ؤحل من الخإًُض لنؿب والضٖىة لالجهاى بؾتراجُجُت  ؤقهاى مل من للىقاًت الاحخماعي، والخجنُض والخٖى

 .اإلاغؤة اججاو زانت الٗنف

 نُت بؾتراجُجُت بٖضاص   اإلاغؤة وقًاًا باألؾغة اإلاهلفت الىػاعة ؤٖضث: فُظيالتر ومسُُها اإلاغؤة وبصماج لترقُت َو
نُت بؾتراجُجُت اإلاغؤة، بقًاًا اإلاٗنُير اإلاخضزلير مسخلف م٘ بالخنؿُق  بلى 2008 من للفترة  اإلاغؤة وبصماج لترقُت َو

ش الحهىمت مجلـ في اٖخماصىا جم ،2013 لُت 29 بخاٍع  في اإلاغؤة لهالح اإلالجل الخقضم خهُلت  فيها حؿخٗغى ،2008 حٍى
ت ؤلاحغاءاث جقترح و اإلاجاالث مسخلف  بدقىقها الخمخ٘ من وجمننها اإلاغؤة بإويإ ملمىؽ جهىى بخدقُق النفُلت ألاولٍى

اتها ت ؤصواعىا لخماعؽ ألاؾاؾُت وخٍغ  . للبالص الٗامت الحُاة مجاالث مسخلف في ؤلبر بفاٖلُت وحكاعك الخنمٍى

 جي البراامج ب بٗضىا وما الىالصة ماقبل فترة َب بدنُٓم اإلاخٗلق الَى  بلى زانت والغامي  الىالصة خضًثي اإلاىالُض َو
 ألامهاث وفقُاث نؿبت لخقلُو الجضص واإلاىالُض بٗضىا وما الىالصة ؤو الحمل زالى ؾىاء الحامل باإلاغؤة الخنفل جدؿير

 . (  )%30 بلى 2008 ؾنت لخهل% 05 بنؿقبت بضاًت واإلاىالُقض

  ثماعيةالاج الحماًة كواهين -ه

 الاحخماُٖت الحماًت من عحاال و نؿاء الٗماى ٌؿخفُض -
- ٌ  ماملت الهُضالاُت و الُبُت اإلاهاٍعف حٍٗى

. 55 ؾن من ابخضاء الٗاملت اإلاغؤة جقاٖض قبىى  -
٘ ؤر اصة للمغؤة ًًمن فااه طلو، من ؤلثر بل بالجنـ اإلاخٗلق الخمُيز من إى ؤي من ًسلى الاحخماعي الًمار حكَغ  ٍػ

 خماًت بَاع في الؾُما زانت جضابير اإلاهنُت، وألامغاى الٗمل خىاصر من والحماًت واإلاغى البُالت ٖلى الخإمير ٖن

ا ٖكغ ؤعبٗت لفترة ألامىمت بحاػة من الٗاملت اإلاغؤة حؿخفُض خُث والخقاٖض، والُفىلت ألامىمت ت( 14) ؤؾبٖى  مضفٖى

 .  %100 بنؿبت ألاحغ

 فُت، اإلاناَق في زانت للنؿاء اإلاىحهت للبرامج ىاما خيزا حُٗي: مُتألا إلادى الىَنُت ؤلاؾتراجُجُت  ىظو جنفُظ بر الٍغ
ت الفئت زام بكهل حؿتهضف صًناع ملُاع 50 بقاعب مالي غالف لها زهو التي ؤلاؾتراجُجُت  15 مابير اإلاتراوخت الٗمٍغ

 .2015 آفاو في اماجم ٖليها والقًاء 2012 خضوص في  50% بلى ألامُت جقلُو بلى وتهضف ؾنت 49و

 في الخجضًض بغاامج  مخىاػات جنمُت جدقُق و التهمِل ٖلى القًاء في اإلاؿاىمت بلى بحماال والغامي (:2013-2007)الٍغ
٘ صٖم ٍَغق ٖن الؾُما  ومنلجمت ت اإلاكاَع فُت، اإلاناَق لؿهار الجىاٍع  اإلاغؤة بدشجُ٘ مؿخقبال ؾِؿمذ خُث الٍغ

فُت ٘ اؾخدضار ٖلى ؤلبر بكهل وجدفيزىا الٍغ ت مكاَع  والهناٖاث والخضماجُت الفالخُت ألانكُت في زانت اؾدثماٍع

 .الؿُاخُت وختى الخقلُضًت

 بنكاء زالى من اإلااؾؿُت آلالُاث صٖم: 

                                                           
 .ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة،السابقإعذاد الوزارة  جلزائـرية الدميـقراطية الشعـبيةالتقرير الوطين للجمهـورية ا (-10)
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جي اإلاجلـ -  2013 ؾنت اإلاغؤة وقًاًا باألؾغة اإلاهلفت الىػاعة وناًت جدذ واإلاغؤة لألؾغة الَى

جي مغلؼ - الم للبدث َو  .والُفىلت وألاؾغة اإلاغؤة خىى  والخىزُق وؤلٖا

 .النؿىي  الدكغُل لضٖم حضًضة قُاُٖت مغانض -

. العمل كاهون  مسحجدات -ه

 بالٗمل اإلاغجبُت الاحخماُٖت الحقىو  و ألاحغ و الٗمل ٖقض ببغام في الخفغقت ٖضم -

ماى في اإلاغؤة حكغُل بخفاصي بًجابي جمُيز بقغاع - . (  )( جىقُخا ؤو مهااا ؤو َبُٗت)بالصحت اإلاًغة ألٖا

 الضولُت الاجفاقُاث حمُ٘ ٖلى ناصقذ خُذ زانت بهفت الٗاملت واإلاغؤة ٖامت بهفت للمغؤة لبيرا اىخماما ؤولذ الجؼاثغ بر

. الخهىم وحه ٖلى الٗاملت اإلاغؤة وجغقُت وخماًت اإلاغؤة خماًت جسو التي

٘ بر  واو والىاحباث، الحقىو  في اإلاغؤةو الغحل بير الفغم وجهافا اإلاؿاواة ؤىمُت ٖلى ؤلض الجؼاثغي  الٗمل حكَغ
ُفُت بالتزاماتها الىفاء من اإلاغؤة جمنير يغوعة ٖلى  اإلاغؤة صزلذ خُث ؤزغي، حهت من ؤؾغتها ججاو وومؿئىلُتها حهت من الْى

جُا الٗمل ؾىو  . افؿه ًفغى واقٗا الٗمل في اإلاغؤة وحىص وؤنبذ مجاالث ٖضة في جضٍع

 ؤقهاى من قهل مل ًمن٘ ؤاه خُث للمغؤة، ومنهف ٖاصى ٖمل قااىر  عثؤو التي الضوى  َلُٗت في الجؼاثغ وبر
ًمن الجنـ، ؤؾاؽ ٖلى الخمُيز  ؾنهم ؤو حنؿهم مار ؤًا الٗماى بير واإلاؿاواة جمُيز، ؤي صور  للجمُ٘ الفغم جهافا ٍو

 وىى.واإلاغصوص ًلالخإو في وواإلاؿاواة الٗمل، افـ مقابل والامخُاػاث ألاحغ افـ من ٌؿخفُضور  الٗماى بإر ًنو خُث
 في ختى اجضو لم ما وىى والترقُت والخضمت ألاحغ في الخمُيز بٗضم اإلاخٗلقت جلو الؾُما الضولُت الاجفاقُاث من ملُت ٌؿخمض

.   % 30 بلى % 25 بير ما ألاحغ في الفغو  ًتراوح ؤًن ، فغنؿا و والنمؿا ؤإلاااُا مثل اإلاخُىعة الضوى  بٌٗ

 .الجسائري  املجحمع في أةللمر امليداوي إلاطار:ثاهيا

ت الضولت بر     ت اإلاغؤة صوع  لترقُت زانت اىخماما جىلي فخئذ ما الجؼاثٍغ  في والفٗلُت الفٗالت اإلاؿاىمت من ًمننها ًما الجؼاثٍغ
 في زانت ومهاات صوع  للمغؤة ؤنبذ خُث مُضااُا الُىم ًخجلى الاىخمام ىظا وبر للبالص، والاحخماُٖت الاقخهاصًت الخنمُت

الر في الىاعصة ألاؾاؾُت اإلاباصت ؤخض م٘ جماقُا اإلاجخم٘،  في الحق ىى و الضولُت اإلاىازُق وفي ؤلانؿار لحقىو  الٗالمي ؤلٖا

. الغحل م٘ اإلاؿاواة

 والاحخماُٖت الاقخهاصًت الخنمُت عجلت صف٘ في لٗبخه الظي اإلاخميز للضوع  واٖخباعا اؾخدقاقا حاء بل نضفت ًإث لم ىظا   
 باٖخباعىا الضولت صوالُب وفي القغاع اجساط صواثغ وفي والخضمت وؤلابضإ ؤلااخاج مىاق٘ قتى في لخىاحضىا والثقافُت

. فقِ مىيٕى ولِؿذ فاٖال ٖنهغا

 مدؿىؽ، وبكهل بااخٓام ًدنامى ناع الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ومهااتها اإلاغؤة صوع  ؤر االخٔ اإلاُضار، بلى ٖضاا وبطا
 وجمثل ؤَىاعو، بهل الخٗلُم ؾلو في ألاغلبُت جمثل وبجها بل والاحخماُٖت، الاقخهاصًت الحُاة يمناح مل جلج اإلاغؤة فإنبدذ

اثف من غيرىا في و ومىػٍغة ولمضًغة لمنخسبت حضاعتها ؤزبدذ وقض القًاء، ؾلو في الثلث من ؤلثر  من الضولت، في الٗلُا الْى

                                                           
 .24،ص2006علي حمي الدين،ادلرأة وادلشاركة السياسية و الدميقراطية، السنة   -( 11)
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جي الجِل في ولىاء الضولت مجلـ عثِؿت جي الكٗبي اإلاجلـ في و الكٗبي، الَى  في عاثضة ججغوقت هي و ألامت مجلـ و الَى

. بإؾغو الٗالم في و بل الٗغبي الٗالم

 

 ٌكغلىر  الظًن للٗماى الاحمالي الٗضص فةر الضولُت الٗمل منٓمت مُُٗاث بلى واؾدناصا: العاملي الصعيد على -1

اصة ؤي 2012 ؾنت ٖامال ملُاع 1.52 بلغ قض ىكت منانب  23و 2000 ؾنت ٖضص م٘ مقاعات ٖامال ًىر مل 136 قضعىا بٍؼ

. النؿاء من% 50.5 بُنهم من ،2009 ؾنت م٘ باإلاقاعات ملُىر 
 ٖلى ٌٗخمض الظي البُالت ومداعوت الدكغُل جغقُت مسُِ في ىامت مهاات للمغؤة فةر :الخشغيل مجال وفي الجسائر في -2

لى الكغل، إلانانب واإلانش ئ للثروة اإلاضع الاؾدثماع جنمُت غجنؼ للدكغُل، الٗمىمُت ألاحهؼة قُتجغ ٖو  مدىعٍن، ٖلى ٍو
غ ومدىع  الكغل، ومنانب للثروة اإلاضعة النكاَاث بنكاء ؤحهؼة زالى من اإلاقاولت وحشجُ٘ صٖم مدىع   جٍُى

. اإلاإحىع  الدكغُل
 في ؾىاء مهغغة ماؾؿاث ناخباث النؿاء من مٗخبرا ٖضصا نلجل: امللاوالثية املبادرات وجشجيع لدعم فباليسبة -3

جي الهنضوو  حهاػ بَاع في ؤو الكباب حكغُل لضٖم الىَنُت الىمالت حهاػ بَاع  .البُالت ٖن للخإمير الَى

 الٗالي الخٗلُم قهاصاث خاملي من مغة ألوى  الٗمل لُالبي اإلاىحه الجهاػ فةر :اململحور  الخشغيل لحطوير باليسبة أما -4
جي ن وزٍغ  نؿبت جمثل و. %50 بق جقضع فُه النؿاء نؿبت فةر جإىُل، وال رجهىي  لهم لِـ الظًن الكباب و اإلانهي الخهٍى

ن ومضاعؽ اإلاٗاىض قهاصاث خامالث النؿاء ٖنض % 35 و جإىُل بضور  النؿاء ٖنض % 5,9 الدكغُل  ومنها اإلانهي الخهٍى

( . %  52,5) الجامٗاث من قهاصاث ٖلى خانالث النهف من ؤلثر

 ، الفالخت في % 4 ًمثل النؿاء ٖضص فةر ، 2013 ؾنت في النكاٍ قُاٖاث خؿب :املشغلين السكان لحوزيع وباليسبة -5
ت، الخضماث في %  4,3و الهناٖت، في  %   21,5و الٗمىمُت، وؤلاقٗاى البناء في %  2,6و  الخضماث في % 63,1و الخجاٍع

ت غير .  الخجاٍع
ن الىمالت مؿخىي  ٖلى سجلذ والتي باملرأة الخاصة الحىصيبات عدد أما -6  الاقخهاصي القُإ في للدكغُل ًتالَى

 .اإلاجمٕى من % 9 بنؿبت ؤي 578.240 بلغذ فقض 2014-2012 لؿنىاث

 الجهاػ ااُالو منظ ؤي 2012-2008  للفترة اإلانهي ؤلاصماج ٖلى: املساعدة حهاز إطار في الحىصببات مً املرأة حصة أما -7
 ؤي 794.933 الخنهِباث من الٗاملت اإلاغؤة خهت ماليبج ًمثل اإلاجمٕى في. %  45,89 بنؿبت ؤي 1.617.858 بلغذ فقض

 حكغُل لضٖم الىَنُت الىمالت زالى من النكاَاث زلق حهاػي  فةر ؤزغي، حهت من.اإلاجمٕى من%  36 بنؿبت
جي والهنضوو  الكباب  النؿاء قبل من الهغيرة اإلااؾؿاث من مٗخبر ٖضص بنكاء سجال قض البُالت ٖن للخإمير الَى

(  .) 
 منظ النؿاء قبل من اإلانكإة اإلاهغغة اإلااؾؿاث ٖضص فةر :الشباب جشغيل لدعم الوطىية الوكالة حهازل باليسبة -8

ش  قغل منهب 72.883 بنكاء ٖنها اخج ماؾؿت 25.803 بلغ قض ،2012 صٌؿمبر 31 غاًقت بلى 1997 ؾنت الجهاػ ااُالو جاٍع

 ٖضص فةر وخضىا، 2012 لؿنت بالنؿبت.قإةاإلان للماؾؿاث ؤلاحمالي الٗضص من % 10 نؿبت ًمثل ما وىى مباقغ

                                                           
 www.bna.bh 2006/ آذار/7 –وكالة أنباء البحرين  –ي شعار األمم ادلتحدة يف يوم ادلرأة العامل..... مشاركة ادلرأة يف عملية صنع القرار  (- 12)
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 اإلااؾؿاث مجمٕى من % 7 بنؿبت ؤي ٖمل منهب 9.951 ٖنها اخج ماؾؿت، 4.477 بلغ اإلاهغغة اإلااؾؿاث

. اإلاؿخدضزت

ش منظ اإلانكإة اإلاهغغة اإلااؾؿاث ٖضص فةر ،:البطالة عً للحملمين الوطني الصىدوق  لجهاز باليسبة و -9    ااُالو جاٍع

 مجمٕى من % 8,54 بنؿبت ؤي قغل منهب 12.332 بنكاء ٖنها اخج ماؾؿت، 5.242 بلغ 2012 صٌؿمبر 31 غاًت بلى الجهاػ
 ٖنها اخج ماؾؿت، 2.510 اإلاؿخدضزت اإلاهغغة اإلااؾؿاث ٖضص بلغ فقض وخضىا، 2012 لؿنت بالنؿبت و.اإلاؿخدضزت اإلااؾؿاث

.  (  )اإلاؿخدضزت اإلااؾؿاث ٕومجم من %  8,59بق النؿبت وجقضع مباقغ قغل منهب 5.077 بنكاء

 البناء مااللُنترواُاث، ومخٗضصة مسخلفت مجاالث الُىم اقخدمذ اإلاغؤة بإر اإلاقاولت مجاى في اإلاشجٗت النخاثج جبير لما    
الم الٗمىمُت، وألاقغاى ض والنقل والخجاعة، والخضماث، الضعاؾاث، ومهاجب آلالي، وؤلٖا  من وغيرىا البًاج٘ واقل والخبًر

. الاقخهاصًت قاَاثالن

 ْغوف في الكغل ؾىو  باقخدام لها حؿمذ ىامت مهاات اإلاغؤة حُٗي للدكغُل الجضًضة الؿُاؾت ؤر بلى ؤلاقاعة وججضع     
ن ؤعقى زضماث من ْلها في حؿخفُض والثقت مالثمت  وخضة لُهبذ الخماله ختى اإلاكغوٕ مغاخل مل زالى واإلاغافقت، مالخهٍى

 وجدقق النجاح فغم لها جىفغ ؤخؿن وامخُاػاث بٖاااث من حؿخفُض لما الاقخهاصي، النؿُج في ومضمجت منخجت اقخهاصًت
. مؿخقبلُت لةؾتراججُت الحهىمت جخىزاىا التي الاقخهاصًت اإلاقاولت بفًل ؤلاصماج لها

٘ نؿبت فةر :الاسخثمار عالم املرأة لولوج باليسبة  -10     ت اإلاكاَع  و الهغغي  ؾؿاثاإلاا ناخباث للنؿاء الاؾدثماٍع
%.  8 و%   6  بير ًخققغاوح 2011 و 2005  بير اإلاخىؾُت

ُف في الٗامالث النؿاء ٖضص بلغ فقض :العمومي الوظيف في املرأة وضعية بخصوص أما  -11    امغؤة 607.160 الٗمىمي الْى
فاث % 88,7 بُنهن من ؤلاحمالي الٗضص من % 31,8 بنؿبقت ؤي  النؿاء نؿبت جمثل قُاٖاثاى خؿب.مخٗاقضاث % 11,3و مْى

فاث  الخٗلُم في % 8 و اإلادلُت، والجماٖاث الضازلُت في % 13 و الٗمىمُت، الصحت في % 20 و الىَنُت، التربُت في % 42 اإلاْى

ن في % 2 و اإلاالُت، قُإ في % 4 و الٗلمي، والبدث الٗالي  .(  ) ألازغي  القُاٖاث في % 11 و اإلاهنُير، والخٗلُم الخهٍى

        

 

                                                           
 .2013،اللجنة االقتصادية واالجتماعية –اجمللس االقتصادي واالجتماعي   -( 13)

 .53،ص 2008، السنة  97قضية ادلرأة ، كتاب األمة العدد : سعاد عبداهلل الناصر . د -( 14)
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(. إكتراحات+  هحائج:) الخاثمة 

 

:  إلاكتراحات بعض ثلدًم حاولىا خالل ومً الىحائج مً مجموعة الى املحواضع بحثىا في ثوصلىا

: الىحائج -أ                     

ت الضولت بر  - ت اإلاغؤة صوع  لترقُت زانت اىخماما جىلي فخئذ ما الجؼاثٍغ  في والفٗلُت ٖالتالف اإلاؿاىمت من ًمننها ًما الجؼاثٍغ
 .للبالص والاحخماُٖت الاقخهاصًت الخنمُت

 في مخقضمت خماثُت بةحغاءاث الخهىم ٖلى جخميز التي الاحخماُٖت، الؿُاؾاث مجاى في الغاثضة الضوى  بير من الجؼاثغ   -
ن التربُت في الاؾدثماع ، منها ٖضًضة مجاالث  والخًامن الاحخماعي والًمار الٗمل الصحُت، ،اإلانٓىمت والخٗلُم،الخهٍى
جي .  اإلادغومت الفئاث وخماًت الَى

ت الضولت خغنذ  - غ ٖلى الجؼاثٍغ ن الخٗلُم جٍُى اع ىظا وفي والخهٍى ت اإلاغؤة خققذ ؤلَا ُت قفؼة الجؼاثٍغ  ؾىاء الخٗلُم في اٖى

. ألامُت نؿبت جغاح٘ خُث من ؤو اإلاخٗلماث والفخُاث النؿاء ؤٖضاص خُث من

تالج  الضولت وانلذ -  زالى من وىظا ألاوؾاٍ بٌٗ في اإلاغؤة يض اإلاماعؽ الٗنف ْاىغة الؾدئهاى الغامُت حهىصىا  ػاثٍغ
ٗاتها وجنُُف اإلاغؤة يض اإلاماعؽ والخمُيز الٗنف بمداعوت نلت لها التي الضولُت واإلاٗاىضاث اإلاىازُق ؤىم ٖلى جىقُٗها  حكَغ

 الاحخماعي بصماحهم بٖاصة ٖلى والٗمل الٗنف ضحاًا النؿاء وجىحُه واؾخقباى بًىاء في اإلاسخهت الهُامل وبنكاء لظلو َبقا

. والاقخهاصي

ت زالى زانت لبير بكهل النكُاث النؿاء نؿبت اعجفٗذ وقض   -  للنمى مار وقض الغحاى بنؿبت مقاعات ألازيرة الٗكٍغ

 ىظا في اإلاٗضة الضعاؾاث فدؿب. غُلالدل مجاى في اهُبهن جؼاًض ٖلى واضح ؤزغ لإلاار، بالنؿبت الخٗلُم مجاى في اإلادقق
 لضي الغب٘ النؿبت ىظو جخجاوػ  ال بِنما وؤلثر، الثااىي  الخٗلُم مؿخىي  لضحهن الٗامالث ؤلااار اهف من ؤلثر اإلاجاى،

. الظمىع 

 . الّغؾمي غير القُإ في الٗامالث النؿاء خىى  اإلاٗلىماث غُاب -

٘ زًّم  في الجؼاثغ باصعث لما - ت طاث مهام بةاجاػ ؾمدذ بغامج، بٗضة خقتاإلاخال الخنمُت مكاَع  اؾخفاصث قهىي  ؤولٍى
 واضحت صؾخىعٍت قاٖضة وحىص م٘ الاحخماُٖت، والحماًت والصحت التربُت مجاالث في ومدؿىؽ مباقغ بكهل اإلاغؤة منها

. اإلاؿاواة مبضؤ ٖلى جقىم مخهاملت قااىاُت وجغؾاات

: إلاكتراحات -ب

 صور  ومن الخهضًق بلى الضٖىة بلى ًقىصاا وىظا, وخماًتها مافت ألاؾاؾُت اجهوخغي  ؤلانؿار خقىو  اخترام يمار -
. اإلاغؤة بدقىو  اإلاخٗلقت الؾُما مافت ؤلانؿار بدقىو  الخانت اإلاىازُق ٖلى جدفٓاث

ؼىا بخىفيرىا اإلاُالبت من وجمنُنهن لحقىقهن مافت النؿاء مٗغفت يمار ٖلى والهاصف الجاص الٗمل -  . لها ىنومماعؾذ وحٍٗؼ



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

  
 

 

 

 

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

 ,  الجمُ٘ جثقُف من بض فال ألامغ ىظا ًخدقق   ولهي -
ًال
  عحاال

ًال
  ونؿاءا

ًال
  ؤوالصا

ًال
 للمغؤة ؤلانؿار خقىو  مىيٕى ٖلى,  ووناجا

.  خقىقهن اخترام ٖن   ومؿاولُاتهم

 

ؼ - اث ٖلى  اإلاغؤة بخترام زقافت ونكغ حٍٗؼ  الؿُاؾاث جاصي ال ؤر لًمار مافت الضولت ماؾؿاث وفي مافت اإلاؿخٍى
  ًإزظ وباما خضجه وػٍاصة اإلاغؤة يض الٗنف بصامت بلى ؤلااماجي الخسُُِ طلو في بما والاقخهاصًت حخماُٖتالا

ًال
 اججاىا

 
ًال
 النؿاء زبراث من الاؾخفاصة ٖلى والترليز الخإلُض يغوعة م٘. ٖلُه والقًاء اإلاغؤة يض الٗنف من٘ وىى آزغ ومندا

 .الٗنف م٘ وججاعبهن

ٗاث مافت بلغاء ًخُلب وىظا, الضولُت الالتزاماث م٘ جخفق الىَنُت واإلاماعؾاث والؿُاؾاث القىااير حٗل  -  التي الدكَغ

ٗاث جخفق ؤر ويمار اإلاغؤة يض جمُيزا  جخًمن . ؤلانؿار لحقىو  الضولُت اإلاٗاًير م٘ الىَنُت الدكَغ

  غير اإلانٓماث الؾُما اإلاضني اإلاجخم٘ ثماؾؿا م٘ ووالخٗاور , بااخٓام وجدّضثها الحهىمت جخابٗها ٖمل ووغامج زُِ وي٘ -

. النؿاثُت والحغماث والكبهاث الحهىمُت   

 صٖم وجالض الضولُت الخبراث من وحؿخفُض الجضًضة اإلاخغيراث اٖخباعىا في جإزظ باإلاغؤة للنهىى حضًضة بؾتراجُجُت وي٘ -
ؼ نُت آلُت حاصبي ٖلى والحغم. الخمُيز ومناىًت واإلاؿاواة الخهافىء زقافت  وحٍٗؼ  اجساط ٖلى القضعة من ٖاى مؿخىي  طاث َو

هىر  جنفُظىا مٗىقاث ومخابٗت ؤلاؾتراجُجُت لخنفُظ الخنؿُق  ٖلى والقضعة القغاعاث  اإلاجخم٘ منٓماث م٘ بالخٗاور  طلو مل ٍو

.  لفاٖلت اإلاضني

جي مغلؼ بنكاء -  وعنض ؤخىالها ومخابٗت  اإلاغؤة ٖن اف٘ وطاث جهاملتم صعاؾاث بحغاء ًِؿغ ووما باإلاغؤة الخانت للضعاؾاث َو
. ويٗها ٖلى جُغؤ التي والاًجابُت الؿلبُت اإلآاىغ

ؼ  -  الؿالم بخالى احل من اإلافاوياث ووفىص ولجار القغاع نن٘ مغالؼ وفي الٗلُا الؿلُت مىاق٘ في اإلاغؤة مكاعلت حٍٗؼ

 اإلاغؤة بير بالدؿاوي  الفغم ومنذ, اإلاكاعلت جلو حٗترى التي اإلاٗىقاث ؤقهاى بػالت ٍَغق ٖن, الىَنُت اإلاهالحت ولجار

لى والغحل اثف في الترقُت فغنت وحٗل غير ال النفاءة  مبضؤ ؤؾاؽ ٖو .  ٖاصلت مًامير طاث الْى

غ بمٗالجت زانت الضولت ميزااُت في بنىص جسهُو  -  والٗنف جمُيزاى ٖلى القًاء ًدقق بما اإلاغؤة وواق٘ وي٘ وجنمُت وجٍُى
٘ وجسهُو, اإلاغؤة يض  اإلاماعؽ ت مكاَع  ٌؿترعي طاجه بدض ألامغ وىظا, مافت ألانٗضة ٖلى والاؾخقغاع ألامن لها وجدقق جنمٍى

غ وجنمُت اإلاغؤة بىاق٘ للنهىى وخقُقُت ىاصفت ؾُاؾُت  بعاصة . قضعاتها وجٍُى

 بير وما بُنها ما للخٗاور  اإلاناؾبت الىؾاثل وتهُئت اإلاغؤة بكاور حٗجى التي الؾُما الحهىمُت غير اإلانٓماث ٖمل حشجُ٘  -
. مٗها للخنؿُق الحهىمُت اإلااؾؿاث

غ جقضًم بمىاُٖض الالتزام ٖلى الحهىمت خث -  ٖلى القًاء اجفاقُت بخُبُق  الجؼاثغ التزام بمضي الخانت الضوعٍت الخقاٍع
غ ىظو ااقكتوم اإلاغؤة يض الخمُيز ؤقهاى  مافت  بٖضاصىا في الازخهام وطوي  بالخبراء والاؾخٗاات الضولُت الجهاث م٘ الخقاٍع

ؼ الٗغاقُت اإلاغؤة بىاق٘ للنهىى الضولُت الاؾدكاعاث اإلاؿاٖضاث وجقبل اتها خقىقها وحٍٗؼ .    واخترامها وخٍغ
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: املراحع كائمة

نُير والقًاة اإلادامير حمُٗت ،2006 ألاوى  ،مااىر  ، الٗغاو في اإلاغؤة ،وي٘ الكميري  الغخمن ٖبض ؾمير  -  .  ألامٍغ

. 2011 ،ؾنت الٗىإلات ػمن في اإلاغؤة الكميري  الغخمن ٖبض ؾمير -2

  ، 2000 الٗغوُت النهًت صاع ، الاقترامي والفنغ اإلااصي الفنغ بير الضًمقغاَُت ، عؾالر ؤخمض ؤاىع   -3 

.   1999 الؿنت ، الٗغبي الفنغ ،صاع الؿُاؾُت النٓم ، لُلت مامل مدمض  -4  

.   1981 القاىغة الضًمقغاَُت  ٖلى وؤزغىا الكىعي ، ألااهاعي  ٖبضالحمُض -5  

. 1997 الؿنت ، ألامت لخاب ، اإلاغؤة ،قًُت النانغ ٖبضهللا ؾٗاص  -6 

غ خغماث النغصؾخاني، مثجى  -7  . 2009 الؿنت ، اإلاغؤة جدٍغ

 اإلاغؤة صعاؾاث مغلؼ نكغ ، اإلاغؤة يض الخمُيز اقهاى حمُ٘ ٖلى القًاء الجفاقُت ةجإنُلي ،عئٍت ٖبضاإلااحض ٖىاَف  -8 
  بالؿىصار

.  1995 ،الؿنت الٗالمي الفنغ مٗهض ، الؿُاس ي والٗمل اإلاغؤة:  ٖؼث عئوف ىبت  -9

.   1998 اإلاغؤة طالغة ملخقى ، البلُضة والظالغة النؿاء ػمن ، خماصو اجالء -10

. 2009 ،الؿنت النؿاثُت لحغلتا ، زلُفت احالى -11

.  2006 بمهغ الىفاء صاع ر اإلاؿلمت اإلاغؤة ٖلى اإلااامغة ، فغج ؤخمض الؿُض -12 

. 2011االؿنت والخىػَ٘ للنكغ الؿٗىصًت الضاع ، اإلايزار في اإلاغؤة ٖمل ، الباع ٖلي مدمض الضلخىع  اإلاكهىع  الُبِب -13

ذ ، ؤلاؾالمُت اإلاناع منخبت ، ؤلاؾالم في الؿُاؾُت وقهاوخق اإلاغؤة:  الؼاضاني اإلاجضي ٖبض الكُش -14   .2006 ،الؿنت الهٍى

نُت الٗلىم مجلت  -15   .  1994 ماًى في 10 مجلض ، ألامٍغ

نُت جاًم مجلت  -16 .  1995 ًىلُى 31 في ألامٍغ

ض ؤبى ؤخمض. ص مقالت 2000 ًناًغ 494 الٗضص/  الٗغبي مجلت -17 غ خغماث وص، ٍػ  . اإلاؿاواة من اإلاغؤة جدٍغ

ذ2012 ،الؿنت اإلاؿلمت اإلاغؤة ، ؾلُمار قظي -18  .  ،الهٍى

 . 2001،الؿنت باألعصر الكغوو ، ؤلانؿار خقىو  ، َُٗماث ىاني. -19

نب -20  خهام صاع ، والضاُٖت اإلاؿلمت اإلاغؤة ىمىم ، الغؼالي ٍػ . 2009 ،الؿنت القاىغة الٖا
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م القغآر في اإلاغؤة  مهاات ، بلخاجي مدمىص -21  خهام ،صاع والؿنت النٍغ .  2005،القاىغة،الؿنت الٖا

غاإلاغؤة ، ٖبضالحلُم -22 م القغآر لنهىم حامٗت صعاؾت ، الغؾالت ٖهغ في جدٍغ  البساعي  وصحُذ النٍغ
 .2000،القاىغة،الؿنت

:  الٗغوُت اإلانُقت في اإلاغؤة ( –الاؾهىا)  آؾُا لغغبي والاحخماُٖت الاقخهاصًت اللجنت  –والاحخماعي الاقخهاصي اإلاجلـ -23

.   2007 ،الؿنت الثالثت الضوعة  –اإلاغؤة لجنت   -مؿخقبلُت وآفاو وجدضًاث واق٘

 :        العلوبات   وكواهين الجيسية  وكاهون  ألاسرة كاهون 

                                                                                              27/2/05 في اإلااعر 01-05 عقم ألامغ

 13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

 10/11/04 في ماعر 04/15 عقم قااىر 

 17/7/75ماعر 47-75 قااىر 

 27/2/051 في اإلااعر 01-05 عقم ألامغ

 15/12/70 في اإلااعر 86-70 عقم ألامغ

 4/5/05 في ماعر 09-05 عقم قااىر 

                                                                                             9/6/84 في ماعر 11-84 عقم قااىر 

 14/7/90 في ماعر 15-90 عقم القااىر 

 13/2/82في ماعر 04-82 عقم قااىر 

 17/7/75ماعر 47-75 قااىر 

: إلالكتروهية املواكع

www.panoramacenter.org و   www.amanjordan.org 

www.josor.net و  www.balagh.com/malafat  و http://www.balagh.com/woman/index.htm  ،  
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