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 ، الجزائرباتنة، جامعة بقسم العلوم السياسية استاذ محاضر

 
 :ملخص

اجلندرية يف دول مشال إفريقيا، ومدى تقدم وضع هذه الدراسة هي حماولة لقياس حجم اهلوة 
املررأة يف هررذه الردول يف مسررار ملقيرا املسرراواة مرع الرجررا والتمكرس يف املناصررع السياسرية وصررنا ة 
القرررار، وترررى أه هررذه الرردول ك تسررتإا امررا اررع إمكاتيررات املرررأة با تبارهررا ت ررف اجملتمررع، وك 

، مرارزة  لرجت برربو تروتجل واجلزائرر يف هرذا اجملرال، و اصرة متنحها الفرصة إلثبات قدراهتا التنافسرية
مرا يتعلرا باملشرراراة السياسرية للمررأة يف اجملررالجل اوليرة والوقنيررة ومواقرع اورال القرررار، ولرذل  تقرر    
 انتائج ضرورة تعميا الفهم للوضع القائم وقبيعة العراقيا والتحديات والفرص املتاحة أمام املرأة.
Abstract 

This study is an attempt to assess the current size of the gender 

gap by measuring the extent to which women in north Africa countries 

have achieved equality with men in political empowerment, Countries 

that do not capitalize on the full potential of one half of their societies 

are misallocating their human resources and undermining their 

competitive potential. 

The study focused on Algerian and Tunisian experience in this 

area, especially the participation of women in politics and decision-

making. Therefore, its findings proposed as a conclusion that the 

position of women needed building a more understanding of the 

status, obstacles, challenges and opportunities for his leadership and 

their participation in politics and decision-making at the local and 

national levels. 
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 مقدمة

 ادة ما توصف اجلهود املن بة  لجت تطوير وبعث وإقالق قاقات اإلتساه للمسامهة يف 
التنمية بالعرجاء إلا ااتت موجهة ألحد اجلنسس مع إق اء اجلنجل اآل ر، وقد  رف  ن هذه 

باها و اجلهود يف الدول السائرة يف قريا النمو مترازها حول الرجا بوصفه اورك لآللة اإلتتاجية 
ة متعددة، وقد بينت تل  التجارب استحالة ملقيا يرأة ال تبارات سوسيولوجية وأت بولوجدور امل

 أي تنمية مع تعطا ت ف اجملتمع املمثا يف النساء.
حيظجت موضوع متكس املرأة باهتمام متزايد من قرف اجملتمع البحثي يف  دد من  حيث

األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا ملنح  احلقول املعرفية باملوازاة مع جهود حثيثة تقودها برامج
الفرصة لن ف اجملتمع املعطا لتطوير قدراته واالخنراط يف العملية اإلتتاجية واملسامهة يف تطوير 

، ومتثا التجربتاه اجلزائرية والتوتسية منولجا من دول ، وبالتايل رفع مستوى التنمية البشريةاجملتمع
 ا معتربة يف هذا اجملال.جنوب املتوسط الو قطعت أشواق

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء  لجت اجلهود املبذولة يف اجلزائر وتوتجل من أجا  
متكس املرأة يف خمتلف اجملاالت ودور تل  اجلهود يف رفع مستوى التنمية البشرية يف البلدين 

رية  لجت ملسن وضعية واستدامتها، اما تقيجل أثر التطور احلاصا يف خمتلف مؤشرات التنمية البش
 املرأة ومسامهتها الفعلية يف خمتلف جواتع احلياة.

 إشكالية الدراسة:
ت نف جمتمعات دول جنوب املتوسط ضمن دائرة اجملتمعات األبوية الو ملد من ممارسة 
املرأة لعدد من األدوار االجتما ية والسياسية واالقت ادية ومل رها يف أدوار إجنابية وثاتوية، وهذا 
يؤثر سلبا  لجت جهود ومستقبا التنمية البشرية يف املنطقة، وتعد آلية التمكس الو ا تمدها برتامج 
األمم املتحدة اإلمنائي حماولة إل ادة اال تبار لدور املرأة يف خمتلف اجملاالت وهذا ما اعلنا تتساءل 

و اصة يف اجلزائر  ثر هذه اآللية يف ملقيا التنمية واستدامتها يف دول جنوب املتوسطأ ن 
 وتوتجل؟

تقسم الدراسة إىل ثالثة حماور، يتناول األول باقتضاب ولالجابة  لجت االشكالية املرازية للدراسة 
اجلاتع املفاهيمي لكا من مفهومي التمكس والتنمية البشرية املستدامة، أما الثاين فيقف  ند 

ة املستدامة ودور متكس املرأة يف رفع جهود دول جنوب املتوسط ومكاسبها يف جمال التنمية البشري
 مستواها، يف حس يتناول اوور الثالث بربو اجلزائر وتوتجل.
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 اإلطار المفاهيمي للتمكين والتنمية البشرية المستدامةأوال: 
 :تعريف التمكين

من القره  يعترب مفهوم التمكس من املفاهيم الو ااتسبت أمهية ابرية منذ مطلع التسعينيات
املاضي، تتيجة ارتباقه بالعديد من  ناصر القوة لات الداللة التنموية واالجتما ية، ولذل  فقد 

 اتعكجل االستخدام الواسع للمفهوم  لجت تعدد تعريفاته.
فالتمكس لإويا يعين التقوية والتعزيز، أما إجرائيا فقد تعددت تعريفات املفهوم وفقا لطبيعة 

شري إىل  ملية منح السلطة القاتوتية أو وويا السلطة إىل شخص اجملال أو تطاق التطبيا، فهو ي
 .1ما أو إتاحة الفرصة للقيام بعما ما

ولذل  فإه التمكس امفهوم يرتكز  لجت  ناصر القوة الو تشكا جوهره، حيث أه تعريف 
يف املشاراة  ةالقوة يعين القدرة  لجت فعا شيء ما ويتولد  ن هذه القدرة الشعور باملسؤولية والرغب

يف صنع القرارات، واذا وضع األهداف املستقبلية يف تطاق السلطة املتاحة ودرجة حرية الت رف 
 املتاحة.

  لجت يقوم مفهوم فالتمكس التمكس،  ملية جنا  يف حامسا الذايت العاما دور يظا ولكن

 من املستهدفس يكوه أه فالبد املستهدف، وباوب إمياه مدى  لجت يتوقف جناحه بيد أه ،املنح

 اويطة والبيئة أتفسهم تإيري يف التإيري، حقيقية رغبة ولديهم بأمهيته، و ي  لجت التمكس  ملية

 .2اجملتمع يف لإريهم املتاحة واالمتيازات الفرص تفجل هلم اعلهم فا لس الذي النحو  لجت هبم
لجت ارتباقه بعملية توسيع هناك تعريفات تربط املفهوم بقضايا التنمية من  الل "التأايد  

 . 3فرص وحرية الفقراء يف احل ول  لجت أفضا ت يع من تتائج  ملية التنمية املستدامة"
أما التعريفات الو را ت اجلواتع السياسية فقد رازت  لجت ضماه الفرص املتكافئة لألفراد 

 يف ممارسة حرياهتم واملشاراة يف وضع السياسات العامة للدولة.
العديد من املؤسسات الدولية إىل إ طاء تعريفات ملفهوم التمكس تتماشجت وقد ابهت 

وا ت اص اا واحدة منها، ومنها البن  الدويل الذي يرى بأه التمكس هو " ملية هتدف إىل 
تعزيز قدرات األفراد أو اجلما ات لطر   يارات معينة وملويلها إىل إجراءات أو سياسات هتدف 

 .4كفاءة والنزاهة التنظيمية ملؤسسة أو تنظيم مايف النهاية إىل رفع ال
املالحظ يف هذه التعريفات أهنا تراز يف جمملها  لجت  ناصر القوة من حيث م ادرها 
وأمناط توزيعها، لل  أه التمكس  ملية ديناميكية تسعجت للقضاء  لجت اا أشكال التمييز 

لع إزالة اا العقبات الو تعوقها سواء  والالمساواة بس أفراد اجملتمع، حيث أه جنا  العملية يتط
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ااتت قاتوتية أو تشريعية أو اجتما ية أو غريها من السلواات النمطية الو تضع الفئات املهمشة 
يف مراتع أدىن، ويف مقابا لل  السعي إىل إقرار وتبين تشريعات وإحداث هيااا ومؤسسات 

وىل  ملية التمكس، حيث تستهدف تسا د يف القضاء  لجت اا مظاهر التمييز واإلق اء، وتت
هذه التشريعات واملؤسسات تل  الفئات املهمشة من أجا تنمية قدراهتا املعرفية وتنويع مواردها 

  لجت النحو الذي يتيح هلا حجز مكاتة يف  اجملتمع  واالتدماج واملشاراة فيه.
ية اما هو مبس يف س اتيجويرتبط التمكس بالتنمية اإلتساتية بواسطة  دد من اواور اال

 الشكا التايل: 

 
             

امل در:  بد السالم بشري الدوييب، " مشروع اس اتيجية التمكس والتنمية اإلتساتية يف اجلماهريية الليبية"، 
 .2013 ااتوبر 16تاريخ الت فح: 

< www.npc.gov.ly/doc/news/3npcgov.ppt - ،> 
تتطلع تبين سياسات وإجراءات وهيااا مؤسسية وقاتوتية "التمكس السياسي  ملية مرابة 

هبدف التإلع  لجت أشكال  دم املساواة وضماه الفرص املتكافئة لألفراد يف استخدام موارد 
 .5اجملتمع ويف املشاراة السياسية ملديدا"

أه التمكس ربا ي األبعاد، ويتعلا األمر  Stromquistيرى بعض املفكرين  لجت غرار  
بر: البعد املعريف والبعد النفسي والبعد االقت ادي والبعد السياسي، وقد بينت الكاتبة أه األبعاد 
الثالثة األوىل ملدث تإيريا  لجت املستوى الفردي )امل إر(، أما البعد السياسي فإته يتحقا  لجت 

يف املستوى األول ترتيع العالقات األسرية الو تتبع فكرة  املستوى اجملتمعي )املكرب(، حيث يتم
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أه  Lephotoفريى  ،عداملقاومة دا لها للحد من تبعية النساء للرجال، أما  ن أمهية اا ب  
معدالت التمكس وتلف با تالف أبعاده حيث ترتفع يف البعد االقت ادي بالنسبة للنساء يليه 

 .  6الته يف البعد السياسيالبعد النفسي مث املعريف وتقا معد
 : 7اما أه للتمكس  ناصر  امة ال وتلف  ن  ناصر متكس املرأة تتمثا يف

 اال تماد  لجت الذات.
 االستقالل يف  ملية صنع القرار.

 املشاراة يف التمثيا احلكومي.

 احل ول  لجت الد ا واالئتماتات الكبرية.

 التعليم واملكاتة االجتما ية. ملكية األرض والعقارات وم ادر أ رى للقوة مثا

 احل ول  لجت املعرفة واملهارات.

  البشريةاما ميكن الربط بس معطيات بناء قدرات اإلتساه ومتكينه وفرص ملقيا التنمية 
  اما هو موضح يف الشكا التايل:

 
 

مكتسبات ثورة 

المعلومات 

والتكنولوجيا 

 الرقمية

تمكين اإلنسان 

وتحقيق التنمية 

 واستدامتها

المزايا التنافسية 

ورأس المال 

 المعرفي
الفــرص 

 والتوجهــــات
 

 التحـــــــديات

المشاركة 

 الفاعلة
تمكين المرأة 

 والشباب
الشفافية 

 وحقوق اإلنسان

إطالق 

 الحريات

التعلم وسلم 

 المهارات
 ثقافة المبادرة

 وخلق فرص

 العمل
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 : 8حمالير مفهوماتية ترافا احلديث  ن متكس النساء منهاوهناك 
 الو هي حباجة اجلما ات األ رى  ن وتلف واحدة واتلة متجاتسة مجا ةن لس أ ر النساء

  ن احلديث  ند اجلما ات، وبالتايل هذه اافة مع قطا ا يتقاقع متثا النساء للتمكس. وإمنا

 .النساء بس التباينات هذه اافة اال تبار يف ذاأل  ال عع من املرأة يكوه متكس
  لجت أ رى اخللفية االجتما ية بعبارة أو العائلية واحلياة األسرية العالقات مستوى يؤثر ب ر

 .أ رى متضررة يتعلا جبما ات فيما جنده ال الذي األمر اجملتمع، يف املرأة متكس درجة

 منتظما يف اافة يتطلع ملوال املرأة متكس أه املوضوع هذا يف الباحثس من اثري جر ر يرى

 لاورية.       لجت أسجل تقوم تد م أو الو تل  والسيما مبشاراتها يسمح الدولة مؤسسات
  تعريف التنمية البشرية المستدامة 

تعين التنمية البشرية "إتاحة الفرص للبشر  ن قريا تنمية قابليتهم ومداراهم وضماه 
 .9حيتاجوهنا للعيش بكرامة" ح وهلم  لجت املوارد الو

فهي إ ادة اال تبار للرأمسال البشري  لجت حساب املوارد املادية الو سيطرت لقروه من 
الزمن  لجت سلم أولويات التنمية الو ااتت تقيجل مقدار النمو والتطور مبا يتم تسجيله من فوائض 

لجت أساس أه لل  سينعكجل حتما القيمة يف النواتج الدا لية والوقنية ورصيد امليزاه التجاري،  
 لجت تطور مستوى األفراد، وهو ما يتناىف مع املنطا الذي يقتضي أه تنمية اإلتساه هي الو 
تؤدي إىل تنمية األشياء وليجل العكجل، فالتنمية البشرية شرط أساسي لتحقيا أي منو اقت ادي، 

تمام بإ داده وبهيزه صحيا  لجت ا تبار أه "اإلتساه مورد  ام من موارد االقت اد ينبإي االه
 .10و لميا وثقافيا واجتما يا ليؤدي دوره بشكا أفضا يف تنمية أفضا"

 يف ااحلمقدمة اإل اله العاملي  ن  منها ما ورد يف ،لتنمية البشريةلهناك تعاريف اثرية 
 والذي يعترب أه التنمية هي " ملية اقت ادية ،1986ديسمرب  4 تمد وتشر يف ا   التنمية الذي

 وسياسية شاملة تستهدف التحسس املستمر لرفاهية السكاه بأسرهم واألفراد واجتما ية وثقافية

التوزيع العادل للفوائد النامجة  مجيعهم  لجت أساس مشاراتهم، النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية ويف
 .11" نها

لذل  فقد اثرت  ،اإلتساه هو املوضوع األساسي يف التنمية البشرية ووفا هذا التعريف فإه
ومكوتاهتا وأتوا ها  د مفهوم التنمية البشرية ودراسة أبعادهايواملؤمترات الو حاولت ملد الدراسات
وملسس تو ية  ،ورفع مستوى التعليم ،املعيشة ورفع مستوى ،اإشباع احلاجات املختلفة،  وغاياهتا

 .واالقت ادية واالجتما ية حياة اإلتساه السياسية
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التطرق إىل مفهوم التنمية البشرية دوه ربطه مبستقبا اوور األساسي هلذه التنمية وال ميكن 
وهو اإلتساه. فاستدامة التنمية تعين أه يكوه هناك التزام أ القي بأه تفعا من أجا األجيال 
الو ستخلفنا ما فعلته األجيال السالفة لنا ومن أجلنا  لجت األقا. وتعين أيضا  دم متويا 

ا املفرط بديوه اقت ادية اع  لجت اآل رين أه يسددوها؛ وتعين اذل  أه االستثمار استهالان
الكايف اع أه يوظف يف تعليم وصحة السكاه املوجودين اآله حىت ال تتسبع يف دين 
اجتما ي لألجيال املقبلة، اما اع استخدام املوارد الطبيعية  لجت حنو ال يتسبع يف ديوه 

 . 12راط يف استإالل ثروات األرضإيكولوجية  ن قريا اإلف
 األمماملدير التنفيذي لربتامج  جا التإيري"،  رف جيمجل سبيثأيف تقريره "مبادرة من و 
 :املستدامة  لجت النحو التايل لتنمية البشريةا اإلمنائياملتحدة 
. وهي أيضاتكتفي بتوليد النمو وحسع، با توزع  ائداته بشكا  ادل  هي تنمية ال"
وتؤهلهم  بدل تدمريها، ومتكن الناس بدل هتميشهم؛ وتوسع  ياراهتم وفرصهم البيئة بدد

املستدامة هي تنمية يف صاحل  التنمية البشرية إهللمشاراة يف القرارات الو تؤثر يف حياهتم. 
 لجت النمو الذي يولد فرص  تشدد إهنااملرأة.  الفقراء، والطبيعة، وتوفري فرص  ما، ويف صاحل

 .13"تنمية تزيد من متكس الناس وملقا العدالة فيما بينهم وحيافظ  لجت البيئة، ما جديدة، 
وهكذا يتم "دمج فكرة التنمية املستدامة بالتنمية البشرية لتكوتا مفهوم التنمية البشرية 

مت ملديد  2002املستدامة. ويف القمة العاملية للتنمية املستدامة الو  قدت يف جوهاتسبورغ سنة 
 . 14لتنمية املستدامة "أولويات ا

وترتبط قضايا املرأة من جاتع آ ر بفكرة االستدامة من  الل إجراء حماااة لوضع املرأة يف 
تعترب النسوية البيئوية تنويعة اجملتمع األبوي ووضع الطبيعة والبيئة يف اجملتمعات ال نا ية، حيث 

قيف من العائلة النسوية املهتمة  جنينية غري مكتملة التطور ضمن تنويعات املنظور البيئوي، وهي
بالسياسة العاملية وقضايا املرأة والو تربط أفكارها مببدأ املساواة بس اجلنسس. ألجا لل  سعجت 

من منطلا أه اهليمنة  لجت   لم السياسةمنظرو النسوية البيئوية اىل تطوير مقاربة جديدة يف 
 ل،اأو جعلهن يف موقع أدىن من الرج النساء،الطبيعة تابة  ن تفجل الدوافع املؤدية إىل إ ضاع 

ولل  من  الل ت وير الطبيعة  لجت أهنا ملما مسات أتثوية تتطلع قيادة وهيمنة وإ ضا ا من 
" فإه هذا الت وير جعا بعض النسويس Coulardلده الطبيعة الذاورية، وحسع اوالرد "

اائن أقرب إىل أساليع   - باب بيولوجيةوألس -أه الفكرة القائلة بأه املرأة   وه، يعتقدسيو البيئ
و لجت  الو أسست لبدايات تشكا املقاربة النسوية حول مسائا البيئة، الفكرة هيو  اك الطبيعة، 
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صعيد التنظري املعريف ك تشكا هذه األفكار إقارا متطورا ومتماسكا معرفيا وأتطولوجيا يكوه أقدر 
. ومرد لل  دوليةة ومسائلها يف حقا العالقات ال لجت التأثري يف النقاشات النظرية حول البيئ

 .حقا  لم السياسةسهام النسوي حبد لاته يف ىل تواضع اإلإراجع 
وقد أفضت املناقشات األاادميية يف أوساط البيئوية النسوية، إىل إ ادة توليف مفهوم 

تواضع رغم السيطرة البطريراية، حبيث يشتما أيضا  لجت دوافع استإالل الطبيعة، واستطا ت 
لفت االتتباه إىل  دة تشابكات فكرية وسياسية تربط  ،حضورها األاادميي ضمن حراة النساء

بس النسوية والبيئوية. إل تتخذ التامها موقف الش  حيال املؤسسات والعمليات اجلارية ضمن 
 .15 اك السياسة العاملية التقليدية املؤسسة  لجت املرازية الذاورية

 
 المرأة والتنمية البشرية في شمال إفريقياواقع ثانيا: 

حققت املرأة يف دول مشال إفريقيا يف السنوات األ رية  ددا من املكاسع يف سبيا متكنها 
من املشاراة بفعالية يف جهد التنمية وبالتايل التقليص من الفجوة الو تف لها  ن الرجا يف هذا 

تواجه  قبات اثرية ملول بينها وبس اهلدف اجملال من جهة، ومن جهة أ رى واجهت وما تزال 
املسطر من قرف  دد من اهليئات اولية والدولية السا ية لتمكس املرأة اقت اديا واجتما يا 

 وسياسيا.
هناك إشكاالت تواجهها النساء يف دول مشال إفريقيا بالتوازي مع ظروف غري مسا دة 

دينية مرجعية قوية ي عع باوزها، بيد أه النضال بعا من البيئة واملوروث الثقايف والتعاليم ال
املستمر للمرأة أدى إىل  لا ظروف سهلت تشوء ما يسمجت بقضية املرأة وإدراجها يف جداول 

 أ مال اربيات القمم واللقاءات واملؤمترات الدولية.

، و لجت غرار وضع املرأة يف املنطقة، يشهد وضع التنمية البشرية تفاوتا من حيث مستوياته
اا من ليبيا واجلزائر وتوتجل ضمن الدول   2013حيث رتع دليا التنمية البشرية العاملي لسنة 

مرتفعة التنمية البشرية، يف حس ترتع اا من م ر واملإرب ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية، 
آ ر،  و لجت شاالة هذا الوضع وتلف املؤشرات املتعلقة بال حة والتعليم والرفاهية من بلد إىل 

 اما خيتلف ت يع املرأة من هذه املؤشرات بس البلداه ويف البلد الواحد، ملت تأثري  واما اثرية.
اجلدول التايل يوضح ال تيع العاملي والعريب لدول مشال إفريقيا من حيث مستوى التنمية 

 البشرية.
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 المرتبة عربيا المرتبة عالميا قيمة دليل التنمية البشرية الدولة

 05 64   0769 ليبيا

 08 93 0.713 الجزائر
 09 94 0.712 تونس

 12 112 0.662 مصر
 13 130 0.591 المغرب

  2013امل در: تقرير التنمية البشرية العاملي لسنة 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_AR_complete.pdf 

 
السياسية، أو الثقافية، من مقومات تقدم تعد مشاراة املرأة اجملتمعية، سواء االقت ادية، أو و 

أو سلوك  جمتمع، ولكن ليجل بالضرورة أه تكوه هذه املشاراة وليدة ثقافة معينة، أي ملضرو 
تمع العقائدية والثقافية واجملتمعية، مبا اعا املرأة تشعر بذاهتا اجمل  وصيات من  تابعة فهي معس،

اجملال  يفاملدرسة،  يفالبيت، أم  يفة، ومشاراتها، بإض النظر  ن شكا ومكاه املشارا
 السياسي.، أو االقت ادي

لقد حققت املرأة  يف هذه املنطقة تقدما يف السنوات األ رية من حيث اال  اف القاتوين 
حبقوقها السياسية يف املشاراة يف االتتخابات ويف ال شح للمجالجل اولية والنيابية. اما تزايد 

السلطة التنفيذية يف معظم جمالجل الوزراء، حيث أصبح توزير النساء  وجودها يف أ لجت مستويات
موضة يف أغلع احلكومات العربية منذ تسعينيات القره املاضي، غري أه مشاراة النساء يف هذه 

 : 16احلكومات اتسمت مبايلي
 .الطابع الرمزي ) وزيرة أو وزيرتاه يف الإالع( -
اجتما ية للنساء يف معظم األحياه أو هلا  القة الطابع االجتما ي ) إسناد وزارات  -

 باملرأة يف معظم األحياه(.

  .الطابع الظريف ) تقلع  دد الوزيرات حسع التعديالت احلكومية( -
وميكن ح ر احلقوق السياسية للمرأة اما أوردهتا العديد من املواثيا الدولية  لجت غرار 

تمييز ضد املرأة )سيداو( والو حددت بشكا دقيا االتفاقية اخلاصة بالقضاء  لجت مجيع أشكال ال
اجملاالت العملية للحقوق السياسية للمرأة وتادت بضرورة املساواة مع الرجا يف اجملاالت 

 :17التالية
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 الت ويت يف االتتخابات واالستفتاءات العامة. -
 األهلية لل شح. -

 املشاراة يف صياغة السياسات وتنفيذها. -

 عامة  لجت مجيع املستويات احلكومية.شإا الوظائف ال -

 املشاراة يف املنظمات واجلمعيات غري احلكومية. -

 متثيا احلكومة  لجت املستوى الدويل. -

 املشاراة يف املنظمات الدولية. -

غري أه  واما موضو ية وأ رى لاتية ملول دوه متكن املرأة من احل ول  لجت احلقوق 
دي وما هو اجتما ي وثقايف وسياسي، وهناك أسباب موضو ية املذاورة ااملة، منها ما هو اقت ا

 حامسة وواضحة حالت دوه لل ، وحالت دوه رفع مستويات التنمية البشرية:
تسبة األمية املرتفعة يف صفوف النساء، حيث أه مستوى النشاط السياسي يرتفع  ادة  -

غري املتعلمة ال تتوفر  لجت و ي  ند لوي املستويات التعليمية املرتفعة،  لجت ا تبار أه املرأة 
سياسي يؤهلها لولوج اجملال السياسي وتقلد مناصع القرار يف الدولة، ولعا هذا ما يفسر تواجد 
النساء املهتمات بالسياسة يف املده الكبرية الو ينتشر فيها التعليم  كجل البوادي الو تسود فيها 

 األمية  ادة.
االجتما ية القائمة  لجت توزيع املهام بس الرجا واملرأة  سيادة األمناط الثقافية والرواسع -

من حيث إسناد األتشطة املرتبطة باحلياة اخلاصة يف البيت للمرأة واأل رى املرتبطة باحلياة العامة 
 للرجا.

ضعف تواجد النساء يف األحزاب السياسية ب فة  امة ويف أجهزهتا القيادية ب فة  -
حزاب يف استقطاب هذه الشرحية الكبرية من اجملتمع يف العاك  اصة، مما يفسر فشا هذه األ

العريب، فضال  ن غياب الدميقراقية الدا لية مما حييد النساء من  مليات ال شيح واالاتفاء 
بلعع دور الديكور فقط، "ويتضح موقف األحزاب ليجل من  الل التمثيا يف اهليئات العليا أو 

جت املستوى القا دي من حيث تكوين الكادر احلزيب ال شح لالتتخابات فحسع، با و ل
النسائي سياسيا فقد ااتفت األحزاب بتكوين جلاه للمرأة وااه اهلدف املعلن منها هو تفعيا 

 . 18العضوية النسائية"

أما األسباب الذاتية ف تبط باملرأة تفسها، وحمدودية ميوهلا الشخ ية لشإا الوظائف يف 
تؤمن بأه السياسة هي قضية الرجال وأه النساء يكتفس بدور اإلدالء  اجملال العام، فهي مازالت
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بأصواهتن فقط مىت أتيحت هلن الفرصة وهذا راجع إىل تقص ثقافتهن السياسية حىت لدى 
 املتعلمات منهن.  

اما أه املناخ االتتخايب يف بلداه مشال إفريقيا يؤثر سلبا  لجت مشاراة النساء والرجال  لجت 
تسيطر آليات استخدام العنف والفساد وسال  املال  لجت املناخ السياسي مما  حد سواء حيث

ألهنن ال  ؛أدى إىل إحجام النساء  ن املشاراة، " ففي م ر ملجم النساء  ن اإلدالء بأصواهتن
يرغنب يف أه يتعرضن لإلهاتة إلا ك يوافقن  لجت بيع أصواهتن ملن ال يستحا، اما ملجمن  ن 

ا من التشهري هبن وتلويث مسعتهن بسبع  دم القدرة  لجت تلبية متطلبات ترشيح أتفسهن  وف
 .19الد اية االتتخابية املالية"

واحلال اذل  يف اجلزائر حيث ك تشارك النساء يف العملية االتتخابية يف ف ة معينة بسبع 
ات الثالثة هتديدات اجلما ات املسلحة، ورغم املكاسع اوققة  لجت صعيد متثيا املرأة يف السلط

 :20فإه فعالية هذا التمثيا تبقجت حما تقاش بالنظر إىل تأثري  املس
 حمدودية الدور الذي تقوم به املرأة ةأة  -

دا ا مؤسسات صنع القرار سواء ااتت املؤسسة تنفيذية أو تشريعية، فرئاسة جمالجل الوزراء 
اخلارجية ومحاية األمن الدا لي والوزارات األساسية يف و يص املوارد ويف ملديد السياسات 

 واخلارجي الها يف يد الرجال، واذل  األمر بالنسبة للمجالجل النيابية وجلاهنا.
إه ترايز املنظمات امللحقة باألمم املتحدة  لجت متكس املرأة وربط بعض الدول  - 

ول العربية واملؤسسات اخلارجية مسا داهتا بتحسس وضع النساء يف املنطقة يدفع العديد من الد
لاللتفاف  لجت هذا الشرط باللجوء للتمثيا ال وري للنساء يف ظا هتميش املواقنس بشكا  ام 

 والنساء بشكا  اص من املشاراة يف الشأه العام. 
 تمكين المرأة في كل من الجزائر وتونسثالثا: 

يئة التشريعية يف اهل 1962د لت النساء يف اجلزائر إىل الربملاه مباشرة بعد االستقالل سنة 
املسماة آتذاك اجمللجل التأسيسي، الذي ضم  شر تساء لي اجع العدد بعد لل  قيلة الف ات 

يف العهدة  امرأةستة و شروه  التشريعية الالحقة، مث ليشهد ارتفا ا هاما من جديد؛ إل فازت 
موز ات  لجت أربعة أحزاب وواحدة ضمن قوائم األحرار، ويف العهدة  2002-2007
 **منهن واحدة رئيسة اتلة % 7.7بلغ  دد النساء ثالثس امرأة بنسبة  2007-2012

 وواحدة  ضو يف مكتع اجمللجل.
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وقد شهدت اجلزائر تسار ا يف إجراءات متكس النساء يف اهليئات التشريعية والتنفيذية منذ 
متت امل ادقة أه قام رئيجل اجلمهورية  بد العزيز بوتفليقة بإصدار تعديا دستوري بأمر رئاسي، 

، حيث مت تن يع جلنة وقنية مكلفة بإ داد 2008توفمرب  12 ليه من قبا غرفو الربملاه يف 
مكرر من الدستور املعدل واملتعلقة ب قية املشاراة  31مشروع قاتوه  ضوي متعلا بتطبيا املادة 

 السياسية للمرأة يف املؤسسات واجملالجل املنتخبة. 
دة بس خمتلف الفا لس يف الساحة السياسية، صدر القاتوه وبعد مشاورات وتقاشات حا

اودد  2012يناير سنة  12املوافا لر  1433صفر  ام  18املؤرخ يف  03-12العضوي رقم 
لكيفيات توسيع حظوظ متثيا املرأة يف اجملالجل املنتخبة، حيث ت ت املادة الثاتية منه  لجت 

 :21مايلي
قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو  دة اع أه ال يقا  دد النساء يف اا 

أحزاب سياسية  ن النسع اوددة أدتاه حبسع املقا د املتنافجل  ليها يف اتتخابات اجمللجل 
 الشعيب الوقين:

 ( مقا د.4%  ندما يكوه  دد املقا د يساوي أربعة )20

 ( مقا د.5%  ندما يكوه  دد املقا د يساوي أو يفوق مخسة )30

 ( مقعدا.14يكوه  دد املقا د يساوي أو يفوق أربعة  شر )%  ندما 35

 ( مقعدا.32%  ندما يكوه  دد املقا د يساوي أو يفوق اثنس وثالثس )40

 % بالنسبة ملقا د اجلالية الوقنية يف اخلارج.50

اما ت ت تفجل املادة  لجت تسع مماثلة يف اتتخابات اجملالجل اولية، وت ت املادة الثالثة 
القاتوه  لجت أه توزيع املقا د يتم حسع  دد األصوات املتح ا  ليها يف اا قائمة، من تفجل 

وجوبا للم شحات حسع ترتيع أمسائهن يف القوائم  02وو ص النسع الواردة يف املادة 
 الفائزة.  
ومما يدل  لجت أه صيإة الكوتا املطبقة يف اجلزائر تندرج ضمن منط الكوتا التحفيزية؛  

السابعة من تفجل القاتوه  لجت إمكاتية استفادة األحزاب السياسية من مسا دات ت ت املادة 
مالية  اصة من الدولة حبسع  دد مرشحاهتا املنتخبات يف اجملالجل الشعبية البلدية والوالئية ويف 

 الربملاه.
الإرفة السفلجت للربملاه  وقد مكن تظام الكوتا مئة وستة وأربعس امرأة من الوصول إىل

، من أصا أربعمئة واثنس وستس مقعدًا بنسبة تقدر بر 2012ماي  10ئري يف اتتخابات اجلزا
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%، وينتمس إىل خمتلف فئات اجملتمع. غري أه اتتقادات واسعة وجهت هلذا النظام بعد 31.60
أه فاز باملقعد الربملاين تساء رتنب يف ليا القائمة االتتخابية، يف حس أق ي تواب سابقوه 

 زبية هلا دراية ابرية بالشأه السياسي.وإقارات ح
وحسع آ ر إح ائية للمجلجل الوقين االقت ادي واالجتما ي، فإه متثيا النساء يف 

أربعوه ألفا وأربعمئة هناك  ،في الوظائف العليا للدولةخمتلف هيااا الدولة مازال منخفضا جدا، ف
ويف وزارة  ،%0.9 ما تسبته و ما ميثا، وهامرأةً  ثالمثئة وسبعة وستس، مقابا رجال وتسعة ومثاتس

بس من يزاولوه  من رجالً  سبعة وأربعسمقابا  واحدة يف من ع وايل امرأةالدا لية، هناك 
، س ام س، وأربعة مفتشس ام ءأمنا ةوثالث ه  ارج اإلقار، ووالية منتدبة،اواليت مهامهم، وهناك

 .22وسبعة رؤساء دوائر
تظراً لتارخيها الطويا واملشهود يف جمال السياسات اإلاابية يف جمال املساواة بس ويف توتجل و 

الو حققت  دة مكاسع  لجت  املرأة متكساجلنسس، لطاملا أمسكت توتجل بزمام املبادرة يف جمال 
، 1956تعدد الزوجات والطالق من  الل قاتوه األحوال الشخ ية، ال ادر  ام  غرار إلإاء
من بس أوائا الدول العربية يف منح املرأة حا  وااتت ،استثناًء يف العاك العريبشكا والذي 

  .1956الت ويت يف 
بشكا ابري إل تشري إىل أه تسبة  املرأة يف اجملال السياسي تؤاد األرقام تطور حضورو 

 2011% لت بح ىف سنة 5.6ىف حدود  1987حضور املرأة ىف جملجل النواب ااتت ىف  ام 
% تقريبا فبعد أه ااه 50%. أما حضورها ىف اجملالجل البلدية فقد تطور بنسبة 26.7 ىف حدود

 ...%27.4بنسبة  2007أصبح ىف سنة  1987% ىف سنة 13.1هذا احلضور بنسبة 
 يف اجلدول التايل إح ائيات حول متثيا املرأة يف برملاين اجلزائر وتوتجل:

 لعلياالغرفة البرلمانية ا الغرفة البرلمانية السفلى

 عدد البلد
 المقاعد

عدد 
 النساء

النسبة 
 المئوية

سنة آخر 
 انتخابات

عدد 
 المقاعد

عدد 
 النساء

النسبة 
 المئوية

سنة آخر 
 انتخابات

النسبة 
المئوية 
 اإلجمالية

  الجزائر

624 

 

146 
 

31.60% 
 

2012 
 

136 
 

07 
 

05.10% 
 

2007 
 

18.35% 

  تونس
217 

 
58 

 
26.70% 

 
2011 

- - - -  
26.70% 

 امل در: موقع االملاد الربملاين الدويل
<http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm> 

http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
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جدول مستخرج من جدول ال تيع العاملي حلضور املرأة يف الربملاتات الدولية، املعد من 
متثيا املرأة يف اجملالجل النيابية لكا من اجلزائر وتوتجل قرف االملاد الربملاين الدويل، يبس تسع 
 حسع تتائج آ ر اتتخابات تشريعية.

ميثا هذا اجلدول تسع حضور املرأة يف غرفو الربملاه يف اا من اجلزائر وتوتجل اللتس 
ملتاله مرتبة متقدمة مقارتة مع باقي دول جنوب املتوسط، حيث تالحظ أه تواجد املرأة اجلزائرية 
يف الإرفة السفلجت ميثا تسبة ابرية مقارتة مع تواجدها يف الإرفة العليا، بسبع مفعول تظام الكوتا 
الذي يطبا  ادة يف اهليئات الو يتم اتتخاهبا مباشرة، وهذا ما جعا تسع التمثيا النسوي 

 اإلمجالية ت اجع يف الدول الو تعتمد  لجت غرفتس للربملاه.
( لتحتا ال دارة  ربيا 25(  امليا إىل املرتبة الر )115رتبة الر )لقد قفزت اجلزائر من امل

بفضا الكوتا النسائية الو رفعت  دد النواب النساء من ثالثس يف العهدة السابقة إىل مئة وستة 
وأربعس يف العهدة احلالية، واألمر لاته بالنسبة لتوتجل الو محا التحول الدميقراقي فيها  ددا 

 ساء إىل الربملاه بعد الثورة الو أقاحت بنظام الرئيجل بن  لي.معتربا من الن
وباملقارتة مع باقي الدول العربية فإه أاثر من ت فها مرتبة فوق املئة يف آ ر ترتيع لالملاد 
الربملاين الدويل لتواجد النساء يف الربملاتات، وهذا يدل  لجت ضآلة اإلجراءات الو تتخذها هذه 

ة املرأة يف السياسة، ويعود الفضا يف تبوء اجلزائر وتوتجل ملراتع أقا من املئة الدول لتعزيز مشارا
 إىل تظام الكوتا اإللزامي، حيث ك ملقا النساء أي تتائج مرضية  ارج هذا النظام.  

 خاتمة:
تراز التنمية يف منطلقاهتا  لجت حشد الطاقات البشرية املوجودة يف اجملتمع دوه متييز بس 

ي بح االهتمام باملرأة وبدورها يف تنمية اجملتمع جزاًء أساسيًا يف  ملية وهبذا جال، النساء والر 
ة ه النساء يشكلن ت ف قاقأ ر، لل  التنمية لاهتا، باالضافة إىل تأثريها املباشر يف الن ف اآل

جال، ه يسهمن يف العملية التنموية  لجت قدم املساواة مع الر أصبح لزاما أاالتتاجية، وقد  اجملتمع
صبح تقدم أي جمتمع مرتبطًا ارتباقًا وثيقا مبدى تقدم النساء وقدرهتن  لجت املشاراة يف أبا لقد 

 شكال التمييز ضدهنأالتنمية االقت ادية واالجتما ية، وبقضاء هذا اجملتمع  لجت اافة 
 من  الل ما سبا تستنتج ما يلي: 

حققت املرأة يف مشال إفريقيا مستوى مقبوال من حيث تواجد النساء يف اجملال العام وك 
حيدث لل  بسهولة تظرا لكثري من العوائا املنتشرة يف بيئتها ومنها الطابع األبوي للمجتمعات 
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ملرأة وسيادة العرف والبىن التقليدية، والفهم امللتبجل لعدد من الن وص الدينية الو تتناول مسائا ا
 والو ما يزال اجلدل قائما ومستمرا حوهلا.

إلا ااتت حكومات هذه الدول ملاول تسويا إجنازاهتا يف هذا اجملال  ن قريا مدوتة  
قويلة من األرقام  ن الوضع ال حي للنساء وتسع التعليم واألمية ومقا د اجملالجل االتتخابية، 

لبشرية تبس أه مسرية النهوض باملرأة يف املنطقة ما فإه النقائص الو أشارت إليها تقارير التنمية ا
 تزال يف بدايتها. 

ابهت أغلع دول مشال إفريقيا الكثري من الدول العربيةأغلع إىل ا تماد تظام التمييز 
اإلاايب )الكوتا( إلتاحة الفرصة للنساء للح ول  لجت مقا د يف اجملالجل املنتخبة، إال أه هذا 

اع ال تقاد معارضيه بأته غري دميقراقي ويتناقض مع دساتري هذه الدول الو النظام ال حيظجت باإلمج
متنع التفريا بس املواقنس  لجت أساس الدين أو العرق أو اجلنجل، بيد أه ا تماد هذا النظام قد اد 

 له مربرات اثرية تظرا لت ا د تأثري النساء يف اافة جماالت احلياة يف املنطقة.
 تعيشها بعض دول مشال إفريقيا، يعد احلديث  ن التمكس السياسي يف ظا األوضاع الو

للمرأة يف املنطقة مبا ململه المة التمكس من قوة ر ااحلديث  ن ترسيخ الدميقراقية فيها، من 
حيث الواقع واآلمال، فكا ما ملتاجه املرأة يف هذه املرحلة هو متكينها من أبسط احلقوق 

و ما تزال تناضا من أجلها والو بدوهنا يستحيا رفع مستويات التنمية االقت ادية واالجتما ية ال
 البشرية.

إه ملقيا مستويات مرتفعة من التنمية البشرية يف املنطقة يتطلع مشاراة فعالة من قرف 
الرجا واملرأة  لجت السواء يف تدبري شؤوه اجملتمع. ويف حس أه الرجا استحول  لجت أغلع مساحة 

حداث، فإه النهوض بن ف اجملتمع اآل ر، يتطلع ا تماد آليات معينة لتمكس التأثري يف األ
املرأة من باوز ال ورة النمطية املوروثة من أزمنة ماضية والو تشعرها بدوتيتها و دم أهليتها لتويل 
مناصع القيادة، وبسيد هذه اآلليات يتطلع إرادة سياسية وقرارات قابلة للتنفيذ وليجل  بارات 

 ة بدور املرأة ومنجزاهتا. إشاد

تعترب اال من اجلزائر وتوتجل يف قليعة الدولة العربية من حيث مستويات التنمية البشرية 
ومستويات متكس املرأة ولل  بالنظر ملسار قويا من اإلجراءات والسياسات الو فتحت اجملال 

ع لشعوب املنطقة الطاحمة للمرأة لتجاوز املعوقات النفسية واجملتمعية، ويعد هذا اإلجناز مكس
 لتحقيا تنمية اقت ادية واجتما ية وسياسية.

 



 يوسف بن يزة. د                                     -إجنازات وإشكاالت  -املرأة والتنمية البشرية يف مشال إفريقيا

 2014 ( جويلية7) سابعالالعدد   83    اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية

 الهوامش:
                                                           

 .98(، ص. 2008) القاهرة: اهليئة امل رية العامة للكتاب، الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماين قنديا،  - 1
 .  06(، ص. 2006، )أاتوبر مجلة مفاهيمأماين مسعود، " التمكس"  - 2
 .98مسعود، املرجع السابا، ص.  4- 3

 

 
احلقوقية والدستورية " التمكس السياسي للمرأة امل رية.. ها الكوتا هي احلا؟          مراز ما ت للدراسات  - 5

<http://www.maatpeace.org/Arabic/DetailsPage.aspx?PageID=1181 18 :<، تاريخ الت فح 
 2013أاتوبر

 (،2003) القاهرة: مراز البحوث والدراسات االجتما ية،العولمة وقضايا المرأة والعمل ا تماد  الم و بد الباسط  بد املعطي، حمررين،  - 6
 .160ص. 

 .161-160 الم وآ روه، املرجع السابا، ص ص.  - 7
 21-20مسعود، املرجع السابا، ص ص.  - 8

(، ص.  2008) اجلزائر: امللكية للطبا ة واإل الم والنشر والتوزيع،  ومسائل راهنة قراءة سياسية في مواضيع سلوى بن جديد، - 9
95. 

ورقرة مقدمرة إىل ترردوة: التنميرة املسرتدامة ومسررتقبا "، )الدميقراقيررة والتنميرة يف العراك العررريب: دراسرة حالرة السرروداه، " حررامت برابكر هرالوي - 10
 . 34(، ص. 2005قرابلجل،  املنطقة العربية،

 4املررؤرخ يف  41/128لألمررم املتحرردة  مقتطررف مررن إ رراله احلررا يف التنميررة الررذي ا تمررد وتشررر  لررجت املررأل مبوجررع قرررار اجلمعيررة العامررة - 11
-http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/development>، >1986 ديسررررررمرب

declaration86a.html :2013سبتمرب  08، تاريخ الت فح. 
يف بلداه االسكوا"، موقع جملة العلوم اإلتساتية للجامعة املستن رية  رو هشام حممد العمري، " التنمية البشرية والتطورات الدميإرافية م - 12

 .2013توفمرب  11،  تاريخ الت فح: < http://www.ulum.nl/d153.html >ببإداد، 
فال  املشعا، "التنمية البشرية، املفهوم.. املكوتات"،  - 13

<http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=22486،<   تاريخ
 .2013توفمرب 14الت فح: 

 .108-107(: ص ص. 2009) 42 اقتصادية عربية مجلة بحوثتاصر مراد، "التنمية املستدامة وملدياهتا يف اجلزائر"،  - 14
15 - Oween green, “environmental issues”, in :globalization of world politics: an 
introduction to international relations, 4th edition (London: oxford university perss, 

2004), p.453. 
 

16 - undp ، 188مرجع سابا، ص.  ،2005اإلنسانية العربية لعام تقرير التنمية . 
 21، المجلة العربية للعلوم السياسية، أية مكاتة للمرأة يف اجملالجل املنتخبة؟"، 2007 بد القادر لشقر، " االتتخابات التشريعية املإربية  - 17
 .146(: ص. 2009)
) القاهرة: مطبو ات مجعية هنوض وتنمية املرأة، بدوه سنة قبع(، ص.  المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربيإمياه بيربس،  - 18

23  . 

http://www.maatpeace.org/Arabic/DetailsPage.aspx?PageID=1181
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=22486


 يوسف بن يزة. د                                     -إجنازات وإشكاالت  -املرأة والتنمية البشرية يف مشال إفريقيا

 2014 ( جويلية7) سابعالالعدد   84    اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية

                                                                                                                                        
 .  23املرجع تفسه، ص. - 19

 20- Undp ، 189، ص. 2005تقرير التنمية البشرية العربية لعام. 
يف العهدة الربملاتية السابقة  الكتلة الربملاتية هلذا احلزب يف اجمللجل الشعيب الوقين -رئيسة حزب العمال  -ترأست لويزة حنوه   **

2007/2012. 
املوافا لر  1433صفر  ام  18املؤرخ يف  03-12، " قاتوه  ضوي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراقية الشعبية - 21
 .46، ص 2012ر سنة يناي 14، 01اودد لكيفيات توسيع حظوظ متثيا املرأة يف اجملالجل املنتخبة"،  دد  2012يناير سنة  12
أفريا  11 ،اليومي الشروق جريدة بوارو ، الوهاب  بد ترمجة مستإلة"، غري ابرية قدرات : اجلزائرية املرأة بوزيدي، " اجمليد  بد - 22

 .12ص  ،2009


