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ماظوضعقةماظلودقومعفـقةمظؾؿرأةماإلرارم

م*جفقدةمزرزوغي

معشروعماظؾقث:

ماظوضعقةماظلودقوعفـقةمظؾؿرأةماإلرار

مخطواتماظؾقث:

م:ماإلذؽوظقيموتؼـقوتموودوئؾمعبعماظؾقوغوتأوال

م:متطقرمسؿؾماٌرأةماإلرورمواظؾـقيماٌفـقي.ثاغقا

م:ماظقضعقيماٌفـقيثاظـا

م:ماظقضعقيماالجؿؿوسقيرابعا

م:مغؿوئٍماظؾقٌ.خاعلا

مأوال:ماإلذؽاظقةموتؼـقاتموودائلمصمعماظؾقاغات

ماالذؽاظقة:مم.1

عـماظرػوغوتماٌطروحيمأعوممأيمعمدليمؼبماظػذلةمايوظقيم)صذلةماظعقظـؿي(م
جقي،مضدرتفومسؾكماظؿؽقػمععماٌعطقوتماظيتمتػرضفوماظؾقؽيماظداخؾقيمواًور

مبشرؼيم معقارد معـ ماٌمدلي مسؾقف متؿقصر مععوؼرلماظؿؽقػمعو مأػؿ معـ مأن وغعؿؼد
خوصيماإلروراتماظؿعؾقؿقيمواٌفـقي،مبوسؿؾورػومحفرماظزاوؼيمؼبمإحداثماظؿغرلم
وسؾكماًصقصمؼبمحوظيمصؿحماجملولمظؾؽػوءاتمعـماىـلنيمواتؾوعماشلقؽؾم

مأطـرماىـللمؼبماظؿقصقػماٌفين،مإذمػـوكمعفـمووزوئػمت ماٌرأة ؾدعمصقفو
معـماظرجؾمواظعؽس.

                                                           
 CRASCبوحـيمعشورطيممبرطزمم،جوععيمسـوبي-أدؿوذةمعؽّؾػيمبوظدروسمبؼلؿمسؾؿماإلجؿؿوعم*
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مدائؿوم مظقجدغو ماإلرور معـفو مسؿقعو، ماٌرأة ماظؿورطبلمٌفـي ماٌلور متؿؾعـو إذا
إغؿوجمظؾؿؿوؼزماىـلل،مإذمؼـظرمإظبمسؿؾماٌرأةمأغفمعؽؿؾمظعؿؾماظرجؾ،ممموم

مصبعؾفومؼبمعقضعماظؿؾعقي.

م مبـ ماإلدارة مسبق ماٌرأة مبؿقجف مم%3240تدسؿًماظؿؾعقي مملموؼب ماظؿقجف ػذا
تصؾمإظبمعراتىموعراطزمسؾقومتلؿحمشلومبودبوذماظؼراراتمألنمغلؾيماإلروراتم

م متؿعدى ممل مإدارؼيمم%8اٌلموظي موأدوارػو مدغقو معراتى مؼب مجعؾفو ماظذي األعر
متـػقذؼيموػذامؼؽؾحمايراكماظصوسدموتقظلماظؼقودةمظؾؿعؾرلمسـمضدراتفو.

م ماظؿققالت مزؾ مؼب ماإلرور ماٌرأة ممتؽـً ماإلطراػوتمصفؾ متؿفووز أن
مبنيم ماٌفـقي ماٌلوواة مأضرت ماظدوظقي ماٌقاثقؼ مأن مخوصي مواظؼققد؟ االجؿؿوسقي
مادؿكدامم مصؾلػي مإظب مؼفدف مسؾؿل مبشؽؾ ماظعؿؾ متقصقػ موضرورة اىـلني
مأنمتػؿحماجملولمأعومماٌرأةماإلرورم عؿقازغيمظؽؾماظطوضوتماظؾشرؼي،معـمذلغفو

موادبوذماظؼرارات.ممبشورطيماظرجؾماإلرورمؼبماٌلموظقي

ماإلدارؼيم مبوٌمدلي ماإلرور مظؾؿرأة ماظلقدققعفـقي ماظقضعقي مدرادي اخذلغو
مألدؾوبمأػؿفو:

تقاجدماٌرأةمبؽـوصيمؼبماإلدارة،مممومؼقحلمغظرؼومبؿؾقءماٌـوصىماظعؾقو،مم-
المتعؽسمذظؽ،مصلردغوماظؽشػمسـماظعقاعؾماظيتمم%8ظؽـمغلؾيمتقظلماٌلموظقيم
مظؾؿرأةماإلرور.مطؾقًمايراكماظصوسد

ماظدرادوتماىزائرؼيماظيتماػؿؿًمبوٌرأةمداخؾماٌمدلوتمم- بقـًمععظؿ
ماظلوعقيم ماٌـوصى موبوًصقص ماظشغؾ مظعومل ماظرجؾ ماحؿؽور االضؿصودؼي،
ماظلقدققعفينم ماظقاضع مإظب مغؿقصؾ مأن ماٌقداغقي مبوظدرادي مصلردغو م واظؼقودؼي،

مظؾؿرأةماالرور.

إلرورمظؾؽشػمسـمأػؿماحملطوتماظيتمعقزتمغؿؾعماٌلورماٌفينمظؾؿرأةمام-
موضعقيماٌرأةمعفـقومواجؿؿوسقوموعؼورغؿفومبوظرجؾماإلرور.

ممتققرتمإذؽوظقيماظؾقٌمحقلمدمالممرئقللمصغـوهمؼبماظشؽؾماآلتل:

معومػلماظقضعقيماظلقدققعفـقيمظؾؿرأةماإلرورمداخؾماٌمدلي؟
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موظإلجوبيمسـمػذاماظلمالمضلؿـوهمإظبمصرسني:

مظقضعقيماٌفـقيمظؾؿرأةماإلرور؟عومػلما-2

مطقػمػقماظقاضعماالجؿؿوسلمظؾؿرأةماإلرور؟م-0

مومظؿغطقيماٌقضقعماسؿؿدغومسؾكمتؼـقوتموودوئؾمىؿعماظؾقوغوت.

متؼـقاتموودائلمصمعماظؾقاغات:م.1

ماٌـفجماٌلؿكدم:أ.م

مدراديم ماٌـوػٍماظيتمتدرسماظظوػرة معـمأػؿ ماٌـفٍماٌؼورنمألغف ادؿكدعـو
مو موتقضقحماظؼقادؿمععؿؼي معقارـماظؿطوبؼمواالخؿالفمبنيماظظقاػر ذظؽمبنبراز

ماٌشذلطيمظؾؿؿغرلاتمواظظقاػر.

موزػـومػذاماٌـفٍمظؿقؼقؼمبعدؼـ:

ماألول مصذلةماظؾعد مبني مظؾؿؼورغي ماظـلقؼي ماٌفينمظؾإلرورات ماٌلور متؿؾع :
،متـوزظلماالظؿقوقمبوٌمدليمواظػذلةمايوظقي،مٌعرصيمعومإذامطونماٌلورمتصوسدي

مأومؼبمحوظيمادؿؼرار.

ماظـاغي معـمماظؾعد ماظرجول موإرورات ماظـلقؼي ماإلرورات مسدد مبني اٌؼورغي
مبؾعضماظدرادوت موعؼورغؿف ماىـللمم-جفي ماظؿؿوؼز ماغؿوج مسؾك مأطدت اظيت

ماظعؾقوم مظؾؿـوصى موإمنو مصؼط مظؾؼقودة مظقس ماظرجؾ مبوحؿؽور ماٌمدلي داخؾ
مبوٌقدان.

وزػــوماٌــفٍماظقصـػلمألنماظظـوػرةمادـؿطالسقيممممممموسالوةمسؾـكماٌــفٍماٌؼـورنممم
ادؿؽشوصقيمتؿطؾىموصػماظقاضعماظلقدققعفينمظؾؿرأةماإلرورمعـمخاللماظؾقٌم
سـماظعالضيمبنيماٌؿغرلاتمعـؾمسالضيماألضدعقيمبوظصـعقدمؼبماٌرطـزماٌفـينم...مممم

موػذامؼلفؾمهؾقؾماٌعطقوتمواظقصقلمإظبمغؿوئٍمعقداغقي.
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مت:ودائلمصمعماظؾقاغام.ب

ماٌقضقع،م مرؾقعي معع ماظؾقوغوتمومتوذقو مأدواتمعبع مأػؿ معـ ماٌؼوبؾي إن
مرؾؼـومدظقؾمعؼوبؾيمععمغوئؾيمعدؼرمعدؼرؼيماظضرائىمبقالؼيماظطورف.

م موػق ماظعؿوظل مايفؿ ماظؿعرفمسؾك مسؾك ماٌؼوبؾي معـفؿمم088دوسدتـو سوعؾ،
مم202 م %58495إرور، مو مم%29429رجول مأي مسوظل،مم55غلوء مإرور م اعرأة
مدؼدمغلؾيمعلموظقيماٌرأةماإلرورمعؼورغيمبوظرجؾ.وه

%م05490اعرأةمعلموظيمصؿؽقنمغلؾيماٌلموظقيمم00إرورمرجؾمعلمولمومم32

م مإال مؼبماٌـوصىماظعؾقو مم2/00ؼبمحنيمملممتـؾماٌلموظقي م2402مبعدل وػذهم%
مإظبم ماألجـؾقي، موحؿك ماظدرادوتماىزائرؼي مؼب مجوء معو مسـ متؾؿعد اظـلىمال

ماظؿعر مدوائرمجوغى مسؾك مواٌقزسي مظؾؿدؼرؼي ماظؿوبعي ماٌصوحل متقزؼع مسؾك ف
ماظقالؼيموػل:

معػؿشقيمضرائىمطؾماٌدراءمورؤدوءماٌصوحلمرجول.م8

مطؾماٌدراءمواظرؤدوءمرجول.مRecettes des impôtsضؾوضيمضرائىمم7

مم7 مبنيماظؾؾدؼوتم)تلقرل( معو مؼبمم2مRecettes des gestionsضؾوضي اعرأة
ميمواظؾؼقيمرجول.عـصىمرئقليمعصؾق

ماظدراديم مأجرؼـو ماٌؼوبؾي، مدظقؾ معـ معبعـوػو ماظيت ماٌعؾقعوت مسؾك وبـوء
بدائرةمعـماظدوائرماألربعيماظؿوبعيمظؾقالؼيموػلمدائرةماظؾلؾوسماظيتموؿعمغقعم

معـماألضلومماًورجقيماظؿوبعيمظؾؿدؼرؼيمطؿومذطرغومدوبؼو.

ماظعؾقومطوآلتل:ؼؿؽقنماشلقؽؾماظؾشريماىـللمظإلروراتماٌؿقدطيمو

ماعرأةم0رجول/مم0عػؿشقيماظضرائىمم-

ماعرأةم0رجولم/م0ضؾوضيماظضرائىمم-

ماعرأةم0رجول/مم0ضؾوضيمعومبنيماظؾؾدؼوتمم-

غلوء،مم7مرجولموم8عقزسيمجـلقومبنيمم25ؼصؾحمسددماإلروراتماإلعبوظلم
م3صويفؿمعؿؼورب،مظؽـماٌلموظقيمربؿؽرةمعـمررفماظرجولموػقمعومؼلوويم
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م مؼبماٌلموظقيم0رجول، ماإلرور ماٌرأة موحصي ماٌصوحل( م)عدراء ماظؼقودة مؼب معـفؿ

مم2/3 مم2بقجقد مرضؿ م)ايوظي معصؾقي مرئقلي معـصى مؼب مصؼط موػلم2اعرأة )
ايوظيماظقحقدةمسؾكمعلؿقىماٌصوحلماظـالثيماٌصـػيمضؿـماظػؽيماظلقدققعفـقيم

م.2/25ظإلروراتماظعؾقوممبلؿقىمم

مدمخصوئصماظعقـي.وعؽـؿـوماٌؼوبؾيمأؼضومعـمهدؼ

معنمحقثماظعؿرم- دـي،مم02م≈م00408:مضدرمعؿقدطماشلقؽؾماظعؿريمبـ
م05دـيموأطدلػـمم09تـؿؿلماظػؽيماظعؿرؼيمإظبماشلقؽؾمعؿقدطماظلـ،مأصغرػـم

ماظلؾؿم مؼب موهلنيموضعقؿفو ماظذلضقي مإظب ماظيتمتطؿح ماظـشطي ماظػؽي موػل دـي
ماٌفين.

ليمإدارؼيم)عدؼرؼيماظضرائى(م:متعؿؾماإلروراتمؼبمعمداظؿوزؼعماىغرايف
مظدائرةم مطؾفو متوبعي ماًورجقي( مؼلؿكمبوألضلوم تقزسـمسؾكمثالثمعصوحلم)عو

مواحدة،موضدموضقـوماظؿقزؼعماىغراؼبمؼبماشلقؽؾماظؾشري.

مواٌفين ماظؿعؾقؿي ماٌلؿوى مؼقجد مؼبمم3/7: مظقلوغس مذفودة حوعالت
ارؼي(.مأعومايوظيماظؿكصصوتم)اضؿصودمتلقرلمواضؿصودمعوظقي،موحؼققموسؾقممإد

م(ماظقحقدةماٌؿكرجيمعـمعرطزماظؿؽقؼـماٌفين.0رضؿم)

وايوظيمرضؿمم2/22مضؿـماإلروراتماٌؿقدطيموطؾفـمؼبمعلؿقىم3/7صـػًم
م(مصؼطمعصـػيمضؿـماإلروراتماظعؾقو.2)

ماإلدؿؿارة:

مربوورموػل:م0تضؿـًم

م:مبقاغاتمأوظقةاحملورماألول

م:ماظوضعقةماٌفـقةاحملورماظـاغي

م:ماظوضعقةماالجؿؿاسقةورماظـاظثاحمل

حوالت،مم7وجفًماالدؿؿورةمإظبمادؿفقابمايوالتماظيتمضدرمسددػومبـم
مزلقًمظـوماٌعطقوتماٌقداغقيمسـمررؼؼفو.م
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مثاغقا:متطورمسؿلماٌرأةماإلرارمواظؾـقةماٌفـقة.

م.متطورمسؿلماٌـرأة:1

ماظ ماٌمدلي موداخؾ ماىزائر مؼب ماإلرور ماٌرأة مسؿؾ متؿؾع مأردغومضؾؾ قرقـي،
تقضقحمتطقرمسؿؾماٌرأةمؼبماظعوملمواشلدفمعـمذظؽماظقصقلمإظبمعومطونمغػسم
صرصماظؿشغقؾماٌؿوحيمظؾرجؾمؼبماظعوملمػلمغػلفوماٌؿوحيمأعومماٌرأةموعؼورغؿفوم
متعؽسم مأغفو مأو مسوعي ماظظوػرة مطوغً مإذا معو مٌعرصي ماظقرـقي ماظعؿؾ بلقق

مخصقصقوتمربؾقي.

ماظؿطق مبف مغؾدأ معو مرضؿموأول مبوىدول ماظعؿؾ مؼب ماٌرأة معشورطي مإظب مإذورة ر
م(.2)

 15(مؼوضحمععدالتماٌشارطةميفمضوةماظعؿلمسـدمأطـرمعنم1جدولمرضمم)

م.1دـة

مإغاثم%مذطورم%ماظلـة

م0040م8842م2952

م0743م83م2932

م2040م8043م2972

م5240م7942م2982

م5042م7340م2982

إلغوثمؼبمدققماظعؿؾ،مؼؾدومعـماىدولمتصوسدمغلؾيمتشغقؾمجـسما
معؼورغيم ماإلغوث مإدعوج مضؾي مؼقضح مممو ماظذطقر، متشغقؾ مغلى معـ مأضؾ ظؽـف

الجؿؿوسقيمابوظرجولمأومضؾيمإضؾولماٌرأةمسؾكماظعؿؾماٌلجقرمبلؾىمأإلطراػوتم

                                                           
1 P. Wornacott : "économics". Third ed. Magrowhilt international edition 1986. p 154. 
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وأدرؼيمعؿعؾؼيمخوصيمبوٌؿزوجوتمعـمأجؾماظؿػرغمظذلبقيماألوالدمأومالموثوغقوم
م ماظـلوء مؼبمدراديمجزائرؼيؼرتػعمدورانماظعؿؾمسـد مجوء ماظلـمطؿو مزاد م1طؾؿو

م(:0عقضقيمبوىدولمرضؿم)

مبلوغارراك:مGNLZ(مؼؾنيماظلنمواىـسمظعؿالم11جدولمرضمم)

ماظعؿـر

ماىـس

م11أطـرمعنمم11-21م22-21م22-11م11-12

م22م22م232م283م295مرجـول

م22م20م28م02م05مغلــوء

م11م21م111م211م101ماجملؿوع

محظؿنيمأدودقؿني:غلؿطقعمتلفقؾمعال

ضعػمتقاجدماإلروراتماظـلقؼيمؼبماٌمدلوتماظصـوسقي،مسـدمزبؿؾػمم-
وػقمعومم%م27427بـلؾيمم950سؾكمم39اظػؽوتماظعؿرؼي،مصفلمالممتـؾمدقىم

ماإلدارةم ماظؼطوسوتماألخرىمخوصي مسبق مسؿقعو ماإلروراتمواظـلوء متقجف ؼػلر
مطؿومدقلتلمؼبماظؾـقيماٌفـقي.

وعماظصـوسلمعومؼزالمصضوءامرجوظقوموسؾكماًصقصمؼبموميؽـماظؼقلمأنماظؼط

م معلؿقى مسؾك مدفؾـو مأؼـ مواظؼقودؼي مواظؿؼـقي مAsmidalاجملوالتماالغؿوجقي

أزلقدالمؼبمصرعمطقؿقولمإرورمواحدماعرأةموحؿكمبوظـلؾيمألسضوءماظـؼوبيمصوظعددم

ماٌؿـؾمظؾعؿولمطؾفمرجول،مأعوماظؼقودةمصفلمرجوظقي.

اظلـموتقزؼعمسددماظـلوء،مإذمؼزؼدماظعددمسـدمصؽيماظعالضيماظعؽلقيمبنيمم-

ماظذلاجعم مؼػلر ماألضدعقي، ماظلـ متؼدم معع متدرصبقو مؼؼؾ موؼؾدأ اظشؾوب

                                                           
0 Derras Omar : "Mobilité Socioprofessionnelle des cadres" les cahiers du CRASC, 

N° 2, 2001, p.15. 
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معغودرةم مسؾك ماٌرأة ماظيتمودل ماألدرؼي مواظضغقروت ماالجؿؿوسقي بوإلطراػوت

ماظعؿؾمإعومظؾؿػرغمظذلبقيماألبـوءمأوماظؿزاعوتمأدرؼي..

 دغوهمطوآلتل:ظقمتؿؾعـومتطقرمسؿؾماٌرأةمظقج

م%2243مم2993مم%045مم2975

م0%23مم2999            م%2745مم2987

م

دـي،مم02(مؼبمعدةم2999)م%23(مإظبم2975)%م045رشؿمتطقرمسؿؾماٌرأةمعـم
رجول،مالمتلخذمم2/22مغلوءمعؼوبؾم2/22ععمذظؽمصننمصرصماظؿشغقؾمتلوويم

غوثمعؿؼوربمإذمعـمصرصماظرجول،مععماظعؾؿمأنمسددماظذطقرمواإلم¼اٌرأةمدقىم
إغوثمم22م272058ومم%52429وػقمعومؼعودلمم224822202ؼلوويمسددماظذطقرم

م م م م م م م م معوؼعودل مم%28492أي مدقى ماٌقزػوت معـفو عـفـمم2%9470متـؾ
مم533222 ماظعدد مػذا معـ مند مجوععقي مصؼطمم02222حوعالتمذفودة عـفـ

مشرلمسوعالم0/0واضؿقؿـمدققماظعؿؾم ماظشفوداتماىوععقي ت،مممومعـمحؽبؿؽبؾي
مالحؿؽورم مظؾرجول ماجملول مصؿح معو موػذا مظؾؿرأة ماحملؿشؿ ماالغؿشور مؼب تلؾى
ماظدرادلمظإلغوثمسؾكم ماظؿػقق معـ ماظرشؿ مسؾك ماٌمدلوت، مؼب عـوصىماظؼقودة

مبوظـوغقيم ماظـفوح مم%28اظذطقر،محقٌمضدرتمغلؾي ماإلغوثمو سـدمم%27سـد
اظؿعؾقؿمسـدماظـلوءموحؿكمؼبمسوملماظشغؾماتضحمؼبمبعضماظؾؾدانمزؼودةمم5اظذطقر

عومبنيمثوغقيموجوععلمؼبمحنيموصؾًمم%5242أطـرمعـماظرجول،مإذمتلوويم
م مإظب ماظرجول مم3%2245سـد ماٌمدلوتممتـؾ مرؤدوء متػققم7%243ظؽـ موؼظفر ،

اظعـصرماظـلقيمسؾكماظرجولمحوظقومؼبماغؿشورمغلؾيماإلغوثمبوظؿعؾقؿماىوععل،م
ؼبماظلـيماظـوغقيمم0220/0222عمأؼـمدفؾـومؼبمجوععيمسـوبيمبؼلؿمسؾؿماجؿؿو

                                                           
2998أغظرماظدؼقانماظقرينمظإلحصوء0

2 Souâd Khoudja. Nous les algériennnes. Ed Casbah. 202 p 143. 
5 Discours de Kamel Devis Vice Président de la Banque Mondiale "Intégrer les 

femmes au processus de développement" Robat, 2002. 
3 Souâd Trihi : " les travailleuses à l'enjeu de la reproduction de la force de travail", 

Tunis 1998, p 5  
7 Mounjia Mahjoub : " la femme et l'emploi" communication présentée lors de la 

conférence sur la femme et l'emploi. 10 et 11 juin 1998. 
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رؾؾيمذطقر.مظؽـمػذامم%00427ومم%73490جذعمعشذلكمحضقرماظطوظؾوتمبـلؾيم
المؼـعؽسمحضقرهمبؼقةمؼبمسوملماظؿشغقؾموعـمثؿماخؿاللمعلموظقوتمسؾقومحؿكم
ؼبماظػذلةمايوظقيمأؼـمأصؾحمتقجفمبعضماٌمدلوتمسبقمرؾىمذويماظشفوداتم

مبوظذا ماجملول موؼبمػذا ماىـللمحبصرماٌفـقي ماظؿؿوؼز مإغؿوج مإسودة تمغلفؾ
اظؿؽقؼـماٌمػؾمظؾـلوءمؼبمحؼؾمضقؼمؼبماظؿكصصوتمأضؾمتـقسومعـماظرجولممموم
ماظؿلػقؾموصعقبيمعقاجفيم ؼعرضفـمؼبمودطماظصـوسيمسؾكماًصقصمإظبمضؾي
متلثرم مدرسي ماٌفـمأو مظؿؼودم مظؾؿلرؼحمدقاء مصبعؾفـمسرضي آظقوتماظؿطقرمممو

مصػل ماظلـقي، ماإلغوثمماظعؿؾ مبطوظي مبؾغًمغلؾي ماألعرؼؽقي اظقالؼوتماٌؿقدة
م%840سـدماإلغوثموم%942سـدماظذطقرمؼبمصذلةماالغؿعوشمظذلتػعمإظبمم240وم%م249

ماظذطقر معـم8سـد ماإلرور ماٌرأة مؼبماٌمدليمذبولماظدراديمملمغلفؾمتضرر .أعو
 اظؿلرؼحمألنماٌمدليمملمتعرفمإسودةمػقؽؾيمبشرؼي.

مةمظؾؿرأةماإلرار:.ماظؾـقةماٌفـق1

مصقفوم ممبو ماظؾشرؼي، ماٌقارد مبؿـؿقي ماظعقٌي مصذلة مؼب ماٌمدلوت ماػؿؿوم بدأ
اظرجؾمواٌرأةمعـمأجؾماالرتؼوءممبلؿقىماألداء،موػذامؼؿطؾىمػقؽؾيماظقزوئػم
واٌفـموهدؼدمخصوئصمضقةماظعؿؾموهدؼدمعقاصػوتفومٌعرصيماحؿقوجوتمطؾم

م.9زمضرورةماظؿقصقػماٌفينضطوعمعـمدبصصوتموعفوراتموعـمػـومتدل

مدبػقضم مترؼد مطوغً مإذا ماٌمدلوت مبعض مؼب ماىـلل ماشلقؽؾ ؼطؾؼ
)تلرؼح(ماظعؿول.مظؽـماظؾـقيماٌفـقيمظؾؿرأةماإلرورمؼبمبالدغومملمتؿغرلمإذمبؼقًم
مطالدقؽقيم موػلمأسؿول ماظـوظٌمطوإلدارة مؼبماظؼطوع مبؼقة معؿقاجدة ماإلرور اٌرأة

قؿماظعؿؾمبؿطقرماظصـوسي،مأؼـمطوغًماٌرأةمتقزػمعوردؿفوماٌرأةمعـذمبداؼيمتؼل
دؽرترلةمظذلتقىمأوراقمعدؼرػوموتـظقؿمأوضوتف،موػلمعقؽوغقزعوتمجعؾًماٌرأةم

                                                           
23.ص0ط2998،عمدليمذؾوبماىوععيم،"إدارةموزوئػموتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼي":مصردماظـفورم8

م"اظؿصـقػموا9 ماالجؿؿوسقي. مواظشمون ماظعؿؾ مؼبمzظؿقاٌؽؿىماظؿـػقذيمجملؾسموزراء ؼػماٌفينمودوره
ماظؾشرؼي" ماٌقارد موتـؿقي ماظؿعوونمم،دبطقط مذبؾس مبدول مواظعؿوظقي ماالجؿؿوسقي ماظدرادوت دؾلؾي

 22م.ص22990طم،اًؾقفل
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ؼبموضعقيمتوبعيمدائؿومظؾرجؾمدسؿًمأذؽولماظؿؿوؼزماىـلل،موتدسؿًمتؾعقيم
م،.%3240اٌرأةمظؾرجؾمبؿقجففومسبقماإلدارة،مإذمضدرمحضقرػومبـم

متلررلػو مذظؽ مموعع مؼؿعدى ممل ماإلدارة معلموالتمم%م8موم%2847ؼب صؼط

مسؾكماظرجولم محؽرا ماظلوعقي مواٌراطز ماظؼقودة مإظب ماظصعقد مأيمأن بوٌمدلوت،

أعرأةمإرورمؼبمعـصىمإداريمسوظلم)غوئؾيمم2صؼدمدسؿمذظؽمبوٌقدانمأؼـموجدغوم

ماعرأةمإروراتمسؾقو.م55ضرائى(معـمذبؿقعماظعدؼرمعدؼرؼيمعػؿشقيم

ماالسؿؼودموػـوكمضطوسوتم موػذا ماظصـوسي مضطوع معـؾ مرجوظقو عوزاظًمصضوءا
اظلوئدمأنمبعضماظصـوسوتمهؿوجماظذطقرمعـؾماظصـوسيماظـؼقؾيمسؿقعو.موحؿكم
مأسؿولم مإظب متدرصبقو مبدأتمتؿققل مغلقؼي ماظلوبؼ بعضماظـشوروتمطوغًمؼب

أيمأنمػقؽؾيمم22ذطقرمعـؾمأسؿولماظؾـقكمبلؾىمصعقبيماظظروفماٌودؼيمظؾعؿؾ
ؼبمبعضماألغشطيمتفقؽؾمحلىماىـس،مصوظصـوسيماظـؼقؾيمالمتـودىماظعؿؾم

ماظؼقودةم مإظب ماظصعقد مضكظي ماظعؿقم موسؾك ماالجؿؿوسقي، موعلموظقوتفو اٌرأة
واحؿؽورػومعـمررفماظرجؾمصبعؾماٌرأةمأضؾمعؽوغيمعـماظرجؾماإلرورموؼرجعم

معـوصىمدغقو ماإلداراتمواحؿالل مؼب متقزقػماٌرأة مإظب محدثمأنم22ذظؽ موإن
مأوم معؿقررات مأو مسوزبوت مإعو مصفـ ماظذلاتيب ماظـظوم مؼب ماإلرور ماٌرأة صعدت

مبوألضدعقي.مصؿومػلماظقضعقيماظيتمهؿؾفوماٌرأةماإلرورمداخؾماٌمدلي؟.

مثاظـا:ماظوضعقةماٌفـقة:ماسؿؿدغامسؾىمعؤذرات.

م.ماٌلؿوىماٌفين:1

مؼبماظلؾؿمواظدرجيم22هًمصـػماٌلؿقىمم7إروراتمعـمأصؾمم3تدخؾم

مم2 ماظضرائى، م)عػؿشقي ماٌصؾقي مإظب ماظدخقل معـذ مغػسماظعؿؾ صؼطمم2عوردـ

دـقاتمومأعوماإلرورةماظيتماحؿؾًمم8ترضًمعـمعراضؾيمإظبمعػؿشيمبعدمأضدعقيم

                                                           
292.ص0222،"تؼؾقؾماظعؿوظي".ماظشؾوبماىوععقي:ماغبدمعوػرمم22

22R- Sainsaulieu : "sociologie de l'entreprise" presse de formation des sciences 

politiques et Dolloz, 3ème ed, 1997, p. 161. 
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مم25اظصـػم مبعد معصؾقي مإظبمرئقلي معػؿشي مترضًمعـ دـقاتمسؿؾمم9صنغفو

وعوظفمعـم(،مممومؼؾنيمأػؿقيماألضدعقيمؼبمايراكماظصوسدم2وػلمايوظيمرضؿم)

ماظقضعقيم موهلـ ماٌفـقي ماٌؽوغي مهلني مؼب ماظصعقد مسؾك اغعؽوس

مهلـم موحقل مايوالت، مإجوبوت ماخؿالف مالحظـو موظذظؽ اظلقدققعفـقي

اظقضعقيماظلقدققعفـقي،مصؿـمأجنبمسؾكمأغفومهلـًمػـماظالئلمادؿػدنمعـم

ماإاظذلضقيم ماٌفينمأومؼبماٌرطزموعـمأجوبًمبعدم مبوظصعقدمؼبماظلؾؿ ظؿقلـمعو

مسؾكماسؿؾورماالدؿؼرارمؼبماٌـصى.

وممومودرماإلذورةمإظقفمأنماظصعقدمؼبماٌراطزمواظلؾؿماٌفـينمترتـىمسـفؿـومممم
تغرلمؼبماظدرجوتموهلـماألجر.موؼبمػـذاماجملـولمدـفؾـومهلــمأجـرمطـؾممممممم

صؼـطمتراجـعمأجرػــومبعـدمغزوشلـومؼبماظلـؾؿمعــمرئقلــيمممممممم2ايـوالتمبودـؿــوءممم
م(.0إدارؼيموػلمايوظيمرضؿم)عصؾقيمربودؾيمإظبمعقزػيم

م.ماظدورمداخلماٌصؾقة:1

م مأنمطؾمايوالتمتؼرؼؾو المتـؿؿلمإظبمإروراتمعؿقدطيمم%85472)م3/7مبو
،مصننمدورػـمتـػقذيمبوظدرجيماألوظبموؼعؿؿدم2/22وعصـػوتمطؾفـمؼبماٌلؿقىم

ماظرواتىم مأو مواظضرائى ماظغراعوت مهضرل مدقاء ماإلدارؼي ماألسؿول مؼب سؾقفـ
م مبوظضرؼؾيمواظعؿؾ ماٌؽؾػني مضد ماٌؿوبعي معفوم مأدـدت محني مؼب بوظشؾوك،

وممورديماظرضوبيمواظؿػؿقشمإظبماظرجولمألنماٌـظؿيمذؾفمرؼػقي،مالمؼلؿحمصقفوم
اظعرفمظؾؿرأةماظؿـؼؾمبنيماحملالتمبوظؿفزئي،محقٌمدفؾـومحوظيمتـوزظًمسـم

مػذاماظعؿؾمبعدموربيمضصرلةمألغفومذعرتمبنحراج.

ماإلرو ممموردي مصعوظقيمإن مأطـر مدورػؿ مصبعؾ ماٌصؾقي مخورج ماظرجول رات
ممبـوضشيم مصقف مؼلؿح مادؿشوري مإظب متـػقذي معـ ماظدور موؼؿققل معؽوغي وأسؾك
اظؼرارات.مرشؿماظشعقرمبلغفـمأضؾمعؽوغيمصوألشؾؾقيمترىمأغفمؼلؿحمشلومأحقوغوم

م(.20بودبوذماظؼراراتموػذامعومجوءمؼبماىدولمرضؿم)
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ماظؼراراتموغوسفا(مؼؾنيماختاذم10جدولمرضمم)

م%مثمغوسفام%مثماظػؽات

م20485م0مؼلؿح

م08457م05متـظقؿقيمتطؾقؼقيم-

ضــــراراتمخوصــــيمم-
مبوظعؿول

م22408م22

م57422م2مالمؼلؿح

م22408م22متلؾطماٌدؼرم-

رؾقعـــــيماظعؿـــــؾمم-
م)تـػقذ(

م08457م20

م22408م22مسرضؾيماٌرأةم-

م55.15م11مم55.55م11ماجملؿوع

ؿومدؾؼماظذطرمعـماظشعقرمبقجقدماخؿالفمبقـفوموبنيماظرجؾمسؾكماظرشؿمط

(موتؽقنمحوالتم%20485طؿومجوءمؼبماىدولم)م0/2اإلرور،مأالمؼلؿحمظؾؾغضم

م) متطؾقؼقي ماظؼراراتمتـظقؿقي م)%08457ادبوذ مواحدة موحوظي متؿكذم22408%( )

(.موضدمسؽسم22اظؼراراتماًوصيمبوظعؿولمألغفومرئقليمعصؾقي،مايوظيمرضؿم)

%م57422بـمم2/7وذماظؼراراتماظشعقرمبوٌلموظقيموسدمماظؿفؿقش،مأعوماظؾؼقيمادب

المؼشعرنمبوٌلموظقيمواظلؾىمؼبمذظؽمسدممعشورطؿفـمؼبمادبوذماظؼراراتموضدم

حوظي(مورؾقعيمم2ارجعـمذظؽمإظبمتلؾطماٌدؼر،مإذمتصدرماظؼراراتمعـفمصؼطم)

ظؼراراتموسدمماظلؿوحماظعؿؾم)تـػقذ(مصوظدورماٌلـدمشلـمالمطبقلمحؼمادبوذما

ظؾؿرأةمتؾقءمعرطزمدؾطيمعفؿومطوغًمضدراتفومالسؿؾوراتمسرصقيموذػـقوتماظػردم

ماىزائري.

مطؾم مصنن ماظؼرارات، مبودبوذ مؼلؿح مال مأو مشلو مؼلؿح مدقاء ماظعؿقم وسؾك

مسـم مواٌلموظقي مواٌرطز ماظدور مؼب ماٌفـقي موضعقؿفـ ماخؿالف مترى ايوالت

م05تمذظؽمطؿوموردمؼبمإجوبوتماظلمالمرضؿموضعقيماإلروراتماظرجولموضدمصلر
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عـماالدؿؿورةمبعدممعـقفـمعـصىمضقوديمبلؾىماظذػـقيماظيتمعوزاظًمتـظرم

مسراضقؾمتصعىمعــم مأضؾمذلنمعـماظرجؾمصؿقضعمأعوعفو مسؾكمأغفو إظبماٌرأة

متقصؾمإظقف موػـقمؼدسؿمعو م20مR.Sainsaulieuعفوعفوموعؾفومؼبمعراتىمدغقو

مءة.حؿكمإنمطوغًمأطـرمطػو

وؼبمبعضمايوالتمالمتؽقنماظشفودةماىوععقيمعمذرمالحؿاللمعراطزمسؾقوم
مجوععقي،م مغوئىماٌدؼرمالمضبؿؾمذفودة ماٌؿـقسي، ماظؼؾوضي معصؾقي إذموجدغو

دـيمصعدمم20تؾؼكمتؽقؼـوممبرطزماظؿؽقؼـماٌفينمصؼط،موبعدمأضدعقيمأطـرمعـم
ؾمتؼفؼرتمإرورماعرأةمتدرصبقومؼبماظلؾؿمإظبمأنمذغؾماٌـصىمايوظل،موبوٌؼوب

م(.0)ايوظيمرضؿم

م.مصرصماظؿشغقل:0

مبشرؼي،م متعرفمػقؽؾي ممل ماٌمدلي مألن مدائؿ مسؿؾ ماإلروراتمميوردـ طؾ
متطؾقؼم ماٌصوحلمإظب متؾفل موظذظؽممل مصوئضمسؿوظل، موجقد مسدم مأن مإظب إضوصي

ماشلقؽؾمظؾؿلرؼح.

ماظعؿؾ مادؿؼرار مدفؾـو مبشرؼي مػقؽؾي مإسودة متعرف ممل ماٌصوحل مأن مومبو

واظعؿول،ماألعرماظذيمدوسدمسؾكمهلنيماظقضعقيماٌفـقيمدقاءمبوظدرجوتمأوم

ماٌفين،محقٌمادؿػودتمحوظؿنيمعـمهلـماٌرطزم هلـماٌلؿقىمؼبماظلؾؿ

م) مرضؿ مايوظي م)2ػؿو مرضؿ موايوظي متؼوربمصرصماظؿشغقؾم0( مأؼضو مودفؾـو )

مم7ظإلروراتمسـدماىـلني،م مو مطبم8إروراتمغلوء ؿؾػمإروراتمرجولموػذا

مععمعومتقصؾًمإظقفماظدرادوت،مأنماظـلوءمأطـرمسرضيمظؾؿلرؼح.

مبـ مذاتقي مرشؾي مظؾعؿؾ مايوالت ماخؿقور م72420مطون م% حوالتمم5أي

مطؾمم0)م%08457و مأن مظؾعؿؾمخوصي ماظيتمدصعؿفـ مػل ماألدرة مايوالت( عـ

ماظعؿؾمػقم مإظب مطوغًمسوزبوتمودؾىماظؾفقء مبوظعؿؾ ماالظؿقوق ايوالتمأثـوء

ماظزواجمععـم-عودي موبعد ماالجؿؿوسقي ماظؼققد معـ مغػسماظقضًماظؿقرر موؼب قي

                                                           
20 Voir R. Sansaulieu, Cit, p.161 
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عـماظعوعالتماإلروراتمواظعؿؾمػقمم0هقلماظعؿؾمإظبماظؾقٌمسـماٌلوواةمسـدم

معصورؼػم مؼب متشورك مألغفو مبوٌلوواة مصعال مصقفو متشعر ماظيت ماظقحقدة اظػرصي

مصعولم مسـصر مأغين ماألضؾ مسؾك م"أحس معـفـ مواحدة مسدلت مطؿو اظؾقً،

مأضوزلفمغػؼوتماظؾقًمممومطبقلمظلماٌشورطيمؼبموعؿلو وؼيمععماظرجؾمسـدعو

معبقعماالغشغالت".

مرابعا:ماظوضعقةماالجؿؿاسقة

مضقؿيم ماٌمذرات، مسؾك مسؾكمذبؿقسي ماسؿؿدغو ماالجؿؿوسقي ماظقضعقي ظؿؼققؿ
مسؾكم ماظضغقروتماٌؿوردي موغقع مغلوء مرجول/ مبنيماإلرورات/ مواٌعوعؾي اظعؿؾ

مواًد ماإلرور مأػؿماٌرأة مسـ ماظؽشػ معـفو مواظغرض ماظعؿؾ موحؿؿقي عوت
ماحملطوتماظيتمعقزتماٌلورماظلقدققعفينمظؾؿرأةماإلرور.

م(12.ماظؼقؿةماالجؿؿاسقةمظؾعؿلمجدولمرضمم)1

م%متماألػؿقةم%متمضقؿةماظعؿل

مبوٌلموظقيم اظشعقر
مواٌلوواة

م57422م22مػقؼيمعفـقيم08457م20

م08457م20موسقيعؽوغيماالجؿؿم08457م20مإثؾوتماظشكصقي

ــوػؿيمؼبم اٌلـــــــ
ماظؿـؿقيمم

م22408م22معلوواةموهررم20485م20

ممممم22مأخرىمتذطر

م55.55م11ماجملؿوعم55.55م11ماجملؿوع

حوالتمعـمخاللمم2جملؿقعم%م57422حلىماٌعطقوتماإلحصوئقيمأجوبًم

محنيم مؼب ماظذات، موإثؾوت مبوٌلموظقي ماظشعقر مؼب معفـقي مػقؼي معـ مميـقف عو

مؼعودلمعلؿفم0أطدتم أنماظؼقؿيماالجؿؿوسقيمايؼقؼقيمم%20485قبوتموػقمعو
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معؽوغيم معـ ماظدور مػذا مؼعؽلف موعو ماظؿـؿقي مؼب ماٌلوػؿي مؼب متؿؿـؾ ظؾعؿؾ

م مسـد مزفر مطؿو م08457اجؿؿوسقي، مصؿحم% مضرورة مترى مظذظؽ ماالجوبوت، عـ

ماٌفوراتم مغػس ممتؾؽ مألغفو ماظرجؾ معـؾ معـؾفو ماإلرور ماٌرأة مأعوم اجملول

مواظؽػوءات.

ماٌعاعؾةمبنيمإراراتمرجالموإراراتمغلاء:.م1

م مم5تشعر مرجولمم%72420بـلؾي مإرورات موبني مبقـفـ ماخؿالف بقجقد
مربدودةم موتطؾعوتفو مضوصرة مأغفو ماٌرأة مإظب مسؿقعو ماظرجؾ مبـظرة مذظؽ وصلرن

وتفؿقشماٌرأةمحؿكمالمتصؾمإظبمعراطزمضقودؼيمم%08457سؽسماظرجؾموػذامبـم
مترى مطؿو مسرضؾؿفو مبؿعرضم%57422موربووظي مغربطف مصبعؾـو ماظذي ماألعر ،

م ممبعدل مررفماظرؤدوء مضغقروتمعـ مإظب م57422اظؾعضمعـفـ واشلدفمعـم%
مرؾقعيم مإظب مذظؽ مواظؾعضمأرجعـ ماظلؾطي مبلؾى ماٌرأة متفؿقشمواحؿؼور ذظؽ
موؼلوويمغلؾيم ماٌلمولمضغقروتمسؾكمعرؤودقف ممموردي مأحقوغو اظعؿؾمهؿؿ

عـمايوالت(مودؾىمسدممم0)م%08457معـمأجنبمسؾكماظؿعرضمإظبمضغقروت
ماظؿعرضمعرتؾطمبطؾقعيماظعؿؾم)تـػقذماظؼراراتمدونمأيمعـوضشي(.

مأنم مرشؿ ماظرؤدوء معع ماظعالضوت مغقع محقل ماالجوبوت متؾوؼـ مربط وميؽـ
ماألوظبمسوديمإالمأنمغػلقيم مسـدماظػؽي مواظعالضوتمؼلقدػومم0/2زوػرػو عؿقترة

معؼقدة،مواظؿ ؾعقيمذعقرمسوديموسالضوتمجقدة،مأعومايذرمواٌؿؾؼقيمترىمأغفو
مسالضوتماظعؿؾمععمعبوسيماظعؿؾمصفلمجقدةمععماىـلني.

م.ماًدعات:0

م مم2رأت مبـ م57422حوالت ماٌودؼيم% ماًدعوت مغػس معـ متلؿػقد أغفو

واالجؿؿوسقيمعؼدعيمظإلروراتماظرجولمواظلؾىمالمؼعقدمػـومحلىمرأؼفـمإظبم

ظبمتطؾقؼماظؼقاغنيموػذامسؾكمعلؿقىمغظرةماٌلمولمواظؿؿققزمبنيماىـلنيمبؾمإ

إروراتمغلوء(موصراعيماٌدؼرمؼبمتطؾقؼماظؾقائح،مم0عصؾقيمعػؿشقيماظضرائىم)

وايوظيماألخرىمعؿقاجدةمؼبمعصؾقيمضؾوضيمعومبنيماظؾؾدؼوتموتشغؾمعـصىم
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رئقليمعصؾقيموععمذظؽمتشعرمػذهمبوظؿؿققزمبقـفوموبنيماظرجولمألغفومالمتؿؿؿعم

مؼلوويمم0ؿقوزاتمؼبمحنيمأجوبًمبؽوعؾمايؼققمواالع معو عـمايوالتموػق

معـمغػسماًدعوتماٌؼدعيمظإلروراتماظرجولماٌودؼيمم20485% بعدمماالدؿػودة

مواالجؿؿوسقيمواٌعـقؼي.

ماظرجولمظعؿؾماٌؿوبعيمضدم مععظؿ ممبؿوردي ماخؿالفماًدعوتماٌودؼي صلر
سقيموصالحقوتماٌؽؾػنيمبوظضرؼؾيمواظؿػؿقشموػذامبدورهمؼعؽسمخدعوتماجؿؿو

أطـرمعـماٌرأةماٌقزػيمبوٌؽؿىموععمذظؽمأطدتماألشؾؾقيمسؾكمهلـماظقضعقيم
مغدرجفمهًماىدولمرضؿم موػقمعو اظلقدققعفـقيمعـمخاللمعؿغرلاتمسدؼدة

م(.25)

م(مؼؾنيماظوضعقةماظلودقوعفـقةموعؿغرياتفا:12جدولمرضمم)

م%متمعؿغرياتفام%متماظوضعقة

م22م20مصؼطهلـماألجرمم72420م5مهلـً

تغرلماظدرجوتمممم
مصؼط

م02م22

مممم08457م20مملمتؿقلـ

مممم55.55مماجملؿوع

)رتؾـومايـوالتمتؾعـومظؾؿلـموظقيمثـؿماظصـعقدمؼبمممممممخاعلا:مهؾقلماياالت
 اٌرطزماٌفين(

م:(11)اياظةمرضمم

دـيمسوزبي،ماظؿقؼًممبصؾقيمضؾوضيمعومبنيماظؾؾدؼوتمم02تؾؾغمعـماظعؿرم
ماظؾؾدؼوت،مهؿؾمذفودةمظقلوغسمحؼققموسؾقممإدارؼي.مأومعومؼلؿكمبؿلقرل
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م مبعد ماٌفـقي موضعقؿفو معـمم29تغرلت ماغؿؼؾً محقٌ ماظعؿؾ معـ دـقات
ؼبمعرطزمم25-2(مبقزقػيمعػؿشيمضرائىمإظبمصـػم22-2عـطؼيمأسقانماظؿقؽؿم)

مصؽيم معـ مبوًروج ماظلقدققعفـقي ماظػؽوت مؼب متصـقػفو متغرل معصؾقي رئقلي
ماإلرورا ماٌرطزماالروراتمظػؽي مصؿغرلمععفو مإظبمصؽيماإلروراتماظعؾقو تماٌؿقدطي

عـمعـصىمإداريمتـػقذيمإظبمعرطزمدؾطيمادؿشوريموػلماٌرأةماالرورماظقحقدةم
مبػضؾم ماٌصوحلماظـالثي معلؿقى موسؾك مبوظدائرة ماٌرطز ماظيتمحؼؼًمػذا حوظقو
مبؽوعؾم ممتؿعفو مظعدم مغػلقو معرتوحي مشرل مصفل مذظؽ موعع مواظؽػوءة األضدعقي

مظصالحقوتمممومجعؾمسالضؿفومععمعدؼرماٌصؾقيمؼلقدػومايذرمواظؿقتر.ا

ماعرأةم ػـوكماخؿالفمطؾرلمؼبماٌعوعؾيمبقـفوموبنيماإلروراتماظرجولمطقغفو
رشؿمعرطزػوموعردمذظؽمغظرةماٌلمولمعوزاظًمتقجففومذػـقيمضصقرماٌرأةموذاتم

قدمعـمغػسمعلموظقوتمربدودةمسؽسماظـظرةمإظبماظرجؾ،مممومجعؾفومالمتلؿػ
ماٌؾودرةم مإظب مأحقوغو مؼصؾ ماٌصؾقي مداخؾ مصعول مدورػو مأن مرشؿ اًدعوت

مواالبؿؽور.

مبؿقلنيم مشلو مزلقً ماجؿؿوسقي موعؽوغي معفـقي مػقؼي ماظعؿؾ مشلو ضدم
مواظصعقبوتماظيتم ماظعراضقؾ مأعوم مجدوى مدون مأغف مدائؿو مترى مظؽـفو وضعقؿفو

متقاجففوماٌرأةماظعوعؾيمسؿقعو.

ماظقضعق مادؿؼرار م)ػلورشؿ مسدلتمسـفو مطؿو ماالجؿؿوسقي مأغفوم-ي مإال ػل(
مترضًمإظبمعـصىمأسؾكمحظقًمبوحذلاممأطـرمواطؿشوفمأعقرمجدؼدةمؼبم طؾؿو

ماظعؿؾ.

ماألوظب،ماظذلضقيمعـم ماظقزقػلمظؾقوظي عـمأػؿماحملطوتماظيتمعقزتماٌلور
معػؿشيمضرائىمإظبمرئقليمعصؾقي.

م:(11)اياظةمرضمم

أممظطػـؾمواحـد،متعؿـؾمحوظقـوممبصـؾقيممممممدـيمعؿزوجيموم09ؼؼدرمسؿرػومبـم
،معؿؽقغيممبرطـزماظؿؽـقؼـممم2997عػؿشقيماظضرائىممبؽؿىماحملودؾيمابؿداءمعـم

م.CFAاٌفين،مأولمسؿؾمشلومعراضؾيمضرائىم
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دـقاتـمسـدمترضقؿفـومإظبمعراضؾـيمضـرائىممممم7تغرلمعرطزػوماٌفينمبعدمأضدعقيم
ػوماٌفـينمبـؿغرلمممملمتصـػمبوظصـػمواظدرجيمإظبمعػؿشيمضرائى،مصؿغرلمعلؿقا

(مدائؿومداخؾمصؽيماإلروراتماظقدـطك،ماألعـرماظـذيمممم22-2اظدرجوتم)أصؾقًم
زلحمؼبمبعضمايـوالتمبودبـوذماظؼـراراتماظـيتمدبـدممعصـؾقيماإلداريمعـعمممممممم
ادؿؼرارمرؾقعـيماظعؿـؾم)تـػقـذي(مظـذظؽمتـرىمأنموضـعقؿفوماظلقدـققعفـقيمملمممممممم

وظؿـوظلماظلـؾؿماٌفـينممممتؿقلـمرشؿمترضقؿفومبوظصعقدمؼبماٌلؿقىمواظـدرجوت.موبم
مهلـموػذامعومجعؾفومعرتوحيموسالضؿفومععماظرؤدوءموعبوسيماظعؿؾمجقدة.

تشعرمبـوخؿالفمؼبماٌعوعؾـيمبقـفـوموبـنيماإلرـوراتماظرجـولمألنماجملؿؿـعمممممممم
سؿقعومؼؼؾؾمعـمذلنماٌرأةمؼبماظشغؾمواالدؿفزاءمبؼـدراتفومطؿـومسـدلت،مظـذظؽممممم

رشـؿمعـومضدعؿـفمعــمتضـققوت.مممممممصفلمتعوغلمعـمضغقروتمؼبماظعؿؾموؼبماظؾقً
مضبوولماظلقطرةمسؾكماٌرأةموؼضعماعوعفوماظعراضقؾمظؽؾحمرؿقحوتفو.

دورػومؼبماظعؿؾمصعولمبلؾىمعـومضدعـفمشلـومعــماعؿقـوزاتمعودؼـيموععـقؼـيمممممممم
مواجؿؿوسقي،مجعؾفومتشعرمسؾكماألضؾمأغفومعلموظيمبوظؿلوويمععماظرجؾ.

وٌلـموظقيمطؿـومدـؾؼممممضدممشلوماظعؿؾمػقؼيمعفـقي،مزلقـًمشلـومبوظشـعقرمبممم
ماظذطرموهلـماظقضعقيماالجؿؿوسقيمأوماٌفـقي.

عـمأػؿماحملطوتماظيتمعقزتماٌلورماظقزقػلمترضقؿفومػلماألخرىمظؽـمعـم
معراضؾيمضرائىمإظبمعػؿشيمضرائى.

م:(0)اياظةمرضمم

مؼؼوربم مظطػؾمواحدمسؿؾًممبصؾقيمتلقرلمم02سؿرػو موأم دـي،معؿزوجي

معلؿ مضرائى. معػؿشي مسؾقمماظؾؾدؼوت مظقلوغس مبشفودة مجوععل ماظؿعؾقؿل قاػو

ؼبمصؽيماالروراتماٌؿقدطي،مم2/22دـقاتموػلمعصـػيمم8اضؿصودؼيمشلومأضدعقيم

ععمتغقرلماظدرجوتمصؼط.مملمتشعرمأغفومعلموظيم)رؾقعيمسؿؾفومعـػذة(موػذامملم

ؼلؿحمشلومبودبوذمأومحؿكماٌشورطيمؼبماظؼراراتمظقسمألنمسؿؾفومإداريمحبٌم

ؿعؾؼمبوٌرطزمعلؿؼرةمؼطماٌدؼرمترىمبلنموضعقؿفوماٌفـقيمخوصيمصقؿوموإمنومظؿلؾ
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)المؼقجدمأيمودؼد(مبلؾىمتفؿقشفو،ماألعرماظذيمجعؾفومشرلمعرتوحيمبعدم

مسودؼيم مؼبماظعؿؾ،موععمذظؽمسالضؿفو ماالسذلافمبؼدراتفو مرشؿ طؾحمرؿقحوتفو

فمؼبمععماٌلموظنيموسالضوتماحذلاممععمعبوسيماظعؿؾ.متعذلفمبقجقدماخؿال

مواظعوداتم مأيماظذػـقي متؼقل مطؿو مألدؾوبمسرصقي موبنيماظرجول مبقـفو اٌعوعؾي

ضدممشلوماظعؿؾمػقؼيمعفـقيمأذعرػومم-صوظرجؾمدائؿومأحلـمعـماٌرأةم-اظلوئدةم

سؾكماألضؾمبوظقجقد.معلورػوماٌفينمعؿذبذب،مصعدتمؼبماظدرجوتمثؿمترضًم

)عـمعػؿشيمإظبمرئقليمضلؿممبؿؾقءمعرطزمأسؾكمبلؾىماظؽػوءةمواىفقدماٌؾذوظي

ماٌفـقيم موضعقؿفو مصؿؼفؼرت ماٌـصى معـفو مغزع مضصرلة معدة موبعد احملودؾي(

مأيم متؾذل متعد ممل مظذظؽ متؼقل، مطؿو ماظصػر مغؼطي مورجعًمإظب مغوزل( )حراك

ذبفقد،موأدؾوبماظؿؼفؼرمشرلمعرتؾطيمبوظؽػوءةمواظؼدراتمألنماىؿقعمؼشفدم

مشلومبذظؽموإمنومإدارؼيمحبؿي.

م:12ضمماياظةمر

م معـذم02اظلـ مظؾضرائى ماٌؿـقسي مبوظؼؾوضي متعؿؾ مأرػول، مدون ،عؿزوجي
متلقرل.م2997 مصرع ماالضؿصودؼي ماظعؾقم مؼب مظقلوغس مذفودة مسؾك معؿقصؾي ،

م مضرائى معػؿشي ماظقدطك.مم2/22وزقػؿفو ماإلرورت مصؽي مؼؿضؿـ مدائؿو وػذا
مبودبوذم مشلو مؼلؿح ممل موػذا مإدارؼي مأسؿول متـػقذ ماٌصؾقي مداخؾ وضعقؿفو
اظؼراراتموععمذظؽمذعقرػومسوديمألغفومتعقدتمسؾكمتؾؼلماألواعرمعـماظرؤدوءم
ماٌؽوغيم دونمعـوضشي.موضعقؿفومؼبماظلؾؿماٌفينمهلـًمبوظدرجوتمصؼط،مأعو

ماٌفـقيمصفلمعلؿؼرةمألغفومعوزاظًمتشغؾمغػسماظقزقػي.م

متشعرمبوخؿالفمطؾرلمؼبماٌعوعؾيمبقـفوموبنيماظرجؾماإلرورمدقاءمؼبماظعؿؾ،
حقٌمؼـظرمإظقفمأغفمضودرمسؾكمهؿؾماٌلموظقيمأطـرمعـماٌرأة،موزادمذعقرػوم
بوالخؿالفمأطـرمؼبمػذهماظلـيمبوظذاتمبعدمتؽررمشقوبوتفومبلؾىمايؿؾموػذام
بدورهمسوعؾمعـماظعقاعؾماظيتمأصؾقًمععظؿماٌمدلوتمتؿفـؾفو،مأيمتػوديم

مبؾ مؼب مزفر ماٌؿزوجوتمطؿو موحؿك مايوعالت، ماظـلوء مشلومتشغقؾ مضدم فقؽو.
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اظعؿؾمػقؼيمعفـقيموعؽوغيماجؿؿوسقيمرشؿمأغفومأجوبًمبعدممهلـموضعقؿفوم
ماظلقدققعفـقي.

م:2اياظةمرضمم

دـي،مسوزبي،معؿقصؾيمسؾكمظقلوغسمؼبماظعؾقمماالضؿصودؼيمصرعمم02سؿرػوم
معوظقي.

م مؼبمدـي ماٌؿـقسي ماظؼؾوضي ماظشؾوبمم2987دخؾًمعصؾقي متشغقؾ ؼبمإرور
م،محظقًممبـصىمسؿؾمدائؿمبعدمودوري.2999موبعدمدـؿنيمأيمؼب

ماظػؽيم مؼب معصـػي مبوظشؾوك معقزػي ماذؿغؾً مدائؿ مسؿؾ مسؾك مايصقل بعد
م.2/22

رؾقعيمسؿؾفومإداريمالمؼؿطؾىمابؿؽورمألغفمسؿؾمروتقينمظؽـفمؼؿطؾىمضدرةم
سوظقيمؼبمطقػقيماظؿعوعؾمععماظزبوئـ.مالمؼلؿحمشلومػذاماظـقعمعـماظعؿؾمبودبوذم

مدورػومتطؾقؼماظؾقائحمواظؼراراتمصؼط.اظؼراراتمألنم

اظقزقػيماظيتممتوردفومحوظقومالمتشعرمصقفومبوالرتقوحموالمتعؽسمرؿقحوتفوم
وإذامملمتؿقلـموضعقؿفوماٌفـقيمواالجؿؿوسقيمصنغفومتـقيماٌغودرةمواظؾقٌمسـم

معؽونمآخرمودمصقفمطؿومضوظًمعؽوغؿفو.

عـؾؿومطوغًمتلعؾمهلـًموضعقؿفوماظلقدققعفـقيمسؾكماظعؿقممظؽـمظقسم
موععمذظؽمادؿطوسًمأنمتؿؽقػمععماألوضوع.

وصقؿومؼؿعؾؼممبفوالتماالخؿالفمؼبماٌعوعؾيمبقـفوموبنيماظرجؾماإلرورمػلم
مغػلفومتعذلفم"أنماظرجؾماإلرورمؼلؿطقعماظؼقومممبفوممأسؾكمعـماٌرأةماإلرور".

مادؿطوسوتمعـمخاللماظعؿؾماطؿلوبمعؽوغيماجؿؿوسقيموإثؾوتمذاتفو،موعـ
ماظقزقػل،مرشؿمأغفومالحظًمتراجعموػذام أػؿماحملطوتماظيتمعقزتمعلورػو

عقزػيمذؾوك،مظؽـمميؽـمأنمغؼقلمأغفومحلـًمم-بلؾىماظعؿؾماظذيمتؼقممبف
وضعقؿفومبويصقلمسؾكمسؿؾمدائؿمألغفمعـماظصعىمحوظقومهؼقؼمذظؽ،مألنم
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ؿشغقؾمسؼقدماظعؿؾماٌؼدعيمظإلروراتمػلمسؼقدمعومضؾؾماظؿشغقؾموػلمدقوديماظ
ماٌؿؾعيمؼبمدققماظعؿؾمحوظقو.

م:11اياظةمرضمم

دـي،مسوزبي،مهؿؾمذفودةمظقلوغسمؼبمايؼققمواظعؾقممم05تؾؾغمعـماظعؿرم

ماالدارؼي.

وهصؾًمسؾكمسؿؾمدائؿمم2999اظؿقؼًممبصؾقيمعػؿشقيماظضرائىمدـيم

بعدممموردؿفومظقزوئػمعؿـقسيموؼبمعصوحلمزبؿؾػيمؼبمصذلاتمعؿؼطعي.ممتورسم

مو موػذامحوظقو مبوٌصؾقي ماظؿقوضفو معـذ مغػسماظعؿؾ مضرائىموػق معػؿشي زقػي

ماظؼراراتم مادبوذ مؼب مبوٌشورطي مشلو مؼلؿح موعرطزػو مادارؼي. مرؾقعؿف اظعؿؾ

اظؿـظقؿقيماظؿطؾقؼقيمظؽـمؼبمشوظىمايوالتمدورػومتـػقذيموععمذظؽمتعوغلمعـم

ظذظؽمم،2/22مضغقروتمأثـوءمتلدؼيمسؿؾفو.معصـػيمؼبمصؽيماإلروراتماٌؿقدطي

عومحؼؼؿفمعـمصعقدمؼبماظلؾؿماٌفينمػقماظدرجيمصؼطموػلمتربطمسدمماظؿقلـم

مبعدممصعوظقيماظـؼوبي.

تشعرمبوالخؿالفمبقـفوموبنيماظرجؾماإلرورموأدوسمػذاماالخؿالفم"ايؼرةم
مواظؿفؿقش"موػذامملمؼلؿحمظؾؿرأةماإلرورمبؿقظلمعـصىمضقودي.

مطؿو ماجملؿؿع، مؼب موعؽوغي معرطز ماظعؿؾ مشلو مخالظفممضدم محلـًمعـ أغفو
موضعقؿفوم ماالجؿؿوسل. ماظقدط مؼب مربذلعي موأصؾقً ماٌعقشل علؿقاػو

ماظلقدققعفـقيمؼبمهلـمعلؿؿرمخوصيماٌودؼيمعـفو.

م:11ماياظةمرضم

مبصؾقيمعػؿشقيمم2999دـي،مسوزبيمبدأتماظعؿؾمؼبمدـيمم05ؼؾؾغمسؿرػوم

معلؿقاػ ماألوظب. مبوظدرجي مععـقؼي ماظعؿؾ مدواصع موطوغً مجوععلماظضرائى و

م مؼبماظػؽي معصـػي معوظقي( مصرع ماالضؿصودؼي متغقرلمم2/22)ظقلوغسمؼبماظعؾقم رشؿ

اظدرجيم)ؼعينماالدؿػودةمعـماظذلضقيمبدرجي،مإالمأنمعؽوغؿفومؼبماظلؾؿماٌفينم
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علؿؼرة،مملمهؼؼمحراطومصوسدامبوالغؿؼولمعـمعـطؼيمإظبمعـطؼيمحوصظًمسؾكم

غفومؼبمعـصىمعلموظقيمؼلؿحمعػؿشيمضرائىموععمذظؽمتشعرمأم-غػسماظقزقػي

مشلومبودبوذماظؼراراتمرشؿمأنمدورػومؼبماألصؾمتـػقذي.

تشعرمبوظؿقترمواالضطرابمسؾكماظرشؿمعـمأنمعؽوغؿفوماظلقدققعفـقيمعؼؾقظيم
مصؽؾم ماظعؾقو، مظؾؿراطز ماظرجول متؾقء مؼب مبوظؿؿوؼز ماظشعقر مإظب مذظؽ مؼعقد ورمبو

مو مورئقسماظؼلؿ( م)سددػـمثالثي(ماٌلموظنيمبوٌصؾقيمرجولم)عدؼر طؾماظـلوء
مؼبماٌصؾقيمخوضعوتمألواعرماظرؤدوءماظرجولموممورديمايؼرةمواظؿفؿقش.

وعـمػـومصننمذبولماالخؿالفمبنيماالروراتماظـلقؼيموإروراتماظرجولمػقم
ماظذيم"ملمميـحمشلومعـصىمضقوديموعلمولمؼبماٌصؾقي".

اظعؿؾمعـمموععمذظؽموضعقؿفوماظلقدققعفـقيمؼبمهلـمبػضؾمعومضدعفمشلو
ماعؿقوزاتمعودؼيموععـقؼيموغػلقي.

مخاعلا:مغؿائجماظؾقث

معلؿقىم مسؾك موغؿوئٍ ماظعوعي ماٌدؼرؼي معلؿقى مسؾك مغؿوئٍ متلفقؾ ميؽـ
ماٌصوحلماظـالثيماظؿوبعيمظدائرةماظؾلؾوس.

مأوال:مسؾىمعلؿوىماٌدؼرؼة

مإظبمتطؾقؼم-2 ماٌؾوذرة ماٌؾػوتمواٌؼوبؾي مدرادي معـمخالل م32/00متقصؾـو
موذظؽمبقجقدمجـسم مصؼطمسؾكمم2ؼبمتقظلماٌـوصىماإلدارؼيماظعؾقو ماعرأة إرور

إروراتمم55علؿقىماٌدؼرؼيمبؽوعؾفوموتشغؾمعـصىمغوئؾيموعدؼرةمعـمذبؿقعم
مسؾقوموػقمعومؼدسؿمصؽرةماحؿؽورماظؼقودةمعـمررفماإلروراتماظرجول.

،ماظؿػووتماظؽؾرلمؼبمايراكماظصـوسدموهلـنيماٌرطـزمواٌؽوغـيماٌفـقـيمممممم-0
إرـورممم32علـموظقيمإدارؼـيمعــمذبؿـقعمممممم00أيمم%05490صوٌلموظقيمضدرتمبــمم

مسوظلمعـماظرجول،مععماظعؾؿمأنمطؾماظؼقودةمرجوظقي.
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مثاغقا:مسؾىمعلؿوىمعصاحلماظدائرة:

متؿؿؿعـمم-2 معؿقدطي مأو مطوغًمإروراتمسؾقو مدقاء ماإلروراتماظـلقؼي طؾ
م) مطؾفـ مميوردـ مإذ ماظقزقػل، مدم7بوألعون مسؿؾ مزلحمإرورات( معو موػذا ائؿ.

بوالدؿؼرارمؼبماظعؿؾموهلـماظقضعقيماظلقدققعفـقيمسؾكماظعؿقم،مطؿومسدلتم
عـمايوالتموػذامعومصؿحمظؾؾعضمعـفـماٌلوػؿيمؼبمادبوذماظؼراراتم%م72420

بلؾىمتلؾطماٌدؼرمأومم%57422ؼبمحنيمػؿشًم%م20485وػقمعومأجوبًمسـفم
معـو مإظب محؿكمالمتصعد ماٌرأة مسرضؾي مطؿومحملووظي ماظعؿؾ مظطؾقعي مأو صىمسؾقو

م(.0دؾؼماظؿقضقحمؼبماىدولمرضؿم)

،ماألعرم%85472موػقمعومضدرم3/7طؾماإلروراتمتؼرؼؾومدورػـمتـػقذيمم-0
لموظقيموتؾقءماظؼقودةماظيتماحؿؽرػوماٌاظذيمطؾحمصعقدماٌرأةماإلرورمإظبمعراطزم
وغؿشورماٌرأةموػقمعومؼقحلمبم%3240اظرجول،مرشؿمتقجفماٌرأةمسبقماإلدارةمبـم

ماتضحم معقداغقو مظؽـ ماظؼقودة، مؼب ماظرجؾ موعشورطؿفو مسدؼدة معراطز مؼب اإلرور
ماظعؽسمبوٌصوحلماظـالثي.

م معدراءماٌصوحلماظـالثيمرجولم)طؾمعصؾقيمعدؼرػومرجؾمصقعطقـو م0وجدغو

م ماظعدد مصقصؾح مرجول، مثالثي( م)وػؿ ماٌدراء مغقاب مطؾ إروراتمم3/8عدراء(،

م مم25رجولمعـمذبؿقع مؼعينمتقصرمإرور موػذا اٌقزسنيمسؾكماٌصوحلماظـالثي،

م مبـ مظؾرجول ماظعؾقو ماإلدارؼي مواٌراطز ماظؼقودة م%75صرصي م، سـدمم%22408تؼوبؾفو

م(.2وػلمايوظيمرضؿم)م2/7اإلروراتماظـلقؼيم

مبذػـقيمم-0 مواٌـوصىماإلدارؼيماظعؾقو،مالمؼػلر ماظرجؾمظؾؼقودة إنماحؿؽور

مسؾكمأغ مإظبماٌرأة مؼػلرماظرجؾموغظرتف موبوظؿوظلمسرضؾؿفو،موإمنو مأضؾمطػوءة فو

ماالجؿؿوسقيم مواإلطراػوت ماإلدارة ماظروتقينمداخؾ ماظعؿؾ مإظب مأؼضو ماٌرأة مبقؾ

خوصيماٌؿزوجوتمظؽلمتؿؿؾصـمعـماٌلموظقيمحؿكمالمترتؾطمبنجؿؿوسوتمخورجم

أوضوتماظعؿؾمواالظؿزامممبومهؿؿفماٌلموظقيمعـمعفوممتلؿدسلماظؿـؼؾ،مواغطؾؼم
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م م)ػذا مرضؿ مايوظي ماًوصم2سؾك ماًورجل ماظعؿؾ مسـ متـوزظً مسـدعو ،)

ممبؿورديماٌؿوبعيمواظرضوبيمواظؿػؿقشمألغفومتشعرمبنحراج.

موػذامم-2 ماإلرور مواٌرأة ماإلرور ماظرجؾ مبني ماٌعوعؾي مؼب ماخؿالف ػـوك

االخؿالفمملمؼؾـكمسؾكمعمذراتماظؽػوءةمواظؼدراتماظػردؼي،مبؾمارتؾطمبوظـؼوصيم

لوئدةماٌرتؾطيمبذػـقيمتػققماظرجؾمسؾكماٌرأةمواظؿؼؾقؾمعـمذلغفومؼبماحملؾقيماظ

ماظعؿؾ،موتطؾقؼماظعرفم"ػـمغوضصوتمسؼؾ".

ماإلرورم مظؾؿرأة ماٌفـقي مأنمتغرلماظقضعقي ماظـؿوئٍماٌقداغقي معـ مغلؿكؾصف عو

ماظرجؾم معؿقضػمسؾكمتغرلمذػـقي مبوظؼقودة متلؿحمشلو مسؾقو مإظبمعراطز واظصعقد

ةمضصقرماٌرأةموسدممهؿؾفوماٌلموظقيمعـمجفيموضرورةمغضولمواالبؿعودمسـمصؽر

متؾؼكم موال موجقدػو متـؾًمعـمخالشلو مسؾقو مإدارؼي معراطز متؾقء مأجؾ معـ اٌرأة

توبعيمظؾرجؾمعـمجفيمثوغقي،مألنمعقؾماٌرأةمإظبمغقعمربدودمعـماألسؿولمػقم

ماظذيمأغؿٍمأؼضوماظؿؿوؼزماىـلل.

مـلقؼيمحقل:وظذظؽممتققرتماضذلاحوتماإلروراتماظ

تغرلمغظرةماجملؿؿعمسبقماٌرأةم)عؽوغفوماظؾقً(مسـمررؼؼمإغشوءمعبعقوتم-
ماإلروراتم معبعقي مشرار مسؾك مواإلطراػوت ماظضغقروت معـ ميؿوؼؿفو ربؾقي

ماظـلقؼيممعـمأجؾماٌلوواةماظيتمتلدلًمبوىزائرماظعوصؿي.

ماٌؿعؾؼمبوظصعقدمؼب- مخوصي مؼبمايراكماظصوسد معمذراتمسؼالغقي مإسؿؿود
ماٌراطزمواظلؾؿماٌفينم)طػوءةموضدراتموأضدعقيمواغضؾوطمؼبماظعؿؾ(.

ماظؾقؾؾوشراصقا
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م.2992.م2اظدرادوتماظعؿوظقيممبفؾسماظؿعوونماًؾقفل".مطم

مثاغقامباألجـؾقة:
5- Derras Omar. "mobilité socioprofessionnelle des cadres". Cahiers du 

Crasc. N° 2. 2001 

6- Devis Kemel. "intégrer les femmes au processus de développement". 

Rabat. 

7- Khoudja Souâd. "Nous les Algériennes". Ed Casbah. 2002. 

8- Mahjoubi Mounjia. " la femme et l'emlpoi". Communication présentée 

lors de la conférence sur la femme et l'emploi. 10 et 11 juin 1998. 

9- Sainsaulieu R. "sociologie de l'entreprise", presse de la formation des 

sciences politiques et Dalloz. 3
ème

 ed. 1997. 

10- Trihi Souâd. "Les travailleuses à l'enjeu de la reproduction de la force 

travail". Tunis 1998. 

11- Wornacott P. "économics" Third ed. Magrowhilt. International ed. 

1986. 


