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- THE ALGERIAN WOMAN AS A MODELLinda KESRI
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Abstract
One of the most important development goals in the Arab
countries lies in the issue of empowering Arab women and
increasing their participation in economic life. All researchers in
the field of sustainable development agree that there is no room
for progress or sustainable development without the positive and
effective participation of women in economic, political and societal
construction. Maybe one of the most prominent examples of this
participation is that the role played by women and the
mechanisms developed by some Arab countries in order to employ
their productivity for economic growth and sustainable human
development today needs an assessment to monitor the various
obstacles that stand in the way as a stumbling block. For the
Algerian women who have recently entered several fields,
including the politician and the parliamentarian, have proved that
they are capable of going into areas that were the preserve of men
in a society that has not yet been rid of the male domination
referred to by several social researchers, most notably the
anthropologist Pierre Bourdieu. Algeria today is on a threshold of
experience and awareness that makes it play an active role in
social, human and economic development, but the opportunities
available to women within the human resources development
system remain inadequate and our duties today and more than
ever need to overcome those problems that hinder the process of
women empowerment and their participation in it, because
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responsibility is shared between the society with its members and
the official state institutions.
In this article, we will try to address the issue of the societal
responsibility of Algerian women and their children in the work
market in general and in the most serious way to enable them to
increase participation in the human resources development
system, and we will start from the following problematic: what are
the obstacles to the empowerment of Algerian women and their
participation more in the system of Human resources
?development
Keywords: Women, Human Resources Development System,
Sustainable Development, Male domination.

معيقات تمكين المرأة من المشاركة في منظومة تنمية الموارد البشرية :المرأة الجزائرية أنموذجا
ليندة قصري

2

الملخص

إن أحد أهم أهداف التنمية يف األقطار العربية تكمن يف مسألة متكني املرأة العربية وزيادة
مشاركتها يف احلياة االقتصادية وقد أمجع جممل الباحثني يف جمال التنمية املستدامة أنه ال جمال
للتقدم وال لتحقيق التنمية املستدامة دون مشاركة إجيابية وفعالة من املرأة يف البناء االقتصادي
والسياسي واجملتمعي .ولعل منظومة تنمية املوارد البشرية من أبرز مناذج هذه املشاركة اذ أن الدور
الذي تلعبه املرأة واآلليات اليت وضعتها بعض الدول العربية يف سبيل توظيف إنتاجيتها لصاحل
النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة حتتاج اليوم اىل تقييم لرصد خمتلف املعيقات اليت تقف
حجرة عثرة أمام هذه املسرية .وعن املرأة اجلزائرية اليت دخلت مؤخرا جماالت ع ّدة مبا فيها السياسي
والربملاين أثبتت أهنا قادرة على خوض جماالت كانت حكرا على الرجل يف ظل جمتمع مل خيلص
بعد من اهليمنة الذكورية اليت أشار اليها باحثني اجتماعيني عدة وعلى رأسهم األنثروبولوجي بيار
بورديو .فاملرأة اجلزائرية اليوم على عتبة من التجارب والوعي جتعلها تلعب دورا فعاال يف التنمية
االجتماعية والبشرية واالقتصادية ،لكن تبقى الفرص املتاحة هلا يف اطار منظومة تنمية املوارد
البشرية غري كافية وواجباتنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى تستدعي تذليل تلك املشكالت اليت
تعيق عملية التمكني واملشاركة أمامها ،ذلك أن املسؤولية تشاركية بني اجملتمع بأفراده ومؤسسات
الدولة الرمسية .يف هذا املقال ،سوف نعاجل مسألة املسؤولية اجملتمعية للمرأة اجلزائرية وولوجها يف
سوق العمل عامة وبوجه أخض ما حيول دون متكينها من زيادة املشاركة يف منظومة تنمية املوارد
البشرية.
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الكلمات المفتاحية :املرأة ،منظومة تنمية املوارد البشرية ،التنمية املستدامة ،اهليمنة الذكورية.

مدخل:

من أبرز ما شهده القرن العشرين تلك التحديات اليت واجهت املرأة عموما والعربية على وجه اخلصوص فيما خيص دخوهلا
عامل الشغل ومشاركتها يف التنمية املستدامة .وقد أصبحت املرأة العاملة من بني املؤشرات واألسس الثابتة اليت يقاس هبا تقدم
اجملتمعات .لقد أضحت التنمية اليوم بكل ما تنطوي عليه من مضامني اقتصادية واجتماعية وثقافية ضرورة ومطلبا ملحا
للمجتمعات املعاصرة وعليه أصبح أيضا من الضروري تعزيز مشاركة املرأة ومتكينها أكثر يف جمال العمل مبا يف ذلك منظومة
تنمية املوارد البشرية .إن املرأة العربية على غرار نظرياهتا يف العامل عرفت حمطات تارخيية برهنت من خالهلا على الدور اجلوهري
الذي تلعبه يف تنمية اجملتمع ككل بالرغم من كل املعيقات اليت تعرتضها واليت تكمن أساسا يف اخلصوصيات الثقافية
واالجتماعية جملتمعاتنا العربية .قد نذكر على سبيل املثال اهليمنة الذكورية السائدة يف معظم اجملتمعات العربية مبا فيها اجملتمع
اجلزائري .فبالرغم من الكثري من العراقيل اليت اعرتضت املرأة اجلزائرية ّاال أنه كانت هلا اسهامات كبرية يف بناء وتنمية اجملتمع
اجلزائري منذ الثورة التحريرية حني جاهدت وناضلت جنبا اىل جنب مع الرجل للتخلص من قيود املستعمر ونيل االستقالل،
مث برهنت يف مرحلة موالية (بعد االستقالل) عن وجودها وعن جدارهتا لتحضي بفرص التعليم واالرتقاء يف جمال العلم واملعرفة
وهذا ما ساعدها على تأكيد دورها من خالل الولوج اىل عامل الشغل واىل سوق العمل لتشغل مناصب أساسية وأصبحت
بذلك عضوا فاعال للدفع بعجلة التنمية االقتصادية وبالتايل االجتماعية والسياسية.
ان أهتمامنا مبسألة مشاركة املرأة يف منظومة تنمية املوارد البشرية دفعنا للقيام بدراسة ميدانية –أنثروبولوجية -مبدينة تلمسان
للكشف عن معيقات متكني املرأة اجلزائرية من املشاركة يف منظومة تنمية املوارد البشرية ،وانطلقنا من االشكالية اآلتية :ما هي
معيقات متكني املرأة اجلزائرية ومشاركتها أكثر يف منظومة تنمية املوارد البشرية؟

أهمية الدراسة:





االطالع على نماذج ريادية في تنمية املرأة الجزائرية وتمكينها.
الكشف عن مختلف املبادرات والسياسات املتبعة لتمكين املرأة الجزائرية من املشاركة في منظومة
تنمية املوارد البشرية.
التعرف إلى املعيقات واملشكالت التي تواجه برامج تمكين املرأة في الجزائر (رواسب الهيمنة الذكورية في
املجتمع الجزائري).
البحث في سبل وآليات تعزيز دور املرأة العربية في منظومة تنمية املوارد البشرية العربية.

أهداف الدراسة:
 التعرف إلى أشكال االستثمار املجدي والنافع في مشاركة املرأة الجزائرية.
 تعزيز مشاركة املرأة الجزائرية في املجال االقتصادي مع التأكيد على ضرورة توظيف إنتاجيتها لصالح
النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة.
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ّ
 التعريف بقدرات املرأة الجزائرية من أجل تمكينها داخل ّ
ّ
كآلية من ّ
والعامة ّ
آليات
الخاصة
املؤسسات
ّ
التنمية املستدامة.
 تذليل املعيقات واملشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية املرأة وتمكينها في الجزائر.

مجتمع البحث:

كان حبثنا ميدانيا بالدرجة األوىل حبيث استوفت عينة الدراسة مخسون ( )50امرأة من النساء العامالت داخل مؤسسات
عمومية وخاصة ،من مستويات تعليمية خمتلفة ،تعملن يف مناصب مهنية خمتلفة تتدرج من رتبة اطار سامي اىل املوظفة
البسيطة.

منهج الدراسة:
اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي لرصد وحتليل آراء ومواقف النساء من كل اجلهود اليت تبذهلا السلطات
اجلزائرية لتعزيز متكني املرأة اجلزائرية وكذا للكشف عن خمتلف الصعوبات والعراقيل اليت تعرتض هذه النساء العامالت يف
الكمي إلجراء بعض االحصاءات لقياس بعض املؤشرات ذات
منظومة تنمية املوارد البشرية .كما استندنا أيضا اىل األسلوب ّ
أمهية جوهرية يف فهم هذه الظاهرة .ان قراءة بعض األرقام م ّكنتنا من رصد التوجهات الكربى للمرأة يف منظومة املوارد البشرية
توزعها يف شىت ا لقطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها ،كما استعملنا تقنيتني أساسيتني يف
ونسب ّ
املطولة.
البحث األنثروبولوجي ومها :املالحظة باملشاركة واملقابلة ّ

اإلطار الزمني والمكاني:

متّت هذه الدراسة مبدينة تلمسان – اجلزائر -على مستوى عدة مؤسسات عمومية وخاصة أغلبها مؤسسات مالية (بنوك
ومصارف) وكذا ادارات جهوية ومديريات فرعية لشركات كربى متواجدة مبدينة تلمسان .أما عن مدة البحث فقد تع ّدت
األربعة أشهر من شهر فيفري اىل أواخر شهر ماي  2019أعددنا خالهلا عددا من املقابالت ( 50مقابلة) مع عينة
مطولة سعينا من خالهلا اىل استنطاق واقع نساء عامالت يف منظومة تنمية املوارد البشرية على
البحث ،أغلبها كانت مقابالت ّ
نعرج قليال على أبرز احملطات التارخيية
اختالف مناصبهن ومستوياهتن التعليمية .لكن لفهم وضع املرأة اجلزائرية الراهن ال بد أن ّ
مرت هبا وكذا أكرب التحديات اليت خاضتها القتحام جماالت عدة داخل اجملتمع اجلزائري بكل ما حيمله من خصوصيات
اليت ّ
اجتماعية وثقافية.

المرأة الجزائرية والثورة التحريرية:

التف
اندلعت الثورة التحريرية ض ّد االستعمار الفرنسي يف الفاتح من نوفمرب 1954م ،حتت قيادة جبهة التحرير الوطين .و ّ
الشعب اجلزائري حتت لوائها ،وصدقت بذلك مقولة العريب بن مهيدي” :ألقوا بالثورة اىل الشارع فان الشعب سيحتضنها ”،
وتوح ّدت كلمة الشعب عرب خمتلف ربوع الوطن ألول مرة منذ دخول املستعمر الفرنسي سنة 1830م (ونيسي زهور،
 ،1996ص  .)206أما عن املرأة اجلزائرية فقد لعبت دورا جوهريا يف الثورة التحريرية داخل وخارج اجلزائر من خالل
مقاومتها ونضاهلا بكل قوة وشجاعة جنبا اىل جنب مع أخيها الرجل أثناء خمتلف املقاومات الشعبية ض ّد االستعمار الفرنسي
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مث خالل ثورة نوفمرب 1954م ويكفي ضرب مثال عن فاطمة نسومر اليت قادت جيشا كامال يف اجلبال وأعرتف بشجاعتها
قادة احلرب الفرنسية أين لُقبت جبان دارك جرجرة(.ن.مرمي ،2016 ،ص )1
ا ّن املشاركة التارخيية الفعلية للمرأة اجلزائرية يف صفوف الكفاح املسلح كان عرب تأديّة مهام عديدة اقتضت عليها درجات
خمتلفة من االلتزام واخلطورة ،فحقق هذا املخلوق الضعيف جسديا ولكن املفعم بالقوة الروحية العظيمة التص ّدي لتعسف وقهر
املستعمر الغاشم واملسامهة يف حترير اجلزائر(بوقصبة شريف ،2015 ،ص ص )88-84
كانت الثورة التحريرية اجلزائرية ض ّد االستعمار الفرنسي إحدى أقوى الثورات اليت انتزعت االستعمار بفعل تعبئة جزء كبري من
الشعب على اختالف مستوياهتم العلمية واالجتماعية ،فتجسدت مسامهة املرأة اجلزائرية يف طهو الطعام للمجاهدين والتمريض
اذ أن الكثري من النساء كن ممرضات يق ّدمن اإلسعافات األولية جلنود جي التحرير ،وقد كان هلؤالء النسوة نشاطا بارزا حىت
قبل اندالع الثورة اجلزائرية ،ويذكر الكثري من اجملاهدين أن املراكز الصحية جلي التحرير الوطين كان هبا الكثري من اجملاهدات
اللوايت كن يق ّدمن اإلسعافات للمجاهدين اجلرحى أو حىت للمدنيني ضحايا العدوان الفرنسي(.عمار قليل ،ص )370
على صعيد آخر ،كان على املرأة إعداد خمابئ خاصة للمؤن كانت تنقل إليها األغذية واأللبسة ،وكانت هذه املراكز قريبة من
الدواوير واملداشر ،وكثريا ما يتعرض سكان البوادي إىل الوشاية لدى السلطات الفرنسية ،مما ينجر عن ذلك محالت تفتي أو
قصف وتدمري للمداشر (أنيسة بركات ،ص  )101وبذلك كانت املرأة هي املنسق وهي اجملاهدة يف ميادين القتال والفدائية
يف املدينة واإلدارية واملعلمة واحملافظة السياسية …اخل ،وقد جتلّت مسامهة املرأة أيضا يف املعارك اليت قادها جي التحرير ضد
ا لقوات الفرنسية يف مجيع املناطق والواليات ،وقد نذكر هنا مثاال حيا وهي معركة اجلرف الثانية سنة  ،1955وذلك بتموين
جنود جي التحرير ،ودفع األطفال الصغار إىل اعرتاض قوافل العدو الفرنسي ،ووجدنا يف قوائم الشهداء العديد من أمساء
النسوة اللوايت استشهدن دفاعا عن اجلزائر ،نذكر هنا" :بوقرة زرفة ،جابري العارفة ،بن جنوع اخلامسة ،غالب فاطمة ،برامهية
الشهبة ،منصورية عائشة ،منسل خدجية ،ليتيم صاحلة" ،وتاريخ الثورة حيتفظ بأمساء املئات من الشهيدات (.وثيقة تارخيية،
املتحف الوطين للمجاهد)
اذن ،فاملرأة اجلزائرية شاركت يف أحداث البالد بكل ما لديها من جهد بدين ومعنوي وبالكلمة اللفظية تتغىن لتُثري محاس
اجملاهدين واجملاهدات،لتدفع بذلك الثورة اىل األمام بصمود وجبرأة مما يزيد الثوار اصرارا وعنادا أكثر ،وكانت تُقدم املثال
بشجاعتها وتضحياهتا يف سبيل احلرية،فكان منها اجملاهدة والشهيدة واألمساء عديدة وعديدة يف ذلك ،وهناك الكثريات من
اجملهوالت يف السهول واجلبال ،يف التالل والصحاري( .لونيسي ابراهيم ،2002 ،ص )2

المرأة العاملة والهيمنة الذكورية:

شهد القرن املاضي ارتفاعا حمسوسا لنسبة مشاركة املرأة اجلزائرية يف سوق العمل وذلك نتيجة ملؤشرات عدة أمهها ارتفاع
املستوى التعليمي للمرأة وتدين القدرة الشرائية لدى األسر اجلزائرية نسبة اىل تدهور الوضع االقتصادي للبالد مما دفعها اىل
اخلروج اىل عامل الشغل لتساهم هي أيضا يف رفع الدخل األسري واثراء امليزانية من أجل حياة أفضل .خرجت املرأة اجلزائرية اىل
عامل الشغل لتساهم من جانبها يف تنمية حياة أسرهتا واجملتمع ككل من خالل مشاركتها يف التنمية االقتصادية للبلد .وقد
أثبتت العديد من الدراسات يف هذا الصدد وسعت حنو إبراز العالقة بني تعليم املرأة اجلزائرية ومعدل مشاركتها يف سوق العمل
من خالل التطرق إىل التطور الكمي الذي مر به التعليم يف اجلزائر مبختلف مراحله بصفة عامة وتعليم اإلناث بصفة خاصة،
وقد أشارت اإلحصاءات املتعلقة باملشاركة االقتصادية إىل وجود عالقة طردية بني تعليم املرأة اجلزائرية ومعدل مشاركتها يف
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سوق العمل .لكن اجلدير بالذكر هنا هي تلك املعيقات اليت تعرتض املرأة العاملة سواء يف بيئة (مكان) العمل أو يف األسرة
ذاهتا ناهيك عن اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية جملتمعنا واليت تعرقل كل جهود املرأة اجلزائرية لالندماج يف سوق العمل
وأحيانا قد تعرتض مسريهتا لتقلّد مناصب هامة وراقية اقتصادية وسياسية ولعل أبز مثال على هذا النموذج من املعيقات ،ما
مساه األنثروبولوجي بيار بورديو من خالل دراسته للمجتمع اجلزائري ب"اهليمنة الذكورية" اليت تع ّد من أبرز السمات الثقافية
للمجتمع اجلزائري .إ ّن اهليمنة الذكورية ليست جمرد تسمية كالمية ،كما ال ميكنها أن متحي فقط بفعل سحر جملّي (بيري
بورديو ،2009 ،ص  ، )153ما دامت التعارضات اليت جتسدها بني الذكور واإلناث جتد رعايتها وتعزيزها يف الثقافة املؤبدة،
التبجحات اليت مثلها فالسفة ما بعد احلداثة ممن أنكروا الثنائيات و ّادعوا جتاوزها ،بينما هي متجذرة يف األجساد
ض ّد كل ّ
والبنيات الالشعورية االجتماعية والتارخيية (بيار بورديو ،نفس املرجع ،ص ص .)154-153
يكرس تلك اهليمنة الذكورية يف شىت ميادين احلياة اليومية مبا فيها
ان اجملتمع اجلزائري على غرار سواه من اجملتمعات العربية ّ
عامل الشغل وبذلك تتعثر جهود النساء الالئي حتاولن االبداع املهين وا ّن االنتماء إىل عامل النساء ليس فقط انتماء إىل مجاعة
موصومة ،بل هو انتماء موصوم يف ذاته ،وتتساوى يف ذلك املرأة املرتأسة إلدارة شركة كربى مع العاملة البسيطة ،أل ّن استبطان
النظام الذكوري واخلضوع له قاسم مشرتك بينهن ما عدا استثناءات قليلة جتاوزت التقسيم التقليدي بني املذكر واملؤنث( .بيار
بورديو ،نفس املرجع ،ص )141
على صعيد آخر ،تقرتن اهليمنة الذكورية داخل اجملتمع اجلزائري حسب بيار بورديو مبا مساه بالعنف الرمزي ،وقد اجته بورديو إىل
تفكيك اهليمنة واخلضوع كجدل يقوم بني قطيب املعادلة :الرجال والنساء ،وذلك يف سياق ما يسميه بـ "العنف الرمزي"
كرس فيها
كمفهوم بلوره يف دراسات سابقة .واحلال أنّه ليس جمرد مفهوم بل نظرية قائمة (بيار بورديو ،1977،صّ )11
أخف من العنف املادي كما قد يتصوره عامة الناس ،وقد يكون عنفا ناعما ال حمسوسا،
فكرة أن العنف الرمزي ليس بالضرورة ّ
كل األحوال قائم وواقع،
مادام غري مرئي وال ينتبه له حىت من قبل ضحاياه (بيار بورديو ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،)8لكنه يف ّ
حمملة بعالقات
ترسخه الثقافة بتحويله إىل ترسيمات ( )Schemesال واعية ،ميتد عملها إىل تقسيم األشياء واألشكالّ ،
كل الشروط الكافية والضرورية الستدامته
اهليمنة واالستغالل ،مفردة للمذكر ما ال تفرده للمؤنث؛ من هنا جيد فيها هذا العنف ّ
( بيار بورديو ،نفس املرجع ،ص  )9وعليه فـ "أساس العنف الرمزي ال يكمن يف الضمائر املخدوعة اليت يكفي تنويرها ،بل يف
استعدادات معرية على بىن اهليمنة" (.بيار بورديو ،مرجع سبق ذكره ،ص  )71وعليه ،فقد خلصت دراسته اىل اجلزم بأن
العنف الرمزي ال يتحقق إال من خالل "فعل معرفة وجهل عملي ميارس من جانب الوعي واإلرادة ،ومينح "سلطته املنومة" إىل
كل متظهراته وإيعازاته وإحياءاته وإغراءاته وهتديداته ومآخذه وأوامر دعوته إىل االنضباط" ( بيار بورديو ،نفس املرجع ،ص
ّ
. )72
يف نفس السياق ،قد ينجر عن تلك اهليمنة الذكورية مسألة أخرى ال تقل خطورة عنها ومن شأهنا أن هتدد مصري أي امرأة
جتسد فعال جتليات العنف الرمزي و الذي ميارسه اجلنس الذكوري
عاملة يف جمال الشغل وهي مسألة "التحرش" .اهنا ظاهرة ّ
على املرأة العاملة خاصة اذا كانت ناجحة يف عملها ،اذ تتعرض بعض السيدات العامالت يف األماكن املختلطة للتحرش من
الزمالء يف أماكن العمل ،والذي ختتلف مظاهرة إما بإلقاء العبارات واملعاكسات أو اإلقدام على تصرفات ال أخالقية تع ّد
منافية لالحرتام ،مما قد يشعر املرأة باإلذالل واإلحراج املليء باخلوف والصمت وهذا امنا يؤثر سلبا على تأدية املرأة ملهامها،
وحيدث هلا توترا نفسيا وعصبيا قد يؤدي أحيانا اىل اعتزاهلا العمل.
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وأخريا يؤكد بيار بورديو أن املدخل احلقيقي للح ّد من اهليمنة الذكورية هو "ثورة يف املعرفة" تستوعب خمتلف تأثريات اهليمنة
املمارسة ،من خالل تواطؤ موضوعي بني البنيات املستدجمة لدى النساء والرجال على السواء ،وبني املؤسسات واهليئات اليت
تولّد النظام الذكوري بوصفه جزءا من النظام االجتماعي ككل (بيار بورديو ،نفس املرجع ،ص )172

المرأة العاملة ومنظومة تنمية الموارد البشرية:

عرف تنمية املوارد البشرية بأهنا إعداد العناصر البشريّة بالشكل الصحيح الذي يتفق مع االحتياجات اخلاصة باجملتمع ،وأن
تُ ّ
يكون ذلك اإلعداد على أساس أن زيادة قدرة اإلنسان ومعرفته تساعد على زيادة استغالل املوارد الطبيعية ،وزيادة اجلهود
والطاقات كما ويتم تعريف تنمية املوارد البشرية بأهنا زيادة القدرات ،واملهارات ،واملعرفة اخلاصة بالقوى العاملة اليت لديها
يتم اختيارها من خالل القيام باختبارات خمتلفة (بارك نعيمة ،2004 ،ص
القدرة على العمل يف شىت اجملاالت؛ حيث ّ
.)275
إن تنمية املوارد البشرية باتت يف وقتنا الراهن غاية لتحقيق التكامل بني منظومة العمل يف القطاعني العام واخلاص ،واقرتنت
مبسألة هامة أال وهي عملية التخطيط ألن العنصر البشري بقدراته وكفاءاته هو أهم مورد وغدت ظاهرة التخطيط من الظواهر
العاملية يف وقتنا احلاضر ،فقد اهتمت به الدول ،باعتباره منهجا أو أسلوبا حلل مشكالهتا ،ووسيلة فعالة للنهوض مبستواها
(ابراهيم عبد العزيز شحا ،1985 ،ص  )153وإذا كان التخطيط يعد عمال طبيعيا يف مجيع الدول املتقدمة ،فإنه يعد أمرا
الزما وضروريا يف الدول النامية حىت تتمكن هذه الدول من اخلروج من حلبة التخلف (عامر خضري الكبيسي ،2005 ،ص
 ،)18وبصفة خاصة يف جمال “املوارد البشرية” يعترب ختطيط القوى العاملة من الوظائف األساسية اليت هتدف اىل ” تقدير
احتياجات املشروع من األفراد ذوي املهارات والتخصصات احملددة يف فرتة زمنية مقبلة واختيار السبل لتوفري تلك
االحتياجات” (مصطفى جنيب الشاوش ،1998 ،ص  .)131وان املسؤولني يف دولنا العربية أدركوا أمهية متكني املرأة
وضرورة إتاحة الفرص أمامها لزيادة مشاركتها يف صنع القرار ورسم السياسات ،وقد حتققت جناحات مهمة على صعيد تعليم
املرأة يف قطاع التعليم مبستوييه العام والعايل ،وكذلك تطور وضعها يف القطاع الصحي وعملت هذه الدول على تعزيز حضور
عادل للمرأة يف السياسة والتشريع والقضاء واالقتصاد والثقافة والزراعة ويف السلطات التشريعية والقضائية وغريها من اجملاالت
وتطور مبادئه
اليت لطاملا أقست املرأة من الولوج اليها .إن اهلدف من عمليات تنمية املوارد البشرية هو زيادة ثقافة الفردّ ،
وقيمه ،من أجل زيادة القدرة على التكيف مع البيئة اليت ُحتيط به ،مما يساهم يف زيادة فعاليته الكليّة ،وتنقسم أمهية تنمية
املوارد البشرية إىل ثالثة أقسام هي :
ُ
 توفير املناخ املناسب من أجل زيادة إنتاج الفرد.
 العمل على إخراج القوى التي تدفع األفراد من أجل تحقيق ذاتهم.
 املساعدة على إشباع احتياجات األفراد األساسية ،مما يجعلهم يرغبون في إيجاد األعمال التي تتحدى
قدراتهم.
ّ
املهام ،من
 معرفة الفروق الفردية لدى األفراد ،مما يساعد على االستفادة من ذلك األمر في إتمام
خالل التكليفات التي تتناسب مع تلك الفروق.
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 تنمية األفراد ،مما يساعد على زيادة قدرتهم ورغبتهم في تحمل املسؤوليات( .محمد الفاتح محمود
بشير املغربي ،2016 ،ص ص )44-41
أما عن املرأة اجلزائرية ،فقد خاضت هذه التجربة ودخلت منظومة تنمية املوارد البشرية بفضل كل اجلهود اليت بذلتها الدولة
اجلزائرية من خالل سن قوانني خالل اخلمسينية األخرية واليت فتحت هلا اجملال إلثبات جدارهتا وحنكتها يف تقلّد مناصب راقية
داخل مؤسسات عمومية وخاصة ،فأصبحت عضوا فاعال بل وحققت جناحات ع ّدة وانتصارات ملحوظة لكن يبقى وجودها
يقتصر على جماالت حمدودة وهي أساسا التعليم والصحة وبعض املناصب االدارية أما عن مشاركتها يف منظومة تنمية املوارد
البشرية فهو حمتشم نوعا ما وغري كايف يف ظل كل اجلهود املبذولة من طرف السلطات لتعزيز مشاركتها.
اذن ،ما هي معيقات متكني املرأة اجلزائرية ومشاركتها أكثر يف منظومة تنمية املوارد البشرية؟

معيقات تمكين المرأة من المشاركة في منظومة تنمية الموارد البشرية (دراسة ميدانية):

اقتحمت املرأة اجلزائرية جماالت عدة ووظائف خمتلفة وأثبتت بذلك أمهية حضورها ومشاركتها يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية وقد ذكر بعض املفكرين والباحثني أنه خالل األربعني سنة املاضية بُذلت جهود كثرية يف سبيل إصالح حال املرأة
اجلزائرية وادماجها يف عامل الشغل واحلد من هتمي دورها يف هنضة األمة وتطوير جمتمعها .وقد عملت السلطات اجلزائرية على
وحتمل املناصب املهمة والعالية يف مجيع
دعم مكانتها يف اجملتمع من خالل التأكيد على دورها الرئيسي والكبري يف صنع القرارّ ،
جوانب احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية وحىت السياسية ،حيث أثبتت جدارهتا بإعطائها حقوقها كاملة كالرجل يف كافة
جماالت احلياة العملية واملهنية وحىت من خالل املشاركة يف الندوات واملؤمترات العاملية للهيئات واملنظمات الدولية اليت تعىن حبل
قضايا اجمل تمع .فأصبحت للمرأة مسؤوليات جمتمعية جديدة عليها تأديتها بالرغم من كل العوائق اليت تعرتضها وهي مبثابة
تلخص مهامها يف
حتديات من نوع جديد أخرجتها من القوقعة اليت وضعت فيها بفعل العادات والتقاليد وقوانني العرف اليت ّ
بناء األسرة ورعاية األطفال وتربيتهم والعناية بالطعام واللباس وتنظيم أمور البيت...اخل

نتائج الدراسة:

أسفرت دراستنا امليدانية عن جمموعة من النتائج اتت لتجيب عن االشكالية اليت وضعنا يف بداية هذا البحث العلمي ،أبرزها
ما يلي:
 .1ان اجلهود اليت بذلتها السلطات احلكومية لتعزيز متكني املرأة يف منظومة تنمية املوارد البشرية خالل العشرين سنة
األخرية بدأت للتو اعطاء مثارها فقد أصبحت املرأة اجلزائرية اليوم عنصرا أساسيا وهلا دورا جوهريا يف التنمية الشاملة،
وقد عملت السلطات اجلزائرية على دعم مكانتها يف اجملتمع من خالل التأكيد على دورها الرئيسي اذ هناك مناذج
وحتمل
عديدة لنساء تقلّت مناصب راقية فنجد مثال :ممثالت يف الربملان وحىت وزيرات تساهم يف صنع القرار ّ
املناصب العالية يف مجيع جوانب احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية وحىت السياسية.
 .2عملت الدولة اجلزائرية من خالل تسطري اسرتاتيجيات اقتصادية حديثة على تعزيز حضور عادل للمرأة يف السياسة
والتشريع والقضاء واالقتصاد والثقافة وحىت جمايل الصناعة والزراعة من خالل توفري أوعية استثمارية جديدة لزرع روح
املقاولة يف املرأة اجلزائرية .وقد لعبت يف هذا الشأن البنوك واملصارف أدوارا جوهرية لتحفيز املرأة على خلق وترأس
مؤسسات صغرية ومتوسطة من شأهنا النهوض باالقتصاد الوطين وحتقيق التنمية املستدامة.
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

ان تعديل قانون األسرة مؤخرا من اآلليات اليت أعطت للمرأة حقوق جديدة وح ّفزهتا على اخلوض أكثر يف سوق
وعززت مسألة متكينها وخباصة يف منظومة تنمية املوارد البشرية ،اذ فتحت هلا أبواب ع ّدة كانت يف السابق
العمل ّ
مؤصدة سواء داخل املؤسسات ذاهتا – عمومية او خاصة -أو على مستوى األسرة واجملتمع ككل.
العامة
املؤسسات ّ
اخلاصة و ّ
ان اتاحة الفرص أمام املرأة اجلزائرية لإلفصاح عن قدراهتا من أجل متكينها أكثر داخل ّ
صرحت نسبة كبرية من نساء عينة البحث ( )% 22ممن تتقلّدن
تع ّد واحدة من آليّات التّنمية املستدامة ،اذ ّ
مناصب راقية (مثال :مديرة مؤسسة مالية ،اطار سامي مبؤسسة عمومية ،نائبة مدير بنك عمومي ،مديرة فرعية
لشركة تأمني ،اطار سامي بوزارة الثقافة ،)...أهنن كن يف انتظار الفرصة إلثبات قدراهتن يف التسيري ووضع معارفها
ومها راهتا يف خدمة اجملتمع ،وعليه فان مسألة تعزيز مشاركة املرأة اجلزائرية يف اجملال االقتصادي اليوم أصبحت ضرورة
لالستفادة القصوى من إنتاجيتها لصاحل النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة.
ان ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة اجلزائرية وحصوهلا على شهادات جامعية انبثقت عنه زيادة الثقة لديها ويف قدرهتا
ورغبتها يف حتمل املسؤوليات وقد ساعدها ذلك على احلصول على فرض أوفر لتواجدها يف سوق العمل عموما ويف
منظومة تنمية املوارد البشرية على وجه اخلصوص.تتجسد هذه الصورة فعال من خالل اقتحامها جماالت ريادية
ومناصب راقية يف منظومة املوارد البشرية يف كال القطاعني (العام واخلاص) على حد سواء.
من جانب آخر ،هناك عالقة طردية بني املستوى التعليمي ومتكني املرأة اجلزائرية يف منظومة تنمية املوارد البشرية.
فقد ثبت لنا من خالل حتليل أقوال بعض املبحوثات أن عدم مواصلة الدراسات العليا واحلصول على شهادات
جامعية مبثابة مكبح لتمكينها يف منظومة تنمية املوارد البشرية .فكلما كان رصيدها التعليمي أكرب وأرقى كلما
أتيحت هلا فرصا أوفر للنشاط والعمل واثبات وجودها وقدراهتا يف اطار منظومة املوارد البشرية.
ان نسبة النساء اللوايت تتقلّدن مناصب راقية يف منظومة املوارد البشرية يف مدينة تلمسان تع ّدت ( %37حسب
احصاء قنمنا به على مستوى خمتلف املؤسسات العمومية واخلاصة مبدينة تلمسان خالل الثالثي األول من سنة
 ،)2019أما عن عينة حبثنا هذا فقد تع ّدت النسبة  %45وهي نسبة مرتفعة اذا أخذنا بعني االعتبار خصوصية
تكرس دور املرأة –
اجملتمع احمللي (التلمساين) واملعروف ب"احملافظ ج ّدا" على العادات والتقاليد واألعراف اليت ّ
الزوجة واألم واملربية -داخل األسرة ذاهتا ال خارجها.
أكرب املعيقات اليت تعرتض متكني املرأة من املشاركة أكثر يف منظومة تنمية املوارد البشرية يف كون اجملتمع اجلزائري ال
يزال يف عمقه جمتمعا ذكوريا وما حققته املرأة اجلزائرية من جناحات اليوم يف هذا اجملال ما هو ّاال نتيجة االصرار
القوي واالستجابة للربامج اليت سطرهتا الدولة لتمكينها أكثر اذ هناك مناذج من النساء اجلزائريات الالئي أعطني
املثل يف املسامهة الفعلية يف التنمية الشاملة من خالل تقلّد مناصب ومسؤوليات هامة وهادفة وأحيانا قيادية يف
منظومة تنمية املوارد البشرية.
ال تزال هناك مقاومة قوية من اجملتمع الذكوري لدخول املرأة بعض اجملاالت الرجالية فوفقا ل %45من املبحوثات
صرحن بأن مسألة دخوهلن اىل منظومة املوارد البشرية كانت جد صعبة وال تزال هناك صعوبات تعرتضهن داخل بيئة
ّ
تتعرض له بعض النساء يف مكان العمل من طرف الزمالء من
التحرش اجلنسي الذي ّ
العمل ولعل أبرزها مشكل ّ
الرجال وليس بالضرورة من املسؤولني.
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صرحت بعض النساء املبحوثات ممن دخلن
.10خاضت املرأة اجلزائرية جمال السياسة خالل السنوات األخرية ،فقد ّ
كأعضاء دائمة بأحزاب سياسية عن الصعوبات اليت اعرتضتها للوصول اىل هذه املناصب ،سواء من أفراد األسرة أو
من نظرة أفراد اجملتمع احمللّي هلا .وقد ثبت لنا أن هذه النظرة هي نابعة أساسا عن الثقافة السائدة واليت لطاملا
حصرت دور املرأة اجلزائرية يف اطار وظائفها األسرية دون ذلك.

خاتمة

يأيت مقالنا هذا إللقاء الضوء على ما خرجت به دراستنا األنثروبولوجية حول معيقات متكني املرأة اجلزائرية يف منظومة تنمية
املوارد البشرية ،وقد خلص حبثنا اىل أن أكرب تلك املعيقات يكمن يف رواسب اهليمنة الذكورية اليت ال تزال من السمات الثقافية
واالجتماعية جملتمعنا احمللي على األقل .ولعل أكرب التحديات هنا هي ردم تلك اهلوة بني اجلنسني ،خصوصا يف اجملال
االقتصادي مبا يف ذلك منظومة املوارد البشرية ،واليت تعرقل اجلهود اليت ال تزال تبذهلا السلطات اجلزائرية للرفع من نسبة مشاركة
املرأة يف البناء اجملتمعي وتعزيز قدراهتا ومتكينها من جانب ،والنهوض والتطور االقتصادي والتنموي من جانب آخر.
على صعيد آخر ،برزت لنا أمهية املستوى التعليمي للمرأة ودور الشهادات العليا يف اتاحة اجملال للمرأة ومتكينها يف منظومة
تدين املستوى التعليمي وعدم نيل الشهادات اجلامعية حي ّد من طموح املرأة
تنمية املوارد البشرية .فمن املعيقات أيضا رصدنا أن ّ
ومن فرص متكينها ومشاركتها يف القوى العاملة يف خمتلف مناحي احلياة كالتعليم ،والتدريب ،والتأهيل ،والعمل يف القطاعات
كافة.
متخضت عن دراستنا هذه أيضا أن املشاركة اإلجيابية والفعالة للمرأة يف البناء االقتصادي والسياسي
أ ّكدت النتائج اليت ّ
ولعل
واجملتمعي ومتكينها يف منظومة تنمية املوارد البشرية هي أحد أعمدة التنمية املستدامة وهي تساهم يف دمج املرأة يف اجملتمع ّ
التعديل املستمر للمنظومة التشريعية لنيل املرأة اجلزائرية حقوقها هو أكرب دليل على ذلك .فقضايا املرأة عموما وان حظيت
الرمسيّة مبا فيها التقارير العلمية
باالهتمام الذي تستح ّقه يف مستوى ال ّدراسات العلمية واألكادميية أو يف مستوى السياسات ّ
الربط بني متكني املرأة وقضايا التنمية املستدامة مبختلف أبعادها ،وخباصة البشرية ال تزال قليلة وغري كافية
للتنمية البشرية اال أ ّن ّ
وهذا ما ينبغي أن يكون يف عمق اهتمام اجلامعات ومراكز البحث العلمي.
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