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أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري ا ألدوار املزنىَة
يف ا ألرسة ادلزائصًة
د .تٌقامس اذلاج  -خامؾة جصج توؼصٍصجي  -ادلزائص

ؼصفــا ا ألرسة ادلزائصًــة ؽــسة تغ ـريا ت ا َــا
انتقٌـــا ؽـــىل اؤثـــص مـــ اًـــ املمتـــس اؤىل
اً ـ اى ــووي واىــزواد ر وقــس راف ـ ــشا
اىتغـــري اىح ـــا تغـــريا وعَلِـــا ـــو خمتٌـــ
اىوعا واىؾالقات ا ألرسًة.
وتؾـــس وعَلـــة أأدال اىؾمـــو املـــزن مـــ
تــا اىوعــا اىــ مســريا اىتغَــرير ذاظــة
تؾــس اناضــار عــا صة دــصوج امل ـص أأة اؤىل اىؾمــو
املــبأحورر وظــؾوتة أأداثــا مل ــو ــش ا ألدوار
مبلصد ار مقارنة ابملص أأة املال ة ابىحُا.
يف ـــشا اىســـأَا تـــبأا ـــش ا را ـــة
هبـــسل اىهضـــ ؼـــ دور عـــا صة دـــصوج
املـــــص أأة اؤىل اىؾمـــــو يف تغـــــري ا ألدوار تـــــا
اىزوخا فامي ًتؾٌ ابىوعا املزنىَة.

خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص

La famille Algérienne a connu un
changement structural. Par lequel
elle se transférée d’une famille élargie
à une famille nucléaire. Ce
changement structural a était
accompagné par un changement
fonctionnel recouvrir des différentes
fonctions et relations.
Le travail ménagère se considère
parmi les fonctions importantes
touchées par ce changement. Surtout
avec l’augmentation du taux de
l’emploi féminin, et la difficulté de
réaliser ce genre des rôles de la part
de la femme qui travail.
A ce propos. Cette étude est pour
objet de détecter l’impact du travail
de la femme au changement des rôles
ménagères au sien de la famille
algérienne.
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املٌرط:

Résumé :

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقسمة:
تضلك ا ألرسة نسقا فصؼَا م اجملمتػ ومنوذخا معغصا هل ذلزل فاؤن ّ
اىتغريات اى تعُة
اجملمتػ متس اب رخة ا ألوىل اىنس ا ألرسير و ألن ا ألرسة تتهون تسور ا م مجموؽة م
اىؾ ارص تقوم تبأدوار خمتٌلة وزوجر زوخةر أأبر أأمر أأخر أأدار… فاؤن ّ
تغري أأي حزل
م شا اىنس ًؤدي اؤىل تغري ا ألحزال ا ألدصى.
وًؾس دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو املاحور م تا اىغوا ص املساؽسة ؽىل رفػ مسأتوى
ا ذو ا ألرسي م انحِةر و أأحس اىؾوامو املسامهة يف اؤؽادة ذارطة توزًػ ا ألدوار ا ألرسًة
م انحِة أأدصىر ذزل أأن الؤزدواج اىوعَلي ى املص أأة تا وعَلهتا اىحَوىوحِة املمت ةل يف
ا ألمومة واىرتتَةر ووعَلهتا املري َة ذارج اىحُا م صبأنه أأن ٌضلك ؼحئا وعَلِا
يٌمص أأةر ا ألمص اذلي ًلصض اجياد ا رتاتَجَات ملواهجتهر قس ٍهون أأحس حماور ا ادفام اىصخو
يف أأدوار ارسًة خسًسة اكنا وىوقا قصًة حهصا املص أأةر مثو اىؾمو املزن م وغسأَو
وطحخر مسح ا ألرضَةر. ...
يف شا اىسأَا تبأا ش ا را ةر يٌهض ؼ مسى تبأجري اىؾامو الؤقتعادي
املمت و يف دصوج املصاة اؤىل اىؾمو املبأحور ؽىل تغري ا ألدوار املزنىَة تا اىزوخا داذو
ا ألرسة ادلزائصًةر وذزل م ذالل حماوةل الؤخاتة ؽىل اىاساؤل الؤصاك الآا:
اؤىل أأي مسى امه دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو املبأحور يف تغري ا ألدوار املزنىَة تا
اىزوخا داذو ا ألرسة اىزواحِة ادلزائصًة؟ وذزل م ذالل ؽسة مؤرشات مهنا حصًة املص أأة
يف املزنلر اىسٌطة املزنىَةر ولشا ا ألؼامل املزنىَة.
أأحصًا ا را ة املَسانَة تولًة ادلزائص اىؾامصة أ ة  9009ؽىل ؼَ ة م اىنسال
تتهون م  900اؤمص أأة مزتوخة وو أأم مكم و ى ألرسةر مت حسهبا ؼ طصً ؼَ ة اىهصة
اى ٌجَة حِث قسما اؤىل فئتا معصًتا مسة لك فئة  00أ وات وتلعو لك فئة ؼ
ا ألدصى تلرتة زمنَة تقسر تـ  05أ ةر و شا اىتقسأمي خال م أأخو تسريَو املقارنة تا فئتا
ًنمتَان اؤىل حٌِا خمتٌلار ىلك مهنام دعوظَاته اى قافِة والاحامتؼَة.
خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص
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أأول -ملا مي ا را ة:
 -00ملريوم ا ألرسة:
تؾصل ا ألرسة حسة اىؾامل الانرثتَوىود "مريدوك" ابؤهنا "وحسة احامتؼَة تمتزي مباكن
اؤقامة مضرتك وتؾاون اقتعادير ووعَلة تاكثصًةر وًوخس تا اج ا م أأؼضاثا ؽىل ا ألقو
ؽالقة خنسأَة ًؾرتل هبا اجملمتػ وتتهون ا ألرسة ؽىل ا ألقو م ذمص و أأنىث ابىغار و أأطلال
وال م نسٌريا أأو ؼ طصً اىتخين"و 0ر فرييي ايٌح ة ا ألوىل يف ت ال اجملمتػ وذٌَته
ا أل ا أَة ا ألوىل اى م ذالىريا ٍصى أأفصاد وٍصى ا ألفصاد لشزل جممتؾريمر فرييي اىو أَ
اذلي ٍصت اىلصد ابجملمتػر ألن اىلصد ًبأا اؤىل اجملمتػ وًؾُش فِه م ذالل ا ألرسة اى ًنمتي
اؤًهيا.
اما ؽامل الاحامتع "توخاردس" فقس رلز يف تؾصً ى ألرسة ؽىل ادلانة اى ليس
الاحامتؼير حِث ًؾترب ا " حامؽة احامتؼَة ظغرية تتهون ؽادة م ا ألب وا ألم و واحس أأو
أألرث م ا ألطلال ًادادىون اذلة وًتقامسون املسؤوىَةر وهممهتا تصتَة ا ألطلال وتوحهيريم
وضحطريم ىَعححوا أأصزاظا ًترصفون تطصًقة احامتؼَة"و. 9
أأما اىحاحث "ؼحس اىواحس وايف" فِش ة اىل اؼتحار ا ألرسة مب اتة اىو اىطحَؾي
والاحامتؼي ا ألول يٌلصد وتقوم ؽىل معطٌحات ٍصتضهيا اىؾقو ازلؾي وقواؽس ختتار ا
اجملمتؾاتر فنغام ا ألرسة يف أأمة ما ٍصتح ارتحاطا وجَقا مبؾتقسات ش ا ألمةر واترخيريا
وؼصفريا ارلٌقي وما تسري ؽٌَه م نغم يف صؤون اىسأَا ة والاقتعاد واىقضال و. 3
خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص
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ؤاؼمتست ا را ة ؽىل املهنج اىوظلي اىتحٌَيلر وؽىل تقنَة ا ؤل أامترة تعلة أأ ا أَة
زلػ املؾطَات املَسانَة.
قسما ا را ة اؤىل ارتػ حماور أأ ا أَة ًتؾٌ ا ألول مهنا ابدلانة امللا ميي يدلرا ةر
أأما احملور اى اين فِت اول دور معو املص أأة يف زايدة اذلصًة اىضرعَة يٌمص أأة داذو املزنلر أأما
احملور اى اىث فِت اول ؽالقة معو املص أأة ثسٌطة اختاذ اىقصار داذو ا ألرسةر يف حا دعط
احملور اىصاتػ اؤىل ؽالقة دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو يف تغَري ا ألدوار املزنىَة تا اىزوخا.

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؼامتدا ؽىل ما أح ميه اؼتحار ا ألرسة مب اتة اىح ال الاحامتؼي اذلي ًتهون م
أأدوار احامتؼَة مصتحة ؽىل أأ اس اى وع واملاكنةر ٍهون أأ ا ريا دور لك م اىزوج
واىزوخة ايرلان ٌضرتاكن يف ماكن الؤقامة اىواحس ويف خمتٌ اىنضاطات الاحامتؼَة
والاقتعادًةر وؼ طصً ؽالقة خنسأَة رشؼَة احامتؼَا ً جة اىزوخان أأطلال تقوم
ا ألرسة جصؽاٍهتم وحامٍهتم و تزوًسمه حباخاهتم اخملتٌلة.
وًقتيض ا أتقصار ا ألرسة وتوازهنا أَادة قمي اىؾساةل واملساواة يف تقسأمي ا ألدوار
واملسؤوىَات ولشا قمي الاحرتام واى قة املتحادىا يف اؤطار تاكميل وهبسل ؽام و ضامن
ا أمتصار ا أتقصار اىنس ا ألرسي اذلي و أأ اس ا أتقصار اجملمتػر شا وجيمػ اىحاحثون
ؽىل أأن اك نوؽا أأ ا ا ى ألرسة ام الألرث اناضارا يف اىؾامل و ًتؾٌ ا ألمص اب ألرسة
اىزواحِة وا ألرسة املمتسة :فلامي ًتؾٌ ابى وع ا ألول فاؤنه ًتهون م ا ألؼضال املحارشٍ ومه
اىزوج واىزوخة و أأولد ام اذلمور والؤانث غري املزتوخا.
و ألن شا اى وع م ا ألرسة ٍمتزي تعغص جحمهر فاؤن اىؾالقات ا أل ا أَة فهيا تقوم ؽىل
حمور اىؾالقة تا اىزوج واىزوخة أألرث م قِاهما ؽىل اىؾالقات ا موًةر و و منوذج أأرسي
ٍمتزي أأؼضاؤ تسرخة ؽاىَة م اىلصدًة وابىتحصر اىواحض م اىضح ا ألرسي وؽٌو معٌحة
اىلصد ؽىل معٌحة ازلاؽة و و اً الألرث اناضارا يف اىؾامل املؾارص.
فامي ًتؾٌ ابً اى اين فريو وان ج ؼ امتساد ا ألرسة اىزواحِة ىاضمو اؤضافة اؤىل
اىزوخا ا أل ا أَا ا ألت ال املزتوخا وا ألحلادر وغريمه م ا ألقارب اكىؾم واىؾمة والات ة
وا ألرمةلر وًقمي لك ؤلل يف نلس اىوحسة اىسهنَة وٌضارمون يف حِاة اقتعادًة واحامتؼَة
واحسة حتا را ة ا ألب الألرب أأو رُس اىؾا ةل و. 4
ً ارش شا اى وع م ا ألرسة يف اجملمتؾات اىصًلِة اى ٌضأتس فهيا اىضح ا ألرسي
واىصقاتة الاحامتؼَةر وًطٌ ؽٌَه معطٌح ؽا ةلر و و ملريوم أآت م اىلؾو "ؽال"ر"ًؾَو"
و"مؾَو"ر "ؼَال"ر و ّ
تؾرب ؼ اىضرط اذلي ًؾَو أأفصاد أأرستهر ويف شا الؤطار ًلرس
اىحاحث "حٌمي جصاكت" ارتحاط شا امللريوم اب ألتوًة اىحطصًقة تقوهل:
خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص
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أأنه مػ أَطصة اى غام ا ألتوير أأظحح اىصخو و املؾَو و أأظحح تقِة أأفصاد اىؾا ةل ؼَال
همام اكنا درخة مضارلهتم يف اىؾمو وهمام اكنا ؽالقات الؤؽاةل والاؼامتد متحادةلو. 5

 -09ملريوم ا ور الاحامتؼي:
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ًؾترب ملريوم أأ ايس و أأو يف ؽمل احامتع اىت غمي وؽمل احامتع اىؾا ةلر و و ذزل
اىسٌوك املتوقػ م صاغو أأو لؼة املصلز الاحامتؼير ذلزل فاملصلز الاحامتؼي ًؾترب مب اتة
اىؾالقة أأو الؤصارة اى حتسد طحَؾة ا ور الاحامتؼير أأي أأن اك ؽالقة وجَقة تا ا ور
واملاكنة واملصلز و و ما وًؤلس "راى ىَتون" يف تؾصًله يدلور ؽىل أأ اس أأنه "املغريص
ا ً امِيك يٌماكنةر وؤان اكنا يه مجموؽة اذلقو واىواحداتر فاؤن اىسري ؽىل ش اذلقو
واىواحدات مؾ ا اىقِام اب ور"و. 6
وفقا ملا أح ميه اؼتحار ا ألدوار مب اتة أأنغمة اؤىزامات مؾَارًةر ًلرتض ابىلاؽٌا
اذلٍ ًقومون هبا ارلضوع ىريا وحقو مصتحطة هبش الؤىزاماتر أأي أأن ىلك دور احامتؼي
مجموؽة حقو وواحدات احامتؼَة مؾَ ة فواحدات ا ور يه مجموؽة اىترصفات اى ًقوم هبا
لؼة ا ور الاحامتؼي أأج ال ترصفاته وؽالقاته ابلآدصٍ .
وا ور يف ارتاكز ؽىل اذلقو واىواحداتر ٍصتح توضػ حمسد يٌماكنة داذو ازلاؽة أأو
يف موق احامتؼي مؾار ووفقا ذلزل ًتحسد دور اىلصد يف أأي موق ؼ طصً مجموؽة
م اىعلات ًؾت قريا الآدصون لام ًؾت قريا اىضرط نلسهر فؾ سما ًسذو اىلاؽو و أأ يف
ؽالقة متحادةل مػ اىلاؽو وب فاؤن لكهيام ًنتغص أأن ًتحصك الآدص يف الؤطار املؾَاري اذلي
حيسد دور ر ومنه فاؤن ا ور و ٌسةل منطَة ألفؾال متؾٌمة أأو أأؼامل ًقوم هبا اىلصد يف
موق تلاؽيل.
مثال :دور اىزوخة ا ألم اىؾامةل م ذالل تلاؽٌريا مػ املزنل واىؾمو وابىتا تبأجري ذزل
ؽىل الا أتقصار ا ألرسي.

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -03ملريوم املاكنة الاحامتؼَة :
تضري املاكنة الاحامتؼَة اؤىل موضػ أأو ماكن اىلصد أأو اىلئة الاحامتؼَة داذو نس
احامتؼي أأو نس م اىؾالقات الاحامتؼَةر ولك ماكنة ت طوي ؽىل توقؾات حمسدةر ويه
لك ا ألحاكم واملقاًُس ا ألذالقِة والاحامتؼَة اى حتسد اىسٌوك الاحامتؼي اىَويم يٌلصد.
ًؾصل "دً ه مُضال املاكنة الؤحامتؼَة" تبأهنا مت و مجمو اىؾالقات املساواتَة واىاسٌسٌَة
ألحس ا ألفصاد مػ ائص أأؼضال اجملموؽةر ويه تشزل مجةل م املوارد اىواقؾَة أأو اىاكمنة اى
ٌسمح امتالنريا م قدو فاؽو مؾا تتلسري أأدوار ار أأو ىؾهبا وفقا ىتؾسًالت مدتهصة اؤىل
حس ماو. 7
اؤنطالقا اما أح فاؤن حتسًس املاكنة الاحامتؼَة ًتطٌة حتسًس اىعلات ا أل ا أَة
ىسٌواكت صاغو ا ور الاحامتؼي همام اكن شا ا ور واىطصًقة اى ًتحمو هبا شا ا ور.

اثنَا -معو املصأأة ودور يف زايدة حصٍهتا اىضرعَة داذو ا ألرسة
خسول رمق و : 00ؽالقة معو املص أأة تطصًقة اىتؾصل ؽىل زوهجا
طصًقة اىتؾصل ؽىل اىزوج

اذلاةل املري َة²
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اجملموع
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تقسر أألرب نسأحة يف ادلسول تـ و %96.06ومت و نسأحة اىنسال اىال أأخنب تبأن
طصًقة تؾصفري ؽىل أأزواهج اكنا ابقرتاح م ا أل و و م فئة املال ات ابىحُار
ابملقاتو جنس و %40.43م فئة اىنسال اىؾامالت أأخنب ت لس اىطصًقةر لام نالحظ م
خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص
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انحِة أأدصى أأن و %58.57م فئة اىنسال اىؾامالت أأخنب تبأن طصًقة اىتؾصل ؽىل
أأزواهج اكنا ؼ طصً ؽالقة مسأتقةلر يف حا جنس أأن و %3.84فق م اىنسال
املال ات ابىحُا اكنا ىري نلس الؤخاتة.
اؤن ش اى تاجئ تؤلس أأن ا ألرسة ادلزائصًة ما زاىا تؾمتس اىطصًقة اىتقٌَسًة يف الادتَار
يٌزواج واى ًقوم هبا ؽادة أأ و اىزوجر أأي أأن اىزواج ما ٍزال تا ؽا ٌتا قدو أأن ٍهون
تا فصدٍ ر ىه ورمغ ش اذلقِقة اؤل اى تاجئ تؤلس م هجة اثنَة أأن معو املص أأة ًؾترب ؽامال
مؤثصا ؽىل طصًقة اىزواج معوما وطصًقة تؾارل اىزوخا تعلة ذاظة تو ًؾترب ؽامال حملزا
ىالدتَار اذلص ىلك مهنام.
اؤن دصوج املص أأة اؤىل جمال اىؾمو املبأحور واحتاكنريا ابىصخو يف خمتٌ اجملالت
اكىضارعر ماكن اىؾمور و ا و اى قو...ر أأؼطا ا نوؽا م اذلصًة يف حتسًس منوذج اىصخو
اذلي رتتح تهر ولشزل ا ألمص ابىنسأحة يٌصخور ىُس شا حفسة تو أأن اىصخو ادلزائصي
وذاظة يف اىو اذلرضي أأظحح أألرث ا امتما ابىزواج م امص أأة ؽامةل و شا قس ٍصتح
ابىغصول الاقتعادًة والاحامتؼَة اى ميص هبا اجملمتػ ادلزائصي ول أامي مهنا أأزمة اىسه
واىحطاةل...اخل.
نسأتنتج اما أح أأن معو املص أأة أأثص ؽىل طصًقة الادتَار يٌزواجر غري أأن معٌَة
ّ
اىتغَري ش تسري تح ل نغصا لرتحاط عا صة اىزواج ابىنس اى قايف يٌمجمتػ اذلي ًؾترب م
أأتطبأ ا ألنسا ّ
تغريا و أألرث ا تبأجريا يف اىنس الاحامتؼي اىلكي ألنه وحسة اى غصًة اىح ا َة
تغري نس املوهجات اىقميَة اؤىل ّ
اىوعَلِة ًؤدي ّ
تغري اذلَاة الاحامتؼَة نلك ألن اىقمي تقسم
ى ؤالنسان مناذج اىسٌوك اى ًندغي أأن ًادؾريا ىيك ٌسأمتص اىنس يف حا ًقوم اىلصد تسور
وفقا ىتوقؾات احملَطا ته .

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسول رمق و : 09ؽالقة معو املص أأة حبصًة الؤدتَار يٌزاوج
ل
نؾم
ادلواب
اكنا ىريا اذلصًة مل ته ىريا اذلصًة
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نالحظ أأن اغٌة اىنسال اىؾامالت اكنا ىري اكمو اذلصًة يف ادتَار أأزواهج
و %97.04تُامن تٌغا ش اىنسأحة و %36.06فق ى اىنسال املال ات ابىحُار و و
دىَو ؽىل أأن املص أأة اىؾامةل تمتتػ حبصًة أألرب يف ادتَار رشًك حِاهتا م املص أأة املال ة ابىحُا
و شا اىلص يف اذلصًة ميه تلسري تبأن دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو أأدى هبا اؤىل الاحتاكك
املحارش ابىصخور اما امه يف تضجَػ حصٍهتا ؽىل الادتَار.
لام أأن حعوىريا ؽىل أأحص ومسامههتا يف املعارً ا ألرسًة أأدى اؤىل اؤمساهبا نوؽا م
الا أتقالىَة و املاكنة تا أأفصاد أأرسهتا ابملو ر ىُس شا حفسة تو أأن تؾغ املححواثت
ًؤلسن أأن تؾغ الآابل ٌضرتط ا أمتصار ش املساؽسة تؾس اىزواج مقاتو موافقهتم ؽىل
اىضرط اذلي تصغة اىحنا يف اىزواج منه.
اؤن دصوج املص أأة اؤىل مِسان اىؾمو وحعوىريا ؽىل أأحص ومسامههتا ته يف مزيانَة ا ألرسة
أأثص ؽىل حصٍهتا يف الادتَار يٌزواجر وابىتا امه يف تاليش اىقمي اىتقٌَسًة اى تصفغ
ا اضارة املص أأة يف اىزواج تو جترب ا ؽىل الارتحاط ابىضرط اذلي تصتضَه ا ألرسة واذلي
ٍهون يف غاىة ا ألحِان اج اىؾم أأو قصًة م اىؾا ةلر و أأي رفغ م طصفريا ًؾين اىؾعَان
وارلصوج ؼ اىتقاىَسر ا ألمص اذلي ٌسأتوحة اىؾقابر ومنه نسأتنتج أأن معو املص أأة ًؾترب
ؽامال حمصرا يٌمص أأة م ٌطة ا ألرسة معوما و ٌطة اىصخو ابرلعوص.
خمرب اىتغري الاحامتؼي واىؾالقات اىؾامة يف ادلزائص
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اثى ا -معو املصأأة و دور يف ّ
تغَري اىسٌطة ا ألرسًة
خسول رمق و : 03ؽالقة معو املص أأة تطصًقة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة ابلؤجناب و ت غمي اىنسو
طصًقة اختاذ اىقصار
اذلاةل املري َة
ؽامةل
مال ة ابىحُا
اجملموع
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رمغ دصوج املص أأة اؤىل جمال اىؾمو وقضاثا وقتا طوًال فِه اؤل أأن ذزل مل مي ػ اىصخو
م اىتسذو يف ٌواكهتا ذاظة اؤذا تؾٌ ا ألمص توقا دصوهجا م اىحُا وددوىريا اؤىَهر غري
أأن اغٌة املسأتجوابت تؾترب مثو شا اىتسذو غري مقِس ذلصٍهت تو ابىؾهس ًمن ؼ
مسى حصص ا ألزواج ودوفريم ؽىل زوخاهتمر ألنه ومبجصد أأهنم مسحوا ىري ابىؾمو قس
وضؾوا فهي لك اى قة و أأؼطا اكمو اذلصًة يف شا اجملال.
ا ًربز اىت اقغ اذلي حتسجا ؼ ه اىحاحثة ا ألمصٍهِة "ار ومساضاًدل" م
ذالل درا أهتا املؾ ونة تــ"اىوردًة اى انَة يف حِاة املص أأة اىؾامةل" تتبأمَس ا ؽىل "وحود
ت اقضات واحضة تا املححواثت ؼ أأدوار يف اذلَاة اىزوحِة وصؾورمه اذلقِقي جتا
تسل ا ألدوار فقس ًحسو يٌضرط ؽىل انه ًؤم ابملساواة تُامن و يف اؼامقه تقٌَسي واىؾهس
حصَح وتلسري ذزل و انه غاىحا ما ٍهون ملريوم اى وع ى اىضرط معحوغا مبضاؼص اى
تصخسا تؾم يف نلسه مصد فؾو ملا مسؾه ونضبأ ؽٌَه يف طلوىته م قعط اىؾغات
واىؾرب"و. 8
نسأتنتج اما أح أأن معو املصأأة ل ًؾترب ؽامال مؤثصا ؽىل درخة تسذو اىزوج يف
اىسٌواكت اىضرعَة ىزوحته وذزل رمغ اىتحولت اى طص أأت ؽىل اىؾا ةل ادلزائصًة منش
الا أتقاللر تو أأن نوع اىتسذو خيتٌ تا املص أأة اىؾامةل وتسل املال ة ابىحُا.

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نالحظ م ذالل ادلسول أأن معٌَة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة ابلؤجناب وت غمي اىنسو
تمت ابىاضاور أأو م طصل اىزوخة ى و %63م أأفصاد اىؾَ ة و و مؤرش ؼ مسى
اىوؼي اذلي تٌغته ا ألرسة ادلزائصًةر غري أأن حتٌَو ش اىنسة وفقا يٌنضاط املريين يٌمص أأة
ًحا أأن طصًقة اىاضاور يف اختاذ مثو ش اىقصارات يه اىسا سة ى و %99.86م
أأرس اىنسال اىؾامالت وؽىل اىؾهس م ذزل جنس أأن ش اىنسأحة ل تتجاوز و%39.93
ى أأرس اىنسال املال ات ابىحُا.
اؤن شا اىلص اىواحض يف الؤخاتة تا اىلئتا ًسل ؽىل أأن أأرس اىنسال اىؾامالت أأصس
حصظا ؽىل اؤؼطال معٌَة ت غمي اىنسو أأمهَة مقارنة تبأرس اىنسال املال ات ابىحُار غري أأن
شا ل ًؾين يف أأي حال م ا ألحوال أأن املص أأة املال ة ابىحُا أأقو وؼَا م املص أأة اىؾامةل تو
قس تهون عصول املص أأة اىؾامةل ومؾاانهتا م ؼئب الازدواج اىوعَلي وما ذلزل م تبأجري
ؽىل تصتَة ا ألطلالر و اذلي همس لناضار قمي اذلوار واى قاش وم مثا التلا ؽىل قصار
موحس.
أأما املص أأة املال ة ابىحُا فتهون متلصغة يٌحُا ويٌؾ اًة تبأطلاىريا وترتك ٌطة شا اى وع
م اىقصارات يٌزوج ابؼتحار املسأئول ؽىل اى لقةر ذاظة اؤذا اكن دذهل مصتلؾا واكفِا ىتٌحَة
خمتٌ حاحِات ا ألرسة.
اؤن طصًقة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة ابلؤجناب وت غمي اىنسو تهون تطصً تضاورًة أألرث
يف أأرسة املص أأة اىؾامةل مقارنة تبأرسة املص أأة املال ة ابىحُار ومنه نسأتنتج أأن ؽامو دصوج املص أأة
اؤىل اىؾمو ًؤثص اؤجيااب يف طصًقة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة ابلؤجناب وت غمي اىنسو.
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خسول رمق و : 04ؽالقة معو املص أأة تطصًقة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة ابملزنلو م تبأجُثرتصممي...
طصًقة اختاذ اىقصار
اذلاةل املري َة
ؽامةل

اجملموع

53
75.79%
30
93.85%
84
49%

70
000%
030
000%
900
000%

نالحظ م ذالل ادلسول أأن اختاذ اىقصارات املتؾٌقة تتبأجُث املزنل أأو تصمميه تمت
ابىاضاور ؼ س و %75.79م أأرس اىنسال اىؾامالتر أأما ابىنسأحة يٌنسال املال ات ابىحُا
فنجس أأن نسأحة ش الؤخاتة ل تتجاوز و %94ر تو أأن أأغٌة أأفصاد ش اىلئة ًؤلسن
اؤنلصاد اىصخو مب و ش اىقصارات ؽىل حساب املص أأة.
اؤن شا اىلص املٌحوظ يف الؤخاتة تا اىلئتا ًؤلس أأن املص أأة اىؾامةل تمتتػ مبضارلة أألرب
يف اختاذ اىقصارات ا ألرسًة ول أامي مهنا تسل املتؾٌقة ثضؤون املزنل مقارنة ابملص أأة املال ة
ابىحُا و شا ميه تلسري تبأن مسامهة املص أأة اىؾامةل يف مزيانَة ا ألرسة جيؾو ر أأهيا مبأدوذا
تؾا الؤؼتحارر فرييي اب أتطاؼهتا ا فاع ؼ ر أأهيا و املسامهة يف جتسأَس مبضارلهتا يف اؤؽادة
تبأجُث اىحُا أأو تصمميه...ر ذاظة اؤذا اكن أأحص اىزوج غري اكيف ىتٌحَة خمتٌ اذلاحِات
ا ألرسًة.
اؤن ا ألزمة الاقتعادًة اى ؼصفريا اجملمتػ ادلزائصي مػ منتع اىامثنُنات وما نتج ؼهنا
م ضؾ يف اىقسرة اىرشا َة ى ألرسة ادلزائصًة وذاظة تسل اى اكنا ت ي اؤىل اىطحقة
اىو طى يف اجملمتػر حؾو اىزوج غري قادر ؽىل اؤؽاةل أأفصاد أأرسته مبلصد ا ألمص اذلي أأدى
ابملص أأة يٌرصوج اؤىل مِسان اىؾمو املبأحور واملسامهة يف ا ذو ا ألرسي ىتغطَة شا اىؾجز.
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مال ة ابىحُا

م طصل
اىزوخة
00
%04.98
2
540.%
12
6%

م طصل
اىزوج
7
00%
97
74.60%
004
%52

ابىاضاور

اجملموع

أأثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ؽىل تغري الأدوار املزنىَة يف الأرسة ادلزائصًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ألهنا تضارك يف مزيانَة ا ألرسة فاؤنه م امل طقي أأن ٍهون ىريا ر أأي تسافػ ؼ ه ومبوحده
تطور ًسل ؽىل اناضار قمي التعال واذلوار داذو
تسامه يف ظ اؽة اىقصار ا ألرسير و و ّ
ا ألرسة ادلزائصًة اىيشل اذلي مل ٍه متوفصا يف ا ألرسة ا ألتوًة اىتقٌَسًة.
نسأتنتج أأن اىؾامو الاقتعادي املمت و يف معو املص أأة ًؤثص يف طصًقة اختاذ اىقصارات
ا ألرسًة املتؾٌقة ابملزنل.

راتؾا -معو املصأأة و دور يف تغَري الادوار املزنىَة
خسول رمق و : 05ؽالقة معو املص أأة مبسى تٌقهيا مساؽسة م طصل اىزوج
ل
نؾم
اىص أأي
ل اتٌقى مساؽسة
اتٌقى مساؽسة
اذلاةل املري َة
08
59
ؽامةل
95.79%
%74.98
009
90
مال ة ابىحُا
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ًالحظ م ذالل ادلسول أأن أأغٌة اىنسال املال ات ابىحُا وً %83.85ؤلسن مع
تٌقهي أأي مساؽسة م طصل أأزواهج يف اىؾمو املزن ر و و ؼهس ما تش ة اؤىَه
غاىحَة اىنسال اىؾامالت و %74.98تتبأمَس ؽىل أأن أأزواهج ٌساؽسوهن يف اىؾمو
املزن .
اك فصقا واحضا يف الؤخاتة تا اىلئتا ًؤلس أأن مساؽسة اىزوج ىزوحته تاكد تقترص
ؽىل أأرس اىنسال اىؾامالت مقارنة تبأرس اىنسال املال ات ابىحُار فاىزوج يف أأرسة املص أأة
اىؾامةل أأظحح أألرث وؼَا وتبأثصا ابلؤر ا املزدوج اذلي تؾاين منه زوحته واى ا ج ؼ امار أهتا
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معال اؤضافِا ذارج اىحُا اؤىل خانة وعَلهتا املزنىَةر أأما اىزوج يف أأرسة املص أأة املال ة
ابىحُا فاؤنه ل ٍلك نلسه ؼ ال ش املساؽسة اؤل يف حالت اضطصارًة واندرة.
فاىزوج ٍصى أأن اىوعا ا ألرسًة مقسمة اؤىل قسمار ا ألول مهنا ذاص ابىصخو
وٍمت و يف اىؾمو ذارج اىحُا واىتهلو تتٌحَة خمتٌ اذلاحِات ا ألرسًةر أأم اىقسم اى اين
فريو خمعط يٌمص أأة وٍمت و يف اىسريص ؽىل راحة أأفصاد ا ألرسة ورؽاٍهتم داذو اىحُا وقِاهما
مبرتٌ ا ألؼامل املزنىَة م غسأَو وطحخ ...اخل.
اؤن معو املص أأة ًؾترب ؽامال حملزا يٌصخو م اخو املضارلة يف ا ألؼامل املزنىَة ومساؽسة
زوحته وابىتا فريو ٌسامه يف ّ
تغَري اىوعا اىتقٌَسًة ىلك م اىزوج واىزوخةر وجتسأَس
أأطصوحة اؤؽادة توزًػ ا ألدوار ا ألرسًةر فاملص أأة وتؾس ان اكن دور ا مقترصا ؽىل اىؾمو
املزن أأظححا تضارك يف اىؾمو ذارج اىحُا اذلي عو حهصا ؽىل اىصخور و شا ا ألذري
أأظحح تسور ٌضارك يف اىؾمو املزن اذلي اكن حهصا ؽىل املص أأة.
نسأتنتج اما أح أأن دصوج املص أأة اؤىل جمال اىؾمو املبأحور أأثّص ؽىل اىتوزًػ اىتقٌَسي
ى ألدوار ا ألرسًةر وابىتا امه يف تاليش اىقمي اىتقٌَسًة اى حتسد وعا مؾَ ة يٌصخو
و أأدصى يٌمص أأة مػ ؤا امل اىوعا املضرتلة اى ميه ىهٌِهيام ان ًؤدهيا ت لس اىهلالة دون
الؤذالل ابى غام اىلطصي اذلي ذٌ ؽٌَه الؤنسان.
اؤن ش اى اِجةر جتسس توضوح أأطصوحة "امِو دور اكمي" حول اىتقسأمي الاحامتؼي
يٌؾمو و مَلِة الانتقال م اجملمتػ املَاكنَيك اذلي ًؾمتس ؽىل ثساطة اىؾالقات الاحامتؼَة
واىتقسأمي اىطحَؾي يٌؾمو اؤىل اجملمتػ اىؾضوي اذلي ٍمتزي تتؾقس اىؾالقات الاحامتؼَة وتساذو
اىوعا تا الانلصاد ويه أأمه امزيات اجملمتػ املؾارص.
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خسول رمق و : 06ؽالقة معو املصأأة تطحَؾة املساؽسة اى تتٌقا ا املص أأة م طصل زوهجا
نوع املساؽسة
اجملموع
غسو ا ألواين مؤانسة ا ألطلال حتضري اىطؾام
اذلاةل املري َة
59
4
35
03
ؽامةل
%000
%7.69
%67.30
%95
90
09
9
مال ة ابىحُا
%000
%90.48
%9.59
73
04
54
05
اجملموع
%000
%5.48
%73.97
%90.55

اؤذا اكنا و 73امص أأة فق واى تضلك و %36.5م مجمػ أأفصاد اىؾَ ة اذلٍ أألسوا
تٌقهيم يٌمساؽسة م طصل أأزواهجم يف اىؾمو املزن فاؤنه م ذالل شا ادلسول ُمت
تسٌَ اىضول ؽىل أأنواع ش املساؽسة اى ًقسهما اىصخو ىزوحته يف اىؾمو املزن .
ًالحظ م ذالل ادلسول أأن مساؽسة اىصخو ىزوحته وال اكنا ؽامةل أأو مال ة
ابىحُا ً حرص تعلة أأ ا أَة يف وعَلة مؤانسة ا ألطلال و %73.97وتسرخة اقو يف
غسو ا ألواين و %90.55وو %5.48ىتحضري اىطؾام وحتممي ا ألطلالر أأما فامي ًتؾٌ
ابذلاةل املري َة يٌمص أأة وؽالقهتا ت وع املساؽسة فاؤن ا نالحظ أأن املص أأة اىؾامةل تتٌقي مساؽسة
الرب و أأو ػ م املص أأة املال ة ابىحُا اى تقترص مساؽسهتا ؽىل تؾغ اىوعا دون
أأدصى.
اؤن ش اى تاجئ تؤلس تبأن اىصخو ورمغ مضارلته يف اىؾمو املزن اؤىل خانة زوحته اؤل
أأن مسامهته ش تحقى مقترصة ؽىل أأؼامل دون أأدصى أأو اب ألحصى تتٌرط يف ا ألؼامل
احملححة اؤىَه ومؤانسة ا ألطلال يف حا ًختؾس ؼ ا ألؼامل ا ألدصىر ويف شا الؤطار تؤلس
تؾغ املححواثت أأن اتتؾاد اىصخو ؼ أأدال تؾغ ش ا ألؼامل ًلرس جهوهنا تقٌو م
لرباي ه مصخو ذاظة أأمام أأفصاد ؽا ٌته اىهدرية.
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خسول رمق و : 07ؽالقة معو املص أأة تطحَؾة اىضرط املرشل ؽىل وعَلة متاتؾة ا ألؼامل
املسر أَة ى ألطلال
اىقامئ ابىوعَلة
اذلاةل املري َة
ؽامةل
مال ة ابىحُا
اجملموع
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ًالحظ م ذالل ادلسول أأن وعَلة متاتؾة ا ألؼامل املسر أَة ى ألطلال يه م
ادتعاص ا ألب اب رخة ا ألوىل ى و %74.69م أأرس اىنسال املال ات ابىحُار أأما
ا ألم فال تقوم هبش اىوعَلة اؤل ى و %00.54م نلس اىلئةر أأما ابىنسأحة ألرس اىنسال
اىؾامالت فاؤن ا ألمص خمتٌ متاما حِث جنس أأن ش اىوعَلة اؤما أأن تهون مضرتلة تا
اىزوخا و و ما ّؽربت ؼ ه و %55.70م اىنسال اىؾامالت أأو م ادتعاص املص أأة
ىوحس ا حسة و %98.57م أأفصاد نلس اىلئة.
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اؤن معو املص أأة و اؤن اكن قس أأثص ؽىل اى غام ا ألتوي ابؤؽادة توزًػ ا ألدوار تا اىزوخا
فاؤن نوع اىوعَلة اى ًؤدهيا اىصخو اؤىل خانة زوحته يف املزنل تتبأثص يه ا ألدصى خبصوج
املص أأة اؤىل اىؾمور حِث انه ولكام اكنا املص أأة ؽامةل اتسؾا مضارلة اىصخو يف اىؾمو املزن
ىاضمو خمتٌ اجملالت واىؾهس حصَح.
نسانج اما أح أأن ّ
اىتغري اذلي حسث ؽىل مسأتوى أأدوار لك م اىزوج واىزوخة
و ّ
تغري نسأيب ؽىل مسأتوى اىضلك ل ؽىل مسأتوى املضمونر ألن دور اىصخو يف اىؾمو
املزن ما ٍزال مقترصا ؽىل أأؼامل دون أأدصىر و شا اؤن دّل ؽىل يشل فاؤمنا ًسل ؽىل
اذلصلة اىحطَئة اى متص هبا معٌَة ّ
تغري ا ألرسة ادلزائصًة.
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اؤن معو املص أأة أأدى اؤىل حسوث ّ
تغري يف ا ألدوار ا ألرسًة ذاظة تسل املتؾٌقة مبتاتؾة
ا ألؼامل املسر أَة ى ألطلالر فلي أأرس اىنسال املال ات ابىحُا ٍهون اىزوج و املسأئول
ؼ ش اىؾمٌَة يف حا تحقى املص أأة تؾَسة لك اىحؾس ؼ أأدال ش اىوعَلة و شا قس ًلرس
تضؾ مسأتوا ا اىتؾٌميي وانؾزاىريا ؼ اىؾامل ارلارد.
فامي ًتؾٌ تبأرس اىنسال اىؾامالتر فاؤن املص أأة تهون أألرث وؼَا تبأمهَة ش اىوعَلة اؤذ
أأظححا ت افس اىصخو يف أأدال ش اىوعَلة وقس حلز ا ؽىل ذزل احتاكنريا ابىو
ارلارد وحصظريا املحارش ؽىل معاحل أأت اثا ولشا اؤدرانريا ادل َّس ألمهَة اىؾمل يف اذلَاة
الاحامتؼَة وما حيققه م طموحات مرشوؽة.
نسأتنتج اما أح اؤن معو املصأأة أأثص أأدى اؤىل جصوز ظَغة خسًسة ىتوزًػ ا ألدوار
ا ألرسًة تا اىزوخا ا ألمص اذلي قس ًنضبأ ؼ ه ما ًؾصل تغا صة رصاع ا ألدوارر لام
ّ
اىتغري اذلاظو ؽىل مسأتوى توزًػ ا ألدوار
نسأتنتج م انحِة أأدصى أأنه وابىصمغ م
ا ألرسًة واذلي اكن حتا تبأجري اىؾامو املادي املمت و يف اذلاخة اؤىل اىؾمو م اخو دمع
دذو ا ألرسة اؤرضال لحتَاخاهتا املزتاًسة اؤل أأن مضارلة اىصخو يف اىؾمو املزن واتساع
مسامهة املص أأة يف اىو ارلارد ًؤلس أأن اك حماوةل ىتهِّ لك م اىزوخا مػ
ا ألدوار ادلسًسة وازدايد ابملقاتو جحم اىتؾاون واىتاكت اذلي ٌضلك أأمه امت اىامت ك
ا ألرسي يف ظَغته ادلسًسة.

ذامتة:
متص ا ألرسة ادلزائصًة تتغريات حامسة ومعَقة ؽىل املسأتوى اىوعَلي لام ؽىل املسأتوى
اىح ا ر و شا حتا تبأجري ؽسة عصولر ىؾىل م أأمهريا اىتغريات الاقتعادًة اىؾاملَة وما
فصضته م رضورة تؾاون مجَػ أأفصاد ا ألرسة م اخو مواهجة ضؾ املسأتوى الاقتعادير
ويه اىغصول نلسريا اى اخربت املص أأة ادلزائصًة اؤىل ارلصوج اؤىل اىؾمو املبأحورر م
اخو رفػ مسأتوى دذو ارسهتار يف عو تلهك ا ألرسة املو ؾة.
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وم ذالل درا انا املَسانَة املتؾٌقة ابنؾاكس ش اىغا صة ؽىل تغري ا ألدوار ا ألرسًةر
توظٌا ا را ة اؤىل مجةل م اى تاجئ اىريامةر واى م أأمهريا أأنه ورمغ أأن ا ألرسة ادلزائصًة
مازاىا تؾمتس ؽىل اىطصًقة اىتقٌَسًة يف الادتَار يٌزواج واى ًقوم هبا ا أل و يف غاىة
ا ألحِان حِث أأن اىزواج مازال تا ؽا ٌتا قدو أأن ٍهون تا فصدٍ ر غري أأن معو املص أأة
ًؾترب ؽامال مؤثصا ؽىل طصًقة اىزواج معوما ول أامي مهنا طصًقة اىتؾارلر تو ًؾترب ؽامال
حملزا ىالدتَار اذلص ىالك اىزوخا.
خفصوج املص أأة اؤىل جمال اىؾمو املبأحور واحتاكنريا ابىصخو يف خمتٌ اجملالت واكىضارعر
ماكن اىؾمور و ا و اى قو ...أأؼطا ا نوؽا م اذلصًة يف حتسًس منوذج اىصخو اذلي
رتتح تهر ولشا ا ألمص ابىنسأحة يٌصخور وا ألمص ل ًقترص ؽىل شا حفسة تو أأن تؾغ
اىصخال وذاظة يف اىو اذلرضي أأظححوا أألرث ا امتما ابىزواج م نسال ؽامالتر و شا
ميه اؤًؾاز اؤىل اىغصول الاقتعادًة والاحامتؼَة اى مص هبا اجملمتػ ادلزائصي ول أامي مهنا
أأزمة اىسه واىلقص واىحطاةل...اخل.
اؤن دصوج املص أأة اؤىل مِسان اىؾمو وحعوىريا ؽىل أأحص ومسامههتا ته يف مزيانَة ا ألرسة
زاد م حصًة املص أأة يف الادتَار يٌزواجر وابىتا امه يف تاليش اىقمي اى جترب املص أأة ؽىل
اىزواج ابىضرط اذلي تصتضَه ا ألرسة واذلي ٍهون يف غاىة ا ألحِان اؤج اىؾم أأو قصًة
م اىؾا ةل.
م انحِة أأدصى ًؤثص دصوج املص أأة اؤىل اىؾمو ًؤثص يف طصًقة اختاذ اىقصارات املتؾٌقة
ابلؤجناب و ت غمي اىنسور حِث أأن عصول املص أأة اىؾامةل ومؾاانهتا م ؼئب الازدواج
اىوعَلي همس لناضار اذلوار واى قاش وم مث التلا ؽىل ر أأي موحس يف شا اىضبأن ؽىل
ؼهس املص أأة املال ة ابىحُا اى تهون متلصغة يٌحُا ويٌؾ اًة تبأطلاىريار تُامن ترتك شا اىقصار
يٌزوج ألنه و املسأئول ؽىل اى لقة ذاظة اؤذا اكن دذهل اكفِا ىتٌحَة خمتٌ اذلاحِات
ا ألرسًة.
تمتتػ املص أأة اىؾامةل مبضارلة أألرب يف اختاذ اىقصارات ا ألرسًة املتؾٌقة ثضؤون املزنل م
وتبأجُث وتصممي ومصال أأو رشال ...مقارنة ابملص أأة املال ة ابىحُار ألن مسامههتا يف مزيانَة
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ا ألرسة جيؾو ر أأهيا مبأدوذا تؾا الاؼتحارر ذلزل فرييي تسأتطَػ ا فاع ؼ ر أأهيا واملسامهة
يف جتسأَس ؽىل ارض اىواقػ و و ما مل ٍه متوفصا يف ا ألرسة اىتقٌَسًة املمتسة.
اؤن معو املص أأة ًؾترب ؽامال حملزا يٌصخو ؽىل املضارلة يف ا ألؼامل املزنىَة اؤىل خانة
زوحته وابىتا فريو ًؤدي اؤىل تغ َّري يف وعا لك م اىزوج واىزوخةر ا ألمص اذلي ًؤلس
أأن اك اؤؽادة ىتوزًػ ا ألدوار ا ألرسًة تا اىزوخا مبوحهبا متهنا املص أأة م اذلعول ؽىل
وعا اكنا حهصا ؽىل اىصخور ابملقاتو أأظحح شا ا ألذري ًقوم توعا داذو املزنل
اكنا وىوقا طوًو م ادتعاص املص أأةر غري أأن ّ
اىتغري اذلاظو ؽىل مسأتوى أأدوار لك
م اىزوج واىزوخة ًؾترب ّ
تغريا نسخِا ؽىل مسأتوى اىضلك ل ؽىل مسأتوى املضمونر ألن
اىصخو ورمغ مسامهته يف اىؾمو املزن اؤل أأن مسامهته ش تقترص ؽىل أأؼامل دون أأدصى.
اؤن معو املص أأة أأدى اؤىل ّ
تغري يف ا ألدوار ا ألرسًة املتؾٌقة مبتاتؾة ا ألؼامل املسر أَة
ى ألطلال حِث وتؾس أأن اكن اىزوج يف أأرس اىنسال املال ات ابىحُا و املسأئول اىصُيس
واىوحِس ؼ ش اىؾمٌَة فاؤن املص أأة يف أأرس اىنسال اىؾامالت أأظححا ت افس اىصخو يف
أأدال ش اىوعَلة .
اؤن املص أأة ادلزائصًة يف املسأتقدو أتهون أأمام حتساين ام اىؾمو املزن واملريين مؾار اما
قس ًضؾريا أأمام ؽسة مضالك نلسأَةر حصَة واحامتؼَة انجتة ؼ ؼئب الازدواج اىوعَلير
ذلزل أتٌجبأ اؤىل حٌول ت غميَةر يف عو ا أمتصار انسحاب اىصخو م اىؾمو املزن ر تؾمتس
ؽىل اىتقٌَو م الؤجناب والاؼامتد ؽىل دور اذلضانة واىو ا و اىهريصومزنىَة...اخل.
ًحقى اىريسل اىصُس يٌمص أأة ادلزائصًة و اىححث ؼ الا أتقصار ا ألرسي واذلي ٍصتح
مبسى الاؼتحار املقسم م طصل أأفصاد أأرسهتا ومضارلهتم ىريا يف اؤختاذ خمتٌ اىقصارات
ا ألرسًةر لام تطمح ألذش اكمو حقوقريا املسنَة ورضورة مضارلهتا اؤىل خانة اىصخو يف
خمتٌ اجملالت اىسأَا أَة والاقتعادًة واىقضا َة...اخلر غري أأهنا تحقى ؼصضة ملساومات
أأحنحَة قس حتَس ا ؼ وعا لريا اىطحَؾَةر اما قس ًؤثص ؽىل متا ك اجملمتػ.
اؤن اىريسل ا أل ايس يٌمص أأة املؾارصة و اىتؾٌمي مث ًبأا تؾس تهوٍ أأرسة
مسأتقةلر فاىتؾٌمي ٌضلك اىو أَةل ا أل ا أَة ىتحصر املص أأةر ذلزل جنس أأن املص أأة ادلزائصًة تؾس
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الا أتقالل ا أتطاؼا حتقِ مسأتوايت تؾٌميَة أأرىق مسحا ىريا مبامر ة نضاطات هم َة
وابىتا حتقِ نوع م الا أتقالىَة الاقتعادًةر ا ألمص اذلي أأغ ا ا ؼ اىزواج املحهص
و أأدى ابملقاتو اؤىل ارتلاع مؾسل اىزواج.
تحؾا ىريش اى تاجئ اى توظٌا اؤًهيا ش ا را ةر ميه اىتبأمَس ؽىل رضورة وضػ أآىَات
لؤظالح وضػ ا ألرسة ادلزائصًة معوما واملص أأة ابرلعوصر و شا ل ًتبأىت اؤل ترضورة ؤارشاك
املص أأة يف خمتٌ منايح اذلَاة الاحامتؼَة والاقتعادًة واىسأَا أَة ومضارلهتا اؤىل خانة
اىصخو يف خمٌ املسؤوىَات.
لام ؽىل اىسأَا ات اىؾمومِة أأن تبأذش تؾا الاؼتحار املَول اىوعَلِة اذلاىَة يٌمص أأة
وؤاؼطاثا فصظا الرب يف املري اى ًالمئريا وؤاتؾاد ا ؼ لك هم ة قس ل تتاللم ودعا عريا
اىحَوىوحِة واى لسأَةر وت ؾهس ابىرضورة ؽىل اجملمتػ.
اؤضافة اؤىل ذزل ًٌقى ؽىل ؽات اىسٌطة اىسأَا أَة مسؤوىَة اؤجياد تسا و وجصامج م
صبأهنا اىترلِ ؽىل املص أأة اىؾامةل م ؼئب الازدواج اىوعَلي اكىؾمو ادلز وتوفري
ا ألدوات واىو ا و املزنىَة اى تغين املص أأة ؼ اىؾمو املزن اىَسوي اذلي ًتطٌة وقتا
أأطول.
ضامان ل أتقصار اىنس الاحامتؼي جية ؽىل ا وةل اؤدماج امللريوم اىضامو ى قافة اجملمتػ
ؼ س لك معٌَة ختطَ ىربامج اىت َة تعلة ؽامة واىربامج املتؾٌقة ابملص أأة تعلة ذاظة وا ألذش
تؾا الاؼتحار ارلعوظَات اى قافِة يٌمجمتػ وذزل جت حا ألي تؾارض تا اىربامج اىت وًة
م هجة وجقافة اجملمتػ م هجة أأدصى.
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