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 3جامعة الجزائر 

 الدولية والعالقاتكلية العلوم السياسية 
 السياسات العامة في الجزائر وتحليلدراسات  بحث مخبر                                             

 

 ةدعوة للمشارك
  العامة في الجزائردراسات وتحليل السياسات بحث "مخبر التنمية المستدامة رهان وتحدي، التابعة لتنظم فرقة بحث      

 وطني ملتقى    

 ريادة األعمال النسائية في الجزائر

 وأفاقواقع 
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Réalités et Perspectives 
 هيقوشافيزبمدرج  2022أكتوبر  27يوم     

 

 3الرئيس الشرفي للملتقى الوطني أد. مختار مزرق مدير جامعة الجزائر  -

 د. أعراج سليمان عميد كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية -

 .مخبرالمديرة  رئيسة الملتقى الوطني: أد. نجية مقدم -

   

 أعضاء اللجنة العلمية:

 يةرئيسة اللجنة العلم   …………….............  د.بورايو ليندة

 3..................................................................جامعة الجزائر  أ. زغدار لحسن

 3........................................................... جامعة الجزائر أد. العايب شبيلة......  

 3لعروسي......................................................................جامعة الجزائر أد. رابح 

 3جامعة الجزائر ...................................................أ.د.مغيش كنزة     ...............

 3جامعة الجزائر .....................................................اسيا .............. ينأ.د.لعمرا

 3جامعة الجزائر ...................................................أد. فاضل أمال.................. 

 3جامعة الجزائر .........................................................د.لطاد ليندا ................

 جامعة تيزي وزو............................................................د.عكاش فضيلة.......

 3جامعة الجزائر  .............................................................د. تيغيلت سميرة

 3جامعة الجزائر ........................................................د.حمزة حورية.........

 3جامعة الجزائر ...................................................د. بقدي فاطمة............ 

 .....جامعة البليدة........................................................د.العايب سليم .......

 3جامعة الجزائر ......................................................د.عباش عائشة........

 3جامعة الجزائر  ..........................................................بوعبدهللاد. سمير 

 3جامعة الجزائر ..............................................د. قصري فريدة.............. 

 3جامعة الجزائر ......................................................ا.زايدي نعيم ...........

 3جامعة الجزائر  ......................................................أ. حمادو سليمة......

 اللجنة التنظيمية:أعضاء 

 رئيسة اللجنة التنظيمية  .......................عيساويلكريمة 
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 3جامعة الجزائر ...... .......حسام .....................

 3الجزائر  ةجامع .... .....................سارة دباغين...............................

 3الجزائر  ة.... جامع .................زكية.......................................رنجة 

 طالب د.......................................................حتة. ياسينبن 

 

 مقدمةأوال: 
تحويل فكرة أو اختراع الى ( هو الشخص الذي يريد ويستطيع 1950رائد األعمال وفقًا لـمفهوم األستاذ شوم بتر )عام إن 

 .وهو المفهوم الذي أكتسب أهمية متزايدة في الجزائر ابتداء من االلفية الجديدة ."ابتكار ناجح

المرأة استخدام مهاراتها وثقافتها الريادية من أجل تعزيز التكامل بين المبادرات الفردية والخاصة وهو المبتغى الذي  وبوسع

ال تزال تواجه المرأة صعوبات وباستمرار، تحد من تطورها الحقيقي في مجال   ريادة االعمال، في حين  .تحاول الوصول اليه

 .غير المثبتة والمهاراتفهي تعاني نقًصا في الموارد االقتصادية والمالية والمادية الى جانب القيود االجتماعية والثقافية 

 

 .2016٪ عام 8.2٪. وبطالة الذكور  20معدل بطالة اإلناث، رغم التقدم النوعي في توظيف اإلناث في الجزائر، يسجل 

الغالبية من المالحظ أن  ،(2006٪ )عام 87.7٪ مقابل مشاركة الرجل 12.3نسبة مشاركة المرأة في إنشاء األعمال  بلغتو

  .النساء العامالت، تلتحقن بالعمل المأجور

     

٪ من إجمالي البطالة، أو المتخرجات من التعليم 24.7التعليمية العالية تؤثر البطالة بشكل رئيسي على النساء ذات المؤهالت 

  .٪21.3المهني 

 

على الرغم من الزيادة في عدد رواد األعمال، تشير اإلحصاءات إلى ركود في عدد رائدات األعمال خالل العقد الماضي فقد 

  .حسب الديوان الوطني لإلحصاء .394.000. 2016بلغ عدد العامالت "ربات العمل" أو المستقالت في عام

صاحبات مؤسسات صغيرة في قطاع الخدمات أو التجارة أو  والنصف اآلخر تعلما بأن نصف النساء المستقالت هن حرفيا

-٪ يتواجدن أكثر في التجمعات الحضرية الكبيرة 0.3أما نسبة النساء اللواتي تدرن مؤسسات، فال تتجاوز  ؛الزراعةفي 

  .وقسنطينةوهران  ،الجزائر
 

 :نستنتج مما سبق
 

  وتعاني من عدم تساوي الفرص في الوصول إلى  وظيفة،أن المرأة الجزائرية ال تزال تواجه صعوبات في العثور على

 .سوق العمل

 يبدو أن النساء تعاني من ضغوطات إضافية في ريادة األعمال، مما يدفعهن نحو العمل المأجور . 
 

واقع  هوما  :خالل طرح اإلشكالية التاليةهي جملة من االنشغاالت التي سنحاول اإلجابة عليها من 

  ؟وأفاق ريادة االعمال النسائية في الجزائر
 

 الملتقى فثانيا: أهدا
والتحليل على واقع ريادة األعمال النسائية في الجزائر والتحديات التي  والتفكيرإلى تسليط الضوء بالدراسة  لملتقىاهدف ي

 في العملية. حقيقياشريكا  هاوجعلالتنموية تواجهها وكيفية معالجتها من أجل اإلسراع بالوتيرة 

ف ريادة األعمال النسائية، بأنها عملية إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة من قبل النساء في النمو االقتصادي  التي تسهم تُعرَّ

 وتّحسين ،جل تحقيق االستقرار االجتماعيأالتهميش واالقصاء من  حاربتترمي إلى خلق الثروة و العمل،وتوفر فرص 

  .الوضع االجتماعي، والتكويني، والصحي للمرأة، وأسرها
  

 :ثالثا محاور الملتقى
 (؟على الدراسة اإلحصائية االعتماد)ما هو واقع ريادة األعمال النسائية في الجزائر ( 1 •

 ؟ما هي الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية لرائدات األعمال الجزائريات( 2 •

 ؟ما هي العوامل الرئيسية التي تحول دون تطوير ريادة األعمال النسائية في الجزائر( 3 •

 ؟األعمال النسائية في الجزائرما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في تنمية ريادة ( 4 •

 ؟االستئناس ببعض النماذج الناجحة في ريادة االعمال النسائية في العالم( 5 •

 

 المشاركة وشروطضوابط رابعا: 
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 من مذكرة أو رسالة، ولم يتم قتبس يكون غير م العلمية والمنهجية، وأنألصالة لجدّة واباتميز البحث أن ي

 وتظاهرات علمية أخرى. نشره أو المشاركة في فعاليات

  الملتقىأن يقع البحث ضمن أحد محاور. 

  تكتب المداخالت بخطSimplified Arabic للهوامش، أما باللغة األجنبية  12للمتن وحجم  14 بحجم

، كما ترفق المداخلة بملخص للهوامش 10 وحجمللمتن  12حجم  Time New Roman بخط:فتكتب 

 واألخرى بلغة أجنبية )فرنسية أو انجليزية(. محرر بلغتين أحدهما بلغة المقال

  المصادر والمراجع في آخر البحث وبشكل كامل ودقيق وضعكل صفحة، وت التهميش فيأن يتم. 

 صفحة 20صفحة دون أن يفوق  15 أال يقل البحث عن. 

  ،لبريد االلكترونيالهاتف، اكتابة بيانات الباحث )االسم واللقب، التخصص، الدرجة العلمية 

 المواعيد الزمنية لتنظيم الملتقىخامسا/  

  :30/09/2022آخر اجل إلرسال المداخالت يوم 

  :07/10/2022تاري    خ الرد عىل المدخالت المقبولة 

  تاري    خ إجراء :  2022/  10//27الملتقى

 

 

  

leappa.leadership2022@gmail.com ي  
ون  يد االلكبر : ترسل المداخالت إىل البر   التاىلي

 
 

شارع دودو مختار، بن عكنون  11: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية الملتقى مكان انعقاد 
 الجزائر العاصمة. 

 تنبيه 
  م اللجنة العلمية ز وط والمعايتر المذكورة. تال  مداخلة، بدراسة أي للملتقى ال تلتى  ستجيب للشر
 ي المذكور أعال

ونز يد اإللكتى ات الرجاء التواصل عتر التر . للمزيد من المعلوم  ه
 

 


