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رغم تباين السياسات يف الدول العربية واخلطط واالستراجتيات املوجهة للنهوض باملرأة العربية 
 وبني الرجل،إىل أن القاسم املشترك هو أن جل الدول العربية  قطعت أشواطا وتأمني املساواة بينها

معتربة وحققت اجنازات يف جمال تنمية املرأة وهذا مؤشر إجيايب يدعو إىل التفاؤل واألمل، غري أن 
 وتوحيد اجلهود وتكامل الربامج مستلزمات عصر التكتالت تفرض مزيدا من تنسيق العمل العريب

 اهلدف املشترك وهذا يف إطار جامعة الدول العربية خاصة من خالل منظمة املرأة  لتحقيقاسعي
  .العربية  اليت تلعب دورا هاما يف جمال النهوض بأوضاع املرأة يف العامل العريب

واجلزائر مثلها مثل الدول العربية تواصل جهودها الرامية إىل إشراك املرأة فـي التنمية الوطنية 
ع متوازن ومستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة واجلدارة واالستحقاق دف حتقيق جمتم

وهذا انطالقا من مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص بني النساء والرجال املكرسة دستوريا وقانونيا 
وقد متت مباشرة أعمال . والتزام اجلزائر باملبادئ والقرارات الدولية اليت تلغي كل أشكال التمييز

ات وإعمال برامج ومشاريع من أجل أن تتجسد املساواة الفعلية بني اجلنسني على أرض ومبادر
  .الواقع وهذا من خالل ترقية املرأة قانونيا وسياسيا و اجتماعيا و مهنيا

لقد أصبحت قضية النهوض باملرأة باعتبارها شريكا كامال وأساسيا فـي التنمية، إحدى 
، حيث يتم التعامل مع هذه يف الدول العربيةل السلطات األولويات املطروحة على جدول أعما

القضية برؤية جديدة دف إىل تقليص اهلوة بني الدور الذي يقوم به الرجل وذلك الذي تقوم به 
  .املرأة فـي عملية التنمية وكذا تعزيز مكانة املرأة وضمان حقوقها الفعلية فـي اتمع

از أساسية وجوهرية يف اتمعات املعاصرة على اختالف نقطة ارتكمتثل حقوق املرأة وحريتها و
منطلقاا  وهو ما يفسر اهتمام العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية املعنية بالدفاع عن 

  .حقوق املرأة وصيانتها 

ت اهليئايف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة اليت تشرف عليها منظمة املرأة العربية بالتنسيق مع 
  .إقليمياقضايا املرأة من أجل تدعيم املرأة العربية وتعزيز التعاون الفكري والبحث العلمي املعنية ب
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 ويف ضوء ذلك ،جاء اجتاه هذه الدراسة املسحية اخلاصة مبشروع النهوض باملرأة يف اال القانوين
 األمر مبسح الربامج حبيث يتعلق  املنهجي الذي حددته املنظمة،همطابقا للبناء النظري والتوجي

  :املشروعات املوجهة للمرأة يف جماالت /األنشطة/

.قانون األسرة / األحوال الشخصية -  

. العنف ضد املرأة -  

العمل والضمان االجتماعي -  

  اإلعالم -

).السيداو(  اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة -  

: وتنقسم الدراسة إىل جزئني   

املرجعية القانونية :اجلزء األول   

وفيه توضيحات منهجية عن أساليب العمل املنهجي من أجل مجع الربامج، :اجلزء الثاين
 واألنشطة املنفذة من طرف منظمات حكومية وهيئات غري حكومية من أجل النهوض تاملشروعا

د مت مرافقة املتوصل إليها، وق البيانات  تتضمن اليتكما يضم جمموعة من اجلداول ،باملرأة قانونيا
.ذلك بقراءات كمية وكيفية لتحليل نتائج املسح وبناء التوصيات  
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إن محاية املرأة من أي شكل من أشكال التمييز منصوص عليه يف إطار الذي يتضمن احلماية لكافة 
 31كما تنص املادة "كل املواطنني سواسية أمام القانون "على أن 29املواطنني حيث تنص املادة

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة "على أن
العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية 

تساوي مجيع املواطنني يف تقلد املهام " على51وتنص املادة " والثقافيةواالقتصادية واالجتماعية
  ".األسرة حتظى حبماية الدولة واتمع" على أن 58وأخريا تنص املادة "والوظائف يف الدولة

هي ) 2008سبتمرب (كما تعزز وضع املرأة بإدراج مادة جديدة يف الدستور طبقا للتعديل األخري
تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع : "تنص على أن مكرر اليت 31املادة 

  ".حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة "،حظوظ متثيلها يف االس املنتخبة

 اجلزائري باختاذ جمموعة من اإلجراءات ترمي إىل ضمان أما على مستوى القوانني فقد قام املشرع
بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة متاشيا مع املعايري الدولية املتخذة يف محاية حقوق وحريات اإلنسان 

 مواطن النقص اليت تتعارض مع كهذا الشأن حيث مت إعادة النظر يف جمموعة من القوانني لتدار
  .مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق

 1962للمرأة فـي عام منحت اجلزائر حق االنتخاب فبخصوص املشاركة السياسية للمرأة فقد 
وحق االنتخاب والترشح مكفول مبوجب .ودخلت املرأة اجلزائرية الربملان فـي نفس العام

لكل مواطن تتوفر فـيه الشروط القانونية أن ينتخب "  من الدستور اليت تنص على أنه 50املادة
رجل يف االس وتضمن خمتلف قوانني االنتخابات متثيال متساو وعادل للمرأة و ال." وينتخب

 1997مارس سنة 6 املوافق 1417 شوال عام 27 مؤرخ يف 07-97املنتخبة خاصة األمر 
املتضمن القانون العضوي املتعلق بقانون االنتخابات الذي ينص على أن االنتخاب حق لكل 

عشرة سنة كاملة يوم االقتراع وكان متمتعا حبقوقه ) 18(جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثاين
 للمرأة  بالتعبري عن  إجراء مسحوهوكما ألغى االنتخاب عن طريق الوكالة، ،املدنية والسياسية 

  . اختياراا السياسية مبطلق احلرية
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يف إطار االهتمام املتنامي باألسرة اجلزائرية، استحدث قانون االجراءات املدنية واالدارية قسم و
لقة السيما باخلطبة والزواج واحنالل الرابطة األسرة ينظر على اخلصوص يف كل الدعاوى املتع

  ....الزوجية وتوابعها والنفقة واحلضانة والكفالة والوالية ومحاية مصاحل القصر

طبقا لتوجيهات فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز أما يف جمال األحوال الشخصية و
و اختاذ للمرأة اثر على الوضع القانوين بوتفليقة حول ضرورة املصادقة على اآلليات الدولية اليت هلا 

اإلجراءات الضرورية ملواءمة التشريعات الوطنية لتساير التطور احلاصل يف القانون الدويل يف جمال 
 11 - 84 املـعدل واملتـمـم للقانون رقم 02-05 ممحاية حقوق املرأة، يأيت األمر رق

ـي موعده ليجسد واحدا من  الـمتضمن قانون األسرة ف1984 يونيو 9الـمؤرخ فـي 
االلتزامات الكربى من أجل ترقية الـخلية العائلية عموما ووضعية الـمرأة على وجه 

 .الـخصوص

 أدخلت على القانون الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية املعدل التعديالت اليتكما جاءت 
 ديسمرب 15فـي  الـمؤرخ 86 - 70 املـعدل و املتـمـم لألمر رقم 01-05 مباألمر رق
تكرس املساواة بني األب واألم يف حالة ل الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية، 1970

اكتساب اجلنسية و ذلك طبقا للمبادئ األساسية حلقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية املتعلقة حبماية 
هذا إضافة إىل  ،حقوق الطفل وكذا تلك املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .منـح امتياز الـحصول على الـجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية

 العامة أي شخص قام بارتكاب جرمية دون متييز بني مرتكبها هتعاقب أحكامفقانون العقوبات أما 
 ويعاقب على انتهاك اآلداب واالغتصاب وتشدد العقوبة إذا .رجال كان أو امرأة أو بني الدافع

كان اجلاين من أصول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء أو هتك العرض أو كان من فئة من هلم 
 –الفسق وفساد األخالق (كما يدين التصرفات املرتبطة باالجتار بالنساء والفتيات .سلطة عليه
 جديدة تتضمن جترمي التحرش ت على قانون العقوبات، تعديال2005 أدخلت سنة  وقد.)الدعارة

املسؤول عن هذه  ومتابعة نسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية اليت متكنها من املطالبة حبقوقهااجل
  .املمارسات

عدة أحكام تأخذ بعني يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني أما 
 .االعتبار وضعية املرأة احملكوم عليها ائيا
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 133-66حكام الدستور، أي شكل من أشكال التمييز فالقانون رقم مينع تشريع العمل طبقا ألو
 مينع أي متييز بني 05 املتعلق بالوظيف العمومي فـي مادته1966 يونيو 02املؤرخ فـي

 املعدل واملتمم املتعلق 1990 أفريل 21 املؤرخ فـي 11-90اجلنسني فـي العمل ،أما القانون 
 فـي التشغيل واألجور للجميع واملساواة بني اجلنسنيبعالقات العمل فيضمن احلق فـي العمل 

 والترقية والتكوين وغريها من احلقوق األساسية 

يعد نظام الضمان االجتماعي نظاما محائيا للمرأة عاملة كانت أومن ذوي حقوق العامل حيث ال و
 على املرض تتضمن أحكامه، أي متييز مرتبط باجلنس، فزيادة على احلقوق األساسية  مثل التأمني

...) عطلة األمومة(وحوادث العمل هناك حقوق خاصة باملرأة السيما فـي إطار محاية األمومة
 .  وكذا التقاعد
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 حتديد منهجية الدراسة: ولاحملور األ
 لدراسةحتليل بيانات ا: ثايناحملور ال
 االستنتاجات: ثالثاحملور ال
  التوصيات: رابعاحملور ال
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 واملشروعات واألنشطة املوجهة للنهوض باملرأة يف لربامجعن ااستهدفت هذه الدراسة التقصي 

قمنا و  ى مشاريع ونشاطات معينة وبناء على األهداف الرئيسية للدراسة ، ركزنا عل.اال القانوين
بتصنيف وحتليل املعطيات اليت حتصلنا عليها مبينني أوجه القوة والضعف يف هذه املشاريع 

   . تعاجلها الدراسة املسحيةاليتاملسائل  عن موضوعيةإجابة والنشاطات، وبذلك تكونت لدينا 
أحزاب و وزارات،رمسية من  اتصلنا هاتفيا بعدة جهات رمسية وغري ،وجلمع الربامج والنشاطات

اهلاتفية،  االتصاالتهده  وقد مسحت لنا .حبثمجعيات مدنية ومراكز و, برملانية س وجمالسياسية،
تشكيل جمتمع  وبالتايل ،اليت تعنيناالربامج واملشروعات ن عاملعطيات مع جب،  دامت عدة أياماليت

  .عينة دراستنا
يف جمال مزايا ملا هلا من نظرا  كبرية، وفعالية عالمعدل استجابة لنا  ت حققالوسيلة قدن هده إ

  .والدقةالسرعة 
 

:العينة  
 تتطابق صفاا مع جمموع احملددات اليت تضمنتها ا ومشروع برناجما)60( تضم عينة الدراسة 

  .االستمارة
 

:االستمارة ءأسلوب مل  
  عليهموزعنا وبحوثنياملقابلنا عتمدنا يف هذه الدراسة على أسلوب املقابلة الشخصية ،حبيث إ

  .االستمارات بعد شرح الغرض منها
  .االنترنت الفاكس أو عن طريق  إما،غلبهأ كان ةع املوزهذه االستماراتإال أن مجع 

  

  :صعوبات الدراسة 
 :نذكر جهتناامن أهم الصعوبات اليت و

الرغم من على ا ذوه  فيهحتيز املستجوبني لربامج ومشروعات مؤسسام بشكل كبري ومبالغ  -
باحلفاظ على املوضوعية وجتنب إيصال رؤيتهم الشخصية وتقييمهم الشخصي   اياهملبتنامطا

  .للعمليات اليت أشرفوا عليها أو تابعوا تنفيذها 
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 .ضعف يف األرشيف والتوثيق للمعطيات اخلاصة بالربامج واملشاريع   -
 من بدال ها تنفيذل ومشاكللمرأة من بعض اجلهات على النصوص القانونية املوجهة التركيز  -

 .قانونيااحلديث عن العمليات اهلادفة إىل النهوض باملرأة 
 . )امليزانية على سبيل املثال(  التحفظ يف اإلجابة عن بعض املسائل املطروحة يف االستمارة -
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  :البيانات حتليل: ثايناحملور ال
 

كشف عن العالقات الثابتة بينها وإبراز يف حتليلنا للمادة املتوفرة لدينا، ركزنا على كل العناصر لل
وفقا للمتغريات املستقلة و كل املعطيات الواردة يف اجلداول نوقد استمد التحليل معناه م. مميزاا

.االستمارةواملتغريات الثابتة الواردة يف أسئلة   
 
 

  :اتالنشاط/الربامج  عن بيانات: أوال
 

املشاريع حسب جماالا/ الربامج : 01جدول   
 

 ااالت العدد النسبة املئوية
ةاألحوال الشخصي 22 36.66  
 العنف ضد املرأة 20 33.33
 العمل والضمان االجتماعي 04 06.66
 اإلعالم 08 13.33

اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة  06 10
)السيداو(

 اموع 60 100
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ن جمال األحوال الشخصية قد احتل املرتبة األوىل ب  أ،اجلدول اخلاص مبجاالت الدراسة هذايبني 
 متبوعا مبجال العنف ضد املرأة بنسبة % 36.66 وهو ما ميثل نسبة عامشرو / ا برناجم22

جال إلغاء املتعلقة مبشاريع امل مث ،% 13.33 مشاريع بنسبة 8 جمال اإلعالم ب يليه % 33.33
 األخرية، ويف املرتبة % 10 أي بنسبة 6ا إىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة واليت وصل عدده

   .% 06.66 مشاريع وهو ما يعادل 4 جمال العمل والضمان االجتماعي ب

 تنظم اليتإن االهتمام الكبري مبجال األحوال الشخصية راجع بالدرجة األوىل ألمهية تشريع القوانني 
يف اجلزائر مقاربة شاملة حلقوق كما تعترب هذه القوانني .أفرادهااألسرة وتضبط حقوق وواجبات 

.املرأة يف العائلة ويف اتمع   

 ا موسعشا، نقا2005- 1985 الفترة املمتدة مابني أثار يف جمال األحوال الشخصية قد نإ
 يرى أن قانون  كانالبعضوكان مثار النقاش أن .يف اتمع وعلى كافة املستوياتوجدال حادا 

قد جاء وفق رؤية متفتحة على حقوق املرأة وبالتايل ، 1984 يف األسرة الذي متت املصادقة عليه
 ووجه له قد رفضهف البعض اآلخر أماخطوة اجيابية يف سلسلة املبادرات التشريعية اجلزائرية ،ميثل 

  . األصعدة بعضمجلة من االنتقادات على أساس أنه جمحف يف حق املرأة على 

مام مبجال األحوال الشخصية إما للدفاع عن القوانني هذا األمر كان سببا من أسباب تزايد االهت
املوجودة أو للمطالبة مبراجعتها وتعديلها وأحيانا أخرى للمطالبة بإلغائها ، وهكذا يتضح كيف 
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اهتمامات العاملني من أجل النهوض على ،انعكس اجلدل القائم يف اتمع حول قانون األسرة
.باملرأة يف اال القانوين   

 كبري من طرف الدولة واتمع املدين، ما العنف املوجه ضد املرأة اهتماموضوع حماربة كما نال
 العنف ضد املرأة يف ملكافحة الوطنية اإلستراتيجية إعدادمنها  عدة مشاريع وبرامج تنفيذمتثل يف 
  .2006نوفمرب 

 للتعامل مع  الرمسيةوتدل أمهية هذا اال أيضا على وجود إرادة فعلية لدى اجلهات الرمسية وغري
انتهاكاً حلقوق  أو احمليط االجتماعي،  داخل األسرة ممارستها سواءشكل اليت ت هذه القضايا،

وملثل هذا .  تطوره ومناءهكيانه ويعرقل مسريةاإلنسان وخصوصا املرأة  ويؤثر على بنية اتمع و
ا يترتب عليه خماطر حتول كم. العنف آثار نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية وسياسية مدمرة

 .توفري مناخ املشاركة احلقيقة لكافة أبناء اتمع دون

   . الرغبة يف ترقية حقوق املرأة وبلوغ أهداف التنمية املستدامة عنوبالتايل يعرب هذا االهتمام اهلادف

 تلفةويف جمال اإلعالم تدل املشاريع على وجود إنتاج إعالمي موجه للنساء تضطلع به مؤسسات خم
 .الشروط املوضوعية الالزمة لتوسيع دائرة اإلنتاج اإلعالمي املهتم بقضايا املرأة لتوفر

ويبقى جمال االتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة حمطة هامة يف النضال من 
ال، منذ تاريخ ذا ا االهتمام تزايدوقد  .املرأةونقطة حتول يف مسار قضايا  أجل حقوق املرأة

 .1996 ملصادقة على االتفاقية سنةا

العدد  هذاإن  .مشاريع)04(أربعة باألخرية يف املرتبة لعمل والضمان االجتماعي جمال اويأيت
أحكامه ف،  يعد نظاما محائيا للمرأة يف اجلزائرنظام الضمان االجتماعي  حبيث أن له داللته،الضئيل

إضافة إىل أنه من مهام وزارة العمل ، لك سابقاذ إىلا  اشرنا  أي متييز بني اجلنسني كمال تتضمن
باحلماية والتشغيل والضمان االجتماعي السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

   . االجتماعية للنساء

  املشاريع حسب جهات التنفيذ/قائمة الربامج : 02جدول 
  

الرقم هةاسم اجل النشاط/املشروع/عنوان الربنامج 
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 خطورة العنف على املرأة •
 .إجراءات مواجهة العنف •
 خطورة العنف القائم على النوع  •
 .إعداد االسترياتيجية الوطنية ملواجهة العنف ضد املرأة •
 .تشكيل شبكة املنظمات غري احلكومية ملواجهة العنف •
 .اتمع املدين يف مواجهة العنف ضد املرأة  •
 اليلأرقام وحت: العنف ضد النساء •
 .من أجل مواجهة كل أشكال التمييز ضد املرأة  •
 .مناقشة تعديل قانون األسرة •
 .قانون األسرة وحقوق املرأة  •
 عدالة النوع االجتماعي يف قانون األسرة  •
 . دراسة الوضعية :العنف اجتاه املرأة  •

01 وزارة األسرة

 اإلسعاف االجتماعي اجلزائري  •
 .ن العنف برنامج استقبال وإيواء الناجيني م •

02 الوطينوزارة التضامن 

 . جمال الصحة مكافحة العنف ضد املرأة يف •
أيام إعالمية مفتوحة حول الرعاية النفسية والصحية  •

 .للمرأة املعنفة 

03 وزارة الصحة

 الدعم اإلعالمي ملواجهة العنف ضد النساء  •
املؤسسة العمومية 
 للتلفزيون اجلزائري

04

 .الم واإلعةاملرأة، الترقي •
"املساء"املؤسسة اإلعالمية  05

 . أخطار العنف على صحة املرأة •
املركز الوطين للتكفل 
 بنساء ضحايا اإلرهاب

06

االستماع البسيكولوجي والرعاية الصحية لضحايا  •
 العنف 

املركز الصحي املتخصص 
 "ملني دباغني"

07
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 .إشكالية التمييز والعنف ضد النساء يف اجلزائر  •
طين للصحة املعهد الو

 العمومية
08

 . املرأة دمناهضة التمييز ض •
 . والتنميةةاملرأة، املساوا •

الوكالة الوطنية للتنمية 
 االجتماعية

09

 .تشغيل املرأة من أجل العدالة واملساواة  •
 لدعم الوكالة الوطنية 
 "الجنام"تشغيل الشباب

10

 .محاية النساء من التمييز والعنف واجب ومسؤولية  •
ة العامة لألمن الوطيناإلدار 11

 .الترقية القانونية للمرأة العاملة  •
 .قانون العمل وحقوق املرأة  •
  

االحتاد العام للعمال 
 اجلزائريني

12

 .تطبيق اتفاقية السيداو حلماية املرأة •
 .التربية على حقوق اإلنسان •

االحتاد الوطين للنساء 
 اجلزائريات

13

 . األسرة العدالة وقيم املساواة يف قانون •
حزب جبهة التحرير 

 الوطين
14

 .األسباب، النتائج واحللول: العنف ضد املرأة •
 احلملة الوطنية إلدانة العنف ضد املرأة  •

التجمع الوطين الدميقراطي 15

 .ترقية حقوق املرأة والنضال من أجل املساواة  •
16 حزب العمال

 .التحسيس والتوعية اإلعالمية عن حقوق املرأة  •
 .ر النقاش حول املرأة من خالل تطوير القانون تطوي

17 مجعية نساء يف اتصال

 .حقوق املرأة يف قوانني العمل والضمان االجتماعي  •
 .احلقوق األساسية للمرأة يف التشريع اجلزائري  •
 .تشجيع احلوار بني اجلنسني  •

مجعية محاية وترقية حقوق 
 املرأة

18

 .املرأة دور وسائل اإلعالم يف ترقية حقوق  •
19  مجعية معامل
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 .على املواطنة "تأثري تطبيق اتفاقية السيداو •
20 "وسيلة " شبكة

.تطوير قوانني الضمان االجتماعي لترقية سياسة الشغل  •
 .مكانة حقوق املرأة يف التنمية الوطنية  •
 ملواجهة العنف" دار اإلنسانية" •

مجعية النساء اجلزائريات 
 من أجل التنمية

21

 .ييت بالثقافة القانونية أحمو أم •
 )موجه للمرأة(دليل الثقافة القانونية

اجلمعية اجلزائرية حملو األمية 
 "اقرأ"

22

 .حقوق املرأة يف القوانني اجلزائرية  •
 .اجلامعة الصيفية حول تعديل قانون األسرة •
 .دليل تعديل قانون األسرة •

مركزاالعالم والتوثيق 
 حلقوق املرأة والطفل

23

 .المساواة لوا اء كل أشكال التمييزمعا إللغ •
 .قانون األسرة بني التعديل واإللغاء

24 "راشدة"مجعية 

 .تدعيم القدرات الفنية واملؤسساتية ملراكز االستقبال  •
 .اإلدماج االجتماعي وأساليبه •
 .التوعية القانونية للنساء  •

اجلمعية النسائية للترقية 
 وممارسة املواطنة

25

 .هة العنفملواج" جنمة"دار  •
 .ملواجهة العنف" دريفا"مشروع  •
 .اعادة إدماج النساء املعنفات  •

التجمع ضد احلقرة ومن 
 .أجل حقوق اجلزائريات 

26 

 

 
تعد األكثر هي  عينتنا نفذا جهات رمسية وغري رمسية، وها واملشروعات اليت مشلتهده الربامجإن 

  .نشاطا واهتماما مبوضوع النهوض القانوين باملرأة
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   اإلجناز مدة 
 

  مدة اإلجناز:3ول جد
 

%النسبة   املدة العدد 
    33،33 أقل من سنة 20 

 

      16،66 من سنة إىل سنتني 10 
 

  50 أكثر من ستني 30 
 

اموع 60    100
 

 

33.33%
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اقل من سنة من سنة الى سنتين اآثر من سنتين

مدة االنجاز

 
 

  %  50مشاريع أكثر من سنتني  :  الفئة األوىل-
% 33.33مشاريع أقل من سنة   : الفئة الثانية-  
% 16.16املشاريع بني سنة وسنتني : لفئة الثالثة  ا-  
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 املشاريع القصرية ااألوىل، لتليهاحتلت فئة املشروعات اليت استمر تنفيذها أكثر من سنتني املرتبة 
 اليت ميكن اعتبارها متوسطة املدى أي من ملشاريع االثالثةاملدى أي بأقل من سنة مث تأيت يف املرتبة 

 سنة إىل سنتني 
 استجابة ، أمهية الربامج و املشروعات اليت دام تنفيذها أكثر من سنتني،هذا اجلدولويعكس 

  منها،ملتطلبات عمليات تغيري أساسية ونذكر 
  . رفع مستوى الدعم املوجه للنساء يف شىت ااالت -
  . تطوير املوقف السليب لبعض النساء جتاه بعض القضايا -
  .ملسبقة حول قضايا وحقوق املرأة تغيري الصورة النمطية و األفكار ا-
  .التكفل إنشاء مصاحل ومراكز خمتصة يف عمليات التوجيه و -
  . عمليات التوعية و حتسني فعالية االستشارات القانونية -

عملها ة عليها إلمتام ف حاجة اجلهات املشر،املشروعات ه لفئة منذهل  بالنسبة% 50وتدل نسبة 
يعد هذا النوع  مبعىن أخر، .للمرأةكس على الوضعية القانونية  نتائجها بشكل ملموس ينعوحتقيق

   . عديدة مراحلزهاتطلب إجنايمن الربامج و املشاريع ضخم و
  .حمدودةأما فيما يتعلق بنشاطات التدريب ومحالت التوعية فقد كانت مدة تنفيذها 
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  خمطط بداية املشاريع   
 

املشاريع حسب التاريخ/ الربامج :4جدول رقم   
ملخطط للبداية وتاريخ البداية الفعليةا  

 

 تاريخ البداية الفعلية 
 

 

 التاريخ املخطط للبداية

% النسبة %النسبة  العدد   العدد 

 

 املدة الزمنية

18.33  11 23.33  14 1985-1989  
03.33  2    03.33 2 1990-1994  
03.33  2 03.33  2 1995-2000  
58.33  35 70 42 2001-2005  
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 أي عا مشرو42 هو 2005-2001يبني اجلدول أن عدد املشاريع املخططة يف املرحلة مابني 
  .يف اآلجال احملددة للبداية % 58.33 وهو ما ميثل عا مشرو35 ونفذ منها % 70نسبة 

 بنسبة عا مشرو14 إىل 1989-1985يف حني وصل عدد املشروعات املربجمة للتنفيذ مابني 
 1994-1990 و 1989-1985 يف الفترتني ا ، أمعامشرو 11 منها ذ، ونف% 23.33

  . نشاطني اثنني لكل فترة مع احترام تاريخ التخطيط  إالفلم يربمج وينفذ

 باألوضاع طا و تنفيذها كان إىل حد بعيد مرتببرجمة املشاريع هو أن مسألة ، االنتباهجيلب إن ما
كبري على أولويات الدولة الثر األحيث كان هلا . اجلزائر االجتماعية اليت عاشتها والسياسية واألمنية

   .واهتمامات هيئات اتمع املدين

انشغال الدولة وكل  إىليعود  2000 -1990 ما بني ، فان ضعف النشاطاتوبناء عليه
للحديث عن مناسبا  الوقت  ومل يكناملنظمات غري احلكومية بقضايا األمن واسترجاع االستقرار

احلق يف ستدعى خاصة محاية وإمنا كان األمر ي  واالقتصادية و القانونية ، املرأة السياسيةحقوق
  .األفراداحلياة لكل 

 عادت الربامج اهلادفة إىل النهوض باملرأة و ما شجع على ذلك  هو بروز ،2000 سنة إال أنه بعد
الالزمة التكفل املؤسسايت بقضايا باملرأة من خالل جلوء الدولة إىل وضع األدوات و اآلليات 

 .لتطبيق القوانني و متابعة تنفيذها

إضافة  ،املرأةقضايا  والتكفل بدولة القانون لتجسيد اإلطار املؤسسيالدولة عززت  ،يف هذا الشأن
ليكون شريكا فاعال السيما   )اليت تنشط يف جمال املرأةخاصة اجلمعيات ( تشجيع اتمع املدينإىل 

   .من خالل عمليات التوعية واملرافقةيف جمال النهوض القانوين باملرأة 

 فـي إنشاء وزارة مكلفة ،إن جتسد االهتمام الذي توليه اجلزائر لقضايا املرأةمن هذا املنظور 
باألسرة وقضايا املرأة تضطلع مبهمة الدفع مبختلف الرؤى واحلركيات القطاعية حنو التطور 

بالتكامل والتنسيق مع خمتلف القطاعات " سياسة وطنية لترقية األسرة واملرأة"ـي فـي قوالتال
 .الوزارية وخمتلف الشركاء خاصة اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
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مع الوزارة نقاط ارتكاز تعمل  اعتماد ،على مستوى القطاعات الوزارية العديدةهلذا الغرض مت 
 حمورا أساسيا يف  باملرأة، يعد الترقية القانونية أو النهوض القانويناملعنية بقضايا املرأة خاصة وأن

  .  الوزارات و اجلمعياتجمموعة منأنشطة 

طالب  دواعي تعديل قانون األسرة نتيجة إلرادة الدولة ومل يف نفس الفترةمن جهة أخرى، ظهرت
 وبتوجيه من رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  وعلى أساس ذلك عدة مجعيات نسوية، رفعتها

 .2004  وطنية ملراجعة قانون األسرة سنةمت إنشاء جلنةرنامج إصالح العدالة يف إطار تطبيق ب
  .2006-2001 عدد الربامج واملشروعات يف جمال املرأة والقانون ما بني ارتفع لذلك، نتيجةو

خاصة يف  ،الربامج متناسبة زمنيانالحظ أن  وبالنسبة لتاريخ البداية الفعلية مقارنة بتاريخ التخطيط،
 ،واجهة العنف بسبب ارتباط هذا اال بإعداد االسترياجتية الوطنية ملواجهة العنف ضد املرأةجمال م

غري رمسية من تنفيذ براجمها وأنشطها يف سواء رمسية أو وهذا األمر دليل على متكن عدة جهات 
  .املوعد احملدد
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 :التنفيذ :ثانيا

ةنفذاملشاريع حسب اجلهات امل/امج  الرب:05ل رقم جدو  

 

%النسبة ععدد املشاري   اجلهات املنفذة  

   38.33  جهة رمسية حكومية 23 

   36.33  منظمات غري حكومية 22 

 أحزاب سياسية 03 05 

جامعات/مراكز أحباث  01 01.66   

 منظمات إقليمية 00 0 

 منظمات دولية 03 05 

هيئات/نقابات  01 01.66   

 اشتراكات أكثر من جهة 07 11.66 

 اموع 60 100 
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 أي بنسبة ا مشروع45يبني اجلدول أن اجلهات الرمسية واملنظمات غري احلكومية قد نفذت 
 مشاريع أي بنسبة 07 مث تأيت املشاريع املنفذة مع شركاء إما حمليني أو أجانب ب% 74.66
ألخرية جند ويف املرتبة ا  %05 بينما مل تنفذ األحزاب السياسية إال مشاريع بنسبة 11.66%
  . األحباث والنقابات مبشروع واحد لكل منهمازمراك

واملنظمات غري الرمسية واملتمثلة خاصة يف اجلمعيات  ومن هنا نستنتج أن املنظمات احلكومية
مسؤولية تنفيذ املشروعات ، إىل جانب املؤسسات احلكومية، النسوية هي اليت أخذت على عاتقها 

 عددا كبريا من اجلهات الرمسية وغري الرمسية قد تبنت مهمة النهوض يف جمال املرأة والقانون وأن
كما يبني مدى اخنراط املنظمات غري احلكومية اليت استفادت كثريا من قانون .باملرأة قانونيا 

  .جديدة هاوأدوار هاضطالعها مبهامال  والدعم املايل الذي تقدمه هلا الدولة،اجلمعيات املعمول به
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  :التمويل  

  توزيع املشاريع حسب اجلهات املمولة:06 رقم جدول

ةالنسبة املئوي  اجلهة العدد 

 ذاتية 0 0

 حملية 0 0

 وطنية 60 100

 إقليمية 0 0

 دولية 0 0

 

 ويستجيب .الدولةن قبل أساسا ميتم يبني هذا اجلدول أن متويل الربامج واملشروعات يف اجلزائر 
 دور الدولة يف تدعيم األحزاب خبصوصن اجلمعيات انون األحزاب وقانوألحكام قهذا األمر 

أما بالنسبة للمنظمات الدولية اليت تتعاون معها بعض  .هلا واجلمعيات وتقدمي مساعدات مالية
  .عموما من الناحية التقنيةاجلهات يف تنفيذ مشاريع معينة، فإا تساهم 
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 جهات التنفيذ  
 

ت مشاريعذ عدد اجلهات اليت نف:7جدول رقم   

 

 اجلهة العدد النسبة
وميةجهة رمسية حك 11 40.74  
أهلية/منظمات غري حكومية  10 37.03  
 أحزاب سياسية 3 11.11
جامعات/مراكز أحباث  1 3.70  

 منظمات إقليمية 0 0
 منظمات دولية 0 0

 نقابات 2 7.40
 اموع 27 100
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مبوضوع النهوض باملرأة قانونيا هو ت مشاريع خاصة ذيبني هذا اجلدول أن عدد اجلهات اليت نف
 أحزاب )3( ثالثةوأهلية /منظمات غري حكومية ) 10( وعشر رمسية هيئة )11(عشرة  إحدى

  .جهة27وبالتايل وصل عدد اجلهات إىل  نقابيتان يئتانهو,  للبحث والدراساتزسياسية ومرك
 على تنفيذ مشاريع إميانا وتستنتج من اجلدول مدى إقبال مؤسسات الدولة ومنظمات اتمع املدين

منها بقضية املرأة وبضرورة إحداث اإلصالح أحيانا و التغيري أحيانا أخرى يف ااالت اليت تم 
  .الترقية القانونية للمرأة بشكل عام ب

يوضح اجلدول أن املنظمات اإلقليمية و الدولية مل تنفذ أية مشروعات حول الترقية القانونية كما 
  .للمرأة 

 
املشاريع حسب جهات التنفيذ/الربامج عدد  :8ول رقم جد  

 
%  النسبة املئوية  اجلهة املنفذة عدد املشاريع 
 جهة رمسية حكومية 22 38.33
أهلي/منظمات غري حكومية  28 46.66  

 أحزاب سياسية 3 5
جامعات/مركز أحباث  1 1.66  

 منظمات إقليمية 0 0
 منظمات دولية 0 0

تئاي ه/نقابات 2 1.66  
 أكثر من جهة 4 6.66
 اموع 60 100
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 مث ،% 46.66 أي نسبة اع مشرو28يبني هذا اجلدول بأن اجلهات غري الرمسية قد نفذت 
ونفذ كل حزب من األحزاب الثالث  .% 38.33 وهو ما ميثل اع مشرو22اجلهات الرمسية ب 

 ،% 6.66هة وهو ما يعادل  مشاريع نفذا أكثر من ج4ولدينا . % 5مشروع واحد بنسبة 
ويف األخري  ا، واحدانشاطأيضا ) تنظيم نقايب حكومي ( بينما نفذ اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 

   % 1.66لدينا مشروع واحد للمعهد الوطين للصحة العمومية بنسبة 
لقانونية للمرأة اونستنتج من اجلدول تعاون خمتلف التنظيمات الرمسية وغري الرمسية يف عملية الترقية 

   .العنفيف جمال األحوال الشخصية ومواجهة 
نستنتج أيضا غياب البحوث و الدراسات اجلامعية اليت تساعد يف إعداد بعض الربامج و قياس كما 

مدى مالئمة البعض األخر ومدى تقبل اجلمهور املستهدف هلا و األثر الفعلي الذي حتدثه يف 
  .الواقع
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 التغطية اجلغرافية  
 

  املشاريع/ توزيع الربامج  :9دول رقم ج
 حسب التغطية اجلغرافية

 اجلهة لعددالسم ا %النسبة 
 حملي 33 55
 وطين 27 45
 )جهوي (مناطق  0 0
 ) حضري -ريفي( أطراف / مراكز  0 0
 )الوطن العريب ( أخرى  0 0

  اموع   60  100
  

 
 

  .% 45 أي بنسبة ا وطنيا مشروع27 و% 55 بنسبة ا حمليا مشروع33لدينا يف هذا اال 
 ،)مثلما جاء يف االستمارة (ويف هذا الصدد ،الحظنا مدى صعوبة حتديد النطاق اجلغرايف بدقة 

.بسبب غلبة التوجه الوطين يف التعامل مع املسائل القانونية  بشكل عام   
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ليت نفذت نشاطات يف إضافة إىل ذلك بينت لنا األجوبة احملصل عليها أن اجلهات غري الرمسية ا
 تعترب مشروعاا وطنية باعتبارها تعمل على توسيع نطاق عملها مستقبال امناطق معينة كثريا م

.وترتبط ذلك بضرورة توفري املزيد من الدعم من الدولة و اتمع املدين   
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 املوقف احلايل  
 

املشاريع/ الربامج :10جدول رقم   
 حسب املوقف احلايل 

 

%النسبة  عددال   املوقف احلايل 
 جديد 0 0.00
 مستمر 11 18.33
 انتهى 49 81.66
 متوقف 0 0.00
جدد/ألغى  0 0.00  
)تذكر(أخرى  0 0.00  
 اموع 60 100

      

 
 
 

 روعا مش49 أن غالبية املشاريع قد انتهت مدة تنفيذها حبيث بلغ عددها ،اجلدول هذايبني 
 حسن  دليل علىإال ،ارتفاع عدد املشروعات املنفذةما و  .% 18.66وهو ما ميثل نسبة  امستمر
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 اقوانني يف جمال األحوال الشخصية وكذمثل وجود إدراك األولويات بالنسبة للمرأة يف جمتمعنا 
  .العنف اليت دد املرأةمواجهة أخطار 

، ملرأة توفر الشروط الالزمة للنهوض بايدل علىتنفيذ املشاريع  األساس ميكن القول أن هذاعلى و
 السيداو كمرجعية لدعم الترقية اتفاقيةمن جهة أخرى، بروز الوعي بأمهية مضمون  من جهة وهذا

 .القانونية للمرأة 
 وتطورا اهتماما تتطلب  القانونية للمرأة على أن الترقية، بعض املشاريعاستمراريدل  و،هذا

 أساس أن اإلجنازات يف  معينة على عدة جهات مبواصلة تنفيذ مشاريعالتزمت لذلك ،مستمرا
علما بأن أغلب املشاريع  .قانونياإىل مستوى متطلبات ضرورة النهوض باملرأة  بعدالواقع مل تصل 

املستمرة تشرف عليها جهات رمسية يف إطار تنفيذ حماور اإلستراتيجية الوطنية ملواجهة العنف ضد 
   .املرأة و تطبيق قانون األسرة املعدل
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 األنشطة  
 

املشاريع حسب األنشطة/  الربامج :11م جدول رق  
 

%النسبة   األنشطة العدد 

 نشاط واحد 17  28.33
 أكثر من نشاط 43  71.66
موعا 60  100  

 

البرامج حسب االنشطة

28,33

71,66

نشاط واحد
أآثر من نشاط 

 
 

 والنشاطات اليت % 71.66 بنسبة ا مشروع43يبني اجلدول أن األنشطة املتكررة وصلت إىل 
  .% 28.33 أي بنسبة 17نفذت مرة واحدة عددها 

لقد تكررت النشاطات اليت استهدفت خاصة التدريب وتكوين املهارات يف حني اقتصرت بعض 
  .تدعيم السياسات و التثقيف القانوينيف نشاطات ال
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 الفئات -اجلنس- العدد:العاملنيمالحظات عامة حول  
 

بني مل املستجوأغلبية  ألن  حسب النوع االجتماعيتمكن من حتديد عدد العاملنيناحلقيقة ،مل يف 
تمكن من إعداد جدول خاص بالفئات االجتماعية نمل وعليه يوفروا لنا البيانات اخلاصة ذا احملور 

لكننا ، استنتاجات موضوعيةميكن االعتماد عليه لوضع   عدد المن عليه صلنا حتماو،املستهدفة ، 
 :نذكر بتحفظ بعض املالحظات

ويعرب . الواحدكثر من مجهور يف النشاط  الربامج و النشاطات اليت نفذت قد استهدفت أأن •
تنوع فئات املستفيدين عن تنوع األهداف اليت حيملها املشروع الواحد و الطموحات الكبرية اليت 

 اليت تتيح للنساء والرجال دون متييز حترك القائمني على إعداد وتنفيذ املشروعات الكبرية
 منها، االستفادة

 

 إذ هناك توافق و تعاون متواصل ومشترك بني اجلميع ،أةمدى تفتح الرجال على قضايا املر •
  .ملساعدة النساء و النهوض ن
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 .مضمون الربامج/ طبيعة  
 

 املشاريع من حيث املضمون/  الربامج :12جدول رقم 
 

%النسبة مضمون الربامج/ طبيعة التكرار   
 توعية و حمو األمية 08 13,33
 تدريب و بناء قدرات 05 8,33
قدمي خدمات  سائدةت 18 30  

 تنمية البناء اهليكلي و املؤسسات 10 16,66
إعالميةتوعية  22 36,66  
 تزويد باألجهزة أو املعلومات 25 41,66

  و الدعوة لسياسات و قواننيةاملساندة القانوني 45 75
 مناهضة العنف 47  78,33%
 مناهضة أشكال التمييز 47  78,33%
 أخرى / /
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طبيعة البرامج
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 هذا اجلدول أن مواضيع مناهضة العنف ومناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة كانت نستنتج من
 والسبب يف ذلك يعود لألجواء األمنية . %78.33ـ ب قدرت النسبة لكليهما إذ ،عينتبارزة يف 

إطارا وفرت حيث  ، احلياةمناحيثارها يف كافة آ انعكستاليت  املستقرة، االجتماعيةوالسياسية و 
ضمون املتعلقة مبنسبة ارتفاع اليتأكد من خالل  هو ماوعمل والتدخل من أجل التغيري عاما لل

اهتمت مؤسسات الدولة واتمع حيث وهو ما مت فعال  . يف هذا االاملساندة والدعوة لسياسات
نظراً ملا بينهما من تفاعالت ) األسرة( باملشكالت اتمعية يف احليزين العام واخلاص املدين
  .رتباطات وثيقةوا
 تطلبإعداد االستراتيجيات اليت يف مت التعبري عن هذا االهتمام على مستويات خمتلفة، تتمثل و

الترويج خلطاب يدعو لوقف العنف بكافة أشكاله، و إعدادها مسار طويل من التشاور والعمل
 خاصة القانونية عمل يف جمال اإلعالم والتوعيةللكما وضعت برامج . واملطالبة بتعديل القوانني

   .وإنشاء هياكل للتكفل بضحايا العنف وتأهيل النساء و ضمان حقوقهنواإلرشاد، 
ضرورة على   واإلرادة لدى كل اجلهات الرمسيةالقناعة الراسخةيدل هذا التكرار أيضا على  و

  .إجناز الترقية القانونية للمرأة
ية السياسية الرئيسية الداعية إىل  الرؤالدعوة لسياسات، خطوة أساسية لدعمكما شكل مضمون 

  .االجتماعيالتكفل احلقيقي باملشاكل املرتبطة بالعنف القائم على النوع 
التطورات السياسية  أن النسبة املسجلة غري كافية وال تعكس داإلعالمية، فنعتقأما بالنسبة للتوعية 

  . وضعية املرأة املنظمات املختلفة بتطويراهتماموواتمعية الراهنة يف اجلزائر 

 املرأةا بقضايا اهتمام الربامج املوجهة لألسرة عامة واملرأة خاصة تطورا كميا ونوعيا فرغم تطور
قضية املرأة على أا قضية اجتماعية   والعتبار املرأةلترقية حقوقإرادة سياسية خاصة مع وجود 

ا تعترب  كغريها من القضايا بأالشعور وأساسية وإشكاليتها جزأ ال يتجزأ من إشكالية اتمع ككل
نعتقد أن وسائل اإلعالم املختلفة مل تستثمر جيدا قضايا املرأة موضوعا للتحديث والتطوير، إال أننا 

وبالتايل  اجلوهرية لتحقيق التواصل احلقيقي حول متطلبات النهوض بوضعية املرأة يف اال القانوين
  .ارزا للتعبري عن التحديات اليت تواجهها املرأة ال نشعر بأن اإلعالم عندنا ميارس دورا ب

وأخريا ،نالحظ ضعف احملاور اخلاصة بالتدريب و بناء القدرات رغم كوا من مستلزمات الترقية 
   .ةاملؤسساتيالقانونية للمرأة اليت الميكن حتقيقها إال بتنمية املهارات و التثقيف السياسي و التوعية 
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  األهداف الرئيسية: رابعا
 

 

املشاريع حسب األهداف الرئيسية/  الربامج :13جدول  
 

%النسبة مضمون الربامج/ طبيعة العدد   
 توعية و حمو األمية 08 13,33
 تدريب و بناء قدرات 05 8,33
  و الدعوة لسياسات و قواننيةاملساندة القانوني 45 75

 مناهضة التمييز 47 78,33
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا ذو األمية وكحمعض النسب منخفضة مثلما هو احلال بالنسبة للتوعية وا اجلدول أن بذيبني ه
 %08.33 بالنسبة للهدف األول و%13.33القدرات حيث مل تتجاوز النسبة بناء التدريب و

  .الثاينبالنسبة للهدف 
 ر فيما بينها على أن أوىل األهداف ينبغي أن تنصب على حمواتفقت قد ،ماتظويبدو أن كل املن

  .نه بقوانني و قرارات فعالة ختدم املرأة يالعنف وتدعيم السياسات اليت تؤكد ذلك وتثم مناهضة
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توعية و محو األمية تدريب و بناء قدرات المساندةالقانونية و الدعوة
لسياسات و قوانين

مناهضة التمييز
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 األهداف الفرعية  
  

املشاريع حسب األهداف الفرعية/  الربامج :14جدول رقم   
 

%النسبة  األهداف الفرعية العدد 
 توعية إعالمية  22 36,66
 تزويد باألجهزة و املعلومات 25  41,66
 تنمية البناء اهليكلي و املؤسسات 10  16,66
 مناهضة العنف 47 78,33

مبني غري  / /   
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مناهضة العنف 

االهداف الفرعية

 
  

ـ لدينا يف اجلدول مناهضة العنف يف املرتبة األوىل مث تليها عمليات التزويد باملعلومات ب
  .% 16.66يف املرتبة األخرية جند تنمية البناء اهليكلي و املؤسسايت بو 41.66%

رغم أمهيتها يف تقوية بعض  ،بشكل كبري تنمية البناء اهليكلي و املؤسسايت استهدافونستنتج عدم 
لذلك ميكن القول أن . العناصر املرتبطة بالترقية القانونية وتنفيذ السياسات على حنو فاعل و فعال

 الترقية اليت مناذجهذا الوضع ناتج عن قلة التركيز على التقديرات الفنية اليت ترفع من أساليب و 
  . من التقدم العلمي و التكنولوجي فادتاست
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 . اإلجنازات: خامسا
  

املشاريع/ الربامج :15جدول رقم   
 حسب اإلجنازات

 

%النسبة   االجناز العدد 
 تدريب 15 25

 توعية 50  83,33
 مبادرات 48  80
 أخرى / /

 

 
 

 % 80 و%  83.33  يف جمال التوعية واملبادرات بنسبةةتبني النسب أن اإلجنازات كانت مرتفع
 هو كل اخلطوات اليت أقدمت عليها جهات رمسية ، إىل أن املقصود باملبادرة هناةوجتدر اإلشار

ضعف نسبة إجنازات التدريب اليت مل تستهدفها دول ظهر اجليو .وغري رمسية للنهوض باملرأة قانونيا
أن األهداف املختلفة  وهذا دليل على  اليت فرضتاألولويات بسبب ،اجلهات املنفذة للمشاريع

 للمشاريع هي أوال وقبل كل شيء نتاح للبيئة اليت يعيش ويتفاعل معها أصحاب الربامج و منفذيها 
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   التقييم:سادسا
  املشاريع/  الربامج :16جدول رقم 

  )تنفيذ التقييم( حسب التقييم 
%النسبة   التقييم العدد 
 مت إجراء التقييم 21 35
 مل يتم التقييم 39  65
 اموع 60  100
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البرامج حسب التقييم  

 
 

ضع للتقييم من طرف اجلهة املنفذة أو أية ختمن املشاريع مل  ا كبرياعددأن  اجلدول هذامن نستنتج 
وإن اتساع نسبة عدم التقييم دليل على عدم مراجعة التنفيذ كعملية متت عرب عدة  جهة أخرى

   .مراحل
 أصبحت تستلزم اليوم األخذ بعني إال أن متطلبات التخطيط االستراتيجي يف إدارة املشاريع

االعتبار ضرورة متابعة وتقييم املشاريع والربامج اليت جيري تنفيذها وإعماهلا حاليا وهذا لتقدير 
  . مدى فاعليتها ونتائجها ونقط الضعف اليت ميكن جتاوزها وتصحيحها
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 التقييم جهة  
  املشاريع / الربامج : 17جدول رقم 

 حسب جهة  التقييم 
 

%بة النس  اجلهة اليت قامت بالتقييم العدد 
 اجلهة املنفذة 21  35
ولةماجلهة امل 0  0  
ولةماجلهة امل+ اجلهة املنفذة  0  0  
 أخرى 0  0

 اموع 21 35
 

اجلهات مل نتمكن من احلصول على تقييم اجلهة املنفذة ومجيع املشاريع قيمتها  يظهر من اجلدول أن
 )برنامج األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحد للتنمية ( املتحدةألمماخاصة برامج ولة مامل

 أو لعدم وجود نظرا لضياع كل الوثائق واألرشيف يف التفجريات اليت استهدفت مقر األمم املتحدة
   .مكاتب هليئات أخرى باجلزائر مثلما هو احلال بالنسبة لربنامج األمم املتحدة للسكان
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 )نقاط الضعف و القوة  ( التقييم 
 

املشاريع حسب التقييم/  الربامج :18جدول رقم   
  )نقاط الضعف و القوة( التقييم 

 

 املوضوع نعم ال إىل حد ما مالحظات
ها فدحقق أه 18 3 0   
املشاركات/القى جتاوبا من املشاركني  21 0 0   
 القي صدى إعالميا 15 0 0 
 كان له أثر على الواقع 20 0 0 
 كان له أثر على صانع القرار 13 0 0 
 قابلية لالستدامة 20 0 1 
 توفر املوارد الالزمة 18 0 3 
 نسبة عالية من املشاركة 17 0 2 
 األهداف حمددة 21 0 0 
 األهداف قابلة للقياس 19 0 0 
 األهداف واقعية 21 0 0 
 الفترة الزمنية احملددة كافية للتنفيذ 15 5 0 
 هناك حتديد للعائد أو األثر املتوقع 12 0 3 

 

ونالحظ أن الغالبية عربت عن نتائج  .امشروع 21يبني هذا اجلدول اجتاه التقييم الذي أجرى على 
وبالتايل يتضح أنه إذا كانت جهات عديدة ترى أن ,إجيابية واعتربت إجنازات التنفيذ جد مرضية

 يف نفذتهت بوضوح عن قناعتها بفاعلية ما تقييم عملية صعبة و مكلفة ،فإن جهات أخرى عربال
.ظروف صعبة على مجيع األصعدة   
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  احملققة اإلجنازاتمناذج عن  
  

لقد تطلب موضوع النهوض باملرأة قانونيا تقليص املسافة الفاصلة بني الواقع والطموح السيما من 
االجتماعية والثقافية  يف احلياة  النساءدماج إخالل إدراك حقيقة األسباب اليت تقف يف وجه

  .واالقتصادية

عملت الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة على إعداد استرياتيجية وطنية   الصددذاو
افر خمتلف ظ، وهذا بغرض تعزيز وت2011-2007حملاربة العنف ضد النساء للفترة املمتدة من 

 وتكفل مناسب ضمان خدمات أحسنر مرجعية من أجل اجلهود وتطوير منهجيات ووسائل وأط
 تدعيم القدرات الوطنية على املستوى التقين إىل جانب، وفعال بالنساء واألطفال ضحايا العنف

واملؤسسايت من خالل التنسيق بني احلكومة واهليئات املنتخبة على املستوى الوطين واحمللي واتمع 
  .املدين 

 2005املشاركة اليت استمرت إىل غاية  انطالق عملية التشاور و2004وقد شهدت سنة 
يف  وتوجت بإمضاء مشروع يتعلق مبحاربة العنف القائم على النوع االجتماعي عرب دورة احلياة

 ممثلة يفأجهزة األمم املتحدة ، بني الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة و2005سبتمرب 
 املتحدة األممصندوق  و املتحدة للسكاناألممصندوق للمرأة   اإلمنائي املتحدةاألممصندوق 
دف تدعيم القدرات التقنية واملؤسساتية للوزارة وشركائها من احلكومة و اتمع ، للطفولة
  . املدين

اإلستراتيجية الوطنية متّ  االنطالق يف مسار ختطيط استراتيجي لوضع أسس 2006 مت يف سنة كما
واملشاورات أجرا الوزارة مبسامهة جمموع الشركاء من ممثلي استكماله بعقد جمموعة من اللقاءات 

وقد متت ، اهليئات النظامية باإلضافة إىل اتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة نالوزارات، الربملا
  :هذه العملية عرب مرحلتني

 ومت فيها وضع اإلطار العام 2006 تغطي الفترة من جانفي إىل جوان :املرحلة األوىل
  ستراتيجية لإل

ومت خالهلا صياغة االسترياتيجية  2006 تغطي الفترة من جويلية إىل ديسمرب :املرحلة الثانية
  .الوطنية واملوافقة والتصديق عليها 
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  :وقد حدد هلذا املسار مبختلف مراحله عدد من األهداف

التخطيط تكوين القدرات الوطنية يف جمال حماربة العنف ضد النساء عرب دورة احلياة ويف  −
 االستراتيجي،

لتحليل )  جمتمع مدين– هيئات نظامية – هيئات وطنية -حكومة( البدء يف املسار التشاوري  −
  ،الوضعية وجماالت التنمية ذات الصلة مع مكانة املرأة، احلقوق اإلنسانية للمرأة وظاهرة العنف

  دورة احلياة،وضع إطار مرجعي لإلستراتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء عرب −
 تدقيق وضبط اإلطار العام لإلستراتيجية وكذا لدراسة الوضع ، −
 تطوير خطط خاصة باإلستراتيجية الوطنية ما بني القطاعات،  −
 اإلستراتيجية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية حملاربة العنف للمصادقة عليها ةإثراء وثيق −

  .يئات والتنظيمات املعنية مبا فيها اتمع املدينواعتمادها قصد تنفيذها من قبل القطاعات واهل

 على عدة مقومات اإلستراتيجيةتستند   : الوطنية ملواجهة العنف ضد املرأةاإلستراتيجيةمرجعية 
  : مصدرها هو

 .واملؤمناتاإلسالم الذي حيث على العدالة واإلنصاف واملساواة بني املؤمنني  −

 .طنني واملواطنات أمام القانون ويف مجيع ااالت الدستور الذي يقر املساواة بني املوا −

 .مكانة املرأة قية  حول ضرورة تررئيس اجلمهوريةتوجيهات  −

التزامات اجلزائر الدولية السيما من خالل التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  −
 لسنوات التسعينات  عمل املؤمترات الدوليةومصادقتها على برامجأشكال التمييز ضد املرأة ، 

 ) .بيجني-القاهرة-فيينا(

  :أما أهداف اإلستراتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء فتتلخص يف
وضع األنظمة والوسائل اخلاصة بالتكفل اجلسدي والنفسي واالجتماعي والقانوين بالعنف  −

 القائم على النوع االجتماعي عرب كل مراحل حياة املرأة،

− توعية وحتسيس ااتمع ومؤسساته مبا فيها األسرة، املدرسة ووسائل اإلعالم، على اعتبار أ 
 أكثر إدراكا و تضامنا، مبسألة العنف ضد النساء عرب كل مراحل حيان،
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  التأهيل العائلي واتمعي واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للنساء الناجيات من العنف، −

رية ملكافحة خمتلف أشكال التمييز والعنف ولضمان إنشاء حتالفات دف دعم التغريات الضرو −
املساواة يف احلقوق على مستوى إعداد وإعمال السياسات والربامج والقوانني مبا فيها 

 االتفاقات الدولية،

املسامهة يف التطور اإلنساين الدائم، ويف ترقية حقوق الفرد واملساواة بني املواطنني واملواطنات  −
 .تمييز و العنف ضد النساء عرب دورة حيانباستبعاد كل أشكال ال

 :أما املخطط التنفيذي لإلستراتيجية فيهدف إىل

إعداد وإعمال خمططات قطاعية تندرج ضمن خمطط تنفيذي وطين،تتمثل حماوره : أوال 
 :الكربى يف

  وحتليلها حول العنف ضد املرأةمنهجي جلمع واستعمال املعطياتوضع نظام أو دعم /وضع و -
وى كل قطاع وتنظيم، توحيد املعلومات املستقاة و هذا ما سيسمح بإنشاء بنك على مست

 وطين للمعطيات يف هذا اال،
خلق خدمات متنوعة ومكّيفة لضمان العالج واألمن واحلماية للنساء يف وضع صعب وهذا ما  -

سيتطلب تطوير مقاييس وبرتوكوالت خاصة للتكفل املناسب ذه الفئة وتكوين مقدمي 
هذا ... ه، التوجيج القانونية، العالةدمات يف جمال االستماع، التكفل النفسي، املساعداخل

 إضافة إىل دعم اخلدمات املقدمة،
التأهيل الذايت للنساء والفتيات يف وضع صعب وإعادة إدماجهن يف احلياة االقتصادية  -

 دعمهن من تطوير مواردهن وإمكانيان الداخلية وضمان.واالجتماعية وهذا من خالل
الناحية االجتماعية والقانونية هذا من جهة والتعرف على احتياجان يف جمال التكوين املهين، 

  .لتأهيل ودعم قدران خاصة يف احلصول على قروض مصغرة

إعداد وإعمال إستراتيجية لالتصال والدعوة لكسب التأييد من أجل التغيري والتوعية : ثانيا
  .قاية من كل أشكال العنف خاصة اجتاه املرأةوالتجنيد االجتماعي، للو

 : عدة اجنازات ومكاسب ومن أمهها نذكر وخمططها التنفيذي إىل حتقيق  اإلستراتيجية وتسعى

  :وضع هياكل لالستماع واملرافقة والعالج وتسجيل الشكاوي والتقدمي للعدالة والتوجيه حنو -
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 .بعة للمجتمع املدينمصاحل االستقبال أو التكفل سواء كانت عمومية أو تا -
لشرطة والدرك لالستقبال االستعجايل واملؤقت يف انتظار اعلى مستوى تنصيب مصاحل  -

 .التوجيه والتكفل بالشخص املتضرر أو إجياد حل ائي 
إدماج مسألة العنف القائم على النوع االجتماعي واحلقوق اإلنسانية ضمن برامج ومعاهد  -

 اهليئات النظامية املعنية 
 .فريق متعدد التخصصات على مستوى هياكل التكفل وضع  -
 .تعزيز التربية الصحية يف مراكز محاية األمومة والطفولة  -
 .تطوير نظام مرجعي للتوجيه والتكفل  -

 هام يتمثل يف ضرورة ضمان محاية شرعية ومساعدة قانونية ا قانونياحموراإلستراتيجية  كما تتضمن
   .لضحايا العنف

نونية املتوفرة على املستوى الوطين والتزامات الدولة على الصعيد الدويل، إضافة فرغم اآلليات القا
إال أنه ، اجلمعيات العاملة يف هذا امليداناهليئات العمومية وإىل التجارب والنجاح الذي حققته 

ميكن تسجيل عدد من الصعوبات اليت تواجه احلماية الشرعية واملساعدة القانونية لذلك تعمل 
  : اتيجية على االستري

  تدعيم القدرات التقنية واملؤسساتية القضائية مبا فيها حماكم شؤون األسرة، -
استقبال، استماع، دعم، : تطوير برتوكول عام بضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي -

 إعادة توجيه،
القائم إجياد فضاءات استقبال مناسبة لالستماع واالستشارة القانونية للناجيات من العنف  -

 عنف ضد النساء،/ على النوع االجتماعي
وضع استشارات قانونية متخصصة وجمانية يف كل املستويات السيما بالنسبة إىل الفئات  -

 املعوزة،
إدماج مسألة العنف القائم على النوع االجتماعي يف املناهج الدراسية للمدرسة الوطنية  -

 للقضاء والتكوين املستمر، 
 ، العنفجترمي -
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 القانونية واملساعدة ة نظام منهجي منسجم جلمع واستعمال املعطيات حول احلمايتطوير  -
  1.القانونية يف جمال العنف القائم على النوع االجتماعي

                                                 

  اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء: الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة 1
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إستراتيجية وطنية لترقية املعنيني بقضايا املرأة،  الوزارة بالتنسيق مع خمتلف املتدخلني  أعدتكما
 جويلية 29، مت اعتمادها يف جملس احلكومة بتاريخ 2013 إىل 2008 من للفترة  وإدماج املرأة

حصيلة التقدم املسجل لصاحل املرأة يف خمتلف ااالت منها التشريع  ، تستعرض فيها2008
 واملشاركة االقتصادية والسياسية وغريها من ااالت  والتربية والصحة واخلدمات االجتماعية

قيق وض ملموس بأوضاع املرأة ومتكنها من التمتع الكفيلة بتحاألولوية  اإلجراءات تقترح و
حبقوقها وحرياا األساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكرب يف خمتلف جماالت احلياة 

  .العامة للبالد 

 :تتمثل األهداف األساسية من وضع هذه اإلستراجتية يف

االستفادة عرب دورة احلياة  من السماح للنساء والرجال اية املخطط االستراتيجي من  -
السياسات وبرامج التنمية مع األخذ بعني االعتبار االختالف يف احتياجام وبالتايل ضرورة 

  .تأهيل النساء

املسامهة، مع اية املخطط اإلستراتيجي يف تطوير بيئة مشجعة للتنمية املستدامة مبنية على  -
  .هلم باختاذ القرارات اليت مهم معاالشراكة الفعالة بني النساء والرجال، تسمح 

ومن خالل تشخيص الوضعية مت حتديد املعوقات اليت الزالت تعترض مشاركة املرأة املأمولة 
،  لتحقيق التنمية املستدامة واقتراح التدخالت ذات األولوية تتمحور حسب جماالت التدخل

 :حول ما يليباملرأة  يف جمال النهوض القانوينخاصة 
  خمططات قطاعية، اعتماد  -
إدراج مقاربة النوع االجتماعي يف كل السياسات والربامج من حيث التخطيط واإلعداد  -

  والتنفيذ واملتابعة والتقييم،
  اعتماد املعطيات واإلحصائيات املفرزة حسب النوع االجتماعي ، -
لدولية و سد مواصلة تنقيح املنظومة التشريعية ومواءمتها مع املتطلبات الوطنية وااللتزامات ا -

  الفجوة بني التشريع و املمارسة،
 املعرفة القانونية تنظيم محالت توعية وحتسيس قصد تعميم  -
  .التوعية مبفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وتأكيد ضرورة إعماهلاضرورة  -
  ،احلقوق املتعلّقة باملرأة والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان  -
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 ف األسري،اختاذ إجراءات لتجرمي العن -
  استحداث مراكز أخرى خمتصة يف التوجيه واستقبال ضحايا العنف، -
  إنشاء املركز الوطين للبحث والتوثيق واإلعالم حول األسرة واملرأة والطفولة،  -
  .ضرورة تفعيل االهتمام اإلعالمي باملرأة -

لألربع بعد مصادقة احلكومة على اإلستراتيجية واصلت الوزارة عملها بإعداد خمطط تنفيذي 
 . سعيا إىل حتقيق اهلدفني الرئيسيني لإلستراتيجية2012 إىل 2009سنوات القادمة أي من 

، مت التعرف على اإلجراءات اإلستراتيجيةوانطالقا من جماالت التدخل التسعة املقترحة يف 
 ، مث حتويلها إىل برامج ومشروعات تنفيذية من خالل مخسوضع املرأةالضرورية الكفيلة بتحسني 

  :حماور أفقية تتمثل يف
  الدراسات والبحوث، -
  ،كسب التأييد من أجل التغيريالدعوة ل -
  يف جمال إدماج مقاربة النوع االجتماعي،خاصة دعم القدرات خاصة من خالل التكوين  -
  االتصال ، -
  .املتابعة والتنفيذ -
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א    א:א

لدراسة املسحية حول النهوض القانوين باملرأة ، بعد هذا العرض ألهم ما توصلنا إليه وحنن ننجز ا
 ملا مت استخالصه من قراءتنا للمعطيات اليت مجعناها حول استبيان الدراسة والذي كان ناوبعد حتليل

تقدمي استنتاجاتنا ببعض ب نبدأ ،فعال أداة مفيدة للحصول على احلقائق والتعرف على اجتاهاا
  : االستمارة نلخصها فيمايليلءاليت واجهناها  وحنن بصدد ماملالحظات حول الصعوبات املنهجية 

مل نتمكن من احلصول على املعلومات بالقدر الكايف بالنسبة لبعض حماور االستمارة ألن بعض  -
 حتديد –حتديد العاملني –مثل حتديد األهداف الفرعية (األسئلة تطلبت جهدا دقيقا 

، ا إضافيوقتاعل املستجوبني يطالبوننا بإعطائهم  ما جووه )اخل.... حتديد الزمن-.املستفيدين
  .عديدة وواجهنا بالتايل تعقيدات نتمكن من ذلكم فل.،طويال نسبياكان 

كثريا ما شعر املبحوثون باحلرج حني سألناهم عن التفاصيل مثلما هو األمر بالنسبة لكلفة  -
  .اخل..املشروع، اجلهة املمولة

 أن بعض ااعتربو من قبل املستجوبني الذين  عليهاابةاإلجمل يتم  من األسئلة معترب عدد  -
  . املسائل سرية وال ميكن اإلفصاح عنها

ميل املستجوبني إىل تقدمي إجابات عامة أي غري دقيقة ، يف حني فضل آخرون اإلجابة   -
 –ذايت (بتسرع كبري خاصة وأننا وجدنا صعوبة يف توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات  مثل 

  ).مستقل

اء على هذه املالحظات احتوت مشاريع الدراسة على نقاط قوة ونقاط ضعف نلخصها يف وبن 
  : النقاط التالية

   :نقاط القوة 
 ،النهوض باملرأة اجلزائرية وترقية مستواها بضرورة ا كبريا ووعياملسنا إميان -
ة بشرية  إرادة راسخة ورغبة خالصة يف تنميو ا بالترقية القانونية صادقااهتمامهناك نرى أن  -

  من أجل سخرا اهلامة اليتاالستعدادات اليت أبدا لدولة واإلمكانيات ودليلنا هومستدامة 
 ،ذلكتدعيم كل اهودات اهلادفة إىل و متكني املرأة

 50



األحزاب واتساع دائرة االهتمام بالترقية القانونية للمرأة لتشمل مؤسسات الدولة ومراكزها  -
معاهد البحث واجلمعيات املدنية وقد بلغ عددها يف وعية  االجتماتالوكاالوالسياسية 

 ، وغري رمسيا رمسيا تنظيم26دراستنا 
ارتباط الربامج واملشاريع والنشاطات اليت شكلت عينة دراستنا بأفكار بناءة وليدة الضرورة  -

 ،االجتماعية واالستجابة السياسية بالدرجة األوىل
 باعتبارها تشارك يف اجناز جزء من السياسة املعتمدة اجتاه ية لتنفيذ املشاريعدتوافر املوارد املا -

 ،قضايا املرأة بشكل عام 
شاركني الذين أصبحت فعاليتهم تكمن يف قوة جتمعهم حول نفس للمالتجاوب الكبري من  -

 ،الغايات
تركيز املشاريع بشكل أساسي على التوعية والتثقيف والدعوة لسياسات أدى إىل زيادة حجم  -

تمعي الذي أدرك أمهية احللول اليت وضعتها الدولة وشركائها للنهوض باملرأة الوعي ا
 ،قانونيا

 . كافة اجلوانبن التنفيذ مالئمة ماملشروعات مادامت شروطاستدامة  بإمكانيةبروز القناعة  -
 .مشاركة الرجال يف تنفيذ املشاريع وعدم االمتناع عن أداء أدوار مهمة الجناز املشروعات  -
فئات نسوية خمتلفة واملسامهة يف بناء قناعات مجاعية قوية قابلة للتطوير والتغيري استهداف  -

 ،املستمرين
 ،اجناز الربامج واملشروعات يف الفترة احملددة بشكل واسع -
 أما .لذلك مل جند مشاريع إقليمية، سيادة نطاق الطابع الوطين على الربامج واملشروعات -

والدعم ت يف توجيه مشروعات من خالل توفري اخلرباء بالنسبة للهيئات الدولية، فقد سامه
 .الفنيةو الربامج التقين 

 
  :  الضعفنقاط 

عدم وضوح األداء التنفيذي يف عدة برامج ومشروعات بسبب عدم حتديد بعض أجزاء هذه  -
  ، بدقةالربامج واملشروعات

  ،تكرار نفس املشروعات مع عدم وضوح األهداف لدى بعض اجلهات -
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 يف صياغة عنوان ياب التفاصيل التوضيحية املطلوبةميات على أمساء املشاريع وغسيادة العمو -
  ،صياغة علميةبعض املشاريع 

  ضعف التنسيق بني عدة جهات تعمل يف نفس اال وبالتحديد بني منظمات اتمع املدين،  -
  ،وبذلك تتكرر نفس أساليب العمل ونفس النقائص

لكن وبصراحة ال ، ا جديدا وكثريا ما اعتربه البعض اختياراالهتمام بالتكوين والتدريب ضئيل -
 من ا كبريا ألن عددية وغري الرمسية يف هذه املرحلةميثل الشغل الشاغل يف كل التنظيمات الرمس

املستجوبني يفضلون التركيز على تقدمي املساعدات وحتقيق اإلدماج وإعادة اإلدماج طبقا ملا 
 م املرأةجيسد مضمون القوانني املعمول االت القانونية اليتا يف شىت ا،  

 ،تنفيذ أكرب نسبة من املشروعات يف املناطق احلضرية -
عدم ضبط أهداف الربامج واملشروعات على مستوى التخطيط أحيانا والتنفيذ أحيانا أخرى  -

جاء كنتيجة لضعف االعتماد على اخلرباء واملختصني القادرين على تفحص داللة كل األفكار 
 ،املشروعوالعمليات اليت يتضمنها 

نقص األجوبة وتشابه األهداف أدى إىل ظهور صعوبات فيما يتعلق بالتمييز بني الربامج  -
 ،واملشروعات وكذا التحكم يف املتغريات العديدة اليت تضمنتها أسئلة االستمارة

املوضوعية يف التقييم ال يتحدث عن االجنازات بوضوح ودقة وبالتايل كثريا ما غاب احلياد و -
 ،التقييم

 ،ضعف التغطية اإلعالمية لبعض املشاريع -
حمدودية الصدى العام لعدة مشروعات لضعف مستوى التنفيذ أحيانا ، ولغياب التدعيم   -

 ،اإلعالمي أحيانا أخرى
 ،ضعف االهتمام بالتوثيق وحفظ املعلومات -
 واحترام القانون الذي مظي جلوء بعض املبحوثني إىل فرض عوائق باسم احلفاظ على أسرار التن -

 .ال يسمح باإلفصاح عن كل أمر
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   اخلالصة 
  

 من املوضوعات األساسية القادرة على رفع التحدي الذي ،يعد موضوع النهوض باملرأة قانونيا
  . املرأة اإلنسانيةلحقوقل إلشاعة ثقافة قانونية تقدم فهما حقيقيا وعادال ،يواجهه جمتمعنا

 م يف جمال املرأة، ودعحية القانونية توفر أجواء تنفيذ أفكار شديدة الطمو أن الترق،وحقيقة األمر
املرأة يف مرحلة هامة مييزها توفر اإلرادة السياسية اليت تدفع حنو سبيل النهوض باملرأة وترقيتها، 

  . عن توفر فعاليات حركية و فكرية كثرية معنية مبوضوع املرأة بشكل عام فضال

 التغيري من إلحداث التغيري الفوقي املرتبط باإلرادة السياسية اليت تتدخل وسواء حتدثنا عن مدخل
أو حتدثنا عن السياق العام   إجراءات ختص واقع املرأة قانونيا،إحتادتشريعات أو ال مراجعة خالل

فإن األهم هو العودة  الذي تنشط فيه اجلمعيات النسوية وغريها ملساعدة النساء وترقيتهن قانونيا،
  .العالقة القائمة بني الترقية القانونية للمرأة و السياق االجتماعي و الثقايف السائد يف اتمع إىل 

حنتاج إىل تنفيذ برامج و مشاريع تستند إىل سياسة واضحة املعامل يف كل جوانبها ليس فقط  لذلك،
وعي لكن خاصة من أجل التكوين و التدريب و تثمني مستوى ال وتعزيزها ومن أجل دعمها

على أن تتجسد هذه السياسة يف مزيد من برامج التدريب و امللتقيات  القانوين لدى املرأة،
   .والندوات و األيام الدراسية

وبالتايل ،نرى أنه ال يكفي االقتناع بضرورة النهوض باملرأة قانونيا ،بل جيب معاجلة كل العوائق 
  .يةوالصعوبات التقليدية اليت ماتزال تعترض سبيل كل ترق

وأخريا،يبقى املناخ الدميقراطي و اعتماد املصطلحات املتطورة احلديثة و املتفتحة على املساواة 
على كذلك تشجيعها و  قانونيا ورفع قدراا وكفاءااواحلقوق اإلنسانية السبيل األمثل لترقية املرأة

  . مهاراتاكتساب
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א א:אא
  

  :تتلخص التوصيات يف جمموعتني
  

  :اجلانب اجلزائرياألوىل تتعلق ب 
  

  ،تطوير اهليكلة العلمية للمشاريع -
  ،تطوير التنسيق بني املشاريع املختلفة واملتكاملة -
 ،تطوير التنسيق بني اجلهات املنفذة للمشاريع -
 ،استغالل تنفيذ املشاريع يف أكثر من هدف وبشكل مركز -
 ،وعإدخال معايري علمية للتحكم يف خمتلف جوانب املشر -
 ،توسيع شبكة العالقات مع اخلرباء واملختصني من أجل تنويع األفكار اهلامة والفعالة -
 ،هاوتعميم  الربامج واملشاريع الناجحة باعتبارها تعرب عن جتارب موفقة مناالستفادة -
 ،تطوير االهتمام بتكوين وتدريب النساء لرفع قدران يف اال القانوين -
 ،ةقيق التنمية املؤسساتير حنو حتثتوجيه املشاريع أك -
 .والتوثيقوالتقييم واملتابعة توسيع استخدام التقنيات الفنية احلديثة يف التنفيذ  -
 

  :نظمة املرأة العربية الثانية تتعلق مب 
 

 ،يف الترقية القانونية" النوع االجتماعي" إدماج مقاربة  •
ار خصوصيات كل جمتمع وضع برامج متكاملة يف كل ااالت القانونية تأخذ بعني االعتب •

  ،حىت حتقق أكرب قدرمن التجاوب خاصة على مستوى القناعات واملصاحلعريب 
 مع آليات العمل يتالءماإلشراف على برامج التكوين والتدريب وبناء القدرات وفق ما  •

 ،العريب املشترك
 ،إعداد دليل يشمل كل البيانات عن املرأة والقانون يف الوطن العريب •
 ، ومؤسسام يف اجناز الترقية القانونية للمرأةنيحلقوقيتطوير دور ا •
 ،تفعيل دور اإلعالم واإلعالميني يف إبراز وتدعيم النهوض باملرأة قانونيا يف العامل العريب •
  ،تشجيع وتوسيع االعتماد على تقنيات االتصال احلديثة يف اجناز عمليات الترقية القانونية. •
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 ،لبناء استراتيجيات عربية إقليمية يف جماالت قانونية خمتلفة التجارب العربية االستفادة من •
 لالستفادة منها يف دول  دعم الربامج واملشاريع العربية الناجحة وتوسيع نطاقها اجلغرايف •

 ،عربية أخرى
 .توطيد العالقة باجلهات اليت تم بالترقية القانونية للمرأة وخاصة منها اجلهات غري الرمسية •
ثائقية حول النهوض باملرأة قانونيا إلظهار الصعوبات واملشاكل اليت تعرقل إنتاج أفالم و •

 ،هذه املهمة
تشجيع اإلعالميني على االهتمام أكثر ذا املوضوع من خالل تنظيم ورشات تدريبية  •

 بتدريبهم تويتعلق األمر يف هذه الو رشا.موعة من اإلعالميني من كل الدول العربية
سائل اخلاصة باملرأة بل للمسامهة وجبدية يف نشر الثقافة القانونية يف على كيفية تغطية امل
 ،اتمعات العربية

 ،خلدمة الترقية القانونية للمرأة"الوكالة اإلعالمية ملنظمة املرأة العربية"توظيف مشروع  •
دمي اقتراحات إلثراء براجمهم من خالل ختصيص لتقاالتصال مبسؤويل الفضائيات العربية  •

بل متقدمة وقادرة على جلب انتباه  ج للمرأة والقانون وفق رؤية غري كالسيكية،برنام
املشاهدين، ويف هذا السياق، يكون دور املنظمة استشاري وتوجيهي يقدم األفكار 

بالتمويل مبعىن أن املنظمة غري معنية ( واملقترحات ويساهم يف رسم أهداف احلصص 
 ،)اخل... اإلعدادى املباشر علواإلشراف

 ،"الترقية القانونية للمرأة "أو " املرأة والقانون"إنتاج جملة عربية حول  •
 العربية من أجل تبادل اخلربات يف جمال العمل تاإلشراف على سلسلة من اللقاءا •

 ،وتكون يف شكل جامعات صيفية" املرأة والترقية القانونية"حول
لقانون وفق حماور تعينها املنظمة تشجيع إقبال اجلامعيني على اجناز دراسات حول املرأة وا •

 .طبقا لألولويات 
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