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 حصيلة التقدم المحقق في مجال  
 الجزائرية  المرأةترقية   



 المدخل
 

عرب التارخي، شهدت املرأ ة اجلزائرية زخام ملحوظا وذكل من خالل كفاهحا والزتاهما يف ادلفاع عن 

وقد اتسمت هذه الفعالية والالزتام ابلوضوح حىت أ ثناء حرب . الوطن مثلها مثل لك جزائري أ نذاك

التحرير اجمليدة ، فتجسد نضالها اذلي ابت جليا ، فاكن الاس تقالل واسرتجاع الس يادة الوطنية حمفزا 

. ابلتضحيات  

اس متر هذا الإيثار بعد الاس تقالل متجسدا يف املوارد وبرامج التمنية الاجامتعية الهامة والاقتصادية 

.والثقافية اليت أ قامته ادلوةل اجلزائرية مكنطلق للتطور والتقدم التمنوي  

وابلتايل، اعتربت املرأ ة اجلزائرية عنرصا ابرزا ومشاراك فعال   يف لك الربامج وذكل هبدف تعزيز مفهوم 

املساواة بني املواطنني ومتكني املرأ ة وفقا لرؤية يمت من خاللها تدعمي وتعزيز دوةل وس يادة القانون ويمتتع 

. التمنية وفهيا مجيع الناس للعيش يف الرخاء   



 رؤية الجزائر الخاصة بالمرأة              

 رؤية اجلزائر اخلاصة ابملرأ ة تمتحور يف النقاط التالية: 

- املرأ ة وترقية املساواة ادلس تورية ما بني الرجل. 

- وضامن للمرأ ة مواطنة حقيقية قامئة عىل حتسني ماكنهتا ووضعيهتا 
 .رشوط حياهتا سواء يف الوسط الريفي أ و احلرضي

-ادلفع بديناميكية التمنية املنشودة من اجل حترير املرأ ة. 

- ىل حتقيق لك حقوقها عىل ماكنية الوصول اإ منح املرأ ة يف دوةل القانون اإ
 .الاجامتعي واملس توى املهين، الس يايس : املس توايت اخملتلفة

- ىل اجملالس  وترقية حقوق الس ياس ية للمرأ ة تعزيز فرص الوصول اإ
 .املنتخبة عىل لك املس توايت

- و  مركزيونحفظ نس بة معتربة خاصة ابلرتش يح ملناصب مدراء
 .رؤساء مؤسسات معومية

 



 و  بوتفليقةتوجهيات خفامة رئيس امجلهورية عبد العزيز  وتعكس تعلاميت هذه الرؤية
هذا ما يقارب حوايل عرش س نوات قامت  وحتديد من خالل هذه الرؤية اجلديدة 

 : اجلزائر بتطوير س ياسة ذات أ بعاد عرضية لصاحل املرأ ة من خالل

-  وموافقة لعودة ال من  ومالمئة  وس ياس ية  وبيئة اجامتعية ثقافية قانونية اقتصادية 
  السالم يف البالد

-  حتولت مناس بة ابلنس بة للمرأ ة لس امي وتغريات :  

- برامج خاصة ابلتمنية   

-  صالحات ترشيعية مثل تعديل قانون ال رسة ، قانون اجلنس ية  .كذا القانون اجلزايئ واإ

- صالح املنظومة الرتبوية  .اإ

- صالح النظام الصحي  .اإ

 



إدماجها  والمخطط الوطني لترقية المرأة    
 و هذا يمتثل  2010/2014وضع ترقية املرأ ة يف حمور العمل الس يايس و احلكويم

رشاك املرأ ة عىل نطاق واسع عىل لك املس توايت لس امي يف جمال اخذ و  بتشجيع اإ

من اجل ترقية املساواة و تاكفؤ الفرص بني املرأ ة و الرجل و الانتقال  صنع القرار

ىل املساواة الفعاةل  .هبا اإ

 دماج اقرتاب املساواة و تاكفؤ الفرص عىل مس توى لك الس ياسات القطاعية من اإ

 . خالل نقاط الارتاكز ممثلني من طرف لك رشيك معين



 االتف اقيات الدولية
 

  

صادقت اجلزائر عىل لك التفاقيات املتعلقة حبامية حقوق الإنسان ومن بيهنا نذكر: 

 التفاقية املتعلقة ابلقضاء عىل الاجتار ابل شخاص واس تخداهمم ل غراض ادلعارة
 ،( 1963لس نة )

1965التفاقية ادلولية  للقضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي العنرصي لس نة 

 1966العهد ادلويل املتعلق ابحلقوق املدنية والس ياس ية لس نة، 

 1966العهد ادلويل املتعلق ابحلقوق الاجامتعية  والثقافية لس نة، 

 1979اتفاقية القضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة لس نة، 

 اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكولهتا الثالث ومن
بيهنا الربوتوكول اخلاص مبنع ومقع ومعاقبة الاجتار وخاصة ابلنساء 

املتعلقتني ابلقضاء عىل المتيزي يف العمل  F111 و E 100وال طفال،التفاقيتان
املعاهدة املتعلقة ابحلقوق الس ياس ية للمرأ ة اليت صادقت علهيا امجلعية  والشغل

مم املتحدة مبقتىض قرارها رمق   1952ديسمرب  20املؤرخة يف ( 7)640العامة لل 
 .2004مارس  8وصادق علهيا جملس الوزراء يف 

 



 الإعالانت واملناجه وبرامج معل املؤمترات ادلولية وتنفيذها 
 

 خطة معل منظمة املؤمتر الإساليم حول املرأ ة املنبثقة
عن توصيات املؤمتر ال ول حول دور املرأ ة يف تمنية 

 ،(2006 اسطمبول)ادلول ال عضاء يف املنظمة 
 عالن ال لفية  ،(2000)اإ
 (10+ 5+)ومسار تقيميه ( 1995)مهناج معل بيجني، 
 (1994)برانمج معل القاهرة، 
 (.1993)حول احلقوق الإنسانية  فيينامؤمتر 

 



اجلزائر  هباالربامج اليت قامت  والإصالحات   

 نذكر: 

،صالح املنظومة الرتبوية دلمع المنو والربانجمني ( 2009-2004)صالح العداةل،الربانمج امخلايس ااإ
 التمكيليني اذلين خيصان منطقيت اجلنوب والهضاب العليا،

 والتقرير الوطين بشأ ن تنفيذ   2000اخملطط الوطين لفائدة النساء تنفيذا ملهناج معل بيجني س نة
أ عدته ( 2000)ونتاجئ ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة( 1995)مهناج بيجني

 ،2004الوزارة املنتدبة امللكفة ابل رسة وقضااي املرأ ة س نة 

 اخملطط الوطين ملاكحفة الفقر والهتميش املعد من قبل وزارة التشغيل والتضامن الوطين س نة
2000، 

 صالح املستشفيات س نة سرتاجتية النوع الاجامتعي املعدة من طرف وزارة الصحة والساكن واإ اإ
2001-2002، 

 عداده س نة وتضمنه  2003برانمج معل الوزارة املنتدبة امللكفة ابل رسة وقضااي املرأ ة اذلي مت اإ
 ، 2008-2004برانمج احلكومة للفرتة ما بني 

 ىل حتقيق مجةل من ال هداف متس خمتلف اجملالت املتعلقة وتسعى الوزارة من خالل برانجمها اإ
ابل رسة وابملرأ ة، مهنا عىل وجه اخلصوص يف جمال قضااي املرأ ة، تطوير قدرات املرأ ة وتعزيز مسامههتا 

 .ترقية  حقوق الطفل وكذا تعزيز الامتسك ال رسي  وادلفاع عن قضاايها  ويف خمتلف اجملالت 
 



 املرأ ة والقانون

 طار أ حاكم ادلس تور  ن حامية املرأ ة من أ ي شلك من أ شاكل المتيزي منصوص علهيا يف اإ اإ
ولتدارك بعض مواطن النقص اليت تتعارض مع مبدأ  . وكذا عىل مس توى ابيق القوانني

عادة النظر يف مجموعة من القوانني تريم  املساواة بني الرجال والنساء، قام املرشع اجلزائري ابإ
ىل ضامن حامية حقوق وحرايت الإنسان بصفة عامة واملرأ ة بصفة خاصة ومن أ مه القوانني  اإ

: اليت تكرس حقوق املرأ ة نذكر  

 الرجل يف  ووتضمن خمتلف قوانني الانتخاابت متثيال متساو وعادل للمرأ ة قانون الانتخاابت
املمتم  واملعدل  1991أ كتوبر  14املؤرخ يف  91-17اجملالس املنتخبة خاصة القانون العضوي 

عىل  ينصاذلي  واملتضمن قانون الانتخاابت  1989أ وت  7املؤرخ يف  89-13للقانون 
لغاء الانتخاب عن طريق الواكةل ، هذا الإجراء اذلي مسح للمرأ ة  ابلتعبري عن اختياراهتا  اإ

 .  الس ياس ية مبطلق احلرية

 



 قانون الإجراءات املدنية والإدارية

 

 طار الاهامتم املتنايم ابل رسة اجلزائرية، اس تحدث قانون الإجراءات يف اإ

املدنية والإدارية قسم ال رسة ينظر عىل اخلصوص يف لك ادلعاوى املتعلقة 

لس امي ابخلطبة والزواج واحنالل الرابطة الزوجية وتوابعها والنفقة واحلضانة 

 ....والكفاةل والولية وحامية مصاحل القرص

 



 
 قانون ال رسة

 طبقا لتوجهيات خفامة رئيس امجلهورية الس يد عبد العزيز بوتفليقة يف عدة مناس بات

حول رضورة املصادقة عىل ال ليات ادلولية اليت لها اثر عىل الوضع القانوين و اختاذ 

الإجراءات الرضورية ملواءمة الترشيعات الوطنية لتساير التطور احلاصل يف القانون 

املـعدل واملتـمـم للقانون رمق  02-05ادلويل يف جمال حامية حقوق املرأ ة، يأ يت ال مر رمق 

الـمتضمن قانون ال رسة فـي موعده ليجسد  1984يونيو  9الـمؤرخ فـي  11 - 84

واحدا من الالزتامات الكربى من أ جل ترقية الـخلية العائلية معوما ووضعية الـمرأ ة 

 .عىل وجه الـخصوص

 



 قانون الـجنس ية

 ن التعديالت اليت أ دخلت عىل القانون الـمتضمن قانون الـجنس ية الـجزائرية اإ

 15الـمؤرخ فـي  86 - 70املـعدل و املتـمـم لل مر رمق  01-05املعدل ابل مر رمق 

ىل مت تكريس  1970ديسمرب  الـمتضمن قانون الـجنس ية الـجزائرية، هتدف اإ

املساواة بني ال ب وال م يف حاةل اكتساب اجلنس ية و ذكل طبقا للمبادئ 

ال ساس ية حلقوق الإنسان والتفاقية ادلولية املتعلقة حبامية حقوق الطفل وكذا تكل 

 .املتعلقة ابلقضاء عىل مجيع أ شاكل المتيزي ضد املرأ ة

 فـي هذا الإطار، تضمنت  التعديالت  عىل وجه الـخصوص: 

( 06املادة ) الاعرتاف ابلـجنس ية الـجزائرية ال صلية ابلنسب عن طريق ال م، 

 منـح امتياز الـحصول عىل الـجنس ية عن طريق الزواج مع جزائري أ و جزائرية

 (.مكرر 09املادة )

 



 ق انون العمل
 مينع ترشيع العمل طبقا ل حاكم ادلس تور، أ ي شلك من أ شاكل المتيزي فالقانون رمق

مينع  05املتعلق ابلوظيف العمويم فـي مادته 1966يونيو  02املؤرخ فـي 66-133

أ فريل  21املؤرخ فـي  11-90أ ي متيزي بني اجلنسني فـي العمل ،أ ما القانون 

املعدل واملمتم املتعلق بعالقات العمل فيضمن احلق فـي العمل للجميع  1990

واملساواة بني اجلنسني فـي التشغيل وال جور والرتقية والتكوين وغريها من احلقوق 

 ال ساس ية 

 



 قوانني الضامن الاجامتعي

 
 يعد نظام الضامن الاجامتعي نظاما حامئيا للمرأ ة عامةل اكنت أ ومن ذوي حقوق

العامل حيث ل تتضمن أ حاكمه، أ ي متيزي مرتبط ابجلنس، فزايدة عىل احلقوق 

ال ساس ية  مثل التأ مني عىل املرض وحوادث العمل هناك حقوق خاصة ابملرأ ة 

طار حامية ال مومة  .  وكذا التقاعد...( عطةل ال مومة)لس امي فـي اإ

 



 االنجازات
 .الإسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد النساء•

دماج املرأ ة•  .الإسرتاتيجية الوطنية لرتقية واإ

سرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد املرأ ة•  .اخملطط التنفيذي لالإ

دماج املرأ ة• سرتاتيجية الوطنية من اجل ترقية و اإ  .اخملطط الوطين لالإ

 .الإسرتاتيجية الوطنية لل رسة•

رسة واملرأ ة•  .اجمللس الوطين لل 

 .مركز وطين للبحث والإعالم والتوثيق حول ال رسة، املرأ ة والطفوةل•

 .مرشوع ادلمع املؤسسايت•

 

 



 المجتمع المدني
 

 تعد الجمعيات شريكا أساسيا للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بمزيد من

 31-90المساواة الفعلية بين الجنسين وقد كان صدور القانون رقم 

المتعلق بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي بمثابة بداية انطالق المجتمع 

كان عدد الجمعيات ال  1989إلى  1962المدني فـي الجزائر فمن 

إلى أكثر من  2005جمعية وطنية وارتفع العدد ليصل سنة  167يتجاوز 

 .جمعية وطنية 900ألف جمعية منها ما يقارب  70

 وقد امتد نشاط الجمعيات ليشمل العديد من المجاالت االجتماعية والثقافـية

والعلمية واإلعالمية والصحية والتكنولوجية وتتمحور هذه النشاطات 

 :أساسا حول

 المشاركة في صياغة البرامج واألنشطة التوعوية،◦

المساهمة في التكفل بالنساء في وضع صعب إلعادة تأهيلهن وإدماجهن ◦

 وتحسين مؤهالتهن،

 



 وتشمل الدولة تمولها مشاريع تنفيذ في المساهمة-
 محاربة المصغرة، القروض دعم مجاالت خاصة
 ....التدريب توفير األمية،

التي اللقاءات مختلف عن انبثقت التي التوصيات وتمثل 
 لهذه مرجعيا عنصرا المدني، المجتمع مع الوزارة جمعت
  .الخطة

 
 


