اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة

بعض املعطيات اخلاصة إبجنازات اجلزائر
يف جمال متكني املرأة

أكتوبر 7102

 .0اإلطار القانوين حلماية و ترقية للمرأة
الدستور:
كرس دستور  7102املعدل حقوقا للمرأة يف العديد من مواده ،ال سيما:
أبي تـمييـز يعود سبـبه إىل املولد
املادة " :27كل املواطنني سواسية أمام القانون .وال ميكن أن يـُت ّ
ـذرع ّ
ِ
ِ
اجتماعي".
شخصي أو
أي شرط أو ظرف آخر
الرأي أو ّ
أو العرق أو اجلنس أو ّ
ّ
ّ
املادة " :34أن كل املؤسسات تستهدف ضمان مساواة بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات

إبزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان ،وحتول دون مشاركة اجلميع فعليا يف احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية و الثقافية".
ففي اجملال السياسي ،تنص املادة  23على" :تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع

حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة".

ومنه جاء القانون العضوي رقم  30-21املؤرخ يف  21يناير  1321الذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ
متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة لينص على إنشاء نظام احلصص ،والقانون العضوي رقم  30-21املؤرخ يف  21يناير
 1321املتعلق ابألحزاب السياسية.
املادة  :36تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل .تشجع الدولة ترقية
املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى املؤسسات.
املادة  :22يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخرى غري الشروط

اليت حيددها القانون ،التمتع ابجلنسية اجلزائرية دون سواها شرط لتويل املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف
السياسية.


قانون األسرة:
أدخلت على قانون األسرة اجلزائري تعديالت يف سنة  1332من شأهنا تعزيز حقوق املرأة ،السيما من

خالل:
 إلغاء الزواج ابلوكالة، حتديد سن الزواج بـ ـ  01عاما لكل من الرجل و املرأة، موافقة املرأة كشرط إلبرام عقد الزواج، -استصدار شهادة طبية تفيد أبن الزوجني ال يعانيان من األمرا

اليت قد تشكل خطرا يتعار مع الزواج،

 يف حالة تعدد الزوجات ،ضرورة موافقة مسبقة من طرف الزوجة السابقة وإبالغ الزوجة اجلديدة وصدورإذن من رئيس احملكمة املكلف ابلتحقق من موافقة الزوجتني وقدرة الزوج على ضمان العدالة وشروط الزواج،
 استعادة التوازن يف احلقوق والواجبات بني الزوجني، -واجب الزوج أن يوفر ،يف حالة الطالق ،سكنا الئقا لطليقته احلاضنة لألطفال،



 توسيع صالحيات القاضي للبت بصفة استعجاليه يف القضااي املتعلقة ابحلضانة وحقوق الزايرةو السكن والنفقة.
قانون اجلنسية:

جتسيدا ملبدأ املساواة الذي نص عليه الدستور ،مت تعديل قانون اجلنسية يف سنة  1332لتمكني األم

اجلزائرية من إعطاء جنسيتها ألبنائها سواء كان األب أجنبيا أو جمهول أو عدمي اجلنسية ،ومسح التعديل أيضا
ابكتساب اجلنسية اجلزائرية عن طريق الزواج مع شخص جزائري اجلنسية.


قانون العقوابت:
يف إطار تعزيز املنظومة القانونية يف جمال حقوق اإلنسان ،مت تعديل قانون العقوابت خالل سنة 1322

إبقرار اماية قانونية خاصة للمرأة ،وذلك بتجرمي خمتلف االعتداءات وخمتلف أشكال العنف اجلسدي واللفظي
واجلنسي واالقتصادي الذي يستهدف املرأة بسبب جنسها ،واستحداث مواد جديدة جترم كل أشكال العنف
سواء كان يف األماكن العمومية أو يف مكان العمل.

 .1اآلليات املؤسساتية لرتقية حقوق املرأة:
 وزارة التضامن الوطين األسرة وقضااي املرأة؛
 اجمللس الوطين لألسرة واملرأة؛
 املركز الوطين للدراسات واإلعالم والتوثيق حول األسرة واملرأة والطفولة
من انحية أخرى ،خمتلف اإلسرتاتيجيات والربامج الوطنية لرتقية مكانة املرأة:


اإلسرتاتيجية الوطنية لرتقية وإدماج املرأة  7102-7101وخمطط عملها املتعدد القطاعات ،اليت يتم

جتسيدها ابلتنسيق مع خمتلف املتدخلني املعنيني بقضااي املرأة.

مت تنصيب جلنة وطنية قطاعية مشرتكة ملتابعة تنفيذ برانمج عمل اإلسرتاتيجية املمتد إىل هناية .1320


الربانمج املشرتك من أجل مساواة اجلندر واستقاللية املرأة:

انطلق هذا الربانمج يف سبتمرب  1323من أجل دعم "اجلهود احلكومية بشأن املساواة" وحتسني شروط
املخصصة
ولوج املرأة لعامل الشغل ومتكينها من االستفادة من الفرص املتاحة من خالل برامج التكوين والتعليم
ّ
للنساء ،وذلك يف إطار التعاون الدويل.


اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة العنف ضد املرأة وخمطط عملها املتعدد القطاعات اليت مت إعدادها سنة

 1332وجتسيدها ابلتنسيق مع خمتلف املتدخلني املعنيني بقضااي املرأة هبدف ترقية حقوق اإلنسان
واملساواة بني املواطنات واملواطنني إبلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

نصبت جلنة وطنية ملتابعة جتسيد اإلسرتاتيجية ،مكونة من ممثلي القطاعات الوزارية املختلفة واجلمعيات
ّ
وأستاذة جامعيني وخرباء.



اإلسرتاتيجية الوطنية حملو األمية اليت مت اعتمادها سنة  1332كإطار عام ملختلف التدابري اليت اختذت

منذ االستقالل ،واليت أدت إىل اخنفا
العام للسكـان والسكن).

نسبة األمية من  ٪52سنة  2691إىل  ٪ 11.23عام ( 1335اإلحصاء

سامهت وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة يف جتسيد هذه اإلسرتاتيجية عرب  05والية ابلتنسيق مع
املؤسسات واجلمعيات ذات الصلة ،فعلى سبيل املثال ،مت خالل السنة الدراسية  1321 /1322تسجيل
 53.522امرأة يف فصول حمو األمية مبشاركة  115مجعية.
كما مت التوقيع على اتفاقية شراكة يف جانفي  1320مبناسبة اليوم العريب حملو األمية بني وزارة التضامن
الوطين واألسرة وقضااي املرأة ووزارة الرتبية الوطنية (ممثلة ابلديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار) لتجنيد كل
الوسائل املادية والبشرية للمسامهة يف الربانمج الوطين حملو األمية السيما يف الوسط النسوي.
ومن بني املكتسبات اليت أحرزهتا اإلسرتاتيجية ،إنشاء بعض املراكز حملو األمية وما قبل التمهني للمرأة
والفتاة خاصة يف املناطق النائية.


اإلسرتاتيجية الوطنية لألسرة ،اليت تبنتها احلكومة يف  03نوفمرب  ،1322هتدف إىل تعزيز احلفاظ على

األسرة كمؤسسة اجتماعية وحتسني نوعية العالقات األسرية على أساس املساواة بني اجلنسني.


الربانمج الوطين املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة :أطلق
مشروع منوذجي بوالية البليدة من  0111إىل  ،0112و الذي إعترب كمرجع ساهم يف إعداد الربانمج
الوطين الثالثي ( )7111-7112و بعدها الربانمج اخلماسي  ،7171-7102ترمي هذه الربامج إىل

حتسني التكفل ابملرأة احلامل سواء خالل احلمل أو الوالدة وما بعدها واملواليد اجلدد لتقليص نسبة وفـيات
األمهات واملواليـد.



برانمج التجديد الريفي ( )2014-2009الرامي إمجاال إىل املسامهة يف القضاء على التهميش وحتقيق تنمية

متوازنة ومنسجمة السيما عن طريق دعم املشاريع اجلوارية لسكان املناطق الريفية و حتقيق األمن الغذائي ،حيث
مسحت براجمه بتشجيع املرأة الريفية وحتفيزها بشكل أكرب على استحداث مشاريع استثمارية خاصة يف األنشطة
الفالحية واخلدماتية والصناعات التقليدية وحىت السياحية.
تواصلت هذه السياسة بتسطري برانمج عمل "الفالحة" للفرتة  1326-1322القائم على احملاور التالية:
الفالحة و تربية املواشي ،الغاابت و الصيد البحري املوارد الصيدية ،بتكثيف املنشآت الفالحية ،تعبئة و حتفيز
الكفاءات و املوارد املادية و البشرية و مرافقتها مع دعم حاملي املشاريع.
و قد مت إقرار أفق  1313لتنفيذ سياسة التجديد و رفع التحدي لتحقيق األهداف املسطرة.

.2


متكني املرأة
التمكني السياسي:

أكد قانون االنتخاابت على مبدأ املساواة بني اجلنسني يف االنتخـاب والرتشـح ،دون متييز.
وجاء القانون العضوي رقم  30-21املؤرخ يف  21يناير  1321احملدد لكيفيات بتوسيع حظوظ متثيل املرأة
يف اجملالس املنتخبة لينص على إنشاء نظام احلصص.
ويلزم القانون العضوي رقم  30-21املتعلق ابألحزاب السياسية هذه األخرية إبدراج نسبة من النساء يف
األجهزة املختلفة للحزب ضمن األعضاء املؤسسني و املشاركني يف اجلمعية العامة التأسيسية واهلياكل القيادية يف
احلزب (املواد  22و 22و 10و 02و 02و )25حتت طائلة رفض املوافقة على إعتماد احلزب.
و جتدر اإلشارة إىل أن املرأة اجلزائرية سجلت حضورها يف عدة ميادين وأثبتت جدارهتا يف حتمل
املسؤوليات اليت أنيطت هبا ،فهي متواجدة يف مناصب عليا للدولة:



وايل ،وزير ،سفري ،رئيس جملس الدولة ،قاضي ،أمني عام ،مديرة عامة ،رئيس ديوان وزارة ،رئيس 30

أحزاب سياسية.
 اخلدمة الدبلوماسية هي ممكنة الوصول للمرأة اجلزائرية والرجل ،على مستوى اإلدارة املركزية لوزارة الشؤون
أو ممثليات الدبلوماسية والقنصلية ابخلارج.
اخلارجية
 ترتشح أيضا للمناصب املنتخبة يف منظومة األمم املتحدة.
إن العضو النسوي مدرج أيضا يف خمتلف أسالك األمن ،السيما اجليش الوطين الشعيب بتعيني امرأتني
( )31يف رتبة عميد ،الدرك الوطين والشرطة.
 تقلد وظائف عليا برتبة مديرة ومديرة فرعية،

وذلك تكريسا للمادة " "22من دستور مارس  ":7102يتساوى مجيع املواطنني يف تقلّد املهام والوظائف يف

شروط الّيت حي ّددها القانون .الـتـمـتـع بـاجلـنـسـيـة اجلـزائـريـة دون سـواهـا شـرط لـتـويل
ال ّدولة دون أيّة شروط أخرى غري ال ّ
املـسـؤولـيـات الـعـلـيـا يف الـدولـة والـوظـائف السياسية".


التمكني االقتصادي للمرأة:

كان للسياسة اجلديدة للتشغيل اليت تبنتها احلكومة منذ سنة  1335فضال للتنامي املتزايد للمرأة يف عامل
الشغل ،السيما وأن الدستور والقوانني والتشريعات حتث على عدم التمييز يف احلصول على وظيفة قائمة على
اجلنس.
أصبحت املرأة بذلك مندجمة بشكل كبري وملحوظ يف احلركية االقتصادية حيث أهنا تشكل نسبة  ٪ 29يف
سوق العمل بفضل استفادهتا من الربامج االجتماعية والرتاتيب واآلليات املوضوعة من قبل احلكومة متثلت أبرزها
يف وكاالت القرو

املصغرة لدعم تشغيل الشباب.

ويف إطار تشجيع التشغيل وخلق خمتلف األنشطة املدرة للربح السيما ابلنسبة للنساء ،خصصت الدولة
مجلة من تراتيب الدعم واملساعدة إلنشاء مؤسسات مصغرة ،من خالل:
 وكالة التنمية االجتماعية،
 الوكالة الوطنية لتسيري القر املصغر،
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
 الصندوق الوطين للتأمني على البطالة،
 صندوق التنمية الريفية وتثمني األراضي من خالل عقود االمتياز،
 الوكالة الوطنية لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
ومتثل النساء نسبا مرتفعة يف خمتلف تراتيب اإلدماج االجتماعي اليت تسريها وزارة التضامن الوطين واألسرة
وقضااي املرأة :
حيث سجلت إىل غاية جويلية : 7102
  52.213نساء أرابب العائالت أقل من  93سنة مستفيدات من املنحة اجلزافية للتضامن ،من جمملاملستفيدين املقدر عددهم بـ 530.010؛
  ٪75نساء مستفيدات من منحة إدماج حاملي الشهادات؛ ٪ 06 -نساء مستفيدات من الرتتيب اخلاص مبساعدة اإلدماج االجتماعي مقابل  ٪ 22رجال؛

 -وبلغت نسبة استفادة النساء من قرو

الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف السنوات اخلمس

املاضية بلغ  ٪ 91.21أي ما يقابل  232.362قر  ،فخالل سنة  ،1329بلغ عدد النساء الاليت استفدن
من قر مصغر 12 415 :مقابل  8948عدد القرو املمنوحة للرجال أي  ٪58,11نساء و .٪41,89
و يف سنة ( 7102إىل غاية  20أوت) :بلغ عدد النساء املستفيدات من القرو

املصغرة 11 846 ،أي

بنسبة  ٪73,14مقابل  2231قر للرجال أي بنسبة .٪17,91

 .2ميثاق املرأة العاملة
ابإلضافة إىل كل اجلهود املبذولة يف جمال ترقية دور املرأة يف عامل الشغل وحتريرها اقتصاداي ،متت املصادقة
على وثيقة "ميثاق املرأة العاملة" وهي فريدة من نوعها على املستوى العريب ،بتاريخ  12فيفري .1320
تتمحور أهداف ميثاق املرأة العاملة حول:

 تسهيل ولوج املرأة عامل الشغل، حتفيز املرأة على تبوء مناصب املسؤولية، -التوفيق بني احلياة املهنية والعائلية.

مت تنصيب اللجنة الوطنية املكلفة بتجسيد ميثاق املرأة العاملة على مستوى وزارة التضامن الوطين
واألسرة وقضااي املرأة ،وهي تسهر على تقدمي اقرتاحات حول هذا املشروع وتضم ممثلني عن خمتلف القطاعات.
أهم مضامني واقرتاحات الوثيقة:
من أهم ما يتضمنه ميثاق املرأة العاملة يف شقه املتعلق ابلتوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية:
 رفع مدة فرتة األمومة من  20أسبوع اىل  29أسبوع ومتديد فرتة االستفادة من ساعات الرضاعةبساعتني يف اليوم ملدة سنتني.
 تكييف ساعات عمل أولياء األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة وتشجيع إحداث املؤسساتاخلدماتية يف جمال التكفل ابألشخاص لتدعيم قدرات املرأة العاملة والتخفيف من األعباء املنزلية
والعائلية.
 تشجيع تواجد املرأة مبراكز صنع القرار على أساس نظام احلصص كحد أدىن وختصيص حصة % 03على األقل للنساء من الوظائف واملناصب العليا املفتوحة ابهليئات العمومية اإلدارية واملؤسسات
العمومية واخلاصة ذات الطابع االقتصادي ،السيما يف جمالس اإلدارة وخمتلف هياكل التسيري.

 ختصيص حصة  % 03كحد أدىن من مناصب الشغل يف كافة اجملاالت اإلدارية واالقتصادية يفالقطاعني العمومي واخلاص مع إدراج إجراءات حتفيزية جبائية وشبه جبائية وبنكية.
 مطالبة املنظمات النقابية بتخصيص حصة  % 03كحد أدىن من مناصب املسؤولية على كلمستوايت اهلياكل واهليئات النقابية لفائدة النساء.

 .3متكني املرأة الريفية


متكني املرأة الريفية اجتماعيا واقتصاداي:

مت تنصيب جلنة وطنية ترأسها السيدة وزيرة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة ،تضم ممثلي خمتلف

القطاعات الوزارية واهليئات اليت هلا صلة ابملوضوع ،يف  22أكتوبر  ،1321مبناسبة اليوم العاملي للمرأة الريفية،

ويكمن اهلدف من إنشاء هذه اللجنة يف التكفل ابنشغاالت املرأة الريفية وحتسني ظروفها االجتماعية
واالقتصادية من خالل تعزيز خمتلف اآلليات والرتاتيب املوجودة يف شىت اجملاالت.
ومت حتديد مخسة حماور من شأهنا تعزيز برانمج عمل اللجنة الوطنية واللجان الوالئية لرتقية املرأة الريفية مع
وضع برانمج العمل القطاعي املشرتك لرتقية املرأة الريفية  7101-7103وخمطط العمل امليداين القطاعي املشرتك
لرتقية املرأة الريفية .7102-7103
كما مت تنصيب جلان والئية مكلفة برتقية املرأة الريفية تتكون من نفس تشكيلة اللّجنة القطاعية املشرتكة
(املديرايت على املستوى احمللي) ويرتأسها السادة الوالة ،دون إغفال إشراك اجلمعيات الناشطة يف اجملال.
متثلت احملاور الكربى لربانمج العمل املتعلق برتقية املرأة الريفية يف اجملاالت التالية :

 التوعية والتحسيس واإلعالم،
 الصحة،
 التعليم،

 اإلدماج يف احلياة املهنية والتنمية االقتصادية واالستفادة من خمتلف الرتاتيب وخلق مؤسسات،
 التكفل ابلنساء ضحااي العنف،


 التكنولوجيات احلديثة،
 تعزيز القدرات والتكوين من خالل برامج حمو األمية،
ترقية السكن الريفي،

 املرافقة لصياغة وجتسيد املشاريع التنموية،
 ترويج وتسويق املنتوج احمللي للمرأة الريفية.
وقد مت إطالق العديد من املشاريع لفائدة املرأة الريفية على مستوى البلدايت الريفية بنسبة %233
( ،)212واملختارة كبلدايت ريفية منوذجية من طرف اللجان الوالئية.
ويف هذا اإلطار ،يساهم قطاعنا الوزاري بقوة يف جتسيد املشاريع املوجهة للمرأة الريفية من خالل القروض
املصغرة املمنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتسيري القر

املصغر لتمويل املشاريع يف تربية النحل وإنشاء مشاتل

واحلالقة وصناعة احللوايت بنوعيها العصري والتقليدي وصناعة املأكوالت التقليدية والتحويل الغذائي
وصناعة الفخار ،وغريها من اجملاالت ،حيث أن نسبة النساء املستفيدات من هذه القرو

تفوق  % 22من

جممل القرو  .هذا ابإلضافة إىل إطالق مشاريع األسر املنتجة وبرانمج متويل هدفه دعم األمن الغدائي يف املناطق
الريفية وحتقيق االستقرار االقتصادي ودفع التنمية االقتصادية.

 -2املقاوالتية النسوية


ترقية املقاوالتية النسوية:

ابلرغم من التطور الذي شهدته يف السنوات األخرية املقاوالتية النسوية يف اجلزائر ،إال أن نسبتها ال
تتعدى  9ابملائة ولتطويرها مت تنظيم:
 :1335 امللتقى الدويل األول حول "املقاوالتية النسوية ابجلزائر ،فرص ،صعوابت وآفاق".
 :1322 امللتقى الدويل الثاين حول "متكني املرأة يف اجلزائر من خالل املقاوالتية :املمارسات اجليدة
واآلفاق".
 :1321 امللتقى الدولية الثالث حول "املقاوالتية النسوية ،الطريق اآلخر لتحقيق الذات".
 :1329 يوم دراسي حول "املقاوالتية النسوية والشغل".
 أكتوبر  :1329ورشة عمل إلعداد خمطط تنمية املقاوالتية النسوية".
 وتتوجيا لسلسلة الندوات اليت انعقدت يف إطار تشجيع املقاوالتية النسوية يف اجلزائر ،مت اإلعالن عن
مسابقة "املرأة تنشئ" يف الفاتح من أكتوبر سنة  7102وهي مسابقة موجهة للنساء حامالت املشاريع
واملقاوالت الناجحات ،اعرتافا إبجنازاهتن املتميزة وكذا إخراجهن من عزلتهن والتوسيع من دائرة عالقاهتن
ابعتبارهن مناذج إجيابية حيتذى هبا من قبل النساء األخرايت والشباب.

كان اهلدف من هذه املسابقة ،التعريف بديناميكية املقاوالتية النسوية يف اجلزائر ،وتسليط الضوء على
النساء املقاوالت ،والسماح للنساء املقاوالت إبمكانية العمل الشبكي هبدف تطوير قدراهتن.
عرفت هذه املسابقة ترشح  200امرأة ،مت اختيار  07فائزة حتصلت من بينها:
 30ملقاوالت على اجلائزة األوىل،
 30حامالت املشاريع على اجلائزة الثانية،
 30على شهادات تشجيعية،
 30على شهادات تقديرية.
وقد مت تسليم اجلائزة من قبل السيدة وزيرة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة يف حفل تكرميي
للمتفوقات يف هذه املسابقة أقامته الوزارة يوم  12جانفي  1322حبضور ممثلي القطاعات الوزارية وممثلي اهليئات
وشخصيات وإطارات وكذا خمتلف اجلمعيات.

الدولية


برانمج تطوير املقاوالتية النسوية:

 تنظيم قافلة حول املقاوالتية النسويةتشجيعا للمقاوالتية النسوية يف اجلزائر ،مت تسطري يف ذات السياق برانمج خاص حبمالت توعوية
وحتسيسية وإعالمية وتكوينية واليت من شاهنا السماح لكل املتدخلني يف جمال ترقية ومتكني املرأة اقتصاداي من
توحيد الروئ ،خبصوص اختيارهم لألدوات والرتاتيب لتكوين ومرافقة املرأة واليت تسمح هلا خبو

جمال املقاوالتية،

لذا مت تنظيم قافلة حول املقاوالتية النسوية على مستوى  05والية واستهدفت يف املرحلة األوىل  12والايت.

 -2حماربة العنف ضد املرأة


احلماية القانونية:

حرصت التشريعات الوطنية على إرساء قواعد خاصة بتنظيم العالقات بني أفراد اجملتمع لضمان متاسكه،
بتجرمي كل مظاهر العنف املمارس السيما العنف ضد املرأة بكل أشكاله ،وذلك من خالل الدستور (يف مواده
 21و )20وكذا قانون العقوابت املعدل واملتمم ،الذي عرف يف سنة  1322إضافة مواد جديدة جترم العنف
الزوجي بكل أنواعه ،العنف املرتكب ضد املرأة والفتاة بدوافع جنسية يف األماكن العمومية واخلاصة.

ابإلضافة إىل اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة املذكورة أعاله ،وضعت احلكومة عدة
ترتيبات وإجراءات عملية من شأهنا اماية املرأة والفتاة يف وضع صعب.


اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة:

صبَت
مت إنشاء جلنة وطنية مكلفة مبتابعة تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة ،نُ ّ
بتاريخ  73نوفمرب  ،7102مبناسبة االحتفال ابليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة.
تتشكل هذه اللجنة من ممثلي  36دوائر وزارية ،ممثل عن قيادة الدرك الوطين ومن األمن الوطين ،ممثل عن
اجمللس الشعيب الوطين وعن الديوان الوطين لإلحصائيات ،ممثل عن كل من املؤسسة الوطنية للتلفزيون واملؤسسة
الوطنية لإلذاعة ،ممثل عن اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان وترقيتها ،وكذا ممثلني عن احلركة اجلمعوية
الناشطة يف جمال اماية املرأة ،وشخصيات وأساتذة جامعيني خمتصني يف ذات اجملال.
مهامها :تتكفل اللجنة إبعداد املخطط التنفيذي لإلسرتاتيجية وجتسيد األنشطة احملددة يف هذا املخطط
ومتابعتها وتقييمها ،كما تقوم بتنسيق كل األنشطة املرتبطة هبذا اجملال بني خمتلف القطاعات الوزارية.
يقوم املخطط التنفيذي على ثالثة حماور تتمثل يف:

 -نوعية التكفل؛

 اإلعالم والتحسيس؛ دعم اجلانب الوقائي لتمكني املرأة يف خمتلف امليادين.

ترتيب االستقبال والتوجيه:
مت يف سنة  1323وضع ترتيب "اإلصغاء والتوجيه واملرافقة" الذي تعزز يف سنة  1322إبنشاء فرق

متعددة االختصاصات تتكون من أخصائي يف علم النفس ،أخصائي يف علم االجتماع ،طبيب ،مساعد
اجتماعي وخمتص يف القانون ،تقوم ابالستقبال واإلصغاء والتوجيه للنساء والفتيات ضحيا العنف ومن هن يف
وضع صعب ،وتتواجد هذه الفرق على مستوى مديرايت النشاط االجتماعي يف  05والية.
تعمل إىل جانب هذه الفرق ،فرق أخرى تدعى "اخلالاي اجلوارية للتضامن" وعددها  286موزعة على

مستوى والايت الوطن ،اتبعة لوكالة التنمية االجتماعية املوضوعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطين واألسرة
الصحة والتّوجيه املدرسي،
وقضااي املرأة ،تع ّددت جماالت ّ
تدخلها لتشمل الدعم البسيكولوجي واإلداري والنّظافة و ّ
كما تقوم بتحديد الس ّكان احملرومني واحتياجاهتم خاصة املتواجدين ابملناطق احملرومة (حتديد جيوب الفقر)،
وتعترب اخلالاي اجلواريّة فضاء للوساطة ،وذلك من خالل تنفيذ برامج ال ّدعم والرتقية االجتماعية املعدة من طرف

وكالة التنمية االجتماعية وتساهم يف أتطري الس ّكان احملرومني يف جمال احلماية االجتماعية والتّضامن وتقريبهم من

مصاحل املساعدة االجتماعية ابلتّسهيل للس ّكان قراءة وفهم قواعد اإلجراءات يف جمال املساعدة االجتماعية.

ومن أجل حتسني تدخل فرق اإلصغاء ،مت القيام بدورات تكوينية ابلتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني
اجلنسني و متكني املرأة »  ،« ONU-FEMMESألعضاء هذه الفرق هبدف تعزيز قدراهتم لتكفل ورعاية أفضل
للنساء يف وضع صعب.


التكفل املؤسسايت

 مت إنشاء املراكز الوطنية الستقبال النساء والفتيات ضحااي العنف ومن هن يف وضع صعب مبوجب املرسومالتنفيذي رقم  017-12املؤرخ يف  72جوان  ،7112املتضمن إنشاء وتنظيم وتسيري هذه املراكز الوطنية.
 مركزين ( )17بوالييت تيبازة ومستغامن ،و مركز بوالية تلمسان (مل يدشن بعد) ،ومركزين ( )17يف طوراإلجناز بوالييت عنابة وتيزي وزو.
تضمن هذه املراكز االستقبال واإليواء والتكفل الطيب واملرافقة النفسية البيداغوجية للنساء
والفتيات املعنفات أو يف وضع صعب.
ويعمل الطا قم العامل على مستوى هذه املراكز على إعادة إدماجهن يف وسطهن العائلي من خالل
الوساطة العائلية أو إدماجهن يف ورشات داخلية للخياطة واحلالقة واحلرف التقليدية وكذا دروس حمو األمية
ودروس يف اإلرشاد الديين املتواجدة على مستوى املركز ،كما يسعى على إدماجهن اجتماعيا ومهنيا خارج املركز
من خالل خمتلف الرتاتيب وبرامج التشغيل اليت تضعها الدولة ،وذلك حسب املستوى التعليمي لكل مقيمة.
ابإلضافة إىل هاته املراكز ،توجد مراكز أخرى لالستقبال املؤقت تتمثل يف "داير الرمحة وملحقاهتا"
وعددها  12تتواجد بوالايت اجلزائر العاصمة وقسنطينة ووهران.
توجد أيضا مراكز متخصصة يف إعادة الرتبية للفتيات اليت يقل أعمارهن عن  01سنة (عددها )12
ومركز متخصص يف احلماية خمصص للفتيات ( )10أين يتم التكفل هبن تكفال اتما ،السيما من الناحية
البيداغوجية.
يف حني يتم التكفل ابلنساء املسنات على مستوى  22دور لألشخاص املسنني موزعة عرب  72والية من

الوطن موضوعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة و 12مؤسسات من هذا النوع مسرية من
قبل مجعيات وطنية.

 كما تتوفر والية اجلزائر على مركز إليواء النساء والفتيات يف وضع صعب متواجد ابلزغارة ببلدية اببالوادي.
كما مت اختاذ إجراءات أخرى ،تتمثل فيما يلي:
 إنشاء قاعدة معلوماتية حول العنف املمارس ضد املرأة ،مبسامهة كل الشركاء الوطنيني الفاعلني يف هذاامليدان من أجل استغالل املعلومات هبدف حتسني اخلدمات املوجهة هلن؛
 إعداد خمطط اتصال يف هذا اجملال؛ إجناز دراستني حول مجع وحتليل ونشر املعلومات اخلاصة ابلعنف ضد املرأة، إعداد دليل خاص ابملتدخلني يف جمال التكفل ابلنساء يف وضع صعب ،عنوانه "ألفضل إعادة إدماجاجتماعي مهين للمرأة" يف ديسمرب .1322


جمال اإلعالم والتحسيس:

من أجل تشجيع كافة املواطنني على القيام أبعمال إبداعية يف جمال مكافحة العنف املمارس ضد املرأة
والفتاة مت إحداث ،يف أفريل " ،7103اجلائزة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة" ،واليت هتدف أيضا ويف نفس
الوقت إىل التحسيس والتوعية من خالل نشر هذه األعمال ومكافئتها ،مت دراسة هذا املوضوع يف الطبعة األوىل
لسنة  1322من املنظور الديين ،بينما مت دراسته يف طبعته الثانية لسنة  1329من املنظور القانوين ،وخصصت
يف طبعتها الثالثة لسنة  1322للمنظور اإلعالمي.
-

كما حتتفل اجلزائر على غرار الدول األخرى ابليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة املصادف ليوم 12

نوفمرب من كل سنة ،والذي أحيته يف سنة  1329عن طريق تنظيم تظاهرة ابلتعاون مع "صندوق األمم
املتحدة للسكان  "UNFPAو "هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابجلزائر
 " ONUFEMMESحتت شعار "معا ضد العنف املمارس على املرأة والفتاة" جتديدا اللتزامها ابحلد
من هذه الظاهرة ،مت خالهلا عر شريط واثئقي حتسيسي وومضات إشهارية إعالمية حول أخطار ظاهرة
العنف بتمرير رسائل مهمة من خالل شهادات رجال من خمتلف املستوايت يدعون حملاربة هذه الظاهرة،
واختتمت التظاهرة إبطالق جمموعة كبرية من البالوانت املنفوخة ابللون الربتقايل إشارًة إىل عامل خال من
العنف يعرب عن التزام اجلميع مبحاربة ظاهرة العنف.
 يتم تنظيم امالت حتسيسية وإعالمية على مستوى كل والايت الوطن من قبل مديرايت النشاطاالجتماعي والتضامن ابلتنسيق مع احلركة اجلمعوية مبناسبة االحتفال ابليوم العاملي ملكافحة العنف ضد

املرأة طيلة  02يوم من النشاط املخصص هلذا املوضوع ابتداء من  73نوفمرب ،من خالل تنظيم ورشات
وحصص تلفزيونية وإذاعية حول املوضوع.
 من انحية أخرى ،مت القيام بعدة نشاطات ابلتنسيق مع "صندوق األمم املتحدة للسكان :"FNUAP تنظيم ورشة عمل للمرافعة من أجل إشراك كل الرجال من خمتلف املستوايت للتعبري والتحدث علنا
عن مناهضة العنف،
 إعداد ومضات وإعالانت إشهارية مدعمة بشهادات رجال وشباب حول رفضهم للعنف ضد املرأة
والفتاة،
 حتضري مطوايت ومنشورات حول مناهضة العنف ضد املرأة،
 إطالق املة "الشريط األبيض" وهي املة حتسيسية موجهة خصيصا للرجال وللشباب ،الذين من
خالل وضع هذا الشريط على ألبستهم ،يعربون عن رأيهم والتزامهم بعدم ارتكاب فعل العنف ضد
املرأة والفتاة.
 صندوق النفقة:
جتسيدا لتوجيهات فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،تعززت اآلليات
القانونية الرامية إىل اماية األسرة واألطفال القصر من التشتت ،بدخول "صندوق النفقة الغذائية"،
فبموجب القانون رقم  32-22املؤرخ يف  0يناير  1322مت إنشاء صندوق النفقة ،الذي يتكفل حبماية
األطفال القصر وامل رأة املطلقة احلاضنة من خالل ختصيص مبلغ مايل هلا يف حال ختلي الزوج السابق عن
دفع النفقة ،أو لعدم قدرته على دفعها.
حيدد مبلغ النفقة عن طريق حكم قضائي ،وتتوىل مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن التابعة لوزارة
التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة ،بعد ذلك ،مهمة دفع النفقة ابتداء من اتريخ تبليغها أبمر قضائي
وتُدفع شهراي يف حساب املستفيد.

