
 
 

                                                                  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  منظمة المرأة العربية               الوزارة المنتدبة المكلفة

  

    باألسرة وقضايا المرأة
  
  
  
  
  

  دراسة مسحية
  لمشروعات المجال االجتماعي للنهوض

  بالمرأة
  ئريةالجمهورية الجزاب

  
  
  
  

  إعداد
   الدكتورة عائشة عبد السالم
  باحثة وأستاذة جامعية

  

  الفريق المساعد
  امال قواجلية -
  غنية حاج كولة -

  
  
  
  

  2009الجزائر 



 

 
2

  الخطة

  مقدمة
  الهدف من الدراسة  .1

  اإلطار المرجعي .2

 المنهجية المتبعة  .3

 الصعوبات .4

  رتحليل نظري ألوضاع المجتمع والمرأة في الجزائ: القسم األول

 لمحة عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية للمجتمع الجزائري  :أوال

  المرأة الجزائرية بين الواقع والمعطيات: ثانيا

 -I-  لمحة عامة عن االستراتيجيات والبرامج الموجهة للمرأة  

- II- في الجزائر المرأةسياسة تمكين   

- III-دي االجتماعي والسياسي وميكانزمات االندماج االقتصاالمرأة 
  

   دراسة ميدانية للمشروعات الموجهة للمرأة الجزائرية:القسم الثاني
  للمشروعاتالتغطية الجغرافية والزمنية :المحور األول 

   وخصائصها المشروعات :المحور الثاني 

   المشروعاتآليات عمل  :المحور الثالث 

  المشروعات تقييم: المحور الرابع 

  ) نقاط القوة(االنجازات المحققة في المشروعات  أهم : الخامسالمحور

  )نقاط الضعف  (المشروعاتالعقبات التي تواجه مختلف :المحور السادس

  بالمرأةالت النهوض امج: المحور السابع

  مقترحات لتحسين المشروع : المحور الثامن

  نتائج الدراسة 

  اقتراحات وتوصيات

  الخاتمة

  المراجع

  الملحق



 3

  

  ال البيانيةاألشكفهرس 

  
  الموضوع  رقم الشكل

  مشروعات القطاعات   .1

  نطاق عمل المشروعات   .2

  التغطية الجغرافية   .3

  الموقف الحالي المشروعات    .4

   اتالمدى الزمني المقرر للمشروع   .5

  المشروعات حسب المحاور المرجعية    .6

  أهداف المشروعات   .7

   طبيعة األنشطة   .8

  ّمدى ارتباط المشروع بمشروعات أخرى   .9

   اتميزانية المشروع.10

  مدى توفر المقر و التجهيزات.11

  مدى تقييم المشروعات.12

  لذاتيةتقييم الجهة ا.13

  تقييم الجهة الخارجية .14

   من عملية التقييماتمدى استفادة المشروع.15

  نوع االنجازات.16

  نوع العقبات.17

  محاور المقترحات.18

  



 4

  الجداولفهرس 

  
  الموضوع  رقم الجدول

 جغرافيالتمثيل ال    .1
   ات مقر المشروع   .2

  الوضع الحالي للمشروعات   .3

   نوع المشروعات وعالقتها باإلطار المرجعي   .4

    أهداف المشروعات   .5

   الفئات المستهدفة   .6

   الحالة العائلية    .7

  الحالة الوظيفية   .8

   الحالة العمرية   .9

  الحالة الصحية.10
  الحاالت الخاصة.11
  استهداف الرجال.12
   فئة الرجال .13

   طبيعة األنشطة.14

   طبيعة الجهات المنفذة .15

   التمويل .16

   الهيئة العاملة بالمشروعات حسب الجنس .17

   مدى توفر الوسائل المادية.18

   مراحل التقييم .19

   جهة التقييم .20

  منهجية التقييم.21
   أدوات التقييم  .22

   جوانب االستفادة.23

  األهدافتحقيق  .24

   االنجازات.25



 5

  ي تواجه المشروعات العقبات الت.26

   تأثير العقبات على المشروع.27
  بالمرأةالت النهوض امج .28

  المقترحات.29
  جداول في الملحق 

   مشروعات القطاعات .30

   نطاق عمل المشروعات .31

  المشروعات التغطية الجغرافية.32
   المشروعات الموقف الحالي.33

   المشروعات المدى الزمني المقرر.34

  المحاور المرجعية  المشروعات حسب .35

  األنشطة.36

   مدى ارتباط المشروعات .37

  ات ميزانية المشروع.38

   مدى توفر المقر والتجهيزات الوسائل .39

   عملية التقييم.40

   التقييم الذاتي .41

   التقييم الخارجي.42

   مدى استفادة المشروع من عملية التقييم.43

   نوع االنجازات .44

   نوع العقبات.45

   



 6

  مقدمة   

د المجتمعات اليوم اهتماما كبيرا بقضايا المرأة نتيجة للتحوالت التي تعرفها على عدة تشه

دول وباتت هذه القضية ذات أولوية بالنسبة لل. مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية

فهناك مبادرات وجهود تبذل على الصعيد الوطني واإلقليمي .  والباحثينوالمؤسسات المدنية

 وضع الخطط واالستراتيجيات، من أجل تنمية بشرية أساسها تكافؤ الفرص والدولي في مجال

  .  بين الجنسين

في هذا اإلطار، يعتبر اهتمام منظمة المرأة العربية بإجراء الدراسات المسحية للمشروعات 

والبرامج واألنشطة الموجهة للنهوض بالمرأة، جزءا من هذا االهتمام العربي واإلقليمي 

  .والدولي

 ف من  الدراسة الهد .1

 مسحية للمشروعات المخصصة للمرأة العربية اتدراسء تقوم منظمة المرأة العربية بإجرا

 مشروع الدراسات المسحية" من بينها هذه الدراسة الموسومة ؛ المنظمةفيبالدول األعضاء 

  : والتي تهدف إلى"في المجال االجتماعي

  من أجلالرسمي و غير سميالمستويين الرالوقوف على الجهود المبذولة على  •

  ،االجتماعيةالنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها 

  يتم التركيز عليها من قبل هده الجهاتالتيالكشف عن التوجهات والموضوعات  •

  ، تحقيق أهدافها أو أسباب اإلخفاقالمشروعات فيالوقوف على مدى نجاح  •

لراهن، وعلى تعزيز تحسين األوضاع االجتماعية للمرأة العربية بتشخيص الوضع ا •

  ،ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة الهادفة

 في وضع خطتها المستقبلية في تسترشد بها المنظمة التيتقديم مجموعة من التوصيات  •

 .هذا المجال
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  اإلطار المرجعي .2

  على أن تتم2009 مارس 19-17اتفق خبراء الدول األعضاء في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة أيام 

  :المشروعات المدروسة وفق اإلطار المرجعي التالي

المشروعات التي تهتم بتعزيز المكانة االجتماعية للمرأة ودورها في األسرة والمجتمع، ورفع وعيها  •

 ،تجاه نوعها االجتماعي

 ،المشروعات التي تعزز حقوق المرأة كمواطنة وتواجه صور التمييز السلبي ضدها  •

 ،حماية المرأة من كل أشكال العنفالمشروعات التي تستهدف   •

  . الخاصةوذوات االحتياجاتالمشروعات الموجهة للنساء الفقيرات واألرامل والمطلقات والمعيالت  •
 

 :المنهجية المتبعة .3

 كوسيلة من وسائل ستبيانمعتمدين على االوالكيفي المنهج الكمي لإلحاطة بجوانب الموضوع، لجأنا إلى 

  .تحليل المحتوى؛ و في تحليل المعطيات المحصل عليها، التحليل اإلحصائيجمع البيانات، ومستعملين

  : العينة 
 قمنا بتقسيم مجتمع الدراسة إلى القصدية، بحيث أننا العينة  علىابالنسبة لكيفية اختيار العينة، اعتمدن

ابية ثم القطاعات الحكومية ثم األحزاب السياسية فالتنظيمات النق: قطاعات تمثل فئات البحث وهي

الجمعيات، والقطاع الخاص، فالمنظمات الدولية ؛ثم اخترنا من كل فئة الهيئة التي رأينا أن لها برامج 

  . الدراسةقق أغراض  ذات الصلة بالمرأة في المجال االجتماعي أي تلك التي تحمشروعاتو

 لوزارة التضامن الوطني أما بالنسبة لجهات الوطن، فقد تم االتصال بمديريات النشاط االجتماعي التابعة

واألسرة والجالية الوطنية بالخارج في الكثير من الواليات، والتي عن طريقها تمكنا من معرفة  

  .ومن ثمة التواصل معها في هذا الشأنالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا الميدان؛ 

  : االستبيان

المشروعات الموجهة للنهوض بالمرأة العربية، على  رفة معه البحث، التي كان الهدف مناستبيان ىاحتو

  :المحاور التالية

  . للمشروعات التغطية الزمنية والجغرافيةتناول: المحور األول

تركزت األسئلة حول طبيعة المشروع وأهدافه ومصادر التمويل وإعداد العاملين فيه، : المحور الثاني

  .وأخيرا الفئات النسائية المستهدفة
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 االنجازات بإيجاز والعقبات بالتفصيل لمعرفة كيفية تأثير المشاكل على تم التطرق إلى : ثر الثالالمحو

  .استمرارية المشروع

  .تناول التقييم بكل أبعاده من حيث الجهة والمنهجية واألدوات المستعملة: المحور الرابع

  .عبارة عن المقترحات: المحور الخامس

 في لجنة الخبراء التي صاغت ه فقط تطبيقا لما تم االتفاق علي98أننا أدرجنا  ، إال استبيانا 113وقد جمعنا 

المبادئ األساسية للعمل، والتي نصت على عدم إدراج أكثر من مشروع لنفس الهيئة في نفس اإلطار 

 . المرجعي

 : ع عن طريقعلى شكل مقابالت، أما الباقي فقد استرج) استبيانا 93أي (أما بالنسبة لملئها، فتم اغلبها 

  ، )بيانا است12( الفاكس  −

 ).بيانات است8( البريد االلكتروني −
 

  : باستعمال التقنيات التالية، تم المعطيات من بيانات كيفية إلى معلومات كمية  تحليل وتحويلإن

 

  :  التحليل اإلحصائي-2.3

ئي لمعرفة عدد التكرارات ، استعنا بالمنهج اإلحصابياناتلمعالجة البيانات المحصل عليها من هذه االست

   .والنسب المئوية الخاصة بكل متغير
  

 : تحليل المحتوى -3.3

  :فقمنا بـ.وقد استعملناه في تحليلنا ألقوال المبحوثين

  إعداد فئات تحليل المحتوى، −

 أخذ وحدات الداللة،  −

 حساب الوحدات كميا، −

 . تقدير الوحدات إحصائيا −
  

 :الصعوبات

المحدد في اإلطار المرجعي للدراسة، حيث  ات طبقا للنشاط  المؤسسصنيفت  في الوحيد اإلشكالتمثل

 :  الحظنا أننا

   ،تواجد أكثر من نشاط في محور واحد لدى نفس المؤسسة −

 .في نفس الجهةعدة مؤسسات تكرار نفس األنشطة لدى  −
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 . نفسها  بين األنشطةطبيعة الفرز −
 

  :ـ صعوبات تذكر نظرا ل،لم نصادف في دراستنا هذه و

 من ا بدءالتسهيالت التي قدمها لنا طاقم الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة −

  وهم مشكرون على ذلك، إلجراء هذه الدراسةالسيدة الوزيرة،

االستجابة التي لقيناها من قبل المبحوثين، ففيما عدا بعض مسؤولي المجتمع المدني الذين  −

انشغاالتهم وضيق الوقت، رحب الباقي والتزموا رفضوا اإلجابة عن األسئلة بحجة 

 .بيانبالمواعيد وباإلجابة عن أسئلة االست
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  :القسم األول

  تحليل نظري ألوضاع المجتمع والمرأة في الجزائر
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 :تمهيد

 بإجراءات حمائية متقدمة في مجاالت ،تعد الجزائر من بين الدول الرائدة التي تتميز على الخصوص

 والتضامن الوطني ،والضمان االجتماعي، العملو ة،الصحو ،التكوين وربية والتعليم، الت:عديدة منها

 من ميزانية %22.12 ب 2008 و2007  فيما بين  االعتماداتتقدر  وقد؛وحماية الفئات المحرومة

 خصصت للنفقات االجتماعية العمومية بما فيها التدابير 1 من الناتج الداخلي الخام،%13.55الدولة و

   . تخذة لتحسين دخل األسر والرفع من مستواهم المعيشيالم

 

 : إستراتيجية قائمة علىبالنسبة إلى الفئة النسائية، علىوقد اعتمدت الجزائر بهذا الشأن 

 ،إدماج الطرح الخاص بالنوع االجتماعي في كافة البرامج الوطنية  •

 من خالل وضع إستراتيجية وطنية إزالة العراقيل التي تمنع االندماج االجتماعي والمهني للنساء •

 للمساواة واإلنصاف،

 تحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بالتنمية البشرية وحماية الفئات المحرومة ، •

وضع اآلليات والهياكل الضرورية الكفيلة بمساعدة وتدعيم النساء الالئي يتواجدن في وضع صعب  •

 سواء في المدن أو األرياف،

  في المناطق الريفية وتوسيع برامج محو األمية، تعزيز تعليم اإلناث خاصة •
 ،االهتمام بصحة األمومة والطفولة  •

وإعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني موجهة ائي تكوين العنصر النس وتطوير •

  للنساء الحرفيات والنساء الماكثات في البيت واللواتي يرغبن في إنشاء مؤسسات مصغرة، 

 التنمية الريفية من خالل إدماجهن في البرامج الخاصة مشروعاتادة النساء من برامج وتعزيز استف •

 ،باستصالح األراضي وبرنامج تنمية السهول والبرامج الفالحية

  ،تشغيل كوسيلة لإلدماج ومكافحة البطالة والفقرللدعم ل خلق آليات عديدة  •

  المقاولة،مجالخاصة  المرأةدخول  وتشجيعتعزيز التشغيل النسوي،  •

  .معتبر نسائي بتأطير الجوارية الخاليا من عدد إنشاء •
 

 التي التغيرات ألهم بإيجاز التعرض بنا حري، للمرأة بالنسبة االيجابية المظاهر هذه في التفصيل قبل لكن

  .خاصة والمرأة عامة الجزائرية األسرة على تأثير من لها لما االستقالل منذ الجزائري المجتمع شهدها
  

                                                 
  .  الوزارة المنتدبة  المكلفة لألسرة وقضايا المرأة 1
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 االجتماعية واالقتصادية للمجتمع جزائري  ولمحة عن األوضاع الديمغرافية:أوال 
  
  

  :المجال الديمغرافي .1

  :اآلتيتين المرحلتين في معالمه أهم نختصر سريعا ديمغرافيا تحوال االستقالل بعد الجزائر عرفت

  :األولى المرحلة

 إلى السكاني النمو معدل في وارتفاعا نيالسكا التزايد وتيرة في تصاعدا االستقالل بعد الجزائر شهدت

-1970 بين أي سنة، 15 فترة في ارتفع الجزائر، في السكان عدد أن حيث. الثمانينات منتصف غاية

  .% 65،38 بلغت نسبية بزيادة أي نسمة، ونصف مليون 21 إلى نسمة مليون 13 من ،1985

  :الثانية المرحلة

 معـدل  فـي  انخفـاض  رافقه الوالدات نسبة في قوي نخفاضبا تميزتو هذا، يومنا إلى 1986 سنة من 

 بزيـادة  أي 2000 غاية إلى مليون 30.1 إلى ونصف مليون 21 من ارتفع السكان عدد إن بحيث الوفيات

 سـنة  األخيـر  اإلحـصاء  نتائج حسب نسمة مليون 35.7 الجزائر سكان عدد بلغ وقد%  40.0 ب مقدرة

 3.1 إلـى  1980 سنة 6.9 إلى 1970سنة   7.8 من األطفال ددع متوسط تراجع السياق نفس وفي. 2008

  .  2007.2 سنة 1.86 إلى 1996 سنة

 متوسـط  فـي  متزايدا ارتفاعا إجراؤها، تم التي اإلحصاء عمليات ومختلف البحوث معطيات أظهرت كما

 سنــة  جـال للر 23.8و للنـساء  18.3 من انتقل إذ.والرجال النساء إلى بالنسبة األول الزواج عند العمر

 بالنـسبة  33.5و النساء إلى بالنسبة 29.8 إلى ليصل ،1987 سنـة التوالي على 27.7و 23.7الى ،1966

    2008.3 سنة رجالال إلى
  

  جــديدة  قيــم  وبظهـور  للـسكان  والمعيشية الصحية الظروف بتحسن ،األمر الديمغرافيون فسر وقد

 سـلوكهم  فـي  تغــير  إلـى  أدى ممـا  ،حياتهم مجاالت مختلف في وأثرت األفراد ثقافة على انعكست

   4.اإلنجابي
  

  :  المجال االجتماعي .2

 الجديدة الظروفف. األسرة على التأثير دون من لتمر تكن لم ،الجزائر  عرفتهاالتي التحوالتمختلف  إن

مثل تقلص األسر الممتدة وانتشار األسر النووية، وتراجع سن  ،األسرية البنية تطور انعكست على قد

نفسه قد تغير؛  الزواج نظام مفهوم بل فحسب،وليس هذا زواج بالنسبة للجنسين، وانخفاض حجم األسرة ال

 التغيرات مجموع؛ باختصار اإلعالم وسائل وانتشار للعمل وخروجها المرأة  تعليمباإلضافة إلى

  ∗.ماعياالجت المشهد تحول، أدت إلى البالد في حدثت التي والثقافية االقتصادية-االجتماعية

                                                 
2 CNES rapport national sur le développement humain 2000، 2001، et 2008 

 السكان وإصالح المستشفيات، مديرية السكان وزارة الصحة و-  3
 في التغيرات األسرية " 2002-1992الخصوبة واألسرة تحول اإلخصاب وآثاره على بنية األسرة في الجزائر للفترة "تومي ،.ح 4

 142-140 ،ص2006،جامعة الجزائر ،2 العدد 1والتغيرات االجتماعية،ج
  . سيأتي تفصيل ذلك في الصفحات الموالية ∗
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  :المجال االقتصادي .3

 واالجتمـاعي  االقتـصادي  التوجـه  مختلفتـي  مـرحلتين  مـع  تتماشيان زمنيتين بفترتين الجزائر مرت

  : كاآلتي نلخصهما المظاهر من العديد فترة كل واكبتوقد  واإليديولوجي،

 التـي  التـصنيع  ةفسياس االجتماعية، القطاعات حول الجزائرية التنموية السياسة تركزت  :األولى الفترة

 وتعزيـز  البطالة امتصاص بغية االستثمارات تكثيف على تمحورت السبعينيات بداية في الجزائر باشرتها

 عمل مناصب خلق إلى تهدف المتوالية التنموية المخططات كل كانت الصدد هذا وفي العاملة؛ اليد قدرات

 النشغاٍل استجابة يمثل كان القطاعات هذه إلى ُأوِلي الذي واالهتمام. المنتجة القطاعات في وبخاصة كثيرة

 بـسبب  االزدياد عن تتوقف لم التي الحاجبات هذه األساسية، االجتماعية للحاجيات كافية تغطية في يتمثل

 . الديمغرافي للنمو المرتفعة النسبة

 التـي  االقتصادية لألزمة نتيجة الجزائرية التنموية للسياسة توجيه إعادة الفترة هذه عرفت :الثانية الفترة

  .البترول سعر انخفاض فيها الرئيسي المتسبب كان والتي 1986 سنة من ابتداء البالد تضرب بدأت

 فـي  انـدلعت  التي األزمة ظروف فرضته الذي السوق اقتصاد نحو الجزائر انتقال في الفترة هذه وتتمثل

  .الثمانينيات منتصف

 مباشرتها تم التي االقتصادية اإلصالحات بعد الجزائرية يةالعموم السلطات هذه، األزمة وضعية دفعت وقد

برنـامج  حـول  العالمية والنقدية المالية المؤسسات مع 1994 سنة اتفاق عقد إلى ،1988 سنة من ابتداء 

  . الكلّي االقتصاد مستوى على استقرار إلى الوصول أجل من هذا وكان. الهيكلة إعادة

 الكلّي، االقتصاد مستوى على التوازنات يخص فيما مرضية نتائج أعطى قد الهيكلة إعادة برنامج كان وإذا

  .البرنامج هذا في للقلق إثارة األكثر المظهر هي بقيت البطالة فإن

 المطبقـة،  والبـرامج  بوتفليقة العزيز عبد السيد الجمهوريـة رئيس انتهجهـا التي السياسات بفضل لكن

 التنميـة  سياسـة  واستؤنفت ملحوظا اقتصاديا نموا وحققت الكلية ديةاالقتصا التوازنات الجزائر استعادت

 هـذه  ومـن . األولـى  بالدرجة واالقتصادية االجتماعية للمؤشرات المتنامي التحسن إلى أدى مما الشاملة

  :دوالر مليار 200ب تقدر ميزانية لها رصدت التي البرامج

  ،2004-2001برنامج دعم اإلنعاش  -

 ،2009-2005برنامج دعم النمو  -

 ،البرنامج التكميلي للهضاب العليا والجنوب -

 .2015-2010المخطط الخماسي  -
 

  :وقد تم على أساس هذه البرامج، اعتماد مخططات عمل في مجاالت مختلفة نذكر منها
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 الرامي إلى استحداث عدد صاف من مناصب مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة 

 2013 إلى 2009 بين منصب شغل في الفترة الممتدة 452.585ر ب سنوي يقدبمعدل العمل 

 ووضع تدابير خاصة لصالح  النساء 2013 إلى 2010 من 10%وخفض البطالة إلى أقل من 

  5 .والشباب

 الهادف على الخصوص إلى المساهمة في معالجة الفوارق المخطط الوطني لمكافحة الفقر والتهميش 

  .قصاء والتهميشاالجتماعية والقضاء على اإل

البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ماقبل الوالدة وما بعدها وطب المواليد حديثي الوالدة   

كذا إلى تحسين التكفل بالمرأة الحامل سواء خالل الحمل أو الوالدة وما بعدها و والرامي خاصة

لتصل سنة % 05بة ـ بداية بنسالمواليد الجدد لتقليص نسبة وفـيات األمهات والمواليـداالهتمام ب

  .%30 إلى 2008

 15 التي تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية المتراوحة مابين اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية 

  في حدود 50% مع التركيز على النساء وسكان المناطق الريفية لتقليص األمية إلى ، سنة49و

 .2015 والقضاء عليها تماما في آفاق 2012

 والرامي إجماال إلى المساهمة في القضاء على التهميش و تحقيق تنمية ج التجديد الريفيبرنام 

 . الجوارية لسكان المناطق الريفيةالمشروعاتمتوازنة ومنسجمة  السيما عن طريق دعم 
  

   الجزائرية بين الواقع والمعطيات المرأة:  ثانيا
  

 -I- الموجهة للمرأةلمحة عامة عن االستراتيجيات والبرامج الوطنية   
  

  :منها وطنيةالبرامج الستراتيجيات واالمن عديد الإن التقدم المحرز في مجال تقدم المرأة تترجمه 
\  

 : من خاللالسياسة الوطنية بشأن المساواة وتمكين المرأة .1

  ، إدماج الطرح الخاص بالنوع االجتماعي في كافة البرامج الوطنية -

  ،اج االجتماعي والمهني للنساءإزالة العراقيل التي تمنع االندم -

 ، البشرية وحماية الفئات المحرومةتحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بالتنمية -

وضع اآلليات والهياكل الضرورية الكفيلة بمساعدة وتدعيم النساء الالئي يتواجدن فـي وضـع               -

 صعب سواء في المدن أو األرياف،

اتخاذ إجراءات  ووضع سياسة وقائية     ن خالل مكافحة العنف ضد النساء وتقليص هذه الظاهرة م        -

 .للتكفل بالضحايا

   مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع التزامات الجزائر الدولية،مواصلة .2

                                                 
    الوزارة المنتدبة  المكلفة لألسرة وقضايا المرأة 5
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ستراتيجية الوطنية لمحاربـة    ومخطط التنفيذي لإل  اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء        .3

 ، 2011-2007للفترة العنف ضد النساء 

 ، 2014 إلى 2009 من  للفترة:اإلستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة ومخططها التنفيذي .4

   ، الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ماقبل الوالدة وما بعدها وطب المواليد حديثي الوالدةالبرنامج .5

 اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية، .6

  ).2013-2007(برنامج التجديد الريفي .7
 

-II- في الجزائر المرأةسياسة تمكين   

  الوضع القانوني .1

 التي 29 المادة مبادئ مكرسة بموجب ،إن المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من كل أشكال التمييز

يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو  كل المواطنين سواسية أمام القانون وال"تنص على أن 

 التي تنص على 31المادةو" أي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعيالعرق أو الجنس أو الر

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات فـي الحقوق والواجبات بإزالة العقبات "أن 

التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية فـي الحياة السياسية واالقتصادية 

يتساوى جميع المواطنين فـي تقلد المهام " التي تنص على أن 51 المادةوكذا "اعية والثقافـيةواالجتم

 التي 58 المادةوأخيرا  " والوظائف فـي الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

  ".تحظى األسرة بحماية الدولة والمجتمع ":هتنص على أن

القانونية التي للرجل، سواء تعلق األمر بالتصرفات أو بالملكية أو بالمعامالت وتتوفر للمرأة نفس األهلية 

  .التجارية من بيع وشراء، أو برفع الدعوى والدفاع عن النفس أمام المحاكم

 والحقوق االجتماعية المرتبطة العمل واألجر في إبرام عقد ال يقبل قانون عالقات العمل أي تمييزكما  

  .س الكفاءة والجهدالعمل إال على أساب

تضمن نظام الضمان االجتماعي ، أي تمييز مرتبط بالجنس، فزيادة على الحقوق األساسية  مثل يوال 

عطلة (  هناك حقوق خاصة بالمرأة السيما فـي إطار حماية األمومة،التأمين على المرض وحوادث العمل

  .وكذا التقاعد...) األمومة

 منحت الجزائر حق االنتخاب للمرأة في عام ؛ وقدل دستوريا وقانونياحق االنتخاب والترشح مكفوأن  كما

  . ودخلت المرأة الجزائرية البرلمان فـي نفس العام،1962

وفي إطار إصالح العدالة، قام المشرع الجزائري باتخاذ مجموعة من اإلجراءات ترمي إلى ضمان حماية 

تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا حقوق وحريات اإلنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، 
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 مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ ك حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدار؛الشأن

 قسم شؤون قانون االجراءات المدنية واالداريةاستحدث فقد . المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق

الدعاوى المتعلقة السيما بالخطبة والزواج وانحالل الرابطة ينظر على الخصوص في كل الذي األسرة 

األحوال  أما في مجال ،.الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والوالية وحماية مصالح القصر

 يونيو 9 المؤرخ فـي 11 - 84 المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05 م فقد جاء األمر رقالشخصية

 في موعده ليجسد واحدا من االلتزامات الكبرى من أجل ترقية الخلية سرةقانون األ المتضمن 1984

في والمساواة في  هاتعزيز حقوقمن خالل  العائلية عموما ووضعية الـمرأة على وجه الخصوص

،  التوازن في الـحقوق و الواجبات بين الزوجيناستعادة( الدستور طبقا لما ينص عليهالـمواطنة 

 بسن هتـحديد  ولرجل و الـمرأة بالنسبة للزواجاسن  إبرام عقد زواجها، توحيد االعتراف للمرأة بحق

 .)التاسعة عشر 

 م الجزائرية المعدل باألمر رققانون الجنسية أدخلت على القانون المتضمن يكما جاءت التعديالت الت

ن الجنسية  المتضمن قانو1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86 - 70 المعدل والمتمم لألمر رقم 05-01

تكرس المساواة بين األب واألم في حالة اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ األساسية لحقوق الجزائرية، ل

اإلنسان واالتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز 

ى الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو ، هذا إضافة إلى منح امتياز الحصول علضد المرأة

  .جزائرية

 فتعاقب أحكامه العامة أي شخص قام بارتكاب جريمة دون تمييز بين مرتكبها رجال قانون العقوباتأما 

ويعاقب على انتهاك اآلداب واالغتصاب وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من . كان أو امرأة أو بين الدافع

كما يدين . المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليهأصول من وقع عليه الفعل

  ).2006-2004تعديالت (التصرفات المرتبطة بالفسق وفساد األخالق و الدعارة 

 جديدة تتضمن تجريم التحرش الجنسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية ت تعديال2005 أدخلت سنة وقد

 تجريم 2008،كما تم سنة وقها ومتابعة المسؤول عن هذه الممارساتالتي تمكنها من المطالبة بحق

قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي أما . التصرفات المرتبطة باالتجار بالنساء والفتيات

 يتضمن عدة أحكام تأخذ بعين االعتبار وضعية المرأة المحكوم عليها نهائيا بتخصيص مراكز للمحبوسين

نساء المحبوسات وتحسين ظروف إيوائهم وتوفير الخدمات الصحية والزيارة بدون فاصل الستقبال ال

  .الخ...للمرأة الحامل وتأجيل تنفيذ العقوبة بأربعة وعشرين شهرا للمحبوسة التي أنجبت مولودا حيا
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  الوضع االجتماعي للمرأة .2

 أدى إذ. ومكانتهـا  هالـدور  المجتمع نظرة تغيرت الكفاح، في التحريرية الثورة إبان المرأة مشاركة بفعل

  . هاما اجتماعيا دورا يؤدي فاعل عنصر إلى تحولها إلى الوطني، دورها بأهمية الوعي

 ومـع ،  التعلـيم  إلى الولد كما البنت خرجت 1962 سنة الوطنية السيادة واسترجاع االستقالل فجر معف

 نـسبة  أن علمـا .،الذكور على تفوقا أحياناو تعادال فيه حققت الذي الحد إلى عددها تزايد السنوات مرور

 الدراسـية  المراحـل  علـى  األحيـان  من كثير في وتقتصر ضعيفة، كانت   1954 قبل المتمدرسة الفئات

  . األولى

 إبـان  نـسبتها  كانـت  أن بعد العمل، سوق إلى المرأة دخول خالل من جلية تظهر التمدرس ثمار وبدأت

 واجهتها التي العراقيل وبعض التوجه هذا رفضت التي هنياتالذ بعض ورغم. %1 تتجاوز ال االستعمار

 ممارسـة  إلـى  وتوجهت المسؤوليات في المرأة تدرجت السنوات بمرور أنه إال العملية، حياتها في المرأة

 والمجتمـع  األسرة في المرأة أدوار تعددت تمارسها، التي النشاطات وبتوسع. القطاعات مختلف في العمل

  .واالقتصادي االجتماعي الصعيد على تواجدا ثرأك النساء وأصبحت

وقد تعزز هذا الوضع من خالل التزامات الجزائر على الصعيد اإلقليمي والدولي السيما المصادقة علـى                

  .االتفاقيات الدولية واإلقليمية والمناهج وبرامج عمل المؤتمرات الدوليةمن عديد ال

      المتالحقة بعدة برامج سمحت بإنجاز مهام ذات أولويـة           التنمية مشروعاتولقد بادرت الجزائر في خضم 

  .قصوى استفادت منها المرأة بشكل مباشر ومحسوس
  

 بنفس ، طبقا للمرجعية الدينية والتشريعية والتزامات الجزائر الدولية،تتمتع  المرأةوعليه ،يمكن القول إن

ساوية معه في مجاالت التربية الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل، حيث أنها تولد وتعيش مت

  .والجنسية والصحة والعمل والحماية االجتماعية وهي بذلك تتمتع بشكل تام بصفة المواطنة

  : تعليم المرأة .3

 ؛مييـز ت دون األطفـال  لكـل  حقا جعلته إنها بل التعليم، تعميم إلى الجزائر انتهجتها التي السياسة اتجهت

 المستويات جميع في مجاني التعليم أن كما.مضمون التعليم في حقال أن على تنص الدستور من 53 فالمادة

 6 بـين  مـا  األطفـال  تمدرس نسبة فإن العناية هذه وبفضل .والمتوسط االبتدائي الطورين في وإجباري

   .إناث %93.6 مقابل ذكور %98.4 ب قدرت  سنة 16و سنوات

 الثـانوي  التعلـيم  فـي  السـيما  ونجاحهن الفتيات تعليم مجال في الكمي التطور اإلحصائيات لنا وتظهر

 مـن  النـسب  انتقلت إذ،  6.الطلبة نسبة تتجاوز المرحلتين هاتين في الطالبات نسبة بدأت حيث ؛والجامعي

                                                 
6 CNES / PNUD، Op.cit، p.p  26-28 
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-2006 سـنة  %58.38 إلـى  لتصل 1991-1990سنة   %46.63 إلى 1981-1980 سنة في 36.5%

2007.7   

 بأكثر 2007-2006 لسنة الجامعي الدخول في الباتالط نسبة قدرت فقد الجامعي، التعليم مستوى على أما

  .%43.6 التدرج بعد ما الدراسات فـي المسجالت البنات نسبة وبلغت، %69 من

 مستويات على تؤثر) 2008 باكالوريا في % 56.05 (الفتيات تحققها التي لنجاحاتأن ا  ،لالنتباه والالفت

  .التخصصات من العديد في الطلبة نسبة تتجاوز امعةالج في الطالبات نسبة أصبحت حيث ، العليا التعليم

   : منهاعوامل بعدة يفسر الهام التطور هذا إن

  .بهذا الشأن الذهنيات تغيير يعكس الذي الفتيات تمدرس نحو اإليجابي االتجاه -

 ينتظـرن  بـل  عمال، الدراسة وراء من ينتظرن ال أنهن ذلك إلى   ويرجع ،للتمدرس الفتيات تجند -

 من إنها قدر؛ من وأكثر دراسي، فضاء من أكثر لهن تمثل فالمدرسة ذواتهن؛ بناء هوو آخر شيئا

 مـن  الخـوف  إلـى  باإلضـافة  هذا. وتقديرها الذات بناء الفتاة فيها تتعلم التي القليلة الفضاءات

  8.النجاح عدم حالة في المنزلي الفضاء في االنغالق

 .لمسار الدراسيا في الفتيات طرف من المحققة اإليجابية النتائج -
 

  : محو األمية .4

فضال عن سياسة تعميم التعليم، انتهجت الجزائر منذ االستقالل سياسة وطنية لمحو األمية وتعليم الكبار 

وبفضل البرامج التي سطرت لهذا الغرض تراجعت نسبة األمية لتصل .  من آثار انتشار األميةفللتخفـي

  : األمية بصفة خاصة وتمس. 2008 سنة %22 و% 26.5 إلى 2003سنة 

  ، 9)2008حسب إحصائيات السكان لسنة(  ذكور% 17.1  مقابل %32.3ب: الفئة النسائية 

  ، سنة40الفئة العمرية األكثر من وكذا  

  .10)الديوان الوطني لإلحصائيات( في الحضر % 22.6 مقابل% 40,6ب: المناطق الريفية 

 الوطنيـة   ةوات القادمة وذلك بفضل اإلسـتراتيجي      أكبر خالل السن   ة أن تتقلص نسبة األمية بصور     روينتظ

 والتي تهدف إلى القضاء علـى       2007التي شرع في تطبيقها منذ بداية العام        ) 2015-2007(لمحو األمية   

 خاصـة وسـط الفئـة       2015 و القضاء نهائيا على الظاهرة العام        2012 بالمائة من األمية قبل      50 ةنسب

  . التركيز أيضا، على النساء وسكان المناطق الريفية مع49و 15العمرية المتراوحة مابين 
  

                                                 
 2007 /2006وزارة التربية ، مديرية التخطيط ،المديرية الفرعية لإلحصائيات     7

8  kennouche ، « l’école au féminin »،  Les cahiers du CREAD، n° 42، 3ème trimestre، 1977، p.25  
  .  اليوان الوطني لمحو االمية وتعليم الكبار ،مصلحة الوثائق واالحصائيات 9

   نفس المصدر  10
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 الصحة .5

في إطار إصالح المنظومة الصحية، عرف قطاع الصحة منجزات هامة كوضـع وإعمـال سياسـات                

وبرامج مناسبة كسياسة السكان وبرامج الصحة اإلنجابية والخريطة الصحية الجديدة وإستراتيجية النـوع             

في مجال صحة األمومة والمرضانية ووفيـات األمهـات واألطفـال            حققت نتائج معتبرة     واالجتماعي،

 شهدت الخدمات الصحية تطورا     ؛كماوالتكفل باألشخاص المسنين الذين يستفيدون من الخدمات المجانية         

   :نذكر منهاكبيرا في السنوات األخيرة 

 الصحية لمرحلة مـا      وصلت عملية التكفل باألمومة والمتابعة     :مراقبة الحمل وتحسين الوالدة   في مجال    

أما نسبة الوالدات التي تـتم فـي الوسـط الـصحي            . 2006 سنة   %89.4قبل الوالدة إلى أكثر مــن      

 .200611 سنة% 95.2 ـالعمومي فقدرت بـ

 نتائج ملموسة فـيما يخص تنظيم النسل، حيث بلغ معـدل            برامج التنظيم العائلي    حققت :التنظيم العائلي  

فل لكل امرأة؛ وبهذا تكون نسبة النمو الديمغرافي قد انخفـضت إلـى              ط 2.27 بـ   2006الخصوبة سنة   

    .% 80 ؛ كما تقدر نسبة النساء الالتي يستعملن وسائل منع الحمل بـ)2007(1.8%

 وما بعدها    الحمل أو الوالدة   لتخفيض وفـيات األمهات أثناء الوالدة والتكفل بالمرأة الحامل سواء خال          

ـ 1996ر سنة    كانت تقد  :والمواليد الجدد   2008 والدة حية وتقلصت لتصل سنة       100.000لكل  . 174 ب

 بداية تطبيـق برنـامج خـاص        2000 والدة حية، خاصة بعد ما عرفت سنة         100.000 لكل   86.9إلى  

 12.على المستوى الوطني" بالوالدة بدون مخاطر"

  :العمل النسائي .6

 حيث عرف العمل النـسائي      قتصاد الوطني على تشجيع إدماج المرأة في اال      عملت الجزائر منذ االستقالل   

  .في السنوات األخيرة تطورا هاما من ناحية الكم ومن ناحية الخصائص

 ارتفعت نسبة النساء النشطات بشكل كبير خاصة        ، اذ  منحنى تصاعديا   العمل النسائي  شهد  فمن حيث الكم،  

 مليون امـرأة مـا بـين        1.41إلى  109.000انتقلت من   ف ،خالل العشرية األخيرة مقارنة بنسبة الرجال       

نـسبة   سنة أي بمعدل متوسط نمو يقدر ب       22 مرة خالل    12وتضاعفت بالتالي   ،  1998 و 1966إحصائي  

59%.   

سـنة  %14.18 إلى   2000سنة  % 12.89 إلى   1966 سنة   2% من   ت نسبة النساء العامالت   انتقلوهكذا،  

ـ 2001 في القطاع الفالحي والقطاع غيـر       ، دون احتساب اليد العاملة النسوية        2007.13سنة  % 16.9 ف

  . لدى الرجال%54 من بين النساء النشطات مقابل %51الرسمي الذي يمتص أكثر من 

 :فيمكن تلخيصها في أما من حيث الخصائص، 

                                                 
11 Ministère de la santé et de la Populationet de la Réforme Hospitaliere /Office National des Statistiques,suivi de la 
situation des enfants et des femmes MICS3 ALGERIE 2006 

2013_2008، االستراتيجية الوطنية لترقية وادماج المراة ،الوزارة المنتدبة  المكلفة لألسرة وقضايا المرأة ,12 
  42 ،ص 2006،واقع وأرقام ، المرأة الجزائرية الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة،   13
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  ، سنة40 من النساء العامالت تقل أعمارهن عن %56أن  •

النساء المتزوجات فـي     قدرت نسبة    ؛ حيث   أن الزواج واألمومة لم تعد تشكل عائقا أمام عملهن         •

 .1996.15في سنة %52.42و% 33.1 يمثلن 1989 بينما كن في سنة ، 14 %44.2بـ 2003

  ،من نصف اإلناث العامالت لديهن مستوى التعليم الثانوي وأكثر أكثر  •

 %60أكثـر مـن     : ارتفاع نسبة النساء في بعض الفروع واألسالك المهنية مثل التعليم والتربية           •

. 16 )2008جويليـة    (%36.82والقضاء أكثـر مـن      ) 2007سنة   (%60ة  ، الصح )2007سنة  (

 ،% 2.3 ثم قطاع الفالحة بنسبة ،% 27.3 فالصناعة بنسبة ،%50.4التجارة والخدمات بنسبة 

 فبعدما كان فـي     ؛تزايد في عدد النساء اللواتي يطلبن القروض المصغرة إلنشاء شركات خاصة           •

 17.،2002 سنة %33.90صل إلى ي ل%26.59 إلى 2001ارتفع في  ،%19.99 يمثل 1999

 سـنة   % 5،3 بعد أن كانت     % 6 بـ 2006 حيث قدرت النسبة سنة      ،المقاولة المرأة لعالم    اقتحام    •

  ).بالوسط الريفي%27،1حضرية و% 72،9 (2005
  

 )2013-2007( في إطار برنامج التجديـد الريفـي  ،تحظى باهتمام خاصف المرأة في الوسط الريفي أما

 استثمارية خاصـة  مشروعاتاستحداث   علىبشكل أكبرالمرأة الريفية وتحفيزها  تشجيعيهدف إلى والذي 

  .السياحية وفي األنشطة الفالحية والخدماتية والصناعات التقليدية

منتشرة أكثر في أوساط النساء ضمن عدد الـسكان العـاطلين عـن             الزالت   البطالة   ورغم أن   وأخيرا،  

هـداف  تحقيـق األ  في إطـار     تحظى باهتمام خاص   لمساهمة االقتصادية للنساء   ا يمكن القول إن  ف ؛العمل

 على الخدمات الصحية والتربوية    لحصوال تساهم في تقليص مستوى الفقر وتسهيل        ،ألنها لأللفية   ئيةاإلنما

   . االقتصاديالنمومباشرة في ساهمة بكيفية الم ومشاركة في اتخاذ القرارالوزيادة 
  

  العنف ضد المرأة  .7

واصل الدولة الجزائرية جهودها الرامية الستئصال ظاهرة العنف خاصة الممارس ضد المرأة في بعض              ت

األوساط وهذا من خالل توقيعها على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي لها صـلة بمحاربـة العنـف                  

يـواء واسـتقبال     وتكييف تشريعاتها طبقا لذلك وإنشاء الهياكل المختصة فـي إ          هاوالتمييز الممارس ضد  

  .وتوجيه األشخاص ضحايا العنف والعمل على إعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي

وإيمانا من الجزائر بأن الحد من ظاهرة العنف يستلزم وضع برنامج وطني شامل، يعبر عن إسـتراتيجية                 

اإلنسان بكـل   واضحة وقادرة على رفع كل أشكال الظلم والتمييز خاصة ضد المرأة ويكرس ثقافة حقوق               

أبعادها، تم في إطار مشروع مكافحة العنف ضد المرأة الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مـع وكـاالت األمـم                   

                                                 
14S Djekboub  ، A.Saoudi ،"  L’emploi féminin en Algérie" ،Institut National du travail، 2005 ، p 35 
15 H Khaldoun،et M.Kouidri، Famille et démographie en Algérie،CENEAP mai 1999، p.34 

  43الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، المرجع السابق، ص     16
  .نفس المرجع   17
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المتحدة، إعداد إستراتيجية وطنية لحماية النساء في وضع صعب والتكفل بهن، بالتشاور والمشاركة بـين               

، أو من الهيئات    )أمن ودرك وطنيين  ( ظاميةالفاعلين والمتدخلين سواء كانوا من الحكومة أو من الهيئات الن         

  . تاريخ إطالقها الرسمي2007الوطنية أو الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وكان شهر أكتوبر 

  : جملة من األهداف من أهمهاقوتسعى اإلستراتيجية إلى تحقي

حيـاة  وضع األنظمة والوسائل الخاصة بالتكفل الجسدي والنفسي واالجتماعي عبر كـل مراحـل               −

 المرأة، 

توعية المجتمع ومؤسساته بما فيها األسرة، المدرسة ووسائل اإلعالم بالنتائج الوخيمة المترتبة عـن           −

 العنف ضد النساء عبر كل مراحل حياتهن،

  التأهيل العائلي والمجتمعي واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للنساء الناجيات من العنف، −

 الضرورية لمكافحة مختلف أشكال التمييز والعنـف ولـضمان          إنشاء تحالفات بهدف دعم التغيرات     −

المساواة في الحقوق على مستوى إعداد وإعمال السياسات والبرامج والقوانين، بما فيها االتفاقـات              

 الدولية،

 .المساهمة في التطور اإلنساني الدائم وفي ترقية حقوق الفرد والمساواة بين المواطنين والمواطنات −

ارة وشركائها في إعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي يتمثل بالنسبة للسنوات الخمس              شرعت الوز  كما

ويهدف مخطط العمـل    . القادمة، في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية على المستوى الوطني والمحلي والقطاعي         

قاية من كل   إلى دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء، لضمان الو        ) 2011-2007(الخماسي  

  . أشكال العنف والتمييز اتجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا

  :ويمكن تلخيص أهم النتائج المرجو تحقيقها فيما يلي

الكبـرى   تتمثل محاوره   إعداد وإعمال مخططات قطاعية تندرج ضمن مخطط تنفيذي وطني،         :أوال 

 :في

  حول العنف ضـد المـرأة      تمنهجي لجمع واستعمال المعطيا   وضع نظام   أو دعم   / وضع و  −

على مستوى كل قطاع ، بما فيها الجمعيات، بهدف توحيد المعلومات المستقاة و هذا               وتحليلها

 ما سيسمح بإنشاء بنك وطني للمعطيات في هذا المجال،

 وهـذا   ،خلق خدمات متنوعة ومكيفة لضمان العالج واألمن والحماية للنساء في وضع صعب            −

وبرتوكوالت خاصة للتكفل المناسب بهذه الفئة وتكـوين مقـدمي          ما سيتطلب تطوير مقاييس     

ـ  ج القانونية، العـال   ةالخدمات في مجال االستماع، التكفل النفسي، المساعد       هـذا  ... ه، التوجي

 إضافة إلى دعم الخدمات المقدمة،

التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع صعب وإعادة إدمـاجهن فـي الحيـاة االقتـصادية                 −

تطوير مواردهن وإمكانياتهن الداخلية وضـمان دعمهـن مـن           عية وهذا من خالل   واالجتما

 والتعرف على احتياجاتهن فـي مجـال التكـوين        ،الناحية االجتماعية والقانونية هذا من جهة     

  . من جهة ثانيةالمهني لتأهيل ودعم قدراتهن خاصة في الحصول على قروض مصغرة
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لتغييـر والتوعيـة والتجنيـد      عوة لكسب التأييد مـن أجـل ا       والد   إعداد إستراتيجية لالتصال    :ثانيا 

 18.االجتماعي، للوقاية من كل أشكال العنف خاصة اتجاه المرأة

  :ونشير إلى انه تم انجاز عدة نشاطات، في هذا اإلطار،  منها

  : .، الغاية منها2006إعداد دراسة ثانية بعد تلك التي تم انجازها سنة 

 المرأةرة عن العنف ضد وصف أنواع البيانات المتوف −

  ها في عملية تنفيذ مخطط العمل،تحديد  األدوات الحالية لجمع البيانات وكيفية دمج −

 ،تصنيف  الموارد البشرية والمادية المكلفة بجمع البيانات على مستوى المؤسسات −

 .تحديد المستعملين المستقبليين لقواعد البيانات −

 :يهدف إلى  برنامج معلوماتي، تم تصميم  مؤسسينظام معلوماتي وبهدف وضع ،من جهة أخرىو

توحيد طريقة جمع المعطيات حول العنف المبني على النوع االجتماعي بـين مختلـف الـشركاء             −

  المؤسساتيين؛ 

  إحداث قاعدة معطيات مؤسساتية مركزية وقواعد معطيات قطاعية،  −

  .  تقارير إحصائية في مجال محاربة العنفإعداد −

م من معرفة دقيقة للعنف واآلثار التي تنجر عنه وبالتالي مساعدة السياسات في اتخـاذ               نظاهذا ال وسيسمح  

القرارات وإدخال اإلصالحات السيما القانونية وتحسين الخدمات لضمان تكفل أحسن بالنساء في وضـع              

  .صعب

  
 مواقع السلطة وصنع القرار .8

ئرة ورئيسة مجلـس الدولـة ورئيـسة        تقلدت المرأة عدة مسؤوليات،كوزيرة وسفيرة ومحافظة ورئيسة دا       

رئيـسة حـزب العمـال وفـازت        ) 2009و 2004سنة  (ترشحت في االنتخابات الرئاسية     كما   ؛ديوان

 منهن شـاركن فـي      %50.68 و ،من الهيئة االنتخابية   %46.49 كما مثلت المرأة نسبة      ؛بالمرتبة الثانية 

  .2004االنتخاب سنة 

حيث تقدر نـسبة النـساء فـي المـصالح      والرجال للنساء متاح هوالدبلوماسي ف بالسلك وبالنسبة لاللتحاق

الخارجية أو في المصالح المعتمدة بالخارج بدء من منـصب   بوزارة الدبلوماسية سواء باإلدارة المركزية

  ووصلت نسبة النساء القاضـيات أكثـر مـن     )2009فبراير(من مجموع العاملين     %25.63سفيرة بـ   

وفي مجال  ، 2008في جويلية    % 54.82 بشكل عام وصلت النسبة إلى       وفي قطاع العدالة  ؛   36.82%

  . من عناصر الشرطة القضائية%50األمن الوطني تشكل المرأة 

ورغم هذا ال تزال نسب التمثيل السياسي لم ترق إلى طموح المرأة الجزائرية، بحيث بلغت نسبة النساء 

 لكن ينتظر ، للمجلس الشعبي الوطني%7.75 نسبة 2012-2007 للسنوات  البرلمانالمشاركات في

    .خالل االستحقاقات القادمة ارتفاع هذه النسب طبقا لإلجراءات الدستورية والقانونية الجديدة

                                                 
   2008 ،االستراتبجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة،يا المرأةالوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضا   18



 23

ا و  خروج وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة، و     ،المجتمع إن تمدن     مشاركتها فـي النـشاط االقتـصادي،      ه

 واضحة  بصورة تضمن التي القوانين  السياسات والبرامج  لفمخت تعكسه الذي المرأة بقضايا الجزائر واهتمام
  .كلها عوامل ساهمت في هذه النتائج االيجابية .الجنسين بين المساواة

  

 -IIIالمرأة وميكانزمات االندماج االقتصادي االجتماعي والسياسي 

تشغيل وضعت الدولة   توفير فرص التدريب والتأهيل النوعي وتشجيع ال      و ،سعيا إلى إدماج المرأة وتمكينها     

  :عدة ميكانيزمات من أهمها
  

 : في مجال التكوين والتعليم المهنيين .1

 إنشاء الفروع المنتدبة وملحقات مراكز التكوين المهني في المناطق الريفـية  للسماح للفتيـات فـي                 •

 ،هذه المناطق من االلتحاق بها

 ،كوين المهنيإدراج النساء المالزمات للبيوت ضمن فئات المستفيدين من الت •

 سنة للسماح لنساء الفئات الخاصـة كالمطلقـات         30 إلى 25تمديد السن القانونية القصوى للتكوين من      •

  ،والمسعفات من التكوين عن طريق التمهين

إعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني موجهة للنساء الحرفيات وكل اللواتي يرغبن              •

  ،فـي إنشاء مؤسسات مصغرة

جيع التكوين التحضيري الذي يدوم ستة أشهر، يدمج بعدها المتربص في األقسام للحـصول علـى                تش •

الشهادة األولى بالنسبة للشباب الذين تجاوزوا سن التمدرس، والنساء الماكثات فـي البيـوت  بغـض                

 19.النظر عن شرط السن

رة تسمح بتوسيع نـسبة الفتيـات       إن اهتمام قطاع التكوين، بتطوير تكوين النساء المالزمات للبيوت، مباد         

المتربصات ومنحهن فرصة الحصول على تأهيل يمكنهن من إنجاز عمل منتج والمساهمة فـي التنميـة                

 .االقتصادية للبالد خاصة في ظل وجود آليات مرافقة لالندماج االقتصادي
  

  في مجال التشغيل .2

ا بالنسبة للنساء، تم وضع برامج لدعم       تشجيع التشغيل وخلق مختلف األنشطة المدرة للربح السيم        في إطار 

  :تتمثل في 2004التشغيل خاصة انطالقا من سنة 

ويمثل أحد الوسائل األكثر نجاعة فـي اإلدمـاج االجتمـاعي           : برنامج نشاطات االحتياجات الجماعية    

وتعـد مـشاركة    . والمهني للشباب إناثا وذكور، طالبي العمل على المستوي المحلي والمناطق المحرومة          

 ).2005 (%48.9المرأة في هذا البرنامج جد معتبرة حيث تمثل نسبة 

 وتتمثل هذه اآللية في مساعدة الشباب في إنشاء مؤسساتهم الخاصة مـن خـالل               :المؤسسات المصغرة  

وقـد وصـلت    . قروض دون فائدة أو قروض بنكية مع تخفيض في نسبة الفائدة  ومساعدات مالية أخرى              

 .2005سنة  % 17.5تي بادرت بإنشائها نساء إلىنسبة المؤسسات المصغرة ال
                                                 

   نفس المصدر  19
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 كوسيلة لإلدماج ومكافحة البطالـة      1999 يتوجه هذا البرنامج الذي تم وضعه سنة         :القروض المصغرة  

 % 70وتقدر نسبة النساء المستفيدات من هذه اآلليـة         . والفقر، لفئة البطالين إلنشاء نشاطات مدرة للدخل      

 .2008سنة 

ائدة خريجي التعليم العالي فـي حالـة        ف وقد تم وضعها ل    :تماعي لحاملي الشهادات   اإلدماج االج  برنامج 

وقـد وصـل عـدد طلبـات        . بطالة والذي يسمح لهم باكتساب التجربة المهنية المطلوبة في سوق العمل          

وتحتل المرأة مرتبة متقدمة في هـذا       .  طلبا خالل األربع سنوات األخيرة     147.968العنصر النسوي إلى    

 . من النسبة اإلجمالية%65ج وذلك بنسبة البرنام

الوكالـة الوطنيـة     :كما تم إنشاء عدة آليات وميكانيزمات تسهر على تنفيذ ومتابعة هذه البرامج من أهمها             

مخطط العمل الخاص بترقية    استحدث  ، كما   لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب       

جامعية واإلدمـاج المهنـي لحـاملي       إلدماج المهني لحاملي الشهادات ال    جهازا ل التشغيل ومحاربة البطالة    

شهادات التكوين المهني و واإلدماج المهني لألشخاص دون أي تأهيل بالتعاقد مع المؤسـسات العموميـة                

وستكون استفادة النـساء    . والخاصة، يمنح خاللها المستفيدون من مرتب تساهم في تغطيته ميزانية الدولة          

 .جهزة كبيرة على اعتبار أن نسبة المتخرجات من الجامعة أكبرمن هذه األ
  

إن هذه النتائج المعتبرة التي تم تحقيقها بفضل مختلف البرامج واآلليات تترجم اإلرادة الواضحة للدولة 

للسماح للمرأة بالوصول إلى االستقاللية االقتصادية التي تعد عنصرا حيويا في مجال ترقية الحقوق 

  .للمرأةاألساسية 

انتهجت الدولة سياسة لتطوير المجتمع الريفي وخاصة  :في مجال تطوير المرأة في الوسط الريفي .3

 :المرأة وهذا من خالل

تهـدف  ) 2004/2009البرنامج الخماسي   ( مشروع جواري للتنمية الريفـية      9000 تسطير   

ـ       و لتطـوير المـرأة بـصفة     عائلة ريفيـة  800.000 إلى تطوير وتحسين المستوى المعيشي والثقافي ل

  . على تنمية أعمال المرأة في مجال الزراعة والنشاطات الحرفيةالمشروعات وقد ساعدت هذه ؛خاصة

 تنمية القطاع من خالل إدماجهن في البرامج الخاصة         مشروعات نسبة استفادة النساء من برامج و      اعارتف 

 :بـ

 استصالح األراضي عن طريق التنازل،  •

 ول، برنامج تنمية السه •

 امج تحويل األنظمة الفالحية والبرامج الفالحية،برن •

 . برامج دعم تشغيل الشباب •

منح بطاقة فالح بموجبها يمكن للمرأة االستفادة من عدة امتيازات من بينها الحـصول علـى مـصادر                   

عدد  بلغ   التمويل خاصة القروض والمساعدات التي تمنحها الدولة للفالحين نساء ورجاال دون تمييز، كما            

  .)%4.7( 46043المستثمرات في مجال الفالحة 
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، وهو قرض ذو طابع موسمي مـن        2008استحداث نوع جديد من القروض موجه للمرأة الريفية سنة           

ويمكن للريفيات االستفادة منه من خالل إما تقديم المعنيات         . دون فوائد ال تتجاوز مدته العام ونصف العام       

تتم االستفادة منه في إطار ضمانات جماعية تحصل عليها المرأة مـن            لضمانات مقابل الحصول عليه، أو      

  .خالل االنتظام في تعاونيات يتم إنشاؤها من قبل نساء الريف

والبرنـامج الجـواري    )2013-2007(إرشاد المرأة في المناطق الريفية حول سياسة التجديد الريفـي  

وضعتها وزارة الفالحة لترقية عالم الريـف،   التيللتنمية الريفية المندمجة وإطالعها على آليات التجديد 

كالوكالة الوطنية للقـرض المـصغر     مختلف صناديق الدعم التي سخرتها الدولة في هذا اإلطارعلما أن

 استثمارية خاصة في األنشطة مشروعاتاستحداث  ستسمح مستقبال بتشجيع المرأة الريفية وتحفيزها على

وحتى السياحية، ويكون عمل المرأة الريفية في هذا اإلطار فـي   التقليديةالفالحية والخدماتية والصناعات 

  .شكل منظم في إطار تعاونيات

حيث يقوم قطاع التكـوين     . تكوين المرأة في الوسط الريفي للمساهمة في انجاز برنامج التجديد الريفي           

غابات والغرف الفالحيـة،    المهني بالتنسيق مع وزارة الفالحة من خالل مصالحها الالمركزية ومحافظة ال          

بالتكوين حسب االحتياجات المحددة في هذا البرنامج ومرافقة المستفيدات السـيما الفتيـات مـن أجـل                 

  20.إدماجهن
  

   في مجال المشاركة السياسية .4

 ا فيتعديل دستور الجزائر جزئي تم  في المجالس المنتخبةتهاتوسيع حجم مشاركوتعزيزا لحضور المرأة و

عمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ال ليتضمن التزام الدولة على، 2008 نوفمبر

اقتراح مشروع قانون تتولى   وطنيةلجنةوقد تم تشكيل .)مكرر 31 مادةال (تمثيلها في المجالس المنتخبة

   .إلعمال لهذه المادةعضوي 
  

 المشاركة المدنية  .5

المرأة والمطالبة بمزيد من المساواة الفعلية بين الجنسين وقد تعد الجمعيات شريكا أساسيا للدفاع عن حقوق 

، والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع 1990 ديسمبر 4 المؤرخ في 31-90كان صدور القانون رقم 

  .االجتماعي، بمثابة بداية انطالق المجتمع المدني في الجزائر

تصادية واالجتماعية التي مست المجتمع  عمق التحوالت االق،ويعكس وجود وانتشار الجمعيات في الجزائر

يغلب عليه طابع التعدد، الذي  فبروز هده الجمعيات كتنظيم اجتماعي وكممثل للمجتمع المدني .الجزائري

  .لكذيدل على 

وتشمل نشاطات الجمعيات العديد من المجاالت االجتماعية والثقافـية والعلمية واإلعالمية والصحية  

   :م فيتساهفهي والتكنولوجية 

                                                 
  2006،التجديد الريفي الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية ،الوزارة المنتدبة المكلفة  التنمية   20 •
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 ،صياغة البرامج  •

  األنشطة التوعوية، •

 التكفل بالنساء في وضع صعب إلعادة تأهيلهن وإدماجهن وتحسين مؤهالتهن، •

 تمولها الدولة وتشمل خاصة مجاالت دعم القروض المصغرة، محاربة األمية، مشروعاتتنفيذ  •

  ...التدريب و التكوين

جمعية  696و تهتم بمواضيع المرأة  ةجمعي 23ا من بينه 962الجمعيات المصنفة وطنيا وقد بلغ عدد 

  . حسب إحصائيات وزارة الداخلية معتمدة،جمعية77361محلية من
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  :القسم الثاني

  بالمرأة الجزائريةللنهوض دراسة ميدانية للمشروعات الموجهة 

  في المجال االجتماعي
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  تمهيد

  

لكن يجدر بنا  وتقديم تفسير لما تم مالحظته،سنشرع في هذا القسم في تحليل االستمارات التي جمعناها 

:.قبل ذلك استعراض أهم الخصائص المميزة لعينة البحث في الجدول التالي



 

  خصائص المشروعات 

  اسم المشروع  اسم المؤسسة  رقم

  

  األساسيالهدف 

  

  المنطقة

  
  الجهة

التغطية 

  الجغرافية
  القطاع

مقر 

  المشروع

الفئة النسائية 

  المستهدفة
  مرجعياإلطار ال

1. 

ترقية اإلنصاف 

والمساواة بين 

  الجنسين

  إنشاء بنك وطني للمعطيات-

خلق خدمات متنوعة لضمان حماية وأمن -

  النساء في وضع صعب 

التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع -

صعب وإعادة إدماجهن في الحياة االقتصادية 

  واالجتماعية

  وير مواردهن وإمكانياتهن الداخلية تط-

  ضمان دعمهن من الناحية القانونية-

النساء في 

وضع 

  صعب

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

2. 

الوزارة 

المنتدبة 

لألسرة 

  وقضايا المرأة

  

مكافحة العنف 

  ضد المرأة

وضع األنظمة والوسائل الخاصة بالتكفل 

  القائم على النوع بالعنف 

  توعية وتحسيس المجتمع بمسالة العنف 

التأهيل العائلي والمجتمعي واالقتصادي للنساء 

  المعنفات

إنشاء تحالفات بين مختلف المؤسسات لمكافحة 

  مختلف أشكال التمييز بين الجنسين

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر 

كل الفئات 

النسائية 

خاصة  

المرأة  

  المعنفة

المشروعات التي تستهدف حماية 

  رأة من كل أشكال العنفالم

  

  



 

3. 

االندماج 

االجتماعي 

  للمرأة

" نقاط االرتكاز" دعم قدرات اإلطارات -

  للنهوض باألسرة والمرأة

تمكين المتدخلين من الوصول إلى مصادر -

  "بنك المعلومات"المعلومات

القيام بحمالت للتوعية واإلعالم واالتصال 

ل قضايا المرأة أكثر حضورا في مختلف لجع

  البرامج

  اإلطارات

  النسائية

المشروعات التي تهتم بتعزيز 

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

4. 

الوزارة 

المنتدبة 

لألسرة 

  وقضايا المرأة

الدعم   

المؤسساتي في 

 األسرةمجال 

  والمرأة

  :هداف هذا المشروع من بيت أ

  دعم المرأة الريفية ماديا

  مرافقتها في تسيير مشروعها

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر 

المرأة 

  الريفية

المشروعات الموجهة للنساء 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

  الوكالة .5

الوطنية 

لتسييرالقرض 

  المصغر

القروض 

  المصغرة

وخاصة   تشجيع العمل الذاتي للنساء-

  الماكثات في البيت 

بتدعيم المستفيدين  تنمية روح المقاولة -

وتقديم االستشارة التقنية ومرافقتهم في 

  المشروع

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

النساء 

الماكثات في 

  البيت

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

6. 
مديرية ترقية 

الحركة 

  الجمعوية

  مشروع ترقية 

الحركة 

  الجمعوية

 التي تشجع على  دعم الحركات الجمعوية -

   الموجهة للمرأةالمشروعات نشاءإ

  

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

المحتاجات 

وذوات 

  االحتياجات

  )للج(

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

ت وذوات االحتياجات والمعيال

  الخاصة



 

المنحة الجزافية  .7

للتضامن 

لمحاربة الفقر 

والبطالة 

واإلقصاء 

االجتماعي 

  للمرأة 

  

واألشخاص مساعدات العائالت المحرومة 

عديمي الدخل غير القادرين على العمل منها 

   . معيل المرأة بدون

االقتصادية  توفير الحاجيات االجتماعية و-

  لمرأة المحتاجة لهذه الفئة منها ا

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

8. 

الخاليا 

  الجوارية

 تحسين ظروف الفئات المحرومة وتشخيص -

   جاتهماحتيا

   برامج حماية وتوعية لهذه الفئة-

منها ات ئإلصغاء والمرافقة االجتماعية للف ا-

  ات المحرومءالنسافئة 

  

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، و 

 نوعالرفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

9. 

 وكالة -

التنمية 

  االجتماعية

  

  

عقود ما قبل 

  التشغيل

إلطارات منها النسائية الشابة في  دمج ا-

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر  سوق العمل

للفات 

النسائية 

المحرومة   

  )للج(

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  -التمييز السلبي ضدها

وزارة .10

الصناعات 

الصغيرة 

  والمتوسطة

القروض 

النسائية 

للنشاطات 

  الحرفية

   مساعدات مادية لدعم الحرفيين و الحرفيات-

   طريق صناديق معينةعن
  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

  الحرفيات

  )للج(

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة



 

العمل الجمعوي .11

لمحاربة تهميش 

  المرأة اإلطار

دعم الجمعيات التي تساهم في دعم المرأة في 

  انجاز مشروعات
اإلطارات 

  النسائية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوعالورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي

وزارة .12

الصناعات 

الصغيرة 

  والمتوسطة

تكوين رئيسات 

  مؤسسات

تكوين اإلطارات النسائية ليكن رئيسات 

  مؤسسات
  حضر  كوميح  وطني  الشمال  الجزائر

اإلطارات 

  النسائية

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

 تعليم وتكوين -.13

  المرأة عن بعد

   التعليم عن بعد للمرأة الماكثة بالبيت -

 التعليم عن بعد الفئات التي تقطن في -

  بعيدةالمناطق ال

الماكثاث 

بالبيت 

والقاطنات 

في المناطق 

  . النائية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

   .االجتماعي

14.

الديوان 

الوطني 

للتكوين 

والتعليم عن 

  بعد

  

 تعليم وتكوين -

الفتاة والمرأة 

في مؤسسات 

  ة  إعادة التربي

 إدماج المسجونات في الحياة التعليمية -

  والمهنية برفع مستواهن التعليمي 

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

  المسجونات

  

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

 تكوين الفرق -.15

الرياضية 

السنوية بمختلف 

  فروعها 

ية باعتبارها وسيلة  ترقية الرياضة النسائ-

  لرقي االجتماعي وللحفاظ على الصحةل

كل الفئات 

  النسائية

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

16.
وزارة الشبيبة 

  والرياضة
دعم الحركات 

الجمعوية التي 

تنشط في مجال 

ترقية المرأة 

  الريفية

محلية من أجل إنجاز  مساعدة الجمعيات ال-

 لترقية المرأة وتعزيز مكانتها مشروعات

  .وتكوينها وتوعيتها

  

  

كل الفئات   حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

النسائية 

بطريق غ (

  )مباشر

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي 

دورات تكوينية .17

في المجال 

  الحرفي

   خلق مناصب العمل للحرفيات -

 تحسين مستوى التكوين والتأهيل في -

  صفوف الحرفيات 
  الحرفيات

  )للج(

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ع، ودورها في األسرة والمجتم

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي 

18.

الغرفةالوطنية 

  اعاتللصن

التقليدية 

  والحرف

  

تكوين مقاوالت 

حرفيات 

ومرافقتن 

إلنشاء مؤسسة 

  مصغرة 

 أو مسيرات المشروعات تكوين لحامالت -

  المؤسسات الصغيرة 

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

حامالت 

  المشروعات

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها 



 

المعهد .19

ي الوطن

  لإلرشاد

  الفالحي

 التكوين في -

مجال اإلرشاد 

  الفالحي

 تلقين المفاهيم والمناهج الخاصة باإلرشاد -

  فالحي المرأة الريفيةال

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر  

المرأة في 

  الريف

  

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الها تجاهورفع وعي

  .االجتماعي 

20.
وزارة 

التكوين 

والتعليم 

  المهني

 تكوين المرأة -

الماكثة بالبيت 

في تخصصات 

المهن الخدماتية  

و الحرف 

  التقليدية

 تأهيل المرأة الماكثة بالبيت لمساعدتها في -

حل مشاكلها االجتماعية واالقتصادية لتحسين 

ظروفها المعيشة وتحقيق استقاللية مادية 

  ومعنوية 

   منح فرص االستفادة من قروض -

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

المرأة 

الماكثة 

  بالبيت

المشروعات الموجهة للنساء 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

تكوين المرأة .21

  الريفية 

 القاطنات في ء تقريب التكوين من النسا-

  المناطق  النائية 

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي 

22.

وزارة 

التكوين 

والتعليم 

ة في أتعليم المر  المهني

 مراكز خاصة 
Télé centre  
  بالمناطق النائية

ك العزلة عن المرأة الريفية وتجاوز التهميش ف

  الذي تعيشه في المناطق النائية 

  

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر
المرأة 

  الريفية
 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

23.

محو األمية وما 

قبل التمهين 

  للمرأة والفتاة

مرأة في المناطق ال جاهت تغيير الذهنيات -

 بتعليمها وتكوينها في بعض الريفية النائية

  الحرف

   رفع نسبة محو أمية النساء-

(  في شتى المجاالت األمية المرأة توعية -

  ...)الصحية ، التربوية

  

المرأة 

  الريفية

بعض (

  )الواليات

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

 االجتماعية  للمرأة المكانة

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي 

24.

الديوان 

الوطني لمحو 

األمية وتعليم 

  الكبار
 محو أمية -

الفتاة في 

مؤسسات إعادة 

  التربية

من وتنمية مهاراتها  منحها فرصة التعلم -

  أجل إدماجها في المجتمع والحياة المهنية 

 للمرأة تأهيل علمي ومهني  تقديم -

   للمسجونة

  حضر  حكومي  وطني  الشمال  الجزائر

لمرأة ا

  المسجونة

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

25.
 اإلرشاد -

  الديني النسوي

  

 توعية وتوجيه وتثقيف النساء في شتى -

  المجاالت خاصة في المجال الديني
كل الفئات 

  النسائية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

   -االجتماعي

26.

 وزارة -

الشؤون 

الدينية 

إرشاد   واألوقاف

  المسجونات

توعية  النساء  المتواجدات في مؤسسات 

  إعادة التربية  وتوجيهن وتوعيتهن دينيا 

  حضر  حكومي   الوطن  الشمال  الجزائر

  

المرأة 

  المسجونة

تي تعزز حقوق المشروعات ال

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

27.
بنك الفالحة 

والتنمية 

  الريفية

القروض 

النسائية ذات 

  الطابع الفالحي 

 تشجيع وتطوير الفالحة النسائية بدعم -

  اإلطارات الفالحية

  

  حضر  حكومي  جهوي  الشرق  البويرة

اإلطارات 

الفالحيات 

  )للج(

م بتعزيز  المشروعات التي تهت-

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي

التشغيل الريفي .28

  للمرأة الريفية

  

   رفع نسبة العمل الريفي للمرأة الريفية -

ة و استثمار  تنمية قدرات المرأة الريفي-

  .  إمكانياتها و مؤهالتها  في الميدان الفالحي 

المشروعات التي تعزز  . -

حقوق المرأة كمواطنة وتواجه 

  صور التمييز السلبي ضدها

29.

 مديرية -

  الغابات

   البويرة-

وزارة الفالحة 

والتنمية 

  الريفية

التكوين المهني 

  للمرأة الريفية

 تكوين المرأة الريفية قبل االنطالق في -

   مشروعها

   محو أمية المرأة الريفية -

 حضر  حكومي جهوي الشرق  البويرة
المرأة 

  الريفية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

30.

 مديرية -

  الغابات  

تشغيل المرأة 

  الريفية 

  الماكثة بالبيت 

 خلق وتدعيم مشروعات لتشغيل المرأة -

  اكثة بالبيت لفك العزلة عنها الريفية الم
عين 

  الدفلى
  حضر  حكومي  جهوي  الغرب

المرأةالريفية 

الماكثة 

  بالبيت 

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي



 

   دمج الفتاة الريفية في الحياة المهنية-.31

 تغيير الذهنيات السائدة في المناطق الريفية -

  عن الفتاة

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضده

32.
مركز التكوين 

  المهني

  

تكوين وتعليم 

  فيةالفتاة الري
أة  االندماج االجتماعي واالقتصادي للمر-

  الريفية وتشجيع  األسر المنتجة

 دفع المرأة الريفية لالستفادة من الدعم  -

الذي تمنحه الدولة لترقيتها وتحسين ظروف 

  معيشتها

عين 

  الدفلى
 المشروعات التي تهتم بتعزيز -  الفتاة الريفية  ريف  حكومي  وطني  الغرب

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي

دعم المرأة .33

  الريفية 

  "األسر المنتجة" تشجيع -

تحفيز  المرأة الريفية على االستفادة من -

الدعم  الذي تمنحه الدولة لترقيتها وتحسين 

  .ظروف معيشتها 

المرأة و 

األسر 

  الريفية

المشروعات التي تهتم بتعزيز 

  للمرأة المكانة االجتماعية

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

34.

مديرية 

مصالح ال

  الفالحية

  

تكوين ودعم 

اإلطارات 

النسائية 

الفالحية في 

إنشاء  وتسيير 

    مامشروع

 المرافقة االقتصادية لإلطارات الفالحية في -

  المشروعاتتسيير وإنشاء 

 دمج اإلطارات الفالحيات الريفيات في -

  .التنمية المحلية

عين 

  الدفلى
  حضر  حكومي  وطني  الغرب

اإلطارات 

النسائية 

  الفالحية

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

   تعليم النساء -.35

استخدام 

التكنولوجيا 

  الحديثة

 فتح مجاالت لتعليم المرأة الريفية ودفعها -

  للمساهمة في تحسين ظروفها

اكثات بالبيت كيفية تعليم النساء والفتيات الم

  استخدام التكنولوجيا الحديثة 

  تغيير الذهنيات السائدة في المناطق الريفية 

  . تقليص نسبة األمية في األرياف -

المشروعات الموجهة للنساء 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

جات والمعيالت وذوات االحتيا

  .الخاصة

 تشغيل المرأة -.36

   -الريفية 

 تمكين المرأة خاصة الماكثة بالبيت من -

تجسيد حرفتها وتسويق منتوجها وتحقيق 

  مداخيل لتحسين ظروفها المعيشية 

  السويدانية

  الجزائر
  ريف  حكومي  جهوي  الشمال

المرأة 

  الريفية
 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه نوعها 

  االجتماعي

37.

  دار الشباب

  

  

 تكوين المرأة -

الريفية في 

تسير وإنشاء 

مشروع خاص 

  بها 

  

 المرأة الريفية من انجاز مساعدة -

   وتسييرها مشروعات

  

  السويدانية

  الجزائر
  ريف  حكومي  جهوي  الشمال

المرأة 

  الريفية

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

حركة مجتمع .38

  السلم

  

التأهيل السياسي 

  للمرأة

 رفع نسبة التمثيل النسائي  داخل هياكل -

الحزب خصوصا و في األحزاب السياسية 

  .عموما

  الجزائر

  
  حضر  حزب وطني الشمال

كل الفئات 

  النسائية

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

 حزب -.39

 التحرير جبهة

  الوطني

 توسيع -

القاعدة النضالية 

السياسية للمرأة 

  في الحزب

 توسيع المشاركة السياسية  للمرأة -

  واستقطاب أكبر عدد منهن

 توسيع وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة -

  وترقية حقوقها السياسة 

  حضر  حزب  وطني  الشمال  الجزائر
كل الفئات 

  النسائية

  

ز حقوق  المشروعات التي تعز-

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

 التكفل -.40

بالنساء 

  المعنفات

 تكوين مختصين في مجال العنف ضد -

المرأة وطرق حمايتها وكيفية التعامل معها في 

  .المجال القانوني 

  

  الجزائر

  

  وطني  الشمال
منظمة 

  أهلية
  حضر

لمرأة  ا

  المعنفة

  

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف

41.
تكوين النساء 

  القائدات

 توحيد جهود المجتمع المدني و األحزاب -

من اجل  خلق مكانة قيادية للمرأة في المجتمع  

  خاصة في المجال السياسي

  

كل الفئات 

  يةالنسائ

  

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

  

42.

مركز التوثيق 

واإلعالم 

لحقوق الطفل 

    .والمرأة

حمالت 

تحسيسية سنوية 

حول التعديالت 

الجديدة لقانون 

  األسرة

 تحسيس و توعية الرأي العام بحقوق المرأة -

  عن طريق دليل مؤلف لهدا الغرض 

   تحفيز  المرأة لمعرفة حقوقها والدفاع عنها -

 محتوى القانون الجديد وتحديد  شرح-

إيجابياته وسلبياته وأثر ذلك على حقوق المرأة 

  .خاصة

 إعالم الرأي العام عن طريق الوسائل -

المكتوبة وتقديم محاضرات عن إشكالية حقوق 

  

  الجزائر

  

  وطني  الشمال
منظمة 

  أهلية
  حضر

  

كل الفئات 

  النسائية

  الرأي العام

  

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  .االجتماعي

  



 

  المرأة 

 خلق وسائل وأدوات إليصال المعلومة -

  .للجمهور الواسع إلبراز  حقوق المرأة

   -أة عير المتعلمة االهتمام بتوعية المر-

 مشروع -.43

   مديان

إعالم وحوار "

  "في الجزائر

  ي خاص بحقوق المرأة  خلق فضاء إعالم-

تكوين النساء وتدريبهن على التكنولوجيات 

  الجزائر  اإلعالمية واالتصالية الحديثة  
  الشمال

  
  وطني

منظمة 

  أهلية
  حضر

المرأة 

  المثقفة

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

ورها د والمكانةاالجتماعية للمرأة

في األسرة والمجتمع، ورفع 

  .االجتماعي  نوع الوعيها تجاه

 مساعدة -.44

المرأة على 

 اإلبداع الفكري

وترقية كل 

   التعبيرأنواع

التشجيع على الكتابة والتأليف باعتبارها وسيلة 

  تعبير ووسيلة تواصل بين النساء الجزائريات 

  إعطاء مكانة للمرأة المؤلفة -

  التعريف بإمكانيات المرأة الفكرية 

  االستفادة  من خبرات النساء الكاتبات 

المرأة 

  المثقفة

  

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضده

45.

جمعية  المرأة 

  في اتصال

  

إعالم وتحسيس 

 . بقضايا المرأة 

 تطوير برنامج إعالمي وتوعوي في مجال -

 ومكافحة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

   النسائيالعنف وتفعيل شبكة التواصل

  رالجزائ
  الشمال

  
  وطني

منظمة 

  أهلية
  حضر

كل الفئات 

  النسائية

المشروعات التي تستهدف حماية 

  المرأة من كل أشكال العنف



 

46.
شبكة النساء 

  الحرفيات

 اإلدماج المهني واالجتماعي للمرأة الحرفية -

  في االقتصاد الرسمي

   تحقيق تنمية محلية بمنتوج نسوي-

المرأة 

  الحرفية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

    نوع الورفع وعيها تجاه 

 القافلة  .47

  التحسيسية

 قافلة المرأة "

المعوقة والطفل 

  "للتنمية

 تحقيق االتصال بين مختلف الفئات النسائية -

  عبر كامل التراب 

لتراب خلق مجموعات وفرق متنقلة عبر ا

  الوطني لتوعية المجتمع بأهمية دور المرأة

  الجزائر

  
  وطني  الشمال

منظمة 

  أهلية
  حضر

ذوات 

االحتياجات 

  الخاصة 

  

  

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضده

48.

  نادي تطلعات

  

إلى ... من األم 

  األمة

إبراز القدرات الفكرية والعلمية والثقافية -

  للمرأة 

مشاركة في مختلف تشجيع المرأة على ال-

  مواقع حضورها

  جمع كل المعطيات المتعلقة بوضع المرأة 

إنشاء شبكة اتصال داخلي وخارجي لتبادل 

  المعارف والخبرات 

  

  الجزائر

  

  

  الشمال

  

  الوطن
منظمة 

  أهلية
  األسرة  حضر

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

  شبكة وسيلة.49

  

لتفكيروالتحرك ا

في فائدة النساء 

واألطفال 

  ضحايا العنف

   مساندة ومساعدة النساء ضحايا العنف -

   توعية وتوجيه المرأة بحقوقها -
  وطني  الشمال  الجزائر

منظمة 

  أهلية
  حضر

النساء 

المعنفات 

  واألطفال

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف



 

50.
تكوين الفالحات 

  والريفيات

   تكوين  فالحي للمرأة الريفية غير المتعلمة-

   مرافقة المرأة الريفية في مشروعها -

للمرأة 

الريفية غير 

  المتعلمة

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ة والمجتمع، ودورها في األسر

    نوع الورفع وعيها تجاه 

51.

 الجمعية -

للمرأة الوالئية 

الوساطة بين   الريفية

المرأة الريفية 

  واإلدارة

  تحقيق استفادة المرأة الريفية من الدعم المالي 

   دمج المرأة الريفية في الحياة السياسية -

عين 

 الدفلى
  جهوي الغرب

منظمة 

  أهلية
  ريف

المرأة 

  الريفية

المشروعات التي تعزز حقوق . 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

52.
مركز إيواء 

واستقبال النساء 

  ضحايا العنف

 استقبال وإيواء النساء ضحايا العنف -

  وأطفالهن

  .هنب التكفل النفسي والقانوني -

   الوساطة بين المرأة ومحيطها األسري-

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

المرأة  

  المعنفة

 تستهدف  المشروعات التي-

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف

53.

الجمعية 

الوطنية لنجدة 

مركز االستماع   نساء في شدة

القانوني 

والنفساني 

  للمرأة

 التكفل بالنساء ضحايا العنف باالستماع لهن -

  و بإرشادهن وتوجيههن

 إعالم وتحسيس الرأي العام بظاهرة العنف -

  ضد النساء 

   نشر الوعي بالحقوق اإلنسانية للمرأة  -

  وطني  الشمال  الجزائر
نظمة م

  أهلية
  حضر

كل الفئات 

  النسائية

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

  



 

54.
جمعية 

ايزرفان 

  االجتماعية

 مشروع -

إحياء المهارات 

مرأة للالحرفية 

  الريفية 

 حماية التراث النسوي المتمثل في الحرف -

  .من االندثار 

  البويرة  في وطني نسوي  الحصول على منتوج حر-

منظمة  جهوي الشرق

 أهلية

المرأة  ريف

  الريفية 

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

55.
جمعية 

  تافسون

  - الربيع–

ترقية وتحسين 

ظروف المرأة 

  الريفية 

  .الريفية  تشغيل المرأة -

    دمج المرأة الريفية في التنمية المحلية  -
  البويرة

  

 الشرق

 جهوي

منظمة 

 أهلية

المرأة  ريف

  الريفية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

اإلتحاد .56

الوطني 

لإلطارات من 

  جزائرأجل ال

الدفاع عن 

حقوق المرأة 

  العاملة

 وطني الشمال  الجزائر   الدفاع عن الحقوق المهنية والعائلية للمرأة-
منظمة 

  أهلية
 حضر

   

المرأة 

العاملة 

  )للج(

  

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

57.
 حركة -

  التضامن

  

القروض 

المصغرة للمرأة 

  يفيةالر

  :دمج المهني للفتاة الريفيةال -

الدعم المادي للمرأة الريفية لتحسين ظروف -

  معيشتها 

 خلق مؤسسات صغيرة خاصة بالمرأة -

  الريفية 

عين 

  تموشنت
  جهوي  الغرب

منظمة 

  أهلية
  حضر

للمرأة 

  الريفية

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

ياجات والمعيالت وذوات االحت

  الخاصة

  



 

مركز اإلصغاء .58

ومساعدة 

ضحايا التحرش 

  الجنسي 

   حماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي -

   توعية  النساء وتوجيه المعنيات 

  إبراز الظاهرة للراى العام وإعالمه  −

  بخطورتها

  وطني  الشمال  الجزائر
 منظمة

  أهلية
  حضر

  الراي العام

النساء 

  العامالت

  )للج(

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف

 مشروع -.59

النساء للنقابات 

 والنقابات للنساء 

   خلق نساء نقابيات في القيادة -

   تأهيل النساء للوصول إلى مراكز لقرار -

     تكثيف انخراط النساء العامالت في النقابة-

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

60.

 لجنة المرأة -

العاملة 

باإلتحاد العام 

للعمال 

  الجزائريين

  
تقوية وتمكين 

القدرات القيادية 

  للمرأة العاملة 

 تكوين القياديات في مختلف المجاالت -  

  وتوجيهن وإرشادهن وتكوينهن

  ي االنخراط في النقابةتوعية العامالت ف

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

النساء 

  العامالت
 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

جمعية التعلم .61

  لإلبداع الفني 

 االهتمام -

باإلبداعات 

  النسائية

  . إبراز القدرات اإلبداعية للمرأة -

  .ئية تهتم بإبداع المرأة خلق نشاطات نسا-

 جهوي  الجنوب  بسكرة
منظمة 

 أهلية
  النساء حضر

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي



 

جمعية النجاح .62

  االجتماعية 

  

 الحماية -

االجتماعية 

والتربوية للمرأة 

  والفتاة

  

دمج المرأة غير المتزوجة في الحياة -

 المشروعاتاالجتماعية والمهنية من خالل 

  النسائية والنشاطات الجمعوية 

 دعم وحماية المطلقات، األرامل، اليتيمات -

  .والمشردات 

 جهوي  الجنوب  بسكرة
منظمة 

 أهلية
 حضر

العازبات 

المطلقات، 

األرامل، 

اليتيمات 

  والمشردات 

 للنساء  المشروعات الموجهة-

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

التكوين القانوني .63

واالجتماعي 

للقابالت في 

مجال حقوق 

الطفل والعنف 

  ضد المرأة 

  من الناحية الصحية .التكفل بالمرأة   −

  التأهيل الطبي للقابلة الجزائرية   −

ن القابالت في مجال حقوق الطفل تكوي  −

 ومكافحة العنف ضد المرأة

  

فئة معينة 

من النساء  

  )القابالت( 
 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

64.
توعية وحماية 

الراشدين شباب 

  وشابات

  حية للجنسين  التربية الجنسية والص-

 تقليص وفيات الفتيات اللواتي تحملن في -

  سن مبكرة 

فتيان 

  وفتيات

  )للج(

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

65.

االتحاد 

الوطني 

للقابالت 

  الجزائريات

التربية الصحية 

  للمرأة

 هالموج تقليص العنف النفسي والجسدي -

  للمرأة في مرحلة عمرية معينة

   التخطيط العائلي وتنظيم النسل

  

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

 أهلية
 حضر

فئة معينة 

  من النساء

فئة عمرية (

  )معينة

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف

  



 

فارسة .66

السهوب 

  للمرأة الريفية 

الحرف التقليدية 

والمنتوج 

  المحلي النسوي 

رأة الريفية ودمجها في  التكفل المهني بالم-

  المحيط المهني

 ريفية ة امرأ"رشات خياطة لتحقيقو إنشاء -  

   ".منتجة

  

  جهوي  الغرب  النعامة

- 

منظمة 

  أهلية

  ريف
المرأة 

  الريفية

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

 نادي -.67

ت اإلطارا

  النسائية

 خلق فضاء علمي ومهني لتبادل الخبرات -

  .المهنية

   تأسيس شبكة أو نواة لإلطارات النسائية-

اإلطارات 

  النسائية

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  -التمييز السلبي ضدها

  جمعية أفكار.68
تكوين النساء 

في المجال 

  ولوجيالتكن

تكوين النساء بغرض تمكينهن من تسيير 

  مؤسساتهن على احدث الطرق والسبل  

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية

  

  حضر
اإلطارات 

  النسائية

المشروعات التي تهتم بتعزيز 

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

69.  

جمعية إبداع 

األنامل 

  للفتيات

نادي المرأة 

لنشاطات ل

  النسائية

 تحضير وإعداد برامج لحماية المرأة من -

  اآلفات االجتماعية

 خلق مناصب شغل لصالح الفئة الشابة -

  المعوزة

  

  جهوي  الشرق  تبسة
منظمة 

  أهلية
  حضر

للفات 

  النسائية

المشروعات التي تهتم بتعزيز 

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

   نوع التجاه ورفع وعيها 

  االجتماعي



 

 مركز -.70

  اإلصغاء 

 مرافقة النساء ومحاولة توعيتهن وتوجهين -

  من الناحية القانونية 

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

  

  قبال مركز االست.71

  "دارنا" 

 إيواء النساء الموجودات في حالة صعبة -

  والتكفل بهن  قانونيا وماديا

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

المرأة  

  المعنفة
المشروعات التي تستهدف حماية 

  المرأة من كل أشكال العنف

72.

  جمعية راشدة

  
استشارات 

برنامج (قانونية 

  )إعالمي إذاعي

   نشر الثقافة القانونية-

   توعية المرأة واألسرة بالشؤون القانونية-

  وطني  لشمالا  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

كل الفئات 

  النسائية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  .االجتماعي 

73.

 جمعية -

الدفاع وترقية 

  حقوق المرأة

 إنشاء مركز -

تكوين مهني 

للفتيات 

القاطنات في 

   مناطق فقيرة

ومساعدة النساء 

في وضع 

  صعب

   تكوين الفتاة وإعطاءها فرصة للعمل-

 مساعدة الفتيات المعوزات بتأهيلهن -

  وتسويق منتجاتهن 

    تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية -

  للفتيات

   مساندة الفتيات اللواتي كنا ضحية اإلرهاب-

 تقديم الدعم المادي والمعنوي للنساء -

  المعوزات 

ي سيد

  موسى

  

  الشمال

  
  جهوي 

منظمة 

  أهلية

  

  حضر

القاطنات 

في مناطق 

  فقيرة 

والنساء في 

وضع 

  صعب

  

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة



 

 توعية النساء -.74

والفتيات في 

المجال القانوني 

 حقوق وفي

  اإلنسان

  ها القانونية  توعية المرأة بحقوق-

 تكوين الفتيات وتوعيتهن في مجال حقوق -

  -اإلنسان

كل الفئات 

  النسائية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

تكوين المرأة .75

 يوالفتاة ف

  مجال االتصال

كونين لنقل وتعليم طرق االتصال  تكوين م-

ونقل المعلومات من أجل التوعية في مجال 

  الحقوق

  وطني

  

  فئات معينة

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  .التمييز السلبي ضدها

 تكوين المرأة -  .76

العاملة في 

  مجال الصحة 

  التوعية  الصحية المرأة 

 األمراض  تحسيس وتوعية  الفتيات من-

  والعالقات الجنسية

سيدي 

  موسى

  

  الشمال

  
  وطني

منظمة 

  أهلية

  

  حضر

المرأة 

  العاملة

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف 

 القافالت -.77

التوعوية 

والتحسيسية 

  للنساء 

ادة من  توعية المرأة الريفية بضرورة اإلستف-

واستغاللها )القروض، التشغيل (إعانات الدولة 

   في مشروعات مفيدة

 مجال خلق شبكة للجمعيات تتدخل في ال-

  قضية النوع االجتماعي وتهتم بالريفي 

المرأة 

  الريفية

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

 األسرة والمجتمع، ودورها في

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

78.

الجمعية 

الوطنية المرأة 

والتنمية 

  الريفية

 تدعيم -

الكفاءات 

لإلطارات 

  الجمعوية

  

   خلق روح العمل الجمعوي -

   تكوين إطارات في االتصال -

  

  وطني  الشمال  الجزائر

منظمة 

  أهلية
  حضر

 المشروعات التي تعزز حقوق -  اإلطارات

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

 تدعيم المرأة -.79

 في الريفية

  مجال التشغيل

   تثمين المنتوج األصلي للمنطقة -

 إعانة العائالت الفقيرات وذلك بدعم المرأة -

  .والفتاة المعوزة 

المقر 

بالجزائر 

التنفيد 

  االغواط

المرأة   جهوي  الجنوب

  الريفية

المشروعات الموجهة للنساء 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

 تكوين المرأة -.80

  :المعاقة في

  بعض الحرف -

 في اإلعالم -

  اآللي 

 خلق شبكة اتصال وعالقات اجتماعية -

    ا  من عزلتهة المعوقلمرأةاإلخراج 

    إبراز قدرات وإمكانيات هذه الفئة-

ينها  ترقية ومساعدة المرأة المعاقة بتكو-

  وتأهيلها مهنيا 

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

81.

 الجمعية -

الوطنية 

المساندة 

األشخاص 

  المعاقين

  - البركة -

 الدفاع عن -

حقوق الشخص 

  المعاق 

 التوعية  بأهمية ومكانة المرأة خاصة -

  المعاقة

  الدفاع عن حقوق المرأة المعاقةوعية التو -

  .  العمل على تغيير النظرة اتجاهها-

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

ذوات 

االحتياجات 

  الخاصة 

  
 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

82.

المرصد 

الجزائري  

  للمرأة

 تأهيل المرأة -

في المجاالت 

القيادية وإدارة 

  األعمال 

 من الوصول ها تمكينوتأهيل المرأة  سياسيا -

  إلى صناعة القرارات المصيرية للبالد

تفعيل دور المرأة في التأسيس لمجتمع مدني 

  جزائري فعال

   تأهيل المرأة في جميع المجاالت -

   إلغاء ونبذ سياسة التهميش ضد المرأة-

  وطني  الشمال  الجزائر
منظمة 

  أهلية
  حضر

 اإلطارات

النسائية 

  العاملة 

  

  

 حقوق  المشروعات التي تعزز-

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها



 

جمعية .83

المسعى 

الحميد 

  والخيري

 مركز تنمية -

المهارات لفائدة 

المعوقات 

  حركيا 

 التكفل بالمعوقات نصف حركيا بتكوينهن -

سوق   وإدماجهن في المجتمع

  اهراس
  وطني  الشرق

منظمة 

  أهلية
  حضر

المرأة 

  المعاقة

  

للنساء المشروعات الموجهة 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

 جمعية -.84

النساء 

رئيسات 

  المؤسسات

 ترقية وإدماج -

المرأة في 

التطور 

  االقتصادي

 تطوير المؤسسات االقتصادية الخاصة -

  بالنساء

   ترقية المرأة في مجال تسيير المؤسسات -

  

  وطني  الشرق  عنابة
منظمة 

  أهلية
  حضر

رئيسات 

مؤسسات 

  ومقاوالت

 المشروعات التي تعزز حقوق -

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

85.

دعم المرأة 

الريفية الماكثة 

  بالبيت

 توعية المرأة الريفية بضرورة تحسين -

  مكانتها االقتصادية للخروج من العزلة 

الظروف المعيشية للمرأة الريفية   تحسين -

  التي تقطن في المناطق النائية

 تنمية قدرات المرأة الريفية وتشغيلها في -

  مكان تواجدها 

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع اليها تجاه ورفع وع

  االجتماعي

86.

 جمعية -

ترقية المرأة 

الريفية 

  "إكرام"

  
ترقية المرأة 

  الريفية

   توعية المرأة الريفية بحقوقها وواجباتها -

 تغيير الذهنية والنظرة السلبية للفتاة التي -

  تجاوزت سن الزواج 

 حمالت تحسيسية  وتوعوية ومرافقة إدارية -

  للنساء الريفيات

  جهوي  الشمال  تيبازة 
منظمة 

  أهلية
  ريف

المرأة 

  الريفية
المشروعات التي تعزز حقوق 

 وتواجه صور المرأة كمواطنة

  التمييز السلبي ضدها

  



 

 جمعية -.87

صناع الحياة 

وصناعة 

  النجاح 

 تكوين النساء -

الماكثات بالبيت 

في مجااللحرف 

والصناعات 

  التقليدية

   تكوين المرأة الماكثة بالبيت-

    خلق مؤسسات مصغرة 

  جهوي  الجنوب  ورقلة
منظمة 

  أهلية
  حضر

النساء 

الماكثات في 

  البيت

لتي تهتم بتعزيز  المشروعات ا-

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

الجمعية .88

النسائية 

لترقية 

الصناعة 

  التقليدية 

  

 خلق ورشات -

  نسيجية 

   تحسين وضعية المرأة الماكثة بالبيت -

   خلق مناصب شغل لحماية النساء-

  شية لنساء المعوزات  تحسين الظروف المعي-

   بتتسويق منتوجات المستفيدات -

  جهوي  الجنوب  ورقلة
منظمة 

  أهلية
  حضر

النساء 

الماكثات في 

  البيت

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

 الجمعية -.89

الوالئية 

للمعاقين 

  ركيا ح

 إنجاز -

وتكوين ورشات 

خياطة للمرأة 

  المعاقة حركيا 

 تحقيق استقاللية المرأة المعاقة بإيجاد عمل -

  لها وإدماجها في المجتمع 
  جهوي  الجنوب  بشار

منظمة 

  أهلية
  حضر

ذوات 

االحتياجات 

  الخاصة 

  

 المشروعات الموجهة للنساء -

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

  والمعيالت وذوات 

  حتياجات الخاصةاال

 جمعية -.90

النادي 

الرياضي 

  الهاوي 

 للنساء 

  المعوقاات

  

 الرياضة -

النسائية 

  للمعاقات

  

 تطوير الرياضة النسائية عند فئة ذوات -

  االحتياجات الخاصة 

  
  جهوي  الشرق  بجاية

منظمة 

  أهلية
  حضر

ذوات 

االحتياجات 

  الخاصة 

  

 المشروعات الموجهة للنساء -

ل والمطلقات الفقيرات واألرام

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة



 

 جمعية -.91

لحماية " أمان"

وتأهيل 

  األسرة       

 اإلرشاد -

األسري ودوره 

في إصالح 

األسرة 

  الجزائرية

   نشر الثقافة األسرية -

 إقامة دورات تدريبية وأيام دراسية لتأهيل -

  المقبلين على الزواج 

  دات  إسعاف المطلقات وتقديم المساع-

 إعداد الفتيات للقيام بأعباء األسرة والتدابير -

  المنزلية 

  جهوي  الشرق  تبسة 
منظمة 

  أهلية
  حضر

الفتيات 

المقبالت 

  على الزواج

 المشروعات التي تهتم بتعزيز -

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

  

تقريب الشغل .92

المرأة .من

الماكثة في 

  البيت

  تقديم واقع المرأة الماكثة في البيت

   معرفة بدائل العمل المتاحة-

 االستفادة من التكنولوجيات الجديدة في -

  ميدان تشغيل المرأة الماكثة في البيت

المرأة 

الماكثة في 

  البيت

مشروعات التي تهتم بتعزيز ال

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه 

  االجتماعي

93.

مركز 

 الدراسات

التطبيقية و 

  .االستشراف

تغيير الصورة 

النمطية عن 

المرأة من خالل 

  التاريخ

تغيير الصورة النمطية عن المرأة _ 

  الجزائرية

  ـ إيجاد الصورة البديلة

للمرأة ـ استعادة الصورة التاريخية 

  الجزائرية

  حضر  خاص  الوطن  الشمال  الجزائر

كل الفئات 

  النسائية

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

صندوق األمم .94

المتحدة 

اإلنمائي 

  للمرأة

تدعيم قدرات 

 مراكز االستماع 

 تدعيم القدرات التقنية لمراكز االستماع -

  المخصصة للنساء المعنفات

   تكوين القائمين على هده المراكز -

  

  الجزائر

  

  

  الشمال

  

  الوطن
منظمة 

  دولية
  حضر

اإلطارات 

  النسائية

 المشروعات التي تستهدف -

حماية المرأة من كل أشكال 

  العنف



 

للجنسين:  للج  

المساهمة في تغيير سلوك الشباب تجاه ظاهرة   احترمها .95

  العنف ضد المرأة

  ..)ترقية ،مساواة (النوع االجتماعي ب تمامااله
  للجنسين

المشروعات التي تعزز حقوق 

المرأة كمواطنة وتواجه صور 

  التمييز السلبي ضدها

متابعة وتقييم .96

القافلة 

  الجزائرية

المساهمة في ترقية حقوق المرأة عموما 

دوات    األطفال وذوات االحتياجات خاصة ثم

  االحتياجات

المشروعات الموجهة للنساء 

الفقيرات واألرامل والمطلقات 

والمعيالت وذوات االحتياجات 

  الخاصة

97.

صندوق األمم 

المتحدة 

اإلنمائي 

  تكوين للمرأة

خصص دبلوم مت

النوع "في 

االجتماعي 

  "األسرة والعمل"

 فهم الرهانات "مواد محورها تكوين الطلبة في

  "المرتبطة بالعالقات االجتماعية 

  

  الجزائر

  

  

  الشمال

  

  الوطن
منظمة 

  دولية
  حضر

  لجنسينل

المشروعات التي تهتم بتعزيز 

المكانة االجتماعية  للمرأة 

ودورها في األسرة والمجتمع، 

  نوع الورفع وعيها تجاه

  االجتماعي

98.

 صندوق -

األمم المتحدة 

  للسكان

  

تطبيق 

اإلستراتيجية 

الوطنية 

لمحاربة العنف 

  ضد المرأة

  تدعيم قدرات المؤسسات في محاربة العنف-

ع المدني فيما يخص محاربة توعية  المجتم-

  العنف ضد المرأة 

العمل على جعل المؤسسات المعنية تشارك -

  بصفة جماعية على محاربة العنف 

الدعم المالي لبعض المؤسسات لمحاربة -

  العنف ضد المرأة

  الجزائر

  
  وطني  الشمال

  منظمة

  دولية
  حضر

  

المؤسسات 

المهتمة 

بمحاربة 

العنف ضد 

  المرأة

  

 تستهدف حماية المشروعات التي

  المرأة من كل أشكال العنف

  



 

  للمشروعاتالتغطية الجغرافية والزمنية :المحور األول 

  المجال الجغرافي:أوال
  

  .التمثيل الجغرافي .1
  

 ، تبعا للفضاء الجغرافي المتمثل في  المشروعاتنالحظ من خالل توزيع 

صدارة، تليها المناطق جهات الوطن األربع؛ أن منطقة الشمال تحتل ال

  :األخرى التي تتوزع كاآلتي
   

  تمثيل الجغرافي ال: 1 رقم الجدول 

  الجهة التكرار النسبة

 شمال 72 73.5

 شرق 10 10.2

  غرب  10  10.2

  جنوب  6  6.1

  المجموع  98  100
  

إن هدا الفرق في التمثيل بين جهات الوطن األربع يعود إلى تواجد المؤسسات 

 المشروعات وإذا كانت ؛م المنظمات األهلية في الشمالالحكومية ومعظ



 

  فان األمر ،ه الجهة  على اعتبار موقع العاصمةذالحكومية تتركز في ه

ا ذبالنسبة للمجتمع المدني له عالقة بالفرص التي يتيحها التواجد قرب ه

  .الموقع من عالقات اجتماعية ورأسمال اجتماعي 

 الحضري / التمثيل الريفي  .2

  : التاليالجدول قد شملت الحضر والريف وهو ما يبينه المشروعاتن نجد أ

   مقر المشروع 2 رقم  الجدول

 المقر  التكرار النسبة

 الحضر 86 87.8

 ريف 12 12.2

  المجموع  98  100

 متواجدة في الحضر، لكن المناطق الريفية ليست المشروعاتإن أكثر 

الريف كمنطقة لها  الخاصة بالمشروعاتمستثناة، فباإلضافة إلى 

 متواجدة في الحضر لها امتدادات في مشروعاتخصوصيتها؛ هناك عدة 

  . الحكومية على سبيل المثالللمشروعاتالريف كما هو الشأن بالنسبة 

 التمثيل القطاعي .3

 التي تتبناها القطاعات الحكومية والمجتمع المدني المشروعاتويقصد به 

   .بكافة هيئاته والمؤسسات الدولية



 

  

 والدولية ب %38 الحكومية تقدر بنسبة المشروعاتوبهذا الصدد، نجد أن 

  :     تتوزع كالتالي%57 ي  المجتمع المدنمشروعات، بينما تمثل 5%

  )02 (% 3.57:أحزاب •

 )49 (%87.5:جمعيات •

  )3 (%5.35: نقابات •

 )02 (%3.57: مركز دراسات •

   القطاعاتمشروعات: 1الشكل البياني رقم 

  

  



 

 قد شملت كل الجهات األربع للوطن بما فيه المشروعات أن ،لخالصة القو

 كما أنها تتوزع حسب المجال إلى حكومي ودولي ومجتمع ؛حضره وريفه

  . مدني بمختلف هيئاته



 

 :نطاق عمل المشروعات  .4

  نطاق عمل المشروعات: 2الشكل البياني رقم 

  

  

لية يتم رغم وجود خمس مشروعات تعاون دولية وذات اهتمام ومحاور دو

تنفيذها في مجموعة من الدول،إال أن تطبيقها يبقى وطنيا يراعي خصوصية 

كل دولة ينفذ فيها مثل هذا النوع من المشروعات كتلك المتعلقة بمحاربة 

  . الخ....العنف ضد المرأة، النوع االجتماعي، تمكين المرأة

   اتالتغطية الجغرافية للمشروع .5

 حسب بعض العوامل كنوع المشروع،  وطنيا أو جهوياالمشروعاتتتوزع 

  .هدفه، طبيعتة، ميزانيتة



 

 التي تتوزع وطنيا تتمثل أكثرها في المشروعات نالحظ أن ،وبناء عليه

  . الحكوميةالمشروعات

 موجهة للنهوض برامجو واستراتيجيات  وطنيةسياسات عبارة عنوهي 

ديم مساعدات عينية أو بتقدعمها ماليا أو بتعليمها لتكوينها أو لسواء  ،بالمرأة 

بخلق هياكل  أو ،أو بتقديم برامج حماية لها عن طريق صناديق مدعمة، ،

  . للتكفل بالمتواجدات في وضع صعب ومؤسسات

أما المنظمات األهلية ، فحتى وإن كان أغلبها متواجد في الجهة الشمالية من 

و الوطن، إال أنها تحاول أن تغطي مختلف المناطق سواء بإنشاء فروع أ

؛ بينما ينحصر نشاط ملحقات لها أو بتنظيم نشاطات لها في مختلف األماكن 

تلك التي تقع في المناطق الريفية أو في المناطق البعيدة  والنائية، في الجهة 

  :النسب التي تظهر في الشكل لتاليوهو ما يفسر . يقام فيها المشروعالتي



 

  جغرافيةالالتغطية  :3الشكل البياني رقم 

  

  

تبر المشروعات التي تشمل الوطن األكثر عددا، وهذا راجع، كمـا سـبقت       تع

اإلشارة إليه ، إلى الشمولية التي تتصف بها المشروعات  سواء الحكومية أو             

  . مشروعات الكثير من المنظمات األهلية  المتواجدة في العاصمة



 

  

 المجال الزمني :ثانيا
  

  اتالموقف الحالي للمشروع .1

   المشروعات  الموقف الحالي 4قم  الشكل البياني ر

  

  ،%74 المستمرة تمثل المشروعات أن نسبة 4نالحظ من خالل الشكل رقم 

سياسات  في إطارالدولة  التي سطرتها المشروعاتأغلبها يشمل ذلك أن 

واستراتيجيات وطنية للنهوض بالمرأة في شتى المجاالت، وتتمثل في سياسة 

وتشجيع المرأة للقيام ، و أمية المرأة والفتاة ومح،التكوين والتعليم عن بعد

  ...، وهكذا خاصة بهامشروعاتب

، ونجدها بصورة أكبر عند % 19 المنتهية نسبة المشروعاتفي حين تمثل 

  . المنظمات األهلية والدولية



 

 وتتوزع بين المنظمات %7 التي عرفت تعثرا، فتمثل نسبة المشروعاتأما 

  .الحكومية والمنظمات األهلية

  :ومن بين أسباب تعثرها

 أسباب   (، المنظمات األهليةمشروعاتعدم وجود ممولين دائمين ل −

  )مالية 

 ،عدم االلتزام باآلجال المحددة للمشروع −

 ،الظروف األمنية −

عدم التنسيق بين مختلف الشركاء والذي  يتسبب في أغلب األحيان في  −

 . نجازإلتعطيل وتيرة ا

 
  اتالمدى الزمني المقرر للمشروع .2

 المشروعات تمثل %15 أن نسبة 5نالحظ من خالل الشكل الموالي  رقم 

 المنظمات مشروعاتتشمل خاصة هي  و،ذات المدى الزمني األقل من سنة

 أشهر 9 إلى 6 تتراوح مدتها من مشروعاتاألهلية حيث تقوم هذه األخيرة ب

ديم مساعدات التوعية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وتق:وتتمثل طبيعتها في 

أو ملتقيات، أو ندوات، أو  وتتم هذه النشاطات في شكل أيام دراسية، .عينية

 صيفية مثل النشاط الذي يقوم به اإلتحاد الوطني للقابالت امعاتج

  . المرصد الوطني للمرأةو. جمعية اإلطارات النسائية والجزائريات، 



 

وات فتمثل نسبة  ذات المدى الزمني بين سنة إلى ثالث سنالمشروعاتأما 

 ونجدها أيضا تمثل نشاط المنظمات األهلية ويكون محتوى نشاطها 19%

 المنظمات األهلية بأن مشروعات وويرى مسؤول.التدريب والتعليم، والتكوين، 

عوامل أية المحدد للمدى الزمني هو الميزانية المسطرة للمشروع  أكثر من 

  .أخرى 

 ذات المدى الزمني الطويل وهي المشروعات تمثل %38في حين نجد نسبة 

 سياسة وزارة فعلى سبيل المثال مرتبطة  بمخططات وطنية مشروعات

 خاصة بهن، ووزارة مشروعاتالفالحة في دعم وتكوين الفالحات إلنشاء 

ووزارة األسرة المنتدبة في دعم قدرات  ،الشؤون الدينية في تكوين المرشدات

  .ألسرة والمرأةللنهوض با" نقاط االرتكاز" اإلطارات 

يمكن و %28 التي لم تحدد بمدى زمني أي بدون إجابة فتمثل المشروعاتأما 

  .هالك بتعثرها مما صعب على القائمين تحديد المدة الزمنية لذتفسير 

   اتالمدى الزمني المقرر للمشروع:  5الشكل البياني رقم 

  



 

  للمشروعاتالوضع الحالي  .3

هي مشروعات حالية  3 رقم الجدولل  كما يظهر من خالالمشروعاتإن جل 

بينما . %81 بنسبة تقدر ب 2005  انطلق  في تنفيذها ابتداء من مستمرة

   .%7قدرت المشروعات التي انطلقت قبل هذا التاريخ ب 

  :  يمكن النظر إليه على أساسللمشروعات الحالي إن الوضع

  .ديدهاالمشروعات التي تعثرت وتوقفت ثم أعيد تجوهي : النوع األول 

المشروعات المستمرة، وهي المشروعات ذات المدى مثل يالنوع الثاني 

 ضمن استراتيجيات وطنية ، كما اشرنا إلى ذلك من قبل ،الطويل والتي تدخل

. شاملة   
  

   للمشروعات الوضع الحالي 3 رقم الجدول 

  

  النسبة   التكرار  الوضع الحالي

  81  79   إلى اآلن2005من 

  7  7  2005قبل 

  12  12  تناع عن  اإلجابة ام

  100  98  المجموع



 

 المشروعات وخصائصها :المحور الثاني 
  المشروعاتنوع :أوال 

 المشروعاتبعد تحليلنا لالستمارات ومحتوى المقابالت، تمكنا من  تصنيف 

  : وربطها باإلطار المرجعي على النحو التالي 
  

  جعي نوع المشروعات وعالقتها باإلطار المر4: جدول رقم 

  اإلطار المرجعي  المشروعاتنوع 

   لتعليم وتكوين المرأةمشروعات

   مهنية مشروعات

   للتوجيه واإلرشادمشروعات

المشروعات التي تهتم بتعزيز المكانة 

االجتماعية  للمرأة ودورها في األسرة 

والمجتمع، ورفع وعيها تجاه نوعها 

  االجتماعي

   لدعم المرأة المثقفةمشروعات

  لبروز نخبة من النساءمشروعات

  

ات التي تعزز حقوق المرأة المشروع

  كمواطنة وتواجه صور التمييز السلبي ضدها

   لحماية المرأة مشروعات

  

المشروعات التي تستهدف حماية المرأة من 

  كل أشكال العنف

 لمساعدة الفئات الفقيرة مشروعات

وفي وضعية صعبة وذوات 

  االحتياجات 

 للنساء الفقيرات المشروعات الموجهة

واألرامل والمطلقات والمعيالت وذوات 

  االحتياجات لخاصة

  

 :وفيما يلي تفصيل لكل نوع 



 

 مشروعات لتعليم وتكوين المرأة .1

يالحظ أن هناك العديد من البرامج واالستراتيجيات سواء حكومية أو غير 

  : ها مشروعاتحكومية تبنت رؤية تعليم وتكوين المرأة  فكان من 

   ، مراكز التعليم عن بعدتوفير −

   ،إعطاء دروس محو األمية −

مراكز ومالحق تكوين مهني لتأهيل الفتاة والمرأة سواء في الريف  −

  ،والمدينة

 .تكوين متخصص للفئات النسائية ذوات المستوى العالي −

  مشروعات مهنية  .2

تعمل الدولة على مساعدة المرأة على الحصول على عمل سواء بتكوينها 

ه المساعدات عبارة عن قروض ذوه. بتقديم مساعدات مادية لهاوتأهيلها أو

متفاوتة المبالغ وإعانات تمنح للمرأة حسب شروط معينة من أجل تشجيع 

ن وتحمل مسؤولياتهن في عملية هالعمل الذاتي للنساء لالعتماد على أنفس

كبيرة من الفتيات الحاصالت ة وقد استفادت نسب.اإلنتاج والتسيير والتسويق

كما  )2008 سنة % 70(رة غمص ضى شهادات جامعية على قروعل

  .  خاصة بهنمن فتح مؤسسات% 17.5 استطاعت



 

سواء من مؤسسات الدولة عن طريق صناديق أو وكاالت  هده القروض قدموت

تنوب عنها أو يتم دعم الجمعيات التي تعمل على إنشاء مشروعات موجهة 

  .في شتى المجاالت.المرأةلترقية 

عم آخر  يتمثل في  التجهيزات المادية التي تمنح  سواء للماكثات وهناك د

 حامالت الشهادات؛ وهي تختلف تبعا للنشاط  الممارس  أوالعامالت بالبيت أو

مثل تجهيزات الخياطة ، تجهيزات كاملة لورشات الحرف التقليدية ، 

 تجهيزات مكتبية، سيارات كبيرة الحجم ، أجهزة فالحية وتجهيزات ومواد

  .طبية
 

  مشروعات لدعم المرأة المثقفة  .3

 لترقية النساء على اختالف أشكالهمن أنواع المشروعات كذلك تقديم الدعم 

 منها  والغرض% 14تمثل نسبة هي و. وات الكفاءة في مختلف المجاالتذ

تمكين المرأة من تحقيق ذاتها وفرض وجودها في الحياة االجتماعية والفكرية 

  .دورها كفرد اجتماعي منتجاالقتصادية وتفعيل 
 

 مشروعات لبروز نخبة من النساء .4

بغرض تطمح إلى خلق فئة نسائية قيادية إن نسبة المشروعات التي تهدف و

 وتظهر بصورة ،% 4 من الوصول إلى مراكز القرار والسلطة تمثل هاتمكين

المنظمات األهلية التي تسعى إلى توحيد المساعي كمجتمع .واضحة في نشاط



 

من اجل  السياسي والنقابي يين نسائية قيادية على المستوفئة إلنتاج مدني 

باإلضافة إلى سعي هذه  ؛ لصورة المرأة القيادية السياسيةايجابي نموذج تقديم

تغيير النظرة السلبية وبالتالي المساهمة في  تعزيز قيم المواطنةالمشروعات ل

  .للمرأة

زز حقوق المرأة في المشاركة وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع الحكومي قد ع

 وتوسيع تمثيلها في المجالس سياسياالسياسية بتعديل الدستور وتمكين المرأة 

   .الشعبية والبرلمانية

  مشروعات للتوجيه واإلرشاد  .5

محو و،  المرأة دورتصحيح المفاهيم الخاطئة ل المشروعات إلىه ذ هتهدف

  .الخاطئل هذا الفهم مث المسبقة وعن األفكار الناتجة عن صور التمييز

اإلرشاد  اإلرشاد الديني، اإلرشاد الصحي،: منهاعدة أشكال وتتنوع إلى 

 األنشطة الخاصة بهذا المجال عدد صوركما تت.  الخاليا الجواريةفالحي،ال

نشر وتوزيع ، القافالت المتنقلة، أيام دراسية، التوعويةالتوعية ، األيام : مثل 

   . كتيبات

  المرأة مشروعات لحماية  .6

حظي هدا الموضوع في السنوات األخيرة باهتمام خاص من طرف الدولة 

والمجتمع المدني وأصبح من بين أولوياتها، إذ ال يخلو نشاط اى مؤسسة 



 

من هذه الطاهرة تعمل في مجال المرأة من برامج توعية وتحسيس للمرأة 

  .عنف وفي طريقة حماية نفسها من كل أوجه المعهافي كيفية التعامل و

وتعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تركز نشاطاتها على 

ن همناهضة العنف ضد المرأة على تقديم المساعدة للنساء المعنفات، وتوجيه

تكوين مختصات في مجاالت االستماع كما تعمل على .نفسيا وقانونيا

ذكر  ناإلطاروفي هذا  .واالستشارات القانونية والمساعدات االجتماعيات

الهدف  إعالميةمنظومة انجاز  في ةهذا المجال والمتمثلفي الجزائر تجربة 

، ومن  منها تطوير جودة ودقة اإلحصائيات من اجل  التصدى لهذه الظاهرة

  .  بشكل أفضل والتكفل بهن ثمة مساعدة النساء 
  

مشروعات لمساعدة الفئات الفقيرة وفي وضعية صعبة  .7

  وذوات االحتياجات

ة، من أجل إدماج الفئات الهشة في الحياة االجتماعية والنشاط تقدم الدول

االجتماعي، مساعدات ومنحا شهرية لهذه الفئة وتجهيزات معينة لذوي 

االحتياجات الخاصة؛ باإلضافة إلى الدعم المالي للجمعيات التي تنشط في هذا 

  .المجال

  : حسب اإلطار المرجعي كالتاليالمشروعاتباختصار، تتوزع 

  المشروعات حسب المحاور المرجعية :  6ل البياني رقم الشك



 

  

المؤسسات الحكومية والمنظمات األهلية ظ من خالل هذا الشكل أن حنال

 أنها التي تخدم تعزيز مكانة المرأة بحيث للمشروعاتتعطي أولوية وأهمية 

  .%37تقدر بنسبة بتأتي في مقدمة االهتمامات 

تأهيل ودعم المرأة ماديا التعليم والوين وتكال المشروعات وتشمل محاور هذه 

  .ومعنويا ومنحها نفس فرص االندماج االجتماعي واالقتصادي

 التي تهدف إلى تغيير النظرة السلبية المشروعاتفي حين تمثل نسبة 

، وتتجسد في العمل على سن وتطبيق القوانين % 34حقوق المرأة ب المطالبةو

الوصول بفعل كفاءتها إلى  على المرأة والتعديالت التي من شانها مساعدة 

  .    القرار مهما كان الموقع الذي تتواجد فيهمناصب



 

، % 12فيمثل نسبة , أما فيما يخص محور حماية المرأة من كل أشكال العنف

فبفضل اإلستراتيجية التي تعمل الوزارة المنتدبة لألسرة وقضايا المرأة على 

العاملة في مجال مكافحة العنف سات  المؤس أنشطةوتعددت تطبيقها، تنوعت

   :منها نذكر ضد النوع االجتماعي ،

كتيبات للتنديد بالعنف  وإصدارملصقات الإعداد : مثلاإلعالمية األنشطة −

حصص إذاعية و تلفزيونية ، وقوافل  إجراءوندوات ، . إقامة أيام دراسية

  توعوية وكتابة مقاالت في الجرائد 

   لرصد هذه الظاهرة،  وبحوث اسات إجراء در:بحثيةال األنشطة −

تكوين مستمعات ومساعدات اجتماعيات لتبصيرهن : تكوينيةال األنشطة −

   .النساء المتواجدات في وضع صعب بكيفية معاملة 

  



 

  

  المشروعاتأهداف : ثانيا

    أهداف المشروعات5جول رقم 

  النسبة التكرار  األهداف  الرقم

  7  14  تقديم الدعم المادي.1

واالستماع إليها  المعنفة بالمرأة االهتمام.2

   ومهنيانفسيا وقانونياوتوجيهها ومساعدتها 
18  9.1  

  2.1  04  الصحيةمن الناحية  بالمرأة  التكفل .3

تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار .4

  والسلطة
08  4.1  

  24.6  49  تعليم وتكوين المرأة.5

  9.5  19  إعداد نخبة نسائية قيادية.6

  9.5  19  مرأة توعية ال.7

  19.1  38  ترقية العمل النسائي بإنشاء وتسيير مؤسسات.8

  9.5  19تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة .9

التكفل بالمرأة المهمشة وذات االحتياجات .10

  الخاصة
11  5.5  

  100  199  المجموع

 يظهر من المعطيات أن هناك تنوعا في األهداف؛ وقد استطعنا تحديدها في

  :  عشرة محاور نتناول أهمها حسب أهميتها اإلحصائية 



 

  تعليم وتكوين المرأة .1

  هو تكوين وتعليم المشروعات ألصحاب يتبين من  الجدول أن الهدف األول

 ترى أن ال تغيير لوضع المرأة إال % 25 يعني أن حوالي ذا وه؛المرأة

يتعزز بتكوينها بالتعليم ؛ بتعبير آخر إن دور المرأة في األسرة والمجتمع 

  .وتعليمها

  :ويمكن مالحظة أن التعليم يتخذ عدة أشكال تبعا الفئة التي يتوجه إليها

 ،اللواتي لم يلتحقن بالمؤسسة المدرسية −

 ،اللواتي لم يستطعن لسبب أو أخر إتمام دراستهن −

 ،اللواتي يرغبن في امتالك مهارات معينة −

    .اللواتي يرغبن في تعليم متخصص −

 دل على التركيز على تنمية وعي المرأة وتوجيه قدراتهاي وعتن الذاإن ه

  . ومن ثمة تحقيق التوظيف األمثل لكفاءتها،باعتبارها فاعل اجتماعي

 ترقية العمل النسائي .2

هم إلى ترقية العمل مشروعات من وراء %19وبذكر الكفاءة، يهدف حوالي 

مرأة على إنشاء ا بمساعدة الذ وه،سواء كان في الريف أو في الحضرائي النس

   .ا بتسييرها وتسويق منتوجهتقوممؤسسات مصغرة 

  توعية المرأة .3

 وتتمثل رؤيتهم في ،%9ا الهدف هو ذجل هأنجد أن نسبة الذين يعملون من 

نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والعمل على بث مفاهيم جديدة تتمثل في 



 

 ؛رة شؤون البيتتغيير النظرة النمطية لدور المرأة التي تحصرها في إدا

  .باإلضافة إلى توعيتها صحيا ودينيا وبيئيا

  تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية .4

إن محاولة تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة وحماية الفئات 

الضعيفة والمهمشة وإدماجها في الحياة االجتماعية يالحظ من االهتمام 

   .والمرأةالواضح بالمرأة الماكثة في بيتها 

ا نفس فرص العمل مثل، تقديم قروض،وتسهيل اإلجراءات مالريفية وإعطائه

 .وغيرها من الفرصاإلدارية ،وإعطاء فرص تكوين وتأهيل 

  المعنفةبالمرأة االهتمام  .5

تقدر نسبة المشروعات التي تهدف إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف 

تتمثل في توجيه المرأة المعنفة بتقديم  مساعدات     وهي تهتم  9 %حوالي 

   .التكفل بها وحمايتها وقانونيا ووطبيا نفسيا 

 تقديم الدعم المالي .6

 من المبحوثين ضرورة تقديم الدعم المالي المرأة  من اجل  %7 يرى 

تمكينها من تحقيق ذاتها وفرض وجودها في الحياة االقتصادية وتفعيل دورها 

  .كفرد اجتماعي منتج

 ة من الوصول إلى مراكز القرار تمكين  المرأ .7

فرغم كل التقدم الذي أحرزته المرأة  في ؛  % 4 المشروعاتتمثل هده 

   .المشروعاتميادين العمل والتعليم، الزال هناك تحفظا بشان هذا  النوع من 



 

  الصحة  .8

 من %2تأتي صحة المرأة في مؤخرة ترتيب االهتمامات بحيث أن هناك 

رجع إلى التكلفة المادية والبنية التحتية والتجهيزات يهتممن بهذا الهدف؛ وقد ي

   .الطبية  التي يستلزمها التكفل الصحي

 تهدف إلى تعليم وتكوين المرأة المشروعاتإن أكثرية : خالصة القول

  .لك بشكل واضحذ والشكل البياني التالي يبين ،وتشغيل المرأة

 

  المشروعات  أهداف 7الشكل البياني رقم 

  

  



 

  الفئات المستهدفة : ثالثا 

I   الفئات  
  

  الفئات المستهدفة : 6جدول رقم 
  النسبة  العدد  الفئة  الرقم

  14.41  16  كل الفئات.1

 18.01 20  الريفيات.2

  7.20  8  الماكثات بالبيت.3
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  :ونستعرضها كاآلتيالفئات النسائية  خالل هذا الجدول مالمح نستقرء من

  

  :أة الريفيةالمر )1

 لم يعد اهتمام الدولة والمنظمات األهلية مقتصرا على المشروعات التي 

 التي المشروعات، بل تعدتها إلى  المرأة الريفيةظروف ترمي إلى تحسين 

تهتم بتكوينها وتعليمها مختلف التخصصات من تعلم أبجديات القراءة والكتابة 

الم اآللي فكيفية تسيير مشروع وتعليم حرفة إلى تعليم  أبجديات مبادئ اإلع

 باختصار،هناك اهتمام  بتنمية قدرات المرأة الريفية واستثمار إمكانياتها .ما

 أنورغم . في الميدان الفالحي ومن ثمة تحقيق تكافؤها مع المرأة الحضرية

 المخصصة المشروعات،إال أن نسبة %12التمثيل الجغرافي للريف لم يتعد 

  هناك تركيزا على هذه أن من إليهذا ما يؤكد ما ذهبنا وه.األعلىللريفيات هي 

  .من قبل أغلبية المؤسسات أكانت متمركزة في الريف أو في الحضر  الفئة

  اإلطارات العليا  )2

   :%8 الموجهة إلي هذه الفئة  التي تمثل حوالي المشروعاتمن 

  ،تمكينها من الوصول إلى صناعة القرارات بتأهيلها سياسيا −

  ،)رئيسات مؤسسات، مقاوالت(راتها التسييرية  بإبراز قد −

بتشجيعها على اإلبداع العلمي و الفكري في مختلف النشاطات  −

 .  الكتابة والتأليف:مثل



 

  الماكثات بالبيت )3

  :   فهناكن الموجهة إليهالمشروعات وتتميز بتعدد 

 وهي عبارة عن قروض وإعانات تمنح للمرأة المشروعات  التمويلية −

نة من أجل تشجيعها على العمل الذاتي واالعتماد حسب شروط معي

  ،على نفسها

 كمشروع التعليم عن بعد لتعليم وتكوين المرأة :المشروعات التعليمية −

والذي يهدف إلى رفع المستوى التعليمي للنساء الماكثات بالبيت 

وخاصة القاطنات في المناطق البعيدة والالئي ال يمكنهن  التنقل 

  ،لريفيةلخصوصية المناطق ا

 . والتي تهدف إلى تعليم حرفة أو مهارات محددة التدريبيةالمشروعات −

  

 ذوات االحتياجات  )4

  سواء الحكومية أو الجمعوية، فئة ذوات االحتياجاتالمشروعاتلم تستثن من 

 ، إدماجهن في المجتمعبغرض  التي تستهدفهنالمشروعاتومن أهم  الخاصة،

  .التكوين والتأهيل 

  وضع صعب والمعوزاتالمتواجدات في  )5

 التكوين المهني للفتيات ،ه الفئةذمن أهم المشروعات التي خصصت له

هن في مناطق تواجدهن هدف تكوينوذلك بالقاطنات في المناطق الفقيرة 

  .إلعطائهن فرصة للعمل



 

األمهات  نالحظ اهتماما بفئة ؛من الفئات المتواجدات في وضع صعب

هن وتوعيتهن من الناحية الدينية  المسجونات من حيث توجيهو العازبات

  .وتأهيلهن وظيفيا إلدماجهن في المجتمع 

  الحرفيات )6

إن المشروعات التي تهتم بهده الفئة تركز على االستثمار في إمكانياتها 

والهدف من دلك  خلق منتوج . ومؤهالتها عن طريق دعمها تعليميا أو ماديا

   .حرفي وطني نسائي
  

  المرأة العاملة  )7

  :ه الفئة تطمح إلىذ الموجهة إلى هوعاتالمشرإن 

حماية " فئة نسائية عاملة تدافع عن الحقوق المهنية للمرأة مثل إيجاد −

  ،"المرأة العاملة من التحرش الجنسي

 وتظهر بصورة ،تنمية الحس النقابي والنضالي لدى هاته الفئة −

 في نشاط المنظمات األهلية التي تسعى إلى توحيد المساعي ،واضحة

  السياسي يينمع مدني إلنتاج طبقة نسائية قيادية على المستوكمجت

 . مرأةللوالنقابي تكون لها فعالية في التأثير وتغيير النظرة السلبية 

  

 المعنفات  )8

  : في السنوات األخيرة بهؤالء النساء يتمثل فيا كبيرايالحظ أن هناك اهتمام

  ،تكثيف الدراسات والبحوث لفهم أبعاد ظاهرة العنف −



 

شاطات التي تقوم بها  مختلف المؤسسات لالهتمام بهؤالء من الن −

 وإيواء  ،وتكفل نفسي وقانونيوتوجيه استقبال، وتوعية، 

 ..تكوين مختصات في االستماع واإلرشاد النفسي لمساعدة هذه الفئة −
 

ن كل الفئات النسائية مستهدفة، وهذا مهما كانت وضعيتها االجتماعية ا

  . أن هذا لم يستثن وجود تركيز على بعض الفئات ومكانتها الوظيفية ، إال

  

II   خصوصية الفئات النسائية المستهدفة  

إذا أدرجنا المتغيرات العمرية والتعليمية والمهنية واالجتماعية واالقتصادية  

أن هناك  من تحليل الجداول الموالية ،على الفئات المستهدفة ، فإننا نستنتج

ار التنمية  مهما كان الموقع الذي تتواجد فيه، رغبة في إدماج المرأة في مس

ومهما كان مستواها المعرفي واالجتماعي واالقتصادي، والبيئة التي تعيش 

    .فيها 

 الحالة العائلية .1
  الحالة العائلية 7جدول رقم 

  النسبة   ال  نعم   الحالة العائلية
  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98  98  96  2  02  عزباوات
  100 98  97  95  3  03  متزوجات
  100 98 98  96 2  02  مطلقات
  100 98 98  96 2  02  أرامل

  100  98  9.2   09  90.8  89  آل الفئات 



 

إن أكثرية المشروعات ال تفرق بين الحالة العائلية للنساء؛ فهي تتوجه إلى 

مشاريع ) 9(المرأة عموما دون أن تعطي هذا المتغير أهمية باستثناء تسع 

   :ىمتوجهة بصورة انفرادية إل

 بالمشروعات الصحية األمريتعلق ( النساء المتزوجات أحيانا −

   )اإلنجابية

نظرا لبعض ( أحيانا أخرى ازباتإلى األرامل والمطلقات والع وأ −

  ).خصوصياتهن

  

 الحالة الوظيفية .2
 الوظيفيةالحالة  8جدول رقم 

  النسبة   ال  نعم   الحالة الوظيفية
  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98  80.6  79  19.4  19  عامالت 
  100 98  56.1  55  43.9  43  )غير عامالت(ربات بيوت 

  100 98  63.3  62  36.7  36  ربات بيوت+عامالت
  100 98  88.8  87  11.2  11  متقاعدات
  100  305  64.3  196  35.7 109  المجموع

  

حيث . يالحظ أن اكبر نسبة من المشروعات موجهة إلى النساء غير العامالت

 أغلبها في مساعدة المرأة التي تفتقر إلى مدخول،  وتتمثل% 44تقدر بحوالي 

تعليمها وتأهيلها ومساعدتها ماديا لتمكينها من االندماج االقتصادي  من حيث 



 

وهذا المؤشر يدل على التركيز على . وبالتالي تحسين ظروفها االجتماعية

  . المشروعات المرتبطة بمحاربة الفقر

 الحالة العمرية .3
 مريةالعالحالة  9جدول رقم 

  

  النسبة   ال  نعم   الحالة العمرية
  %  ت  %  ت  %  ت  

 100  98 92.9  91 7.1  7  )12اقل من (أطفال
  100  98  54.1  53  45.9  45  )19 من 12(فتيات 
  100  98  12.2  12  87.8  86  )50-20(شابات 

  100  98  81.6  80  18.4  18   فأآثر51مسنات  
  

  

ة، نظرا لكونها الطاقة المحركة باالهتمام والعناييالحظ أن الفئة الشابة تحظى 

   .واتي تنخفض المشروعات الموجهة إليهنفي المجتمع، عكس المسنات الل

 فالمشروعات الموجهة لهم تتمثل في اإلعالم والتوعية ،أما فئة األطفال

 على الفهم الصحيح نوتثقيف الصغيرات من الناحية القانونية لمساعدته

  . مستقبال نلحقوقه
  

 الحالة الصحية .4
 الصحيةالحالة  10جدول رقم 

  

  النسبة   ال  نعم   الحالة الصحية
  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98  92.9  91  7.1  7  معوقات
  100  98  96.9  95  2.1  2  أمراض مزمنة



 

  

إن عدم وجود مشروعات تهتم بمجال األمراض المزمنة، مرجعه إلى أننا لم 

هتم كل واحدة ندرج منذ البداية الجمعيات الصحية وهي كثيرة ومتعددة، ت

بمرض معين ومقتصرة على الناحية الطبية ومهتمة فقط بالناحية الصحية لكال 

  .الجنسين

 حاالت خاصة .5

 صةالخاحاالت  ال11جدول رقم 
\  

  النسبة   ال  نعم   حاالت خاصة

  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98  89.8  88  10.2  10  في وضع صعب 

  100 98  88.8  87  11.2    11  معنفات
  

المنظمات األهلية يد العون لهذه الحاالت الخاصة والمتمثلة في تقدم الدولة و

. فئة النساء المتواجدات في وضع صعب مثل المسجونات واألمهات العازبات

األولى وتتمثل مشاريعهن في اإلرشاد والتوجيه والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة 

مساعدة النفسية  ينصب االهتمام بالنسبة للفئة الثانية في اإليواء والبينما

  . والقانونية واالندماج االجتماعي واالقتصادي

 موجهة إلى كل الفئات النسائية دون المشروعاتوفي األخير ، نذكر بأن 

 هو عدم إقصاء المهماستثناء، وبغض النظر عن الناحية الكمية لكل فئة، فان 

  .أي شريحة نسائية

   ولكن ماذا عن استهداف فئة الرجال؟



 



 

  

  : للرجالاتلمشروعاستهداف ا
 

إن استهداف الرجال في المشروعات االجتماعية يدل على النظرة الشمولية 

ألصحاب هذا النوع من المشروعات؛ ذلك أن موضوع النهوض بالمرأة 

  .مسالة مجتمعية تمس وتهم الجنسين معا

  : وبناء على ذلك، يتبين من قراءة الجدول التالي أن

 ،ون األمر من زاوية أحادية فقطأصحاب المشروعات الزالوا يطرح •

 مخصصة للنساء فقط، من المشروعات   % 86بحيث أن حوالي 

أغلبية المشروعات الموجهة إلى كال الجنسين ذات طابع حكومي  •

 .عكس المشروعات األهلية
 

 استهداف الرجال 12جدول رقم 
 

  النسبة  التكرار   استهداف الرجال
  14.3  14  نعم

  85.7  84  ال

  100  98  المجموع

  

   ؟فمن هم هؤالء المستهدفون
  

  : يتبين أن المستهدفين يتشكلون من  13 من خالل الجدول
  

   ،المشتغلون في المجال المستهدف أي في مجال تمكين المرأة −

 ،الرأي العام −

 ،أصحاب القرار −



 

 تستهدف األسرة  سواء في المشروعاتهناك عدد من . األزواج  −

حالة (الزوجة في نشاط معين مجال التوعية أو في مجال مشاركة 

 ،)األسر المنتجة

 .المهمشين وذوي االحتياجاتوالشباب :فئات أخرى  −
  

  : أي ان المشروعات تتوزع حسب

  فئة الشباب : الحالة العمرية −

  ذوو االحتياجات: الحالة الصحية −

  العاطلون :  الحالة االجتماعية −

  المتزوجون: الحالة األسرية −

   القرار  وأصحابصب العليا ذوو المنا: الحالة المهنية  −
   . آل فئة ةوفيما يلي نسب

  
  فئة الرجال   13جدول 
  النسبة التكرار  الفئة

  28.6  6  الشباب

  9.5  2  المعاقون

  19.1  4  العاطلون

  14.2  3   العاميأالر

  9.5  2  األزواج

  19.1  4  أصحاب القرار

  100  21  المجموع

  



 

  طبيعة النشاط:رابعا 

 والفئات المستهدفة نتطرق إلى طبيعة المشروعاتف بعد أن تناولنا أهدا

  .تها أنشط
  

  طبيعة األنشطة: 14جدول رقم  

 النسبة التكرار  طبيعة األنشطة الرقم
 25.9  77  توعية .1
 24.6 73  تدريب وتكوين.2
 9.4 28  تنمية مهارات.3
 4.7 14  إعداد كوادر.4
  تأهيل وإعادة تأهيل.5

  أنشطة تثقيفية

12 4.1 
 مساعدات مالية أو تقديم.6

  عينية
27 9.1 

 8.1 24  برامج حماية.7
 5.7 17  توفير مؤسسات رعاية .8
 7.4 22  تحسين ظروف العيش.9

  أخرى.10

  مساعدات

03 1 
  100  297  المجموع  

  

  :يوضح الجدول أعاله طبيعة األنشطة وتتمثل في



 

  

 األنشطة التثقيفية 1

  : وتنقسم إلى% 68.7وتمثل نسبة 

  توعوية أنشطة 1.1

وتتعلق بتوعية المرأة بحقوقها وتعريفها بالقوانين التي تحميها، وكيفية تعزيز 

مكانتها وإثبات نفسها في المجتمع وإبراز قضاياها وهذا مهما كان مستواها 

    .الدراسي وفئتها المهنية وتواجدها المكاني

  :ه التوعية تأخذ عدة أشكال منها ذوه

  التوعية الدينية في المساجد، .1

  في مؤسسات إعادة التربية، .2

 برامج وحصص إعالمية، .3

 نشر كتيبات ومطويات ، .4

قافالت تتوجه إلى أماكن ولقاءات، و، تكوينية دورات وملتقيات، .5

 ،تواجد المستهدفات

  .ندوات جهوية ووطنية .6

  :  أنشطة  تكوينية2.1

  :تتمثل في األشكال التالية

 :في شتى المجاالت  تكوين متخصص .1



 

   فسية،والمساعدة االجتماعية، والعناية  في المتابعة الن −

  ،الصحية

   ، في االتصال واالستماع −

  ، في المجال القانوني والمجال االجتماعي −

   .نفات في كيفية التكفل بالنساء المع −

 يتم تكوينهن ميدانيا حيثوهذا التكوين خاص بالحائزات على شهادات تعليمية 

  . بالقيام بدورات تدريبية في مجال معين

  :كوين مهنيت .2

 والهدف منه تكوين فئة ، المتدنييوهو موجه إلى ذوات المستوى التعليم

  ويتم التدريب في ؛حاصالت على شهادات مهنية وحرفيةالمعينة من الفتيات 

   .مراكز التكوين المهني، أو في مراكز التكوين عن بعد

    المساعدات  2

  :وهي على شكلين مادية ومعنوية  

عبارة عن تقديم إعانات مالية أو قروض مـن اجـل           وهي  : مادية  ال −

 ،تحسين ظروف الحياة

وهي تقديم خدمات عبر مختلف المؤسسات المهتمة بشؤون        ::معنويةال −

مراكز ومراكز التعليم عن بعد ،      ولتكوين المهني،   االمرأة مثل  مراكز     

 .توجيهالستقبال واالمراكز وإيواء النساء المعرضات للعنف 



 

 الفضاءات التي تتواجد  إلىالمشروعات لاصإياألنشطة هو  والهدف من هذه 

خلق توازن هذا من اجل المناطق النائية المعزولة وفيها النساء وخاصة في 

  .المناطق الحضرية والريفيةوحركية بين 

  :ويمكن إبراز أهم األنشطة بيانيا في الشكل التالي
  

  طبيعة األنشطة:  8الشكل البياني رقم

  



 

  المشروعاتآليات عمل :ث المحور الثال
  طبيعة وظروف عملها : المشروعات: أوال

    أخرىمشروعاتمدى ارتباط المشروع ب .1

 كما يتبين %65  أخرى تمثلمشروعاتيالحظ أن نسبة ارتباط المشروع ب

   .من خالل الشكل الموالي
  

   أخرىمشروعاتمدى ارتباط المشروع بّ: 9الشكل البياني رقم

  

  :رتباط فيو تكمن طبيعة هذا اال

 الحكومية تتعلق مباشرة بالسياسة التي تحددها الدولة وهذه المشروعاتن أ −

 تنتمي لقطاعات مشروعاتفي اغلب األحيان لها ارتباطات وامتدادات مع 

  أخرى،

مساهمة أطراف ومنظمات دولية حكومية أو غير حكومية في تمويل  −

  ،المشروعات



 

 د عدة مؤسسات النجـازه    طبيعة المشروع نفسه الذي يستلزم تضافر جهو       −

  .مثل مشروع مكافحة العنف ضد المرأة

 .% 35 أخرى فتقـدر بــ       مشروعاتأما نسبة عدم ارتباط المشروع ب     

  .  قائمة بذاتها سواء من ناحية التمويل أو التنفيذالمشروعاتوهذه 
  

  :طبيعة الجهات المنفذة  .2

قبل  المنفذة من المشروعات أن نسبة 15نالحظ من خالل الجدول رقم 

 التي تقوم بها قطاعات الدولة المشروعات وهي ،%31القطاع الحكومي تمثل

مثل الوزارة المنتدبة لألسرة وقضايا المرأة ،وزارة الفالحة، الصناعة، وزارة 

، وزارة التربية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة  المهنيينالتكوينالتعليم و

ات الحكومية هي التي تقوم بتنفيذ  فإن الهيئ،وعليه. الخ..... والرياضة الشبيبة

  . حتى وإن كان التمويل بمساهمة من أطراف أجنبيةالمشروعات

وقد ؛ % 65 المنفذة من قبل المجتمع المدني المشروعات تمثل نسبة ،بالمقابل

 في مجال النهوض بالمرأة في الحركة الجمعويةالحظنا نشاطا مكثفا من قبل 

كانتها أو تغيير النظرة السلبية أو محاربة  سواء بتعزيز م،المجال االجتماعي

  .كل أشكال العنف أو تقديم مساعدات للفقراء ولذوي االحتياجات الخاصة
  طبيعة الجهات المنفذة : 15رقم جدول 

 النسبة   التكرار  الجهة المنفذة

  30.6  30  قطاع حكومي

  64.3  63  مجتمع مدني

  5.1  5  هيئات دولية

  100  98  المجموع



 

   اتالمشروعميزانية  .3

   اتميزانية المشروع: 10الشكل البياني رقم 

  

 53 التي تملك ميزانية مستقلة للمشروع تمثل المشروعاتنالحظ أن نسبة 

 التي تقوم للمشروعاتحيث تخصص القطاعات الحكومية ميزانية خاصة . %

كما تستفيد المنظمات األهلية من ميزانية خاصة بالمشروع من قبل  .بها

غير رسمية مثل االتحاد رسمية وحكومي أو من منظمات حكومية القطاع ال

%  27 حوالي بينما تمثل. األوروبي، أطباء العالم ، البنك العالمي 

المنظمات األهلية مشروعات مل شتمشروعات ال تملك ميزانية خاصة؛ وهي 

 أما . تعتمد على نفقات الجمعية وبعض المساعدات المقدمة من متبرعينالتي

   فيذكر أصحابها بان الميزانية تدخل ضمن الميزانية المشروعات  من20%

   .مؤسسةالعامة لل



 

 التمويل 

  التمويل : 16 رقم الجدول

  النسبة  التكرار  مصدر التمويل

  61.2  60  حكومي 

  4.1  4  قطاع خاص

  /  /  منظمة أهلية

  /  /  منظمة إقليمية

  8.2  8  م د رسمية

  10.2  10  م د غ رسمية

  5.1  5  مساهمات

  11.2  11  امتناع عن اإلجابة

  100  98  المجموع
  

يـتم   %61  وهي تقـدر ب    المشروعات، أن أكثر    16 رقم   الجدوليالحظ من   

 للمشروعات باإلضافة إلى تخصيص ميزانيات      ،التيتمويلها من قبل الحكومة     

 المشروعات تدعم المنظمات األهلية ماديا وتشجعها على خلق مختلف          ،العامة

  .ين المرأةفي مجال تمك

في  كما أن هناك برامج مشتركة للتعاون بين الدولة الجزائرية وبعض الدول،          

  .10% وتمثل نسبةخاصة، تقوم هذه األخيرة بتمويلها إطار برامج 

 والتي تعمل على تفعيل مختلـف       ،غير الحكومية الدولية  يليه تمويل المنظمات    

 لبعض المنظمات األهليـة     النشاطات لفائدة المرأة وتقديم المساعدات  المادية      

  . هامشروعاتفي انجاز وتنفيذ 



 

ـ    ويبقى تمويل القطاع الخاص ومساهمات األفراد       5% و 4%ـ  والذي يقدر ب

وهو ما يطرح تساؤالت بشأن عدم فعالية        . ضعيفا وغير ذي بال    ،على التوالي 

 هل هو نقص اإلعالم والتوعية؟ أم عدم اهتمـام          .هذا القطاع في هذا المجال    

   النهوض بالمرأة ؟ أم راجع إلى اعتبارات ثقافية واجتماعية؟اتمشروعب
  

  الوسائل البشرية والمادية: :ثانيا
  

  حسب الجنسالمشروعاتالعاملون في  .1

  الهيئة العاملة بالمشروعات حسب الجنس  :17جدول رقم 

  
  رجال  نساء

تساو في 

  العدد

 امتناع عن

  جابةاال
  المجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98  2.04  2  /  21.42  21  76.53  75  المدير

الهيئة 

  اإلدارية

42  42.85  14  14.28  11  11.22 31  31.63 98  
100  

  100  98 55.10  54  8.16  8  7.14  7  29.59  29  العمال

  100  294  6.46  87  6.46  19  14.28  42  49.65  146  المجموع

ابل  مق% 14 يمثلون نسبة المشروعات العاملين في هذه  الرجالأنيالحظ 

كبر، فألن أ وإذا كانت نسبة العامالت تبدو للوهلة األولى .ء  للنسا% 50

أكثر مجاالت المشروعات يغلب عليه طابع التدريس والتكوين والتدريب 

 وهذا يعكس ما الحظناه على المستوى المجتمعي العام حيث إن ،واإلرشاد

  .اإلحصائيات تشير إلى تفوق النساء في هده المجاالت



 

 بالنسبة لفئة العمال، فالن "اإلجابةامتناع عن "تفاع نسبة ار ا يخصفيمأما 

 ئنا لم يكن باإلمكان إعطاوعليه،.  خاصة في المؤسسات الحكوميةعددهم كبير

  . الحقيقيهمعدد

 توفير المقر و التجهيزات .2

كبر أ هياكل تحتية وتجهيزات ى التي تتوفر علالمشروعاتنالحظ أن نسبة 

 %37 مقابل %63: لى ذلك وهذا على النحو التالي من تلك التي تفتقر إ

  :وهو ما يظهر في الشكل اآلتي 
  

  مدى توفر المقر والتجهيزات : 11الشكل البياني رقم 

  

  
   : مورد على حداوفيما يلي تفصيل لكل 



 

  
  

  مدى توفر الوسائل المادية : 18جدول رقم  

امتناع عن   ال  نعم  التجهيزات
  اإلجابة

  المجموع

  %  %  ت  %  ت  %  ت  

  100  98      7.14  7  92.85  91  المقر

تجهيزات 

  مكتبية
73  74.48  25  25.51  

   98 100  

  100 98     20.40  20  79.59  78  حاسوب

  100 98  17.34 17  58.16  57   24.48  24  نقل

  100 98  41.83 41   12.24  12 45.91   45  اتصال

موقع 

  الكتروني
22  22.44  76  77.55  

   98 100  

  100  588      36.56  215  63.44  373  المجموع

 
  المقرات  . أ

  ، نالحظ أن نسبة كبيرة من المنظمات وتقدر ب18رقم  من خالل الجدول

 تملك مقرا خاصا بها، إال أن هناك اختالفا في طبيعة االمتالك؛ % 93

 ذات الطابع الحكومي والرتباطها بسياسات وطنية، تتوفر على المشروعاتف

 فاألمر يختلف حسب القدرة ،منظمات األهليةمقرات خاصة؛ أما بالنسبة ال

أما الذين ال يملكون مقرا . المالية وطبيعة المنظمة من كراء إلى استعارة



 

 ،فمعظمهم من الذين ال يملكون وثائق رسمية  % 7وتقدر نسبتهم ب

  .للمشروع

  التجهيزات المكتبة  . ب

 المشروع  وتفسير هده النسبة العالية أن،%74تقدر المقرات المجهزة بحوالي 

 كان غير إذاإذا كان حكوميا، فإن الدولة تقوم بتوفير كل التجهيزات؛ أما 

ات منظم من تمويلغلبها  يستفيد إما من تمويل حكومي أو أ فان ،حكومي

   % 25لها  تجهيزات مكتبية والمقدر نسبتها ب تلك التي  ليست بينما  دولية ،

 فهي تستعير مكاتب المقرات  لذا ،فلها عالقة بالفئة التي ال تملك مقرا

   .المعارة

  أجهزة حاسوب  . ت

تتوفر على أجهزة الحاسوب  ، %80نالحظ أن األغلبية، وتمثل حوالي 

  :ويرجع السبب إلى أن

  الوسائل التكنولوجية الحديثة،العمل أصبح يتم عبر هذه  -

يتوقف نشاط العديد من الهيئات على وجود أجهزة اإلعالم اآللي  -

يني أو التدريبي مثل دور الشباب، مراكز التكوين ضمن نشاطها التكو

  .التعليم عن بعدالمهني، مراكز 

من المشروعات فال تملك أجهزة حاسوب، وهي تبرر عدم امتالكها  %20أما 

  لمثل هده الوسائل اآللية بنقص الميزانية



 

  وسائل النقل .  . ث

، وهي خاصة %24 التي تتوفر على وسائل النقل تمثل المشروعاتإن 

الهيئات التي تركز في نشاطاتها على التوعية والتنقل عبر مختلف أنحاء ب

  .)القوافل  التحسيسية (الوطن 

وتتم معظم تنقالتهم .  نسبة الذين ال يملكون وسائل نقل%58في حين تمثل 

 %17مقابل ) حافالت، سيارات(عبر كراء وسائل نقل عمومية أو خاصة 

 اإلجابة عنها والبعض اآلخر يجهل العدد البعض لم يرد( امتنعوا عن اإلجابة 

  . وهؤالء يتواجدون في القطاع الحكومي)الفعلي

   وسائل االتصال   . ج

 وسائل اتصال وهي تتمثل في الهاتف الثابت، الفاكس، هواتف % 46يملك 

 ونالحظ أنها متوفرة لدى الهيئات .نقالة خاصة بالمشروع، بريد إلكتروني

 ال تملك هاتف ثابت أو بريد إلكتروني %12نجد الحكومية واألهلية، بالمقابل 

  .أو فاكس

  موقع إلكتروني   . ح

 إن الهيئات سواء الحكومية أو األهلية التي تتوفر على موقع الكتروني تمثل

 وإبراز نشاطاتها ومعرفة كل  بنفسها  وهي تستعمله للتعريف%22 نسبة

مسؤولى إضافة إلى ذلك أشار بعض  ؛جديد حول األنشطة الخاصة بالمرأة

المشروعات، أن الموقع االلكتروني يفتح أمامهم إمكانية الحصول على 

  : فهي نسبة الذين ال يملكون موقعا ويبررون ذلك%78أما ، ممولين



 

  ،إما بعدم وجود إمكانيات بشرية النجازه −

   ،أو صعوبة إعداد الموقع −

  .نه بصدد اإلنجازأأو  −

ة تحتية وتجهيزات عصرية،  تتوفر على بنيالمشروعاتأن أكثرية : والنتيجة

ها عن طريق الوسائل التقنية الحديثة يبقى مشروعاتإال أن استغاللها للتعريف ب

   .ضعيفا فمثال  ثلث  المبحوثين فقط يتوفرون على موقع الكتروني

  بين  المستهدفين والمستفيدين  .3

نه من الصعوبة بمكان أمن خالل اإلجابات والمعطيات الميدانية، الحظنا 

 المشروعاتد العدد الفعلي للمستهدفين والمستفيدين بالنسبة للكثير من تحدي

  :ننظرا أل

طبيعة المشروع هي التي تحدد الفئة المستهدفة؛ و قد أجاب أكثر  −

المبحوثين بان المشروع  موجه لكل  الفئات  النسائية أو على اقل 

ا المتغير، ومن بين هذه ذتقدير فئة محددة، وعليه يصعب تقدير ه

و   التكوينمشروعات، تلك  الموجهة للنساء المعنفات، لمشروعاتا

 ........ اإلرشاد وهكذامشروعاتالتعليم، 

 تمتلك عدد المستفيدين، لكنها ال تمتلك عدد المشروعاتبعض  −

 : المستهدفين ونورد للتوضيح المثالين التاليين

 65573عدد المستفيدات في مجال تسير لقروض  :المثال األول −

  .ولكن عدد المستهدفات كل من تتوفر فيهن شروط معينة .امرأة



 

 امرأة من خدمات جمعية راشدة، التي تتـوفر         45تستفيد  : المثال الثاني  −

على مركز إيواء للمتواجدات في وضع صعب، أما المستهدفات مـن           

 .العنف فال يمكن تحديده بصورة دقيقة

 دون تحديـد     الحكومية تـستهدف الفئـات     المشروعات هو أن    ،ما نستخلصه 

 الموجهة للمرأة في متناول كل الفئات التي        المشروعاتلعددها؛ فالدولة تضع    

 ، وعليـه  ،تتوفر فيها شروط معينة وترصد لها ميزانية على المستوى الوطني         

 في حين يبقى الجانب المـادي ألغلـب         ؛يبقى عدد المستهدفين رقما افتراضيا    

  .عدد المستفيدات هو المحدد لالمؤسسات غير الحكومية مشروعات



 

\ 

  المشروعاتتقييم: المحور الرابع
  

  :عملية التقييم  .1

  ؛د تم تقييمهاق المشروعات  من %63 يالحظ من الشكل التالي أن

  المشروعات مدى تقييم :12الشكل البياني رقم 

  

 :مراحل التقييم .2

من المشروعات يتم بشكل دائم ، %  45 الموالي أن  تقييم الجدوليوضح 

متنعون عن م ف%25 مشروعاته في مرحلتها النهائية، أما %21قيم بينما ي

اإلجابة، وقد يرجع سبب االمتناع إما إلى عدم التقييم نفسه، أو عدم إدراك 

  . أساليب التقييم



 

  مراحل التقييم : 19جدول رقم 

  النسبة   التكرار  مراحل التقييم

  45.2  28  مستمر

  9.7  5  مرحلي 

  20.9  13  نهائي

  24.2  16  عن اإلجابةامتناع 

  100  62  المجموع

  : جهة التقييم .3

 التقيـيم   ، يليه% 43 بنسبة تقدر " ذاتي" في مجمله على كونهيتميز التقييم     

أقل التقييم المتعدد األطراف، وهـذا بفعـل الـشراكة          بدرجة  ، ثم   "الخارجي"

كمـا  .لمستوى الوطني أو الـدولي    القائمة بين مختلف المنظمات سواء على ا      

  : بين في الشكل اآلتي يت

  جهة التقييم  : 20رقم جدول 

  النسبة  التكرار   جهة التقييم

  43.5  27  ذاتي 

  32.3  20  خارجي 

  24.2  15  متعدد األطراف

  100  62  المجموع



 

 ثم  % 47يتكلف به اإلداريون بصفة خاصة بنسبة وهو تقييم : التقييم الذاتي

  :  التالي كما يظهر في الرسمالمشتغلون في الميدان

  تقييم الجهة الذاتية : 13الشكل البياني رقم 

  

ويتمثل في التقييم الذي تجريه جهات مانحة أو مشرفة  :التقييم الخارجي

 والشكل الموالي يظهر أن الجهات المانحة ؛بشكل جماعي يتم للمشروعات؛ أو

م ، يليها التقيي%44هي األكثر حرصا على تقييم المشروعات بحيث أنها تمثل 

المتعدد األطراف والذي يتمثل في مشاركة الجهة المنفذة مع األطراف الممولة 

  .والمشرفة في هذه العملية 



 

  

  تقييم الجهة الخارجية : 14الشكل البياني رقم 

  

  
 

  منهجية التقييم 4

 % 53ـ فيما يخص هذه النقطة، يالحظ أن ال تفضيل لجانب دون آخر ف

كما يوضحه الجدول . شطة وأهداف وأداءيفضلون تقييم جميع الجوانب من أن

  :الموالي



 

  

 منهجية التقييم: 21جدول رقم 

  النسبة  التكرار   المنهجية

  6  6  تقييم األنشطة 

  7  7  تقييم األهداف

  8  8  األداء

  9  9  تقييم األهداف واألداء

  5  5  األنشطة و األهداف

  5  5  تقييم األنشطة  واألداء

  53  53    تقييم شامل

  7  7  عن اإلجابةامتناع 

  100  100  المجموع
 

  التقييم  أدوات  5

 أن معظم المؤسسات تلجأ إلى استخدام بعض 22نالحظ من خالل الجدول رقم

  :ها ومن أهمها مشروعاتاألدوات في عملية تقييم 

   المقابالت المفتوحة

وفيها يكون التفاعل . وهي تستحوذ على أعلى نسبة مقارنة باألدوات األخرى

 عندما يراد ، وغالبا ما تستعمل.راف القائمة والفاعلة وجها لوجهبين األط



 

تقييم لفالقائمون بالمشروع يجتمعون . األخذ بعين االعتبار أراء الجميع

 مقارنة بما سطر وبما يالقيه المشروع من عقبات ،المشروع ومعرفة ما أنجز

 ببطاقة وتكون هذه المقابالت المفتوحة مدعمة. وتقديم اقتراحات ومالحظات

تقنية عن المشروع تحمل كل المالحظات واالقتراحات التي تم االتفاق عليها 

 أو جمعية ترقية "المرأة في اتصال"مثلما تقوم به جمعية . للعمل بها مستقبال

  ".جمعية راشدة"، أو"إكرام " المرأة الريفية 

 من المنظمات %14ثم تأتي األدوات األخرى بنسب متقاربة، فحوالي 

  :ومية واألهلية تعتمد علىالحك

"  في الهيئات التي تعتمد في نشاطها علىهاالحظنا استعمال: ستمارةاال

ات على المتربصين ستماروزع هذه االت، فعند انتهاء دورات التكوين "التكوين

لمقابالت لتسجيل بامن أجل تقييم هذه الدورات؛ كما يستعين القائمون بالنشاط 

خاصة في األيام الدراسية أو  هدفين والحاضرينانطباعات واقتراحات المست

  .في نهاية الملتقيات

وتقدر ب ،  وهي األكثر استعماال لدى المنظمات الحكومية :المؤشرات

 اذ تقيس المؤسسة فعالية  نشاطاتها من خالل بعض المؤشرات التي ،17%

   . تقييمها عملية تعتمدها في

إذ أن سيلة بالميدان مباشرة وترتبط هده الو، %18 تمثل حوالي:المالحظة

  لمعاينةبزيارات ميدانية   تقوم الحكومية وغير الحكومية المنظماتبعض 

  .تقديم خدمات لها التي يجب دعمها ماديا أو الفئات مالحظة   أوالمناطق



 

 المشروعات، ويتم االعتماد عليها في بعض  %18 حوالي بلغ ت: الملفات

تعتمد على ؛فالمؤسسات ن أو الدعم  االستفادة من التكويمشروعاتمثل 

   .الملفات من أجل التقييم وإحصاء المستفيدين

 وتقوم الهيئة بكتابة تقرير كمي وكيفي مدعم %6تمثل نسبة  :التقارير الكتابية

 أو لتبرير ما صرف ما أو للتبليغ عن مشكل ما أو وضعيةت لشرح بكل الملفا

  .إلرسال هذا التقرير إلى الجهات الوصية
  

يجابيا إ يعتبر مؤشرا المشروعات، اللجوء إلى تقييم نأ نذكر ،في األخيرو

وخاصة عن طريق استعمال األدوات العلمية و تحليلها لمعرفة أراء  المهتمين 

  .بالنشاط  واألخذ بمقترحاتهم 

  أدوات التقييم   : 22جدول رقم

 النسبة  التكرار األدوات المستعملة في التقييم

  14.2  30  االستبيان

  17  36  مؤشرات

  30.2  64  )مناقشات بؤرية ( مقابالت مفتوحة 

  17.9  38  المالحظة

  17.9  38  الرجوع إلى الملفات

  2.8  06  أخرى 

  100  212  المجموع

  



 

   استفادة المشروع من عملية التقييم 6

 التي استفادت من عملية المشروعات أن نسبة ،يوضح الشكل البياني الموالي

لكن، يالحظ أن  .%11 مقابل % 49ثير تلك التي لم تستفد  تفوق بك،التقييم

 وهو ناتج ،كما ذكرنا %40عدد الممتنعين عن اإلجابة يمثل نسبة معتبرة 

قتناع بعملية التقييم في حد ذاتها، أو عدم إدراك لفائدة االسابقا، إما عن عدم 

  . أو جهل باألساليب العلمية للتقييمالتقييم 
  

  مدى استفادة المشروع من عملية التقييم  15: الشكل البياني  رقم 

  

  

  جوانب االستفادة 7

  : الجدول التالي وهو ما يظهره يالحظ أن االستفادة قد مست عدة جوانب

  



 

  جوانب االستفادة : 23الجدول رقم 

  جوانب االستفادة  التكرار  النسبة

  تطوير طريقة تنفيد المشروع  16  17.58

  تغيير شروط العمل  6  6.59

  إعادة النظر في التعامل مع بعض الجهات  12  13.18

  تغيير طرق العمل  25  27.47
  التركيز على عملية التخطيط 20 21.97
  تحديد الجهات الواجب دعمها 12 13.18
  المجموع  91 100

  

  : تتمثل  قد غير من طريقة عمله التي %27.5  حوالينجد أن

  مشروع،الإما في تحديد طبيعة البيئة التي سيتم فيها  -

 المشروعات خاصة المشروعاتأو تحديد توقيت إنجاز بعض  -

  اإلعالمية،

   ، التمويليةالمشروعاتأو تحديد الشروط ووضع مؤشرات التقييم  في  -

أو تحديد طريقة التكوين وكيفية إيصال محتوى البرنامج  بالنسبة  -

   التدريبية،للمشروعات

لنساء المعنفات دعم وتوجيه ا:  العمل مثلجديدة فيأو إيجاد طرق  -

 .وسبل التكفل بهن
  : التركيز على عملية التخطيط وتشمل في%22بينما تمثلت استفادة حوالي 

    ،خلق إستراتيجيات عمل جديدة -



 

   ،االهتمام بالفترة الزمنية التي ينجز فيها المشروع -

  ،التخطيط ألهداف متوسطة و بعيدة المدى -

  ،مشروعات السابقة جديدة انطالقا من تقييم المشروعاتالتخطيط ل -

 . وتحسين نوعيتهاالمشروعاتالتوسيع في بعض  -
اكتسب خبرة في طريقة تنفيذ المشروع، خاصة  %17.58كما أن حوالي 

الهيئات األهلية التي تتعامل مع منظمات تمويلية غير حكومية والتي لم تكن 

  .المشروعاتتتمتع بتجربة في تسيير وإعداد 

  . يفية تحديد الجهات الواجب  تمويلها  من ك% 13.2  حواليكما استفاد

    :والذي شمل % 6.6وساهم التقييم في تغيير شروط العمل بنسبة 

  ،إعادة هيكلة النشاطات -

 .توفير ظروف العمل  -

بناء على هده المالحظات، يمكن القول أن االستفادة من عملية التقييم تتعلق 

التحضير لها وطرق قيامهم أساسا باألهمية التي يعطيها المعنيون لها، وكيفية 

  .بها 



 

  أهم االنجازات المحققة في المشروعات: المحور الخامس 
  

   التي حققتها هذه المشروعات،  االنجازات موضوع قبل التفصيل في

  هل حقق المشروع أهدافه؟: نتطرق أوال إلى اإلجابة عن السؤال التالي 
  

  األهدافتحقيق  : 24جدول رقم 

  النسبة  رارالتك  األهدافتحقيق 

  52.3  45  نعم كليا
  نعم

  87.8  86  47.7  41  نعم، ولكن جزئيا  

  12.2  12  ال

  98  المجموع 
100  

  

إال أن أكثر . % 88يالحظ بأن المشروعات التي حققت أهدافا تمثل حوالي 

 منها لم يتم بصورة مرضية جدا ألن األهداف % 48من النصف أي حوالي 

 تلاوقد ذكر مسؤولوها ان عدة عراقيل حالمسطرة تحققت بشكل جزئي، 

دون الوصول إلى ما هو مرجو، مثل االرتباط بمشاريع أخرى وقلة التنسيق 

بينها والذي يؤدي غالبا إلى تعطلها نسبيا، إلى جانب نقص اإلطارات الفنية 

  . المدربة والمؤهلة التي يمكن االعتماد عليها



 

، و يرجع السبب %12تمثل حوالي أما تلك التي لم تحقق األهداف المنتظرة، ف

إلى قلة الموارد المالية خاصة، وعدم تجاوب المستهدفين، وغيرها من 

  .المشاكل التي سيتم تحليلها الحقا في محور العقبات
  

  االنجازات
 

بعد أن تم تحليل محتوى اإلجابة عن السؤال المرتبط باالنجازات صنفناها 

   :حسب  اإلطار المرجعي كالتالي



 

  االنجازات : 25رقم جدول 

المجال 
  االنجازات  االجتماعي

  
بتعزيز 
المكانة 

االجتماعية 
للمرأة 

ودورها في 
األسرة 

  والمجتمع

  ،تسويق منتوجات المستفيدات في معارض وطنية ودولية −

  ،فتح مناصب شغل بعد تسديد القروض −

  ،تكوين  الفتيات وتأهيلهن −

  ،مجاالت متنوعة فتح العديد من المؤسسات النسائية المختلفة في  −

 ،خلق فضاءات تهتم باإلبداعات النسائية في مختلف المجاالت −

 ،ظهور وعي بالصحة اإلنجابية −

 ،إقناع المرأة الريفية بضرورة االعتماد على نفسها −

  ،االهتمام بالتعليم غير النظامي −

  .مشاركة  بعض الفئات في مختلف األنشطة وحضور التجمعات −

  
ترقية المراة 

وتعزيز 
ها حقوق

آمواطنة 
ومواجهة 

صور التمييز 
  السلبي

  ،خلق فئة نسائية مقاولة −

  ،إعادة النظر في بعض المواد القانونية −

  ، في مجال صناعة القرارالرأيتفعيل اإلطارات  ومشاركتها بإبداء  −

إنتاج مضامين إعالمية في مجال حقوق المرأة و ومحاولة تصحيح الصورة  −

  ، السلبية للمرأةالنمطية 

 ،ثقفات في الجمعياتدمج الم −

  ،نسبة النساء في المجال السياسيتزايد  −

 ، القرارأخذبروز نقابيات في مراكز  −

تكوين العديد من الفتيات والمرشدات  للتوجيه واإلرشاد وفي مختلف  −

  ،المجاالت الصحي والفالحي والتربوي والديني

  ،خلق ثقة بين المرأة الريفية وأسرتها والدولة  −

 ،المرأة الريفيةاالهتمام بترقية  −



 

 

   : فيتيتبين من الجدول أن أهم االنجازات تمثل

   .إنشاء لجان للمرأة من اجل متابعة وتنفيذ بعض المشروعات −

  
  

حماية المرأة 
من آل أشكال 

  العنف

  ،التمكن من إعادة إدماج نساء معنفات في المجتمع اجتماعيا ومهنيا واسريا  −

 ،توسيع قدرات بعض مركز اإليواء −

  ،بناء شراكة مع مؤسسات مختلفة لحماية وتوجيه المرأة −

  ،كوين عدد من المختصات في مجال التكفل بالنساء المعنفاتت −

  ،خلق طرق ووسائل للتكفل بالمرأة −

  ،التحدث عن التحرش الجنسي  −

   ،تقديم مساعدات قانونية  ونفسية −

  ،إحداث  فضاء لإلصغاء للمرأة  ولمعالجة مشاكلها −

 ،اإلحساس بالثقة والتقدم إلى الجهات المعنية لطلب المساعدة −

 ، معلومات حول النساء ضحايا العنف انجاز نظام −

  ،إنشاء دليل حول المتدخلين في مجال محاربة العنف −

 ،إنشاء خط اخضر  −

 ،انجاز تحقيق حول مدى انتشار العنف بالجزائر  −

  . دعم المؤسسات التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف −

  
النساء 

المحتاجات و 
ذوات 

  االحتياجات

  ،ارتفاع المستفيدات من القروض −

  ،وين  الفتيات في مجاالت حرفية تك −

 ،تحسين الظروف المعيشية للنساء اللواتي استفدن من إعانات −

 ،تكوين دوي االحتياجات الخاصة وتعليمهن حرفة  −

  . توجيه المسجونات وتكوينهن −

  
  انجازات
   أخرى

  ،كشف ظواهر ومواضيع كانت من الطابوهات  −

  ،المجتمع الجزائريالتمكن من الفهم الجيد للتغيرات االجتماعية في  −

 .تكوين شبكة تواصل بين بعض الفئات −
  



 

 من خالل و يظهر :الدعم المالي .1

و الهيئات الدولية أو الجمعيات أالدولة الذي تمنحه مالي ال  دعمال −

   .تحقيق تنمية وترقية نسائيةمن اجل 

 كثيرة منها ظهور مقاوالت مشروعاتت وفعال، تجسدت هذه السياسات وتحقق

 من المشروعاتومكنت هذه . ات رئيسات مشروعات،نسائية ورئيسات مؤسس

   .تشغيل الكثير من الفتيات خاصة في المناطق الريفية

 بغض النظر عن مستواها توفير التجهيزات لمختلف الفئات −

 مثل تجهيزات الحرف التقليدية والتجهيزات االجتماعي والمهني 

 لفالحية، والطبية، والتعليمية ا

 : ونجده مجسدا في : الدعم التعليمي .2

 ،التكوين في تسيير المشروعات المصغرة  −

 ،التكوين في مختلف المهن والحرف −

التكوين في اإلعالم اآللي بتقديم  دروس مبسطة  في مجال اإلعالم  −

 ،اآللي

تكوين متخصص لإلطارات، النقابيات في القانون، والمحاسبة،  −

 ،إدارة األعمال، وهندسة الموارد البشريةو

تكوين ميداني للحاصالت على الشهادات كالمختصات النفسانيات،  −

 المختصات االجتماعيات والمساعدات االجتماعية،

 تكوين المختصات في التكفل بالسناء المعرضات للعنف، −

 ،تكوين مهني واجتماعي وقانوني وصحي داخل الوطن وخارجه −



 

ميع الفتيات على اختالف أعمارهن ومستوياتهن تكوين عن بعد لج •

 . ومناطق تواجدهن

فمن خالل السياسات الجارية، تم اشتراط التعليم والتكوين معيارا أساسيا 

  .إلنجاز أي مشروع، إذ ال يقدم أي دعم مالي دون تكوين أو تعليم

 : ويتمثل في:الدعم اإلعالمي .3

ام دراسية، ، موائد التوعية واإلعالم، ويتم عن طريق ملتقيات، أي −

 ،مستديرة، جامعات صيفية

 نشر وتوزيع كتب لمختصين ومؤلفين في إطار تشجيع كفاءات  −

  ،وقدرات الكاتبات

، يةإشهارومضات إنتاج مطويات متنوعة وتوزيع ملصقات، كتيبات،  −

حول الجانب الصحي والقانوني الذي يدخل في  في اإلعالم المرئي 

 ، اآلفاتإطار حماية المرأة من مختلف

 الكترونية ، مواقع انجاز  −

قافالت ميدانية ولقاءات توعوية على مستوى الريف والمدينة لتبادل  −

الخبرات والمعارف تنشطها فئات متخصصة تتمثل في مختصين 

  ، واجتماعيين وقانونين وأطباء عامين ومختصينننفسانيي

ات آليمرأة وخلق للالسياسية شاركة التوعية واإلعالم بضرورة الم −

  .تمكنها من الوصول إلى ذلك 

تختلف األماكن التي يتم فيها التوجه إلى المرأة ،من مؤسسات : خاتمة القول

و قافالت تتوجه إلى مختلف  تعليمية إلى مؤسسات دينية فمؤسسات عقابية ؛



 

المدن واألرياف ،كما يختلف شكلها من ملتقيات، إلى ندوات لقاءات، فموائد 

فية، إال أن الهدف يبقى توعية المرأة والمحيطين بها مستديرة، وجامعات صي

  .بقضاياها

 : من خالل والقانوني والحمائي والطبيالدعم النفسي .4

إنشاء هياكل قانونية ومراكز حماية إليواء الفئات النسائية  −

  ،المتواجدات في وضع صعب

  ، اإلصغاء لالستماع وتكوين مختصات فيمراكزإنشاء  −

 ،)محامين(مساعدة قضائية توفير  −

  توجيهن ومرافقتهن من قبل مرشدات أو مساعدات اجتماعيات، −

  المتابعة النفسية من طرف أطباء مختصين،  −

  ستشفائية،الالحماية على مستوى المراكز والمؤسسات الطبية ا −

 . الحماية داخل األسرة ذاتها −
 

 دعم خدماتي  .5

رأة وجعلها ج المهني للمادمإليتمثل هذا الدعم في خلق مناصب شغل لتحقيق ا

  .الجتماعية اها تحسين ظروفوتعتمد على نفسها في تحقيق متطلباتها 

 دعم في المجال  القيادي  .6

  :نجازات في هذا المجال أهم اإل



 

خلق طبقة نسائية ذات مستوى إلى هدف تإنشاء مؤسسات نسائية  −

   ،عال تساهم في صنع القرار

صة داخل تكوين قياديات وإطارات نسائية بإجراء تكوينات متخص −

   خارجها،الجزائر و

  .رئيسات مشروعاترئيسات مؤسسات وبروز  −
  

  :وفي األخير، يمكن تلخيص هذه االنجازات كميا على النحو التالي 

  نوع االنجازات: 16الشكل البياني رقم  

  

 يقومان بجملة   ،خالصة القول أن الدولة الجزائرية بمعية المجتمع المدني       

أة من خـالل انجـازات تعليمية،تكوينيـة        من المشروعات الموجهة للمر   

وإعالمية إلدماج الفئات النسائية وجعلها تساهم فـي التنميـة الوطنيـة            

  .والمحلية ومحاربة التهميش والنظرة السلبية لها 



 

  المشروعاتالعقبات التي تواجه مختلف :المحور السادس 
  

   العقبات .1

 وهذه ؛داريةلم يخلو أي مشروع من عقبات سواء مادية أو بشرية أو إ

  :العقبات نلخصها في الجدول التالي
  

  المشروعاتالعقبات التي تواجه  : 26جدول رقم  
  النسبة  التكرار  العقبات

 1 2   عدم وجود وثيقة للمشروع
 1.43 3  عدم وضوح غايات المشروع 

 9.45 19   تعقيد اإلجراءات اإلدارية
 2.48 5   مشكالت دراسات الجدوى

 18.18 38   مشكلة التمويل
 6.22 13   صعوبة الوصول إلى المستهدفين

 8.61 18  نقص القدرات الفنية 
 1.82 4  قصور المتابعة 

 11.96 25   مشكلة المقر
 7.65 16 نقص التجهيزات المادية

 4.78 10  مشكلة التنسيق
 2.48 5  نقص  الموارد البشرية

 2.87 6   عدم وجود خطة لالستدامة
 4.3 9   تهدفينعدم وجود تجاوب المس

 2.48 5   عدم وجود مؤشرات للتقييم
 3.82 8  )ثقافية( أخرى

 11 23  عدم وجود عقبات



 

 100 209  المجموع 
  

 يمكن مالحظة تعدد وتنوع المشاكل التي تعيق انجاز ،من خالل هدا الجدول 

  :مشروع ما؛ ولعل من أهمها
  

 ،اجه أصحاب المشروعات العقبات المالية أهم مشكلة توعدت: العقبات المالية

سبب في عرقلة أو توقف ما بدء فيه، تن نقص التمويل أ ب%18بحيث ذكر 

 متعثرة لعدم وجود مورد مادي مشروعاتوقد وجدنا على سبيل المثال عدة  

دائم أو لنقص التجهيزات كأجهزة اإلعالم اآللي أحيانا أو تجهيزات حرفية أو 

   .طبية  أحيانا أخرى 

 وهي تقدر بنسبة في تعقيد اإلجراءات البيروقراطية وتتمثل  يةالعقبات اإلدار

 بشأن هده النقطة  هي التعامالت المشروعاتهم ما ذكره منفذو أ و% 9.45

في اغلب األحيان إلى عدم   فاإلهدار الزمني وتعقد اإلجراءات يؤدي،البنكية 

قلة سير  عرإلى في األخيروهو ما يؤدي .المتفق عليها بااللتزامات اإليفاء

   .المشروع
  

 وهي تتمثل خاصة في % 8.61 وتمثل نقص القدرات الفنية الالزمة للعمل

ولذا نجد ؛نقص تكوين الطاقم البشري الذي يسير ويتابع ويقيم المشروع 

   .لعمالهم التنفيذين يبرمجون دورات تدريبية المشروعاتأصحاب بعض 

تمثل في عدم وضوح وت : خاصة بالمؤسسة المنفذة للمشروععقبات داخلية

، باإلضافة إلى  مشكالت دراسات ههدافأغايات المشروع وصعوبة قياس 



 

 وكلها أسباب ؛ وعدم التخطيط المحكم،الستدامةل وعدم وجود خطة ،الجدوى

في انجازه وعدم ر  إلى عرقلة  انطالق وتنفيذ المشروع وبالتالي تعثمؤدية

فقدان مصداقيته اتجاه تحقيق األهداف التي تم تحديدها له ؛ ومن ثمة 

  .مستهدفيه

فكرة   وتتمثل في عدم التجاوب مع ،% 4، تقدر بحوالي العقبات الثقافية

 نتيجة  أحيانا أخرى  المشروع أصحاباختالف مع  أحيانا أو المشروع

   .او تباين وجهات النظر.المتطرفة المواقف  األفكار المسبقة أولبعض

عوامل وصنفناها تبعا لمحاور كبرى على كل؛ إذا أعدنا إدماج وترتيب ال

نتحصل على النموذج التالي، وتبقى العوامل المادية من  أكثر األسباب عرقلة 

  . للمشروعات

  نوع العقبات: 17الشكل البياني رقم 

  



 

 العقبات وتأثيرها على استمرارية المشروع  .2

 تأثير العقبات على المشروع:  27جدول  رقم 

  روعتأثير العقبات على المش  
  األهداف النظر في إعادة   .1
  تأخر في إتمام  المشروع   .2
  المشروع  وتعثر تعطل   .3
  تقليص في عدد المستهدفات   .4
  )اإلحباط(تأثير نفسي    .5
  الخطط النظر في إعادة   .6
   المسطرةالمشروعاتإلغاء بعض    .7
  تأخر في انطالق المشروع    .8

  
 ية مشروع ما ، مدى  تأثير المشكالت على استمرار13يوضح الجدول رقم 

 من بداية التخطيط ،ه المشكالت  تؤثر في كل مستوياتهذن هأويجب أن نذكر ب

ه المشاكل تؤدي أحيانا إلى ذ  حيث إن ه،للمشروع إلي غاية االنتهاء منه

إلى إعادة النظر في مسالة األهداف  أحيانا أخرىالمشروعات وتوقف 

   .والتخطيط لها

 المقابلين تدل على تأثير المشاكل على وقد تكررت عدة مفردات في إجابات

وكلها تؤدي إلى .،  تأخر، تقليص، إلغاء، تعثر النظر مثل إعادةالمشروعات

  :نتيجة واحدة وهي أن 



 

العقبات تؤدي إلى تأخر أو إلغاء المشروع، ومن ثم تقلص في عدد 

  .المستهدفات فإحباط نفسي لدى القائمين بالمشروع 
  

  عقباتاإلجراءات للتغلب على ال .3

 مكتوفي األيدي أمام المشاكل التي واجهتهم، المشروعاتلم يقف أصحاب 

والتي سبق ذكرها ، بل حاولوا إيجاد حلول والقيام بإجراءات  لتخطيها  أو 

  .على األقل التخفيف منها 

   :وفيما يلي بعض األمثلة على اإلجراءات التي لجؤوا إليها



 

  

 القضايا المرتبطة بالمشروع االستعانة بمستشارين مختصين في بعض •

   ،نفسه

  ،طلب المساعدة من الجهات المحلية •

  ،دعم بعض المستفيدات •

  ،وضع سياسة مستقبلية متعددة المؤشرات •

  ،إشراك مختصين للعمل في المشروع حسب اإلمكانيات المتاحة •

  ،التدخل الشخصي لتسهيل اإلجراءات اإلدارية •

  ،رفة واقع الفئة المستهدفة القيام  بدراسات ميدانية لمع •

  ،البحث عن ممولين •

  ،القيام بحمالت إعالمية •

  ،تقديم طلبات للحصول على وثيقة واعتماد رسمي من طرف السلطات •

 ،إعادة النظر في تحديد األهداف وصياغتها •

   ،التدخل بصفة شخصية للقيام باإلجراءات اإلدارية •

علة في الفضاء المقصود صيات الفاتوعية وتحفيز باالستعانة ببعض الشخ •

 ، )إمام مسجد(

  ،تفعيل شبكة العالقات االجتماعية للوصول إلى  المستهدفين  •

 ،إنشاء رقم أخضر لتسهيل االتصال •

  المشروعات،تكوين داخل و خارج الوطن في تسيير  •

أجهزة  (طلب المساعدة من السلطات المحلية لحل بعض المشاكل المادية  •

  ،)مثال

  ،تشجيع العمل التطوعي  لحل مشكل نقص الموظفات •



 

  بالمرأةالت النهوض امج: المحور السابع 
من خالل مقابالتنا الميدانية وتحليلنا للسؤال المتعلق بمجاالت النهوض المرأة، 

 نفس ا وإعطائهمرأةاتفقت نسبة كبيرة من المبحوثين على ضرورة تشجيع ال

  .فرص في شتى المجاالتال

  :ذه المجاالت من ه

  بالمرأةالت النهوض امج:  28رقم الجدول 

  النسبة  التكرار  التامجال

  34.12  72  المجال اإلعالمي

  27.96  59  المجال التربوي والتعليمي  

  13.74  29  المجال المهني

  2.84  6  المجال العلمي والتكنولوجي

  4.73  11  المجال السياسي

  3.79  8  المجال القانوني

  2.84  6  إجابات أخرى

  9  19  عدم وجود اقتراحات
  100  211  المجموع

وقد استقطب هذا المجال نسبة كبيرة من المبحوثين :  اإلعالميالمجال

يرون أن هذا المجال هو أكثر المجاالت وهم " %34بحوالي "قدرت 



 

تأثيرا في الرأي العام و الذي عن طريقه تستطيع للمرأة تغيير الصورة 

  .لصقت بها النمطية التي لطالما 

بحيث  الزال يستحوذ على اهتمام األغلبية،: المجال التربوي والتعليمي

ا على هرى أن المجال المناسب للمرأة هو تربية أطفالي % 28أن حوالي

   .المدرسةفي قيم المساواة بين الجنسين سواء في المنزل أو 

ة مرأال على أن المجال الوحيد لكي تحقق % 14وافق ي: المجال المهني

دون  تكون فاعلة في المجتمع هو العمل في كل الميادينومكانة اجتماعية 

  .حصرها في موقع معين

 من يعتقد بضرورة ولوج %3هناك حوالي : المجال العلمي والتكنولوجي

  .النساء هذا الميدان إلبراز قدراتهن الفكرية والعلمية

يادة وسلطة  أن هدا المجال هو مجال تأثير وق% 5ترى : المجال السياسي

  .،وعليه فان التغيير يأتي من بروز نخبة نسائية تعطي القدوة لألخريات

بالنسبة للمرأة  أن هذا المجال حيوي %4يعتقد حوالي : المجال القانوني

  . من كل أشكال العنف المادي والمعنوينفسهالحماية 

 أن المهم ليس تحديد مجال معين،إذ  يمكن للمرأة أن %9في حين ترى 

  . حيثما وجدت أينما كانت وقق كيانها وذاتها  تح



 

  مقترحات لتحسين المشروع :  المحور الثامن 
 المقترحات: 29جدول رقم  

  النسبة  التكرار  المقترحات  الموضوع
  29.31  17  تخطيط دقيق ومفصل للمشروع
  25.86  15  تحديد زمني مفصل للمشروع
  12.06  7  إستراتيجية ورؤية واضحة

  5.17  3  التخطيط بما يتماشى مع التمويل
  13.79  8   القائمين بالمشروعتكوين

  13.79  8  إشراك الخبراء والمختصين

  التخطيط

  %14.87  58  المجموع
  35.84  19  العمل بشكل جماعي  

  13.20  7  توفير الموارد المالية الكافية 
  16.96  9  االلتزام بمخطط المشروع

  22.64 12  لمختصيناالعتماد على راي ا
  11.32  06  متابعة المشروع

  التنفيد

  %13،58  53  المجموع
  32،46  25  متعدد األطراف
  10،38  08  متعدد الجوانب
  التقييم  57،14  44  تقييم مستمر

  %19.74  77  المجموع
  22.72  25  شامل يغطي آل متطلبات المشروع

  7.27  08  تنويع مصادر التمويل
  40  44   دائمخلق مصدر تمويل

  22.72  25  ضرورة تمويل البحث 
  7.27  08  تمويل ومتابعة

  التمويل

  %28.20  110  المجموع
  18.57  13   التنمويةالمشروعاتدمج المرأة  مهنيا في 

  5.71  4  تكوبن المرأة
  40  28  إتاحة الفرص للمرأة 

  22.85  16  صناعة القرارفي 
  1285  09  تغيير الذهنيات

مشارآة المرأة في 
  المشروع

  %17.94  70  المجموع
  %5.64  22    دون راي



 

  100  390    المجموع الكلي
  

تعددت اآلراء وتنوعت فيما يخص محور مقترحات تطوير وتحسين 

 المختلفة الموجهة لترقية المرأة، وهذا إن دل على شيء، فإنما المشروعات

   التي تعتبر مؤشرا لفاعليةالمشروعاتيدل على االهتمام بمثل هده 

  .المؤسسات واألفراد تجاه قضية المرأة

 المبحوثين إلى األوجه بياناتويمكن تقسيم المقترحات حسب ما جاء في است

  :  التالية

   أوال التخطيط

  :ي هذا المحور ما يليفمن األفكار التي اقترحها أصحاب المشروعات 

  :نظر المبحوثون إلى هذه النقطة من زاويتين: دراسة المشروع −

o دراسة دقيقة لخصائص البيئة االقتـصادية       ضرورة: األولى 

  واالجتماعية والثقافية المقام فيها المشروع،

o دراسة القدرات والمهارات المهنية للفئـات القائمـة        : الثانية

 .بالمشروع

 وضع خطة دائمـة ودقيقـة علـى         وجوب :التخطيط طويل المدى   −

 .المديين المتوسط والطويل

ولويات وحجـم المـشروع حـسب       تحديد أ وهذا ب   :توفير التمويل  −

 .الميزانية المتوفرة

 .  تكوين العاملين على المشروع:الرأسمال البشري −



 

االعتبار رأي الخبراء والمختـصين     عين   األخذ ب  :إشراك المختصين  −

 .ي عملية التخطيطف
 

  التنفيذ: ثانيا 

  :طرح المقابلون فبما يخص هده النقطة اآلراء التالية 

 أي التشاور بين المخططـين و       :ألطرافالعمل بشكل جماعي بين ا     −

   .الجهات المستفيدة من المشروع

 فنجاح أي مشروع يتوقف على مدى :ضرورة توفر الناحية المالية −

 .ي لتوفر الجانب الما

ونعني به متابعة كل عمليات المشروع من بدايته إلـى            :المتابعة −

 وأن  ،نهايته مع وضع ممثلين عن الجهات الرسمية فـي الميـدان          

 .  يكونوا مختصين في المجال المشرفين عليه

  التقييم : ثالثا 

  :من  االقتراحات المطروحة 

في عملية التقييم أي يجب دمج : ضرورة إدماج أطراف عديدة −

 .المستفيدين والمسيرين والمخططين

  .في كافة المراحل وعلى جميع المستويات:التقييم المستمر −



 

 
 

  التمويل : رابعا 

جب أن يكون تمويل كلي يغطي كل متطلبات ي : تمويل شامل −

 .المشروع 

أي تمويل متعدد األطراف سواء كانت : تنويع مصادر التمويل −

  .داخلية أو خارجية

   .خلق مصدر تمويل دائم −

وجوب تمويل الدراسة العملية ألي : ضرورة تمويل البحث والتكوين −

  .بكل تفاصيله واالهتمام مشروع 

 .ن التمويل مراقبا ومتابعا بصرامةيجب أن يكو: مراقبة التمويل −
 

  المشروعاتمقترحات حول مشاركة المرأة في : خامسا

  : تتمثل االقتراحات الخاصة بهذا المحور في تعدد الرؤى نذكرها كما يلي

 ويعكـس هـذه     :تشجيع المشروعات التي تقام وتدار في المنـازل        −

احية، االقتراح رؤية معينة تجمع بين بقاء المرأة في منزلها من ن          

 أي المحافظة على دورهـا  ،ومزاولة نشاط مهني من جهة أخرى    

  .التربوي واألسري وتحقيق ذاتها ووجودها من خالل عملها



 

دون تمييـز بـين      وهذا   :تشجيع المرأة على اقتحام الفضاء العام      −

الجنسين مع إعطائها كل اإلمكانيات المتاحة وتكوين نخبة نسائية         

 .ها مهما كان مجالهامشروعاتومساعدتها على تجسيد 

   التنمويةالمشروعاتضرورة مشاركة المرأة في  −

أهمية تعليم وتكوين المرأة لخلق طبقة نسائية متعلمة         :تكوين المرأة  −

  .وتقليص األمية النسائية

  . المرأة في المناصب العلياتواجد ضرورة :صناعة القرار −

 بالتوعية  ، وهذا ذهنياتالوجوب العمل على تغيير     : ذهنياتلتغيير ا  −

   .بدور المرأة في المجتمع

 

إن االقتراحات كان فيها ثراء، مما يدل على الجدية التـي           : خالصة القول 

أخذ بها الموضوع، سواء بالنسبة للمشروعات التي شدد فيها المبحوثـون           

على ضرورة المتابعة والمراقبة وإشراك المختصين فـي كـل مراحـل            

 مشاركة المرأة فـي المـشروعات       المشروع، أو بالنسبة للمقترحات حول    

والتي اتفق فيها هؤالء المبحوثون على ضرورة اشتغالها ومشاركتها فـي           

  . العملية التنموية



 

  

    محاور المقترحات18الشكل البياني رقم 



 

  

  لنتائج ا

  :بناء على ما سبق عرضه نقدم النتائج التالية
  

خاصة فـي    موجهة لتعليم وتكوين وتشغيل المرأة       المشروعاتأغلب   −

 األوساط المحرومة،

 لنساء ذات التعليم المحدود واألميات،مهتمة با الكثير من المشروعات −

 المرأة،ظروف هذا التوجه يعكس اهتمام واقعي ب −

  الفئة األكثر استهدافا هي المرأة الريفية، −

 هـي   ، الموجهة لمحاربة الفقر   المشروعاتالمشروعات الصغيرة أي     −

  ، التي تستقطب أغلبية النساء

المجال اإلعالمي ثم الميدان التربوي هما المجاالن المميزان للمـرأة           −

  ثالت أغلبية النساء، محسب ت

  ، المشروعاتعدم إقصاء أية فئة نسائية من  −

  نظـرا   الحكومية للنهـوض بـالمرأة  مـستمرة        المشروعاتأغلبية   −

  ، وطويلة المدىمتوسطة ا تاستراتيجيإلدراجها ضمن مخططات و

ية هي اكبر عائق بالنسبة ألغلبية هيئات المجتمع المدني         المشاكل الماد  −

 في تحقيق أهدافها، 



 

 نتيجة   ضحايا العنف وفي وضع صعب      هن النساء  ،أكثر النساء معاناة   −

 واإليواء،ستقبال االفي متخصصة ال ،مراكزنقص ال

المشروعات مازالت بعيدة عن مفهوم تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية          −

 وية،في العملية التنم

استهداف المشاريع للرجال تبقى ضعيفة وهذا يـدل علـى النظـرة             −

 األحادية للموضوع، 

 .ضرورة توعية األسرة والمحيط بدور المرأة في المجتمع −
 

 : من خصائص المشروعات التي تعتبر ناجحة

  قبل االنطالق في تنفيذه،دراسة المشروع والتخطيط له  −

 ،روعتقييم المشروع في كل مراحل انجاز المش −

 ،هنمشروعاتمرافقة النساء في  −

 ، المشروعاتتسهيل اإلجراءات اإلدارية لحامالت  −

.تقديم الدعم المادي والمعنوي للنساء حامالت المشروعات −



 

   :اقتراحات وتوصيات

  :من االقتراحات التي يمكن الخروج بها

  على المستوى الوطني 

ة وحقوقهن  رفع وعي النساء بتعريفهن بقضاياهن األساسي     العمل على    −

  ،وسائل اإلعالم المختلفةالمدنية والسياسية من خالل توظيف 

الحقوق المتعلّقة  وفي مجال حقوق اإلنسان     ضرورة التكوين والتوعية     −

  ،بالمرأة

 ،في هدا المجاللموارد البشرية  اتعزيز تأطير وتأهيل −

خلق محيط مناسب يسمح للمـرأة بـالتوفيق بـين حياتهـا المهنيـة          −

  ،واألسرية

ر مقاييس وبرامج خاصة للتكفل المناسب بفئة ذوات االحتياجات         تطوي −

 ةوتكوين مقدمي الخدمات في مجال االستماع، التكفل النفسي، المساعد        

 ،ه، التوجيجالقانونية، العال

التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع صعب وإعادة إدماجهن فـي            −

 مـواردهن   تطـوير .الحياة االقتصادية واالجتماعية وهذا من خـالل      

  ،وإمكانياتهن الذاتية وضمان دعمهن من الناحية االجتماعية والقانونية



 

دعم مكانة المرأة وتأكيد دورها األساسي في التنمية المجتمعية مـن            −

خالل وضع سياسة وطنية إلدراج بعد النوع االجتماعي في الخطـط           

 ،والبرامج المختلفة

إلحصائيات ذات الصلة   إعداد خطة متكاملة لتجميع البيانات وإدراج ا       −

 ،قصد تقييم أثر برامج التنمية على النساء

مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج التوعية الشاملة لتغيير الصورة النمطية          −

ومـسؤوليتهما فـي نطـاق األسـرة،         المتعلقة بدور المرأة والرجل،   

  ،والمجتمع بشكل عام

 ،دعم حمالت محو األمية الموجهة للمرأة −

 ،مام اإلعالمي بالمرأة تفعيل االهتضرورة −

والحـرص علـى إبـراز        للمـرأة ،    االيجابية التركيز على الصور   −

  ،وأهمية دورها في المجتمعمهاراتها 

 نتيجة المتغيرات معاصرةإبراز المشكالت التي تعانيها المرأة ال −

  ع،المجتمالتي يعرفها والتطورات 

تطوير مجال البحث في المسائل المتعلقة بقضايا المرأة  −

  ،ساواة بين الجنسينوالم

 ،تدعيم قدرات آليات ومؤسسات المتابعة −

جل اخذ زمام مبادرات أالتدريب القيادي لفئة من النساء من  −

   التغيير،



 

 ،  القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأةوعية ت −

  ،أخذ دور المرأة في التاريخ عند صياغة البرامج التربوية −

نساء وتعميم نشرها على نطاق تسجيل الشهادات عن بطوالت ال −

   ،واسع

 إشراك جميع الهيئات الفاعلة في المجتمع إلبراز قضايا المرأة،  −

توسيع األنشطة التي تخدم قضايا المرأة إلى كل الفضاءات  −

 الممكنة،

تكييف المشروعات المقترحة مع الخصوصيات الثقافية واالجتماعية  −

مرأة عند طرح للمرأة ومراعاة الواقع االجتماعي الحالي لل

 .المشروعات

  على المستوى العربي 

 ،ضرورة اهتمام الهيئات والمنظمات مثل منظمة المرأة العربية −

تكوين شبكة تعمل مع المنظمة في مجال  من خالل بالجمعيات

 ،تحقيق المساواة بين الجنسين

 مشترك بخصوص نشاطات المرأة في كل يإنشاء بنك معلومات عرب −

  ،المجاالت

 ، معطيات عن النساء عبر التاريخ الوطنيإنشاء بنك −

 ،إنشاء موقع إلكتروني يقترح على النساء مشروعات جديدة −

 ، النسائية  بين األقطار العربيةالمشروعاتتبادل الخبرة في مجال  −



 

بقضايا   التي تهتمجمعياتالإعداد دليل يشمل كل البيانات عن  −

 .المرأة في الوطن العربي

  

  



 

  الخاتمة  −
  

 تفعيل مشاركة ائر من الدول التي تبذل  جهودا كبيرة من أجلتعتبر الجز

   .تحسين أوضاع المرأةفي مختلف المجاالت والمستويات وتعمل على المرأة 

قدمه رئيس للجمهورية، يالدعم القوي الذي وتظهر معالم هذه السياسة في 

 من خالل مواقفه المعلنة وفي لفائدة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

 لمسايرة لذلك  المشجعةالعملية واإلجراءاتالوطنية الخطط و االستراتيجيات

  . الدولية الجزائرالتزاماتمن خالل كذا و

  النسائية الجزائريةباإلضافة إلى ديناميكية المجتمع المدني وتحديدا الجمعيات

 على الساحة االجتماعية  وقوة اجتماعية كبيرةفعاال مكوناً التي تعتبر

  ية،والسياس

كراهات اإل بعضالممارسات الميدانية تكشف عن لكن، رغم كل ذلك، فان 

الزالت تحول دون المساهمة الفعلية التي سلبية  السلوكاتالمادية والمشاكل الو

  . للمرأة في المجاالت السياسية واالقتصادية

 البد من تضافر جهود كافة األطراف من أجل التغلب على هذه ،وعليه

 .التحديات
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