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املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيــات االجتمــاعيــة والدميــوغرافيــة	

بلغ جمموع السكان املقيمني يف اجلزائر يف جانفي 2019، 43 مليون نسمة. ويف عام 2018، بلغ عدد الرجال 
عن كّل امرأة 1.03 كما ارتفع معدل الزيادة الطبيعية للسكان من 1.48  % عام 2000 إىل 1.99 % عام 2018. 

  )1(

• النظـــام السيــــاسي والقضــــائي واالقتصــــادي	

اجلزائر مجهورية دميقراطية شعبية. تبلغ مساحتها 2 381 741 كم²، وهلا حدود مشرتكة مع تونس، 
املغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا وليبيا، فضال عن اثنني من بلدان منطقة الساحل هما مالي والنيجر.

متارس السلطة التنفيذية بشكل مشرتك بني رئيس الدولة واحلكومة. ويتم انتخاب رئيس اجلمهورية 
باالقرتاع العام لوالية مّدتها مخس سنوات. وميكن إعادة انتخابه. حيتّل الرئيس منصب القاضي األول 
يف اجلمهورية، وهو مناط مبهام عاّمة وهاّمة مبقتضى الدستور، كما يرأس جملس الوزراء، وميتلك 
الوزراء وأعضاء احلكومة، ووضع حد  املراسيم، وتعيني رئيس  اللجوء إىل  التنظيمية وامكانية  السلطة 

ملهامهم. وهو أيضا القائد األعلى للقوات املسلحة. 

تعود السلطة التشريعية إىل الربملان الذي يتكون من جملسني هما »اجمللس الشعيب الوطين« و«جملس 
األّمة«. وتعمل السلطة القضائية يف ظل نظام ازدواجية االختصاص: إذ يوجد قضاء خاص مؤلف من 
حماكم مدنية وحماكم جنائية خمتصة يف معظم النزاعات، وقضاء عام يتألف من حماكم إدارية 

خمتصة يف النزاعات مع اإلدارة. 

إدارة  وتتم  والوالية.  البلدية  للدولة:  تابعتني  حمّليتني  مجاعتني  إىل  احمللي  اإلداري  التنظيم  يستند 
البلدية، باعتبارها اجلماعة احمللية األساسية للدولة، من قبل سلطة بلدية. 

 ينتمي اجلزائر إىل البلدان »ذات الدخل املتوسط األعلى«. ويف عام 2017 بلغ الناتج احمللي اإلمجالي للفرد 4123 
دوالر أمريكي. واستنادا إىل تعادل القوة الشرائية )PPP( بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي يف عام 2011، فإّن 
الناتج احمللي اإلمجالي للفرد هو 14000 دوالر أمريكي. كما بلغ معّدل التضخم 4.4 % بالنسبة للمؤشر الوطين 

 .)CPI( )2(ألسعار االستهالك
1 .   :2019 الوطين لإلحصائيات،  الديوان    /http://www.ons.dz
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اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهــــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  ينفذه  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  يف  التقرير  هذا  أجنز 
»كوثر« بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية حول »متكني املرأة وصوال إىل حتقيق املساواة 
بني اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة النوع االجتماعي يف 
تستطيع  ال  ملاذا  مهّم:  أّولي  سؤال  من  الدراسة  انطلقت  التجارية«  واالتفاقيات  االقتصادية  السياسات 
النساء يف لبنان دخول األسواق التجارية رغم قدرتهّن على ممارسة هذه األعمال ورغم مشاركتهّن 
االقتصادية، احملتشمة أحيانا، ومشاركتهّن يف جمال إدارة األعمال بشكل خاص، علما وأّن السياسات 
االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضّد املرأة رغم كونها سياسات غري 
حساسة للنوع االجتماعي ويتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة النموذجية من املشروع يف إنتاج البيانات 
اجلنسني،  بني  والعالقات  لألدوار  االجتماعي  البناء  بني  العالقة  مدى  ُتربز  أن  ميكن  اليت  واملعلومات 
والتفاوتات القائمة بينهما، ومن َثّم استغالهلا يف خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو تعزيز 
عن  البحث  ويتطلب  التجارة.  على  الرتكيز  مع  االقتصادي،  التمكني  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة 
اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية، أجل التغيري حنو تعزيز 
عن  البحث  ويتطلب  التجارة.  على  الرتكيز  مع  االقتصادي،  التمكني  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة 

اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية:
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن اجلـــزء األول :	
وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 	 	 	

يربز هذا اجلزء القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان والتنمية، باالستناد إىل أهم املؤشرات 
إن وجدت، ويقوم بتحليل احلقوق القانونية واحلقوق اإلنسانية، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية وكذلك 
السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات اليت مّت وضعها على املستوى الوطين يف عالقة باملساواة بني اجلنسني 

والتمكني االقتصادي للمرأة.

1.  مؤشــرات النـــوع االجتمـــاعي واحلقـــوق والتنميــــــة

جـــدول بيــانــات مصنفــة حســـب اجلنـــس:
التعليـــم، الصحـــة واملشـــاركــة فــي احليـــاة العـــامـــة)3(

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

0.629 مؤشــــــر املســــــاواة بني اجلنسيــــــن، )1(  149/128
التعليــــــــم*

0.82 82.6 67.5 اإلملــــام بالقــــراءة والكتــــابــــة
)4( %  98.5 التسجيـــــل املدرســــــــــي

التعليــــــــم االبتـــــــدائي 96.6 98.4 0.98
1.00 0.50 0.50 التعليــــــــم الثــــــــــانوي
1.49 38.5 57.3 التعليــــــــم اجلــــــــامعي 

الصّحـــــة / الصّحـــــة اجلنسيـــــة واالجنـــــابّيـــــة
العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات( 65.6 65.4 1.00

140 معدل وفيات األمهات عند الوالدة )معدالت الوفيات املعيارية 
حسب السّن لكل 000  100 ساكن(

-- -- -- انتشار وسائل منع احلمل 
املشـــــاركـــة السيـــاسيــة وفـــــي جمـــــال اإلدارة 

0.35 74.2 25.8 نســــــاء برملانيــــــات )5(
0.15 86.7 13.3 الوزيــــــرات )العدد(

%  44 3480 2743 قاضيـــــات )6(

1 .   :2019 الوطين لإلحصائيات،  الديوان    /http://www.ons.dz
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. 3   http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/#economy=DZA
. نشرة وكالة األنباء اجلزائرية / APS، ديسمرب 2018. 4
5 .http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm  
6 .https://www.mjustice.dz/html/?p=organ_judic :هذا الرقم منشور على املوقع اإللكرتوني لوزارة العدل اجلزائرية  
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حتسنت النسب اخلاصة مبراعاة الفوارق بني اجلنسني يف بعض اجملاالت ولكنها ال تزال متدنية مقارنة 
بالبلدان اليت مشلها تقرير الفجوة بني اجلنسني لسنة 2018. ولقد مّت فتح نظام التعليم والتكوين إىل حٍد 
كبري للفتيات بطريقة ميكن أن نتحدث فيها اليوم عن تأنيث التعليم يف اجلزائر؛ حيث أن مؤشر التكافؤ بني 
اجلنسني يف املرحلتني الثانوية واجلامعية هو لصاحل الفتيات. وعلى الرغم من ضعف املشاركة السياسية 
للمرأة، فإّنها حتسنت بشكل ملحوظ. وقد مّكن نظام »الكوتا« من رفع مشاركتها يف اجمللس الشعيب الوطين 
)NPC( إىل أكثر من 25 % بقليل. وتعترب هذه النسبة يف املشاركة مماثلة يف املناصب املنتخبة على املستوى 
اجلهوي والبلدي، وهي أقل بكثري يف املؤسسات الكربى األخرى للدولة. غري أن معدل وفيات األمهات، الذي 

يعكس جودة النظام الصحي، ال يزال مرتفعًا )140 لكّل 100000 والدة حية يف عام 2018(.

2.   احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

والعامة  اخلاصة  احلياة  يف  للنساء  القانونية  احلقوق  تضمن  اليت  الوطنية  القوانني  من  ترسانة  توجد 
الدولة  1962، من خالل مصادقة  اليت مّت تبنيها منذ االستقالل عام  وهي تستجيب للحقوق اإلنسانية 
اجلزائرية على عدد من االتفاقيات الدولية واالقليمية، وهي حقوق أساسّية ملزمة، نّص عليها الدستور 
اجلزائري. كما ينص الدستور اجلزائري على املساواة بني املواطنني واملواطنات اجلزائريني وهو جزء من 
أسس الدولة اجلزائرية. كما يضمن الدستور مجيع احلقوق السياسية على قدم املساواة ألي مواطنة 

جزائرية. ويشمل حق املشاركة يف الشؤون العامة، وحرية تكوين اجلمعيات والتجّمع وحرية الرأي. 

وقد ألغى قانون اجلنسية اجلزائرية املعدل عام 2005 التمييز املتعلق بقدرة األمهات اجلزائريات على منح 
اجلنسية ألطفاهلن وأزواجهّن. ووفًقا للقانون رقم11-84 الصادر يف 9 جوان 1984 املتعلق بقانون األسرة، 
والذي مت تعديله واستكماله بقانون عدد 02 0املؤرخ يف 27 فيفري 2005، ونشره يف اجلريدة الرمسية رقم 
15 واملنّظم للوضع القانوني واحلقوق داخل األسرة، فإن املرأة مساوية للرجل. وقد حّدد قانون األسرة سن 
الزواج بـ 19 سنة للجميع رجاال ونساء عن طريق املوافقة احلرة. كما مّت إحراز تقّدم فيما يتعلق حبرّية 
احلركة واختيار السكن للنساء أيضا. ومت إلغاء واجب طاعة الزوجة لزوجها. ومبوجب مبدأ احلرمة، 

فإّن القانون يعاقب ممارسة التحرش اجلنسي. 

اليت  امللكية،  والرجل. ومع ذلك، فإن حقوق  املرأة  امللكية لكل فرد دون متييز بني  املدني حبق  القانون  ويعرتف 
متارس وفقا للقانون، ال تضمن املساواة بني اجلنسني. ويتجلى ذلك أساسا يف املرياث. ذلك أّن قانون األسرة يسند 
إىل الرجل ضعف احلّصة اليت تعود إىل املرأة. وال زالت املرأة يف اجلزائر جتد صعوبات كبرية يف احلصول على 
نصيبها من املرياث. وقد مّت إدخال تعديل على قانون العقوبات يف عام 2013 ليصبح التمييز جرمية يعاقب عليها 

بالسجن والغرامة. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
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ال يقتصر معنى الّتحّرش يف القانون رقم 15 - 19 املؤرخ يف 30 ديسمرب 2015، املعّدل واملكّمل باألمر رقم 66-156 
املؤرخ يف 8 جوان 1966 واملتضّمن لقانون العقوبات على صاحب العمل فقط، بل ويوسع نطاق العقوبات ليشمل 
الزمالء يف العمل أو أي شخص يتحّرش باآلخرين وذلك بتشديد العقوبة )من سنة إىل ثالث سنوات سجنا 
مع دفع غرامة(، عندما يستغّل مرتكب فعل التحّرش سلطته الوظيفّية أو املهنّية للقيام بذلك. كما حيمي 
معاقبة  ميكن  القانون،  ومبوجب  الّتحّرش.  مفهوم  ويستخدم  املتزوجة  للمرأة  املالية  املصاحل  القانون  نفس 
أي رجل يعتدي على زوجته بالسجن ملّدة تصل إىل عشرين سنة، اعتماًدا على شدة الضرر، ويسمح للقاضي 
باحلكم بالسجن املؤبد على مرتكيب االعتداءات اليت تؤدي إىل موت الضحية. و يعاقب  بالسجن ملّدة عامني 

األزواج الذين »يسيطرون على املمتلكات أو املوارد املالية لزوجاتهم«.

• احلقــــوق االقتصــــادية مبــــا يف ذلــــك التجــــارة	

يضمن الدستور احلق يف العمل وحقوق العامل، ذكرا كان أو أنثى، كما نّص عليها عقد العمل. يضمن القانون 
حق العامل يف الضمان االجتماعي. » وخيضع انتداب املوظفني ملبدأ املساواة يف الوصول إىل الوظائف العامة. وقد 
مّهد دستور عام 1989 الطريق حلرية التجارة والصناعة من خالل تغيري وضع امللكية العامة )املادة 17( 
واحلد من دور الدولة يف اجملال االقتصادي. واملالحظ أّن مجيع هذه النصوص، املقّيدة أو املالئمة حلرّية 

التجارة، مل متّيز أبداً بني النساء والرجال.

رقم  القانون  ومبوجب   .)65 )املادة  القانون  يكفله  دستوريا  حقا  االجتماعي  الضمان  يف  العامل  حق  ويعترب 
83-11 املؤرخ يف 2 جويلية 1983 املتعلق بالتأمينات االجتماعية، الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 28، فإّن 
الضمان االجتماعي يضمن ألي شخص دون متييز احلماية االجتماعية. وينص القانون التجاري صراحة 
التاجرة واستقالهلا التجاري عندما ينّص على أن »تلتزم  8 منه، على التمكني االقتصادي للمرأة  املادة  يف 

املرأة التاجرة شخصيًا باألعمال اليت تقوم بها حلاجات جتارتها.«

• التزامــــات اجلزائــــر الدوليــــة	

صادقت اجلزائر على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع تسجيل حتفظات على مخس 
مواد )2، 9.2، 15.4، 16 و29(، ثالثة منها تتعلق بالوضع القانوني للمرأة داخل األسرة، مفرغة بالتالي هذا 
باحلقوق  املتعلقة   1952 اتفاقية  2004 على  عام  أن صادقت يف  وبعد  املسألة.  امليثاق من حمتواه يف هذه 
يف  املساواة  مبدأ  تنفيذ  على  جمربة   2004 أفريل  يف  نفسها  اجلزائرية  الدولة  وجدت  للمرأة،  السياسية 
اجملال السياسي مبنح املرأة حق التصويت يف مجيع االنتخابات، واعتبارها مؤهلة جلميع اهليئات العامة 
املنتخبة، وقادرة على تولي مجيع املناصب والوظائف العامة. ثّم إّن أغلب األحكام القانونية، مبا يف ذلك 
تلك املتعلقة منها باملستوى االقتصادي والتجاري، تقوم قانونا على املساواة وعدم التمييز بشكل متوافق 

متاما مع االلتزامات الدولية للبلد.
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فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
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اجلـزائــــــــــــر

3.  السيــاســـات / االسرتاتيجيــات واآلليــات على املستــوى الوطنــي و / أو القطــاعي

• االسرتاتيجيـــة الوطنيــــة للنهــــوض باملــــرأة وإدماجهــــا فــي الفتــرة 2008 - 2014	

قامت وزارة شؤون األسرة واملرأة باعتماد هذه االسرتاتيجية للحّد من الفوارق بني اجلنسني يف العديد من 
اجملاالت، ومت وضع نظام لتقييم هذه االسرتاتيجية كل عامني جلعلها أكثر كفاءة.

• 	 PANPIF / 2014 - 2010 خطــة العمــل الوطنية لالسرتاتيجية الوطنية للنهوض باملرأة وإدماجها

تهدف هذه اخلطة إىل إنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب اجلنس، وتعزيز القدرات والتواصل ومراقبة 
اسرتاتيجية  أولويات   )10( عشر  يف  اخلطة  هذه  تدّخل  حماور  وتتمثل  الوطنية.  االسرتاتيجية  وتقييم 
والصحة  املرأة   - املهين  والتكوين  والتعليم  -املرأة  والقانون  -املرأة  للتدخل:  رئيسية  جماالت   10 تغطي 
- املرأة واالقتصاد - محاية النساء الالتي يعشن أوضاعا صعبة - النساء والسلطة وصنع القرار - املكانة 

االجتماعية والثقافية للمرأة - املرأة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - املرأة واإلعالم - املرأة والبيئة.

• 	SNCVEF / االسرتاتيجيــــة الوطنيــة ملكافحــــة العنــــف ضــــد املــــرأة

يتمّثل اهلدف الرئيسي من اعتماد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة عام 2007 يف املساهمة 
املواطنني/ات من خالل  واإلنصاف بني  واملساواة  اإلنسان  وإعمال حقوق  املستدامة  البشرية  التنمية  يف 

القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة عرب دورة حياتها. 

4.  اآلليـــات التـي تعنـى بقضــايـا املسـاواة رجـــال - نســـاء ومتكني املرأة مبا يف ذلك االقتصادي

املرأة من أجل  اإلنصاف ومتكني  لتعزيز مبدأ  املتخذة  والتدابري  املوضوعة  اآلليات  القسم  حيدد هذا 
حتقيق املساواة بني اجلنسني. 

• 	 )MSNFCF( وزارة التضــامن الوطنــي واألســرة وقضــايــا املــرأة
 

تتوىّل الوزارة مسؤولية وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج املتعلقة باألسرة والطفولة فضال 
االجتماعي  النوع  على  القائمة  واملسائل  والفتيات  املرأة  وحقوق  واالنسانية  القانونية  احلقوق  عن 
وضمان تنفيذها وتقييمها بالتعاون مع خمتلف الشركاء يف القطاعات احلكومية واملنظمات الوطنية 

واجملتمع املدني ووسائل اإلعالم، فضال عن التنسيق والتشاور على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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اجلـزائــــــــــــر

• املركــز الوطنــي للدراســات واملعلومــات والتوثيــق حــول األســرة واملـرأة والطفــل	

برامج  وتطوير  مشاريع  تنفيذ  إىل  يهدف  رئاسي،  مرسوم  مبوجب   ،2010 عام  اهليكل  هذا  إنشاء  مت 
ودراسات بشأن وضع األسرة واملرأة والطفل. وهو عبارة عن فضاء للتوثيق واملعلومات لصاحل املؤسسات 
والباحثني/ات من أجل وضع سياسات عامة تهدف إىل تعزيز األسرة واملرأة. وباإلضافة إىل إنشائه 
لقاعدة بيانات، سيكون املركز مسؤواًل عن مجع وتصنيف ومعاجلة البيانات اليت تسمح باحلصول 

على معرفة مفصلة عن وضع األسرة اجلزائرية. 

• اجمللــس الوطنــي للمــرأة واألســرة؛	

وفقا للمادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 06-421 املؤرخ يف 22 نوفمرب 2006 بشأن إنشاء اجمللس الوطين 
لألسرة واملرأة، فإّن اجمللس هو هيئة استشارية مسؤولة عن تقديم اآلراء وضمان التشاور، واحلوار 

والتنسيق وتقييم اإلجراءات واألنشطة املتعلقة باألسرة واملرأة. 

• اللجنة املسؤولة عن رصد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات 	

ساهمت نواة هذه اللجنة متعددة القطاعات والتخصصات يف وضع هذه االسرتاتيجية. وقد مت إنشاء 
هذه اللجنة يف نوفمرب 2013.

• اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة الريفية للفرتة 2008 - 2015 	

املؤمتر  أقرها  اليت  التوصيات  تنفيذ  آليات  »حتديد  عن  مسؤولة  اللجنة  هذه  تكون  أن  املفرتض  من 
الوطين حول تكوين ومرافقة املرأة املاكثة بالبيت واملرأة يف الوسط الريفي«.

• 	  ANSEJ / الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

أنشئت الوكالة يف عام 1996، وهي الوكالة املسؤولة عن إدارة صندوق ائتماني إلنشاء الشركات. 
ومتول هذه الوكالة ما بعادل 45 مشروًعا، يستفيد منها 92 % من الباعثني دون سن 35 عاًما.

وأنشأت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، باعتبارها الوكالة الرئيسية، »بيت ريادة األعمال« 
الذي يتمحور تنظيمه حول جلنة وطنية وجلان حملّية لتحديد برامج العمل ومتابعة تنفيذها. 
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• 	CNAC / الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة

العمل  وزارة  وصاية  حتت  ويقع   ،2004 عام  يف  البطالة  عن  للتأمني  الوطين  الصندوق  إنشاء  مّت 
والتشغيل والضمان االجتماعي، وهو مكّمل آللّية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خالل 
متكينه للعاطلني عن العمل الذين ترتاوح أعمارهم بني 30 و50 سنة، الذين مارسوا نشاطا مهنّيا سابقا، 
ميّتع  وهو  الذاتّية.  األموال  من  كامل  بتمويل  توسعتها  أو  اخلاصة  الصغرية  مشاريعهم  إنشاء  من 

املستفيدين جبميع املزايا املنصوص عليها يف خمططه من حيث الدعم واحلوافز الضريبية.

• 	ANGEM / الوكالة الوطنية إلدارة القروض الصغرى

يف  مهّمتها  وتتمثل  واألسرة.  الوطين  التضامن  وزارة  إشراف  حتت   2005 عام  الوكالة  هذه  أنشئت 
تشجيع العمل للحساب اخلاص بدال من إنشاء املؤسسات. وختتلف بذلك يف هذا الصدد عن الوكالة 
املتناهية  املؤسسات  الشباب إىل حتويل  اليت تطمح من خالل تشغيل  الشباب  الوطنية لدعم تشغيل 

الّصغر إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم.  
وتستخدم هذه اآللية بكثرة من قبل النساء معيالت األسّر، وتهدف إىل حتسني دخل األسرة. 
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اجلـزائــــــــــــر

تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي اجلـزء الثــانـي :	

فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

مستويني:  على  االجتماعي  النوع  أساس  على  والتحليل  والتدقيق  التقييم  إجراء  على  اجلزء  هذا  حيتوي 
تقييم سريع منوذجي يستهدف اجلهات املتدخلة املعنية تطبيق عدد من أدوات التدقيق والتحليل للسياسات 

االقتصادية واالتفاقيات التجارية.

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطـاعـات االقتصـاديـة والتجـاريـة

 بيــانـات مصنفة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــاديــــــــة
0.25 66.7 16.6 املشاركة يف القوة النشطة )7(

معدل املشاركة يف القوى العاملة حسب مستوى التعليم
0.13 39 5 بـــــــــدون تعليم
0.13 69.1 8.9 تعليـــــــــم ابتـــــــــدائي
0.15 76.3 11.7 تعليـــــــــم متوســـــــــط
0.28 64.4 17.9 تعليـــــــــم ثــانـــــــــوي
0.66 64.6 42.6 تعليـــــــــم عـــــــــــــالي
0.3 4 1.2 املديريــــــــــن
28 687 دج 1.2 33 900 دج املســاواة يف األجــــر ومتوســــط دخــــل األجــــــــور )8(
0.18 25،655 4,686 تقدير الدخل املكتسب )تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي(

--- 60 13.5 نسبــــــــــة التشغيــــــــل  )9(
2.16 9 19.5 نسبة البطالة )افريل 2018(
2.09 22.4 46.9 معدل بطالة الشباب 24-16 سنة
2.37 6.7 15.9 معدل بطالة الشباب 25 سنة فأكثر

معدل البطالة حسب مستوى التعليم
1.11 3.4 3.8 بدون تعليـــــــــم
1.28 7.3 9.4 تعليـــــــــم ابتـــــــــدائي
1.82 10.8 19.7 تعليـــــــــم متوســـــــــط

  الديوان الوطين لإلحصائيات، النشاط، التشغيل والبطالة، عدد 819-2018  . 7
  املسح الوطين إلنفاق األسر املعيشية ومستوى املعيشة الذي أجراه مكتب اإلحصاءات الوطنية يف عام 2011. اجملموعات اإلحصائية رقم 189. 8
  االديوان الوطين لإلحصائيات، 2017. 9
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

2.44 8.1 19.8 تعليـــــــــم ثــانـــــــــوي
2.35 9.9 23.3 تعليـــــــــم عـــــــــــــالي

131.9 693838 525958 الوصول إىل االئتمانات )عدد القروض املمنوحة(
785.2 295054 37578 ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

966 111544 11546 CNAC الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة
60.2 287120 476834 ANGEM الوكالة الوطنية إلدارة القروض الصغرى

الغـــرف التجــاريـة مصــــادر/قطــــاعــــات أخــــرى حســــب التوافــــــــر
8.3 1810336.4  149.664 السجـــــل التجـــــــــاري  )10(
--- --- --- غـــــــــرف التجـــــــــارة
--- --- --- منظمـــــــــات أربـــــــــاب العمـــــــــل )النساء / الرجال(
--- --- --- املنظمـــــــــات النقـــــــــابيـــــــــة 

النساء  النشاط بني  الفجوة يف معدالت  أن  التعليم،  النشطة حسب اجلنس ومستوى  القوة  يظهر توزيع 
والرجال تضيق كّلما ارتفعنا يف املستوى. ويف الواقع، فإن معّدل مشاركة النساء احلاصالت على شهادة 

جامعّية هو 48.1 %، أي ما يقارب 3 أضعاف املعّدل اإلمجالي لنشاط النساء، مقارنة مع 65.8 % للرجال.

ومثلت النساء العاطالت عن العمل 34 % من جمموع السكان العاطلني عن العمل يف عام 2017. ويبلغ معدل 
بطالة النساء ذوات املؤهالت العالية 25.5 % مقارنة مع 10.5  % للرجال. وتشكل اخلرجيات 55.3  % من 

نسية اإلناث العاطالت عن العمل مقابل 13.3  % للرجال.

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي والعّينــــة	

مّت استخدام التقييم السريع النموذجي كأداة إضافية من خالل حبث ميداني استهدف اجلهات املتدخلة 
العاملة يف جمالي النوع االجتماعي واملرأة من جهة، واالقتصاد والتجارة، من جهة أخرى، يف الدول الست 
اليت يشملها املشروع ومنها اجلزائر)11(.  وجتدر اإلشارة إىل أنه مّت اختيار عّينة صغرية عشوائيًا من بني 
ذات  العينة  اعتبار  الغرض  يكن  مل  النموذجية،  املرحلة  هذه  ويف  األولية،  القائمة  يف  امُلدرجة  املنظمات 
متثيلية احصائية أو اعتبار نتائج التقييم النموذجي السريع ممّثلة للحالة داخل املنظمات/البلد. وعلى 

هذا األساس، باإلضافة إىل اختبار األداة )االستبيان(،.

  املركز الوطين للسجل التجاري . 10
   األردن وتونس ولبنان ومصر واملغرب.. 11
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

على  تساعد  أن  ميكن  كمية  كبيانات/معلومات  اعتبارها  سيتّم  السريع  التجرييب  التقييم  نتائج  فإّن 
تقديم فهم أفضل ملدى وكيفية تناول املسألة القائم على النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان أو كيفّية 
عدم أخذها بعني االعتبار يف عملية التخطيط والربجمة وتنفيذ املشاريع، فضال عن املمارسات املؤسسية 
والفردية يف املنظمات اليت مشلتها الدراسة االستقصائية. ونتيجة لذلك، فإّن نتائج هذا التقييم التجرييب 

السريع ال تعترب ممثلة للمنظمات و / أو الوضع يف البالد.

يف اجلزائر، مّت إجراء التقييم على 32 منظمة، 53 % 
منها منظمات غري حكومية، و25 % منها منظمات 
املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  تعمل  مهنية 
واالتصاالت واملالية والصناعة.  كما أّن 16  % من 
املنظمات اليت استجابت هلذا التقييم هي منظمات 
االجتماعية  الشؤون  جمال  يف  تعمل  حكومية 
ووضع املرأة. وتنشط املنظمات احلكومية األخرى 
يف قطاع التشغيل واالستثمار وكذلك يف القطاع 
هذه  من  إجابة   36 على  احلصول  مت  وقد  املالي. 
املستجيبون،  أما  النساء.  من  منها   % 61 املنظمات، 
وموظفي  اإلدارّيني  املوظفني  من   % 77.8 فمنهم 
التسيري، و8.3  % من موظفي الربامج و13.9 % من 
1.1 توزيع  موظفي الدعم. ويوضح الرسم البياني 

املستجوبني حسب العمر والنوع االجتماعي.

أهـــم نتـــائج التقييـــم التجريـــيب السريـــع يف اجلزائـــر 

من أجل فهم أفضل ملدى وعي موظفي/ات املنظمات املستهدفة باملفاهيم املرتبطة بالنوع االجتماعي ومدى 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف عملية ختطيط/تنفيذ الربامج داخل هذه املنظمات، تناول االستبيان اخلاص 

بالتقييم السريع النموذجي هذه املسائل على مستويني خمتلفني: املستوى الرباجمي واملستوى التنظيمي.
 

مســـاواة/ إنصــاف النــوع االجتمـــاعــي على املستـــوى الرباجمـــــي أ .	

املشاريع  تصميم  يف  املستخدمة  واألساليب  اإلجراءات  مبختلف  أساسا  التقييم  من  اجلزء  هذا  يتعلق 
وتطويرها. ووفقًا لنتائج التقييم التجرييب السريع فإّن املنظمات اليت مت تقييمها يف اجلزائر تبذل جهوًدا 
كبرية ملراعاة املساواة / املساواة بني اجلنسني يف هذه املرحلة، لكن توجد صعوبات ملحوظة تعوق هذا 

الرســــــم البيــــانــــي 1.1

املستجيبــون حســب العمــر والنــوع االجتمــاعي

2.8 %

8.3.0 %

5.6 %

36.1 %

16.7 %

13.9 %

16.7 %

2.8 %

8.3.0 %

5.6 %

36.1 %

16.7 %

13.9 %

16.7 %

غري معلن

رجـــلامـــرأة

50 سنة
وما فوق

36  -  4920  -  35
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

50 % من املنظمات اليت مشلتها الدراسة تنّص على املساواة بني  التكامل. وعلى الرغم من أن أكثر من 
اجلنسني، فإّن شهادات املستجوبني/ات تشري إىل أن 33 % منها فقط تراعي القضايا واملعايري القائمة على 
النساء،  من  منهم   % 25 املستجيبني،  من   % 39 وفقط  الربامج  على  املوافقة  عملية  يف  االجتماعي  النوع 
يؤكدون على أّنها تقوم بتحديد االحتياجات مبا يف ذلك حتليل األدوار واملسؤوليات القائمة على النوع 

االجتماعي للمجموعات املستهدفة خالل عمليات التخطيط للمشاريع. 

ورغم كّل ما تقّدم، فقد مّت بذل املزيد من اجلهود على املستوى التنفيذي، حيث أن 69.4  % من املستجوبني/
ات، 41.7 % منهم من النساء، يقّرون بإدراج أنشطة بناء قدرات النساء لتمكينهن من الوصول املتساوي اىل 

اخلدمات والتكوين يف خطط تنفيذ الربامج واملشاريع.

تكمن نقطة الفشل الكبرية اليت أبرزها 
هذا التقييم يف خربات النوع االجتماعي 
تقييمها.  مت  اليت  املنظمات  يف  املتاحة 
 %   69.4 أّن    1.2 البياني  الرسم  ويبني 
 %   33.3 بينهم  من  املستجوبني،  من 
من النساء، يشريون إىل عدم وجود أي 
قضية  عن  مسؤولة  وحدة  أو  شخص 

املساواة بني اجلنسني يف منظماتهم.
 

أما يف حال تعيني موظفني/ات مكلفني 
هذه  يف  االجتماعي  النوع  بإدماج 
املستجوبني،  52.8 % من  املنظمات، فإن 
30.6 % منهم من النساء، يؤكدون عدم 
برنامج  أي  من  املوظفني/ات  استفادة 
تدرييب يف جمال التحليل والتخطيط 

القائم على النوع االجتماعي.
 

من  اجلنسني  بني  املساواة  لضمان  والتنفيذي  الرباجمي  املستوى  على  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
الربامج،  تأثري هذه  أّنه قد مّت جتاهل مرحلة تقييم  ه  املنظمات، فيبدوّ  اليت تنفذها هذه  الربامج  خالل 
حيث مل يقّر إاّل 8.4 % من املستجوبني/ات، 5.6 % منهم من النساء، بقيام منظماتهم مبتابعة تأثري النوع 

االجتماعي لرباجمها على املستهدفني/ات.

الرســــــم البيــــانــــي 1.2

مستــــوى التدريــــب حــــول التحليــــل 

القــــائم على النوع االجتمــــاعي

2.8 % 8.3 %

2.8 %

8.3 %

2.8 %

5.6 %

36.1 % 33.3 %

إىل أقصى حد

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق

سؤال فارغ

إىل حد كبيــر

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

2-2، الذي يبني أن نقص تكوين املوظفني /ات يف جمال النوع  وميكن تفسري ذلك من خالل الرسم البياني 
اإلجتماعي و غياب أدوات حتليل جنسانية هي العقبات الرئيسية أمام عملية تعميم مراعاة النوع اإلجتماعي 

على مستوى هذه املنظمات.

الرســــــم البيــــانــــي 2.2

عوائــــق إدمــــاج النــــوع االجتمــــاعــي

ونتيجة لذلك، ميكن أن نستنتج أّن هذه املنظمات تفتقر إىل املعرفة والوسائل التقنية إلتقان عملية 
إدماج النوع االجتماعي برّمتها على املستوى الرباجمي.

 
مســــاواة / إنصــــاف النــــوع االجتمــــاعي على  املستــــوى التنظيمــــي ب .	

الرتكيز  مع  التنظيمي،  املستوى  على  املوقف  السريع  التجرييب  التقييم  من  الثاني  اجلزء  هذا  يتناول 
على العوامل ذات الصلة بأداء املنظمة املستهدفة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية، فضال عن الثقافة 
التنظيمية املهيمنة. ولئن لوحظ أّن هذه األخرية ]انظر الرسم البياني 2.2 [ قد مّت اعتبارها من أبرز العوائق 
اليت  تعرقل إدماج النوع االجتماعي يف املرحلة األوىل من التقييم، فإّن ذلك يتجلى واضحا يف هذه املرحلة 
من خالل شهادات املستجوبني/ات اليت بّينت أّن 16 % فقط من املنظمات تعتمد على سياسة مراعية لنوع 
االجتماعي مدّونة تؤّكد التزامها باملساواة بني اجلنسني. وعلى الرغم من الزيادة يف عدد النساء يف مواقع 
صنع القرار يف السنوات األخرية يف أكثر من 50 % من املنظمات اليت مّت تقييمها، فإّن 13.9 % فقط من 
اسرتاتيجية  تعتمد  إليها  ينتمون  اليت  املنظمات  أّن  يؤّكدون  النساء،  من   % 8.4 ذلك  يف  مبا  املستجوبني 

استباقية لتشغيل املرأة أو االرتقاء بها إىل املناصب الرئيسية العليا.

8.3 % 16.7 %

16.7 %

2.8 %

2.8 %

2.8 %

5.0 %

33.3 %

65.0 %

19.4 %

19.4 %

22.2 %

16.7 %

5.6%

16.7 %

2.8 % 16.7 %

11.1 % 11.1 %

13.9 %

عقبات أخرى

ضعف األهمية املمنوحة من قبل املنظمة ملسألة ....

نقص الدعم من قبل صانعي القرار )اإلدارة العليا(

نقص أدوات التحليل من أساس النوع اإلجتماعي

نقص التدريب للموظفني يف مسائل النوع اإلجتماعي

نقص املوارد املالية للتخطيط /الربجمة على أساس...

الثقافة )نوع الثقافة(

ثقافة املنظمة )البيئة املهنية(

مستوى التوظيف

حجم الوحدة

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

الرســــــم البيــــانــــي 3.2

مراعــاة النــوع االجتمــاعي يف توصيــف الوظــــائف

ضعف   3.2 الشكل  يبني  الواقع،  يف 
النوع  على  القائم  االعتبارات  مراعاة 
التشغيل  سياسات  يف  االجتماعي 
ذلك  املستهدفة،  املنظمات  داخل 
املستجوبني،  من  فقط   % 8.4 أّن 
يعتربون  النساء،  من  منهم   % 2.8
والوعي  املراعاة  تدرج  منظماتهم  أّن 
مبنظور النوع االجتماعي يف توصيف 

الوظائف الشاغرة.

اجلنسي  التحرش  ملنع  إجراءات  بوجود  النساء،  من  منهم   % 36.1 املستجوبني/ات،  من   % 47.2 سّلم  وإذ 
والتصدي له داخل منظماتهم، فإّن عدد املستجوبني الذين يقولون إّن سلوك موظفي منظماتهم يراعي 

الفوارق بني اجلنسني ال يزال حمدوًدا بنسبة 27.8 %. 

الرســــــم البيــــانــــي 4.2

ميزانية الدعم للعمل من أجل مراعاة املنظور القائم على النوع االجتماعي

يف الواقع، ميكن أن يفّسر النقص احلاد يف 
إدماج  جمال  يف  العمل  لدعم  املالية  املوارد 
النوع االجتماعي كما هو موّضح يف الرسم 
تواجهها  اليت  العقبات  مجيع   ،4.2 البياني 
اجملال.  هذا  يف  تقييمها  مت  اليت  املنظمات 
يؤّثر  التقنية  املوارد  إىل  االفتقار  أّن  ذلك 
على  املنظمات  هذه  قدرة  على  آلّي  بشكل 
توفري ما يلزم لتعزيز قدرات موظفيها يف 
على  سيؤّثر  مما  االجتماعي،  النوع  جمال 
املبادئ  جتاه  واملهنية  الشخصية  مواقفهم 

القائم على النوع االجتماعي.

   تطبيق النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة  GDHC على »التمكني االقتصادي للمرأة والنوع االجتماعي والتجارة«.. 12

5.6 % 2.8 %
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5.6 %

2.8 %
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11.1 %

13.9 % 25.0 %                             

8.3 %

ال أعـــــــرف

إىل أقصى حد

إىل حد كبيــر

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق

سؤال فارغ

امـــرأة

رجـــل
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ال أعـــــــرف
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على نطاق حمدود
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سؤال فارغ

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

3. تقييــــم وتدقيــــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــــي

الثنائية  االتفاقيات  من  للعديد  االجتماعي  النوع  منظور  من  وحتليل  وتدقيق  لتقييم  اجلزء  هذا  خيّصص 
غري  أو  املباشرة  الصلة  ذات  والربامج  واالسرتاتيجيات  والسياسات  اخلطط  وكذلك  والدولية  واإلقليمية 
تقييم  منهاج  ويهدف  الدولي.  أو  اإلقليمي  أو  الوطين  املستوى  على  األسواق  إىل  والوصول  بالتجارة  املباشرة 
االجتماعي  النوع  مبادئ  أخذ  مدى  معرفَة  أدواته  خمتلُف  تطبيق  بفضل  االجتماعي  النوع  وحتليل  وتدقيق 
وحقوق اإلنسان بعني االعتبار وادماجهما يف هذه النصوص: 1( أداة التحليل الكمي )الكلمات الرئيسية(، 2( أداة 
التحليل النوعي )قائمة الفحص(، 3( مسار النوع االجتماعي املتواصل و4( قائمة فحص مبادئ التجارة العادلة. 

تساعد هذه األدوات األربعة على توفري أدلة ملموسة حول كيفية إدماج – أو عدم إدماج – النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات والتشريعات والقواعد واألنظمة والربامج/املشاريع االقتصادية والتجارية. 
وتسمح نتائج التحليل والتشخيص بتحديد أفضل السبل ملعاجلة الفجوات للوصول إىل حتقيق املساواة 

بني اجلنسني يف التمتع باحلقوق القانونية واإلنسانية، ومنافع التنمية االقتصادية والتجارية. 

نتائج التقييم والتدقيق والتحليل القائم على النوع االجتماعي 	2.3

مت إعداد و/ أو تكييف منهجية التقييم والتدقيق والتحليل القائم على النوع االجتماعي واألدوات املرتبطة 
بها بشكل خاص مع هذه العملية. ومّت استخدام أربعة أدوات للتقييم والتحليل والتدقيق من منظور النوع 
والتجارة  باالقتصاد  املتعلقة  املختلفة  الوثائق  استهداف  وإبراز مدى  تقييم  بواسطتها  ليقع  االجتماعي 
)االتفاقيات والسياسات( للنساء والرجال بنفس الطريقة فيما يتعلق باحلقوق والواجبات دون أي متييز 

على أساس النوع االجتماعي.

أما اهلدف من هذه العملية فهو تقديم دليل ملموس على كيفية إدراج النوع االجتماعي وبالتالي حقوق 
واللوائح  والقواعد  والقوانني  اجلزائر،  قبل  من  املوقعة  التجارية  االتفاقيات  يف  إدماجه  عدم  أو  اإلنسان، 
التقييم  نتائج  وستساعد  مراحل.  أربع  على  العملية  هذه  تنفيذ  وسيتم  الصلة.  ذات  املشاريع   / الربامج 
والتحليل، على الرغم من حمدوديتها، على حتديد سبل معاجلة الفجوات احملددة على مستوى املساواة 

بني اجلنسني يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق التنمية االقتصادية القائمة على التجارة. 

• املرحلــــة األوىل: التحليل الكّمي للمحتوى املتعلق بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة)12( )األداة1(:  	

بالنوع  متصلة  رئيسية  كلمات  رصد  طريق  عن  عشر  الثالثة  للنصوص  الكمية  املراجعة  إجراء  مت 
وهي  والتجارة  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع   / بالتجارة  يتعلق  فيما  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي 

التالية:
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

1. عدم التمييز، 2.التمييز القائم على النوع االجتماعي / ضد النساء، 3.رجال ونساء، 4. نساء  5.رجال،  
التفاوت،    / الفرق   .12 11.مساواة،  10.تكافؤ،  9.متكني،  8.مساواة،   7.إنصاف،  االجتماعي،  6.النوع 
13.حقوق اإلنسان،  14 .احلق يف العمل، 15. إساءة،  16. العنف القائم على النوع االجتماعي / العنف 

ضد املرأة، و 17. التحرش اجلنسي.

ولعّل الفكرة األكثر شيوًعا يف البحث الكمي هي أن مراجعة احملتوى وحتليله يعين بكل بساطة حساب 
الوترية اليت تستخدم بها الكلمة. ويقوم ذلك على الفرضّية اليت ترى أّن الكلمات األكثر تواترا هي تلك 

اليت تعكس االهتمامات األكثر أهمية. 

• التحليل الكّمي للمحتوى املتعلق بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان والتجارة	

تتألف املدّونة اليت اعتمدها فريق البحث الوطين من 13 وثيقة يبلغ جمموعها 661 صفحة. وإذا اعتربنا 
أن متوسط عدد الكلمات يف الصفحة هو 250 كلمة، فهذا يعين أن جمموع الكلمات يف كامل املدّونة يبلغ 
165250 كلمة، مل حيّدد فيها إاّل 204 رّد متوّقع فقط من قبل املصفوفة )X17 12(، مع العلم أّن النتائج 

املتعلقة بهذه العملية، كما هو مبنّي يف الشكل أعاله، تظهر غالبية الردود بـ«ال« كما هو موضح أدناه:

ومن املمكن أن نعترب أّن هذه النتائج قدمية تقريًبا، مع العلم أّن التقييم والتدقيق والتحليل القائم على 
النوع االجتماعي مل يكن من املفرتض تطبيقه على وثائق معينة مثل امليثاق الدولي.

ويستدعي هذا األمر عددا من التعليقات:

• النتائج املتعلقة بتحليل نصوص اجملال االقتصادي ضعيفة جدا. ففي مجيع هذه الوثائق، ال توجد 	
إشارة إىل املفاهيم والكلمات الرئيسية احمليلة على النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان. ويف الواقع، 
فإّن 191 إجابة من 204 مّت عّدها، أي ما يعادل حوالي 94  % من اجملموع، ومل تتّم مالحظة أّي إحالة 

باعتماد إحدى الكلمات الـ 17، على املفهوم واملبادئ املتفق عليها يف شبكة القراءة والتحليل الكمي.
• اإلشارة إىل النوع االجتماعي ليست منتظمة. فاإلجابة املتواصلة بـ«نعم« نتيجتها صفر. وقد مّتت 	

اإلشارة »يف بعض األحيان« إىل النوع االجتماعي يف قانون الشغل )3 مرات(، واتفاقية الشراكة )مرة 
واحدة(، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )3 مرات(. كما مّت 

تسجيل 4 إجابات »غري حمددة«.

وميكن تفسري ضعف هذه النتائج بعدة طرق:

• املواطنني 	 بني  املساواة  مبدأ  تعزيز  يف  ساهمت  اليت  الدستورية  التنقيحات  تلك  بعد  تنعكس  مل 
االقتصادي كما هو  اجملال  التشريعية، وخاصة يف  النصوص  املرأة يف مجيع  واملواطنات ومتكني 
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احلال، على سبيل املثال، يف اجملال السياسي؛ مما يعطي طابع عدم االنسجام بني القانون األساسي 
والتشريع االقتصادي. وسيكون من اجلّيد التفكري يف تعديل هذا التشريع يف املستقبل القريب. 

• املتعلقة 	 واألحكام  العمومية  الصفقات  وقوانني  الشغل  وقانون  االستثمار  قانون  يكون  أن  جيب 
باحلصول على التنازل واالستثمار يف األراضي التابعة للدولة هي النصوص األوىل اليت يتّم فيها 
إدماج التحليل واملبادئ القائم على النوع االجتماعي من خالل ختصيص حوافز تأخذ هذه املسائل 

بعني االعتبار. 
• ال يزال االنفتاح على األسواق اإلقليمية والعاملية ضعيًفا. ومل ترد اإلشارة إىل النوع االجتماعي إال 	

يف اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي. وسوف تكون هذه اإلحالة أكثر بروزا من خالل الربامج 
اليت توّلدت عنها من حيث أّن مقاربة النوع االجتماعي قد مّتت مأسسته يف السياسات والتشريعات 
يف مناطق كثرية من العامل، مثل أوروبا ولكن أيضا يف بعض البلدان اإلفريقية كما هو موّضح يف 

املؤشرات املتاحة. 
• التعاون بني دول منطقة التجارة احلرة العربّية الكربى GZALE ال يتطّرق إىل أي عالقة بني 	

التجارة والنوع االجتماعي. 

• املرحلـة الثانيـــة: القـــائمة املرجعيـــة للنـــوع االجتمـــاعي وحقـــوق اإلنســـان والتجـــارة 	
      التحليـــل النوعـــي للمحتـــوى )األداة 2(: 

بسبب   13 أصل  من  نصوص  بستة  فقط  لالحتفاظ  العينة  حبصر  السابقة  الكمية  املراجعة  مسحت 
اخنراطها املباشر يف اجملاالت االقتصادية والتجارية )قانون الشغل، وقانون الصفقات العمومية، واتفاقية 
احلصول  وامتيازات  لشروط  احملّدد  التنفيذي  املرسوم  االستثمار،  قانون  األوروبي،  االحتاد  مع  التعاون 
على األراضي التابعة للدولة واملوّجهة إلجناز مشاريع استثمارية والقانون الذي حيدد شروط وطرق 

استغالل األراضي الزراعية التابعة للدولة(. 

أيضا  متّثل  عناوين  أربعة  على  والتجارة  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  للنوع  املرجعية  القائمة  وتتوّزع 
املراحل الرئيسية لعملية التخطيط:

العام وحتليل الربنامج،  السياق     .i
إعداد الربنامج واسرتاتيجياته،   .ii

املتوقعة  النتائج  اإلجراءات /   .iii
الرصد والتقييم  .iv

مت استكشاف 44 مسألة، تتعّلق كّلها بإدماج النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان على املستوى الرباجمي. 
وتتمّثل هذه القائمة املرجعية يف استعراض نوعي أكثر تركيزا بسبب تنقيح القضايا املثارة والتحليل 
املعّمق الذي يتم إجراؤه يف هذه املرحلة من خالل اتباع نهج يتجاوز جمّرد عّد تواتر الكلمات ألّن نتائجه 
ميكن أن تكون مضّللة عن قصد أو عن غري قصد أو غري ذات أهمية كبرية حتى بالنسبة للتحليل الكمي.
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اجلــــدول : 1.3

حتليل احملتوى النوعي للنوع االجتماعي وحقوق االنسان يف اجلارة )األداة 2(: 

نعم ال جزئيا مرارا  ال
يتطبق

 غري
حمدد

0 0 0 0 44 0 قانون العمل
0 0 0 0 12 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 17 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات
0 0 0 0 10 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة
0 0 0 0 5 0 املتابعة والتقييم
0 0 0 0 44 0 قانون املشرتيات العامة
0 0 0 0 12 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 17 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات
0 0 0 0 10 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة
0 0 0 0 5 0 املتابعة والتقييم
0 0 0 0 44 0 قانون االستثمار
0 0 0 0 12 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 17 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات
0 0 0 0 10 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة
0 0 0 0 5 0 املتابعة والتقييم
0 0 0 0 40 0 اتفاقية الشراكة
0 0 0 0 11 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 16 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات

0 0 0 0 9 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة

0 0 0 0 4 0 املتابعة والتقييم

0 0 0 0 44 0 مرسوم حيدد شروط وأحكام امتياز األراضي اململوكة للملك اخلاص بالدولة 
لتنفيذ املشروعات االستثمارية

0 0 0 0 12 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 17 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات
0 0 0 0 10 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة
0 0 0 0 5 0 املتابعة والتقييم
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0 0 0 0 44 0 قانون حيدد شروط وأساليب استغالل األراضي الزراعية يف اجملال اخلاص بالدولة
0 0 0 0 12 0 السياق العام للمشروع
0 0 0 0 17 0 إعداد الربنامج واسرتاتيجيات
0 0 0 0 10 0 اإلجراءات / النتائج املتوقعة
0 0 0 0 5 0 املتابعة والتقييم

يعترب هذا التقييم مرحلة ثانية ُيفرتض أن يتم فيها، على األقل، اكتساب بعض املبادئ املتعلقة بالنوع 
االجتماعي. ويف الواقع، فإّن عّد وحتليل اإلشارات إىل النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان حسب كل باب 
باستخدام التأشري املخّصص للتحليل النوعي يعطي نتائج قريبة من تلك اليت مت احلصول عليها خالل 
املرحلة األوىل كما هو موضح يف اجلدول 1.3 وبالفعل، وكما هو متوقع، فمن البديهي أن تكون نتائج 
هذا االستعراض مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بتلك النتائج اليت مت احلصول عليها يف االستعراض األول. وال 
السياقية  العناصر  تتعامل مع  أن  بأخرى  أو  االجتماعي بطريقة  النوع  إىل  اليت ال تشري  للوثائق  ميكن 
والربامج واإلجراءات وبالتالي ال ميكن تقييم النتائج وفًقا لذلك. ومل يرد أّي اهتمام بالنوع االجتماعي 
إال يف اتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي ومل يكن ذلك من خالل التنصيص على هذه املسألة، باعتبار 
حمدودّية حضورها، بل بالربامج اليت توّلدت عنها، وعملية تأطريها، وتنفيذها وتقييمها. ويبقى النهج 
مرحلة  أي  يف  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  تراعي  مل  اليت  األخرى  الوثائق  مجيع  عن  متاما  غائبا 
من مراحل العملية ويؤكد هذا األمر القطيعة احلاصلة بني القوانني الوطنية أو القطاعية وعدد من 
االلتزامات  اعتبار  دون  االجتماعي  النوع  اسرتاتيجيات  حتى  أو  األساسي  كالقانون  الوطنية  الصكوك 
الدولية امللزمة للجزائر من خالل أحكامها )مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة). 
ومع ذلك، فإّن هذه النتائج ليست عدمية الفائدة. بل على العكس من ذلك، ألّنها تظهر أّن اجلزائر قد 
انطلقت فعال يف اإلصالحات الدستورية )2008، 2012، 2016(، ووضع اآلليات ذات الصلة واعتماد السياسات 
التدرجيي ملبادئ  املزيد من اجلهد من أجل اإلدماج  يف إطار عملية حتول مؤسسي ولكّنها مدعّوة لبذل 
املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان. وتعترب مسألة ادماج النوع االجتماعي مسألة أساسية ستجد مكانها يف 

عملية االنتقال اليت جيب تعزيزها. 

املرحلــــة الثـــالثـــة: سلسلــة النــوع االجتمــاعي )األداة 3( 
 

مت حتليل العينة باستخدام فئات املنهجية املقرتحة من مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث. ويقّدم 
امللحقان 1 و2 التفاصيل حسب كل وثيقة. 

إن استخدام )األداة 3( مثلما هو احلال مع األدوات األخرى – يكتسب أهميته أكثر من خالل احلاجة إليه 
2، والذي ميكن تعميق  1 و  التقييم املنجز يف املرحلتني  التقييم التدرجيي مثلما هو احلال مع  يف إمتام 

عملية تقييم نتائجه وحتسينها من خالل سلسلة النوع االجتماعي. 



22

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

ويربز التحليل الذي أجري على مجيع وثائق العينة أّنها تتجاهل بشكل جوهرّي بعد النوع االجتماعي أي 
عمياء أو هي حمايدة جتاهه ولكن مع بعض الفروق الدقيقة. 

ونظراً لعدم وجود طموحات أخرى غري التعريفات اجلمركية، فإن االتفاقية املربمة مع منطقة التجارة 
احلّرة العربّية الكربى GZALE وتلك املوّقعة مع تونس ال ميكن أن توّلد إال تأثريات جتارية. وال يوجد أّي 
برنامج معروف، أطلقه القطاع العام أو اخلاص، ومّت ختصيصه ملسألة النوع االجتماعي يف إطار املغرب 
العربي. ومع ذلك، فإّن مجيع النصوص املدروسة بال استثناء ال تتضّمن دفاعا صرحيا أو ضمنّيا عن املرأة 

ضّد أشكال التمييز اليت تواجهها.  

وتسّجل 4 وثائق من أصل 6 جتاهال مفهوم النوع االجتماعي، ذلك أّنها ال متتلك القدرة على التحديد أو 
التعرف على فرق مفيد له عالقة بالنوع االجتماعي، إذ تشري هذه الوثائق إىل جمموعات دون حتديد إن 
كانت من النساء أو الرجال أو متييز بينها وفقا للنوع االجتماعي أو البنية القائم على النوع االجتماعي 

وتوزيع العمل داخل األسرة واجملتمع )عمياء عن النوع االجتماعي(.

وحتيل 5 من بني 6 من هذه الوثائق على املعايري واألدوار والعالقات بني اجلنسني ولكن دون أن يكون لذلك 
أّي تأثري )هي حمايدة جتاه النوع االجتماعي(.  وال تتجّلى بعض مظاهر مراعاة النوع االجتماعي إال يف 
قانون الشغل اجلزائري واتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي. أما بالنسبة إىل األّول، فإّن هذه املراعاة 
ال تتعلق بالتجارة ولكن ببعض اجلوانب ذات الصلة بالتمكني االقتصادي وبالتحديد على مستوى حتقيق 
املساواة يف بعض احلقوق )العمل، األجر واحلقوق االجتماعية األخرى ذات الصلة(. ولكن بعض أحكام 
النوع االجتماعي« ومتوافقة متاما مع االزدواجية املوجودة يف  القانون ال تزال يف خانة »سليب جتاه  هذا 
بعض القوانني اليت تستخدم معايري وأدوار وقوالب منطّية جنسانّية لتعميق أشكال التمييز بني اجلنسني 
بالتالي  للمرأة وجيب  بالنسبة  اليت تعترب صعبة  املهن  أو بعض  الليلي  للعمل  بالنسبة  مثلما هو احلال 

محايتها منها ألّنها امرأة. 

أما الثاني، فهو اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي اليت تدمج صراحة بعد النوع االجتماعي يف جمال 
املوارد باعتبارها ضرورّية لتحقيق  املعايري واألدوار والوصول إىل  الوعي بأهمية  االقتصاد والتجارة مع 

أهداف املشروع )متكيفة مع النوع االجتماعي(.

وعلى املستوى الرباجمي، فإّنها نادراً ما حتتوي على مقاربة النوع االجتماعي الواعي وبالتالي فإّنه ال يكون 
مستجيبا وال حتويلّيا.  
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املرحلـــة الرابعـــة: القـــائمــــة املرجعيـــة للتجـــارة العـــادلــــة )األداة 4(

إن تطبيق املبادئ العشرة اليت تقوم عليها هذه األداة املتعلقة بالتجارة العادلة يعطي نتائج تتسق متامًا 
مع بعض املبادئ املتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق االنسان. فقد مّت احرتام 4 مبادئ من أصل 10: خلق 
الفرص )املبدأ 1(، عدم تشغيل األطفال والعمل القسري )املبدأ 5(، وااللتزام بعدم التمييز واملساواة بني 

اجلنسني )املبدأ 6( وظروف العمل الالئقة )املبدأ 7(. 

ومل يتّم إدراج املبادئ الستة األخرى املتعلقة بالتجارة العادلة وتعزيزها والتسعري العادل يف النصوص 
اليت مت فحصها.  

 القــــائمـــة املرجعيــــــة للتجـــارة العـــادلـــة

املبــــــادئ مفـــاتيح اإلجــــــابة
ال أحيانا نعم قانون العمل

أحيانا  املبدأ 1: خلق الفرص ... 

أحيانا  املبدأ 2 : الشفافية واملساءلة 

أحيانا  املبدأ 3: املمارسات التجارية العادلة 

أحيانا  املبدأ 4: التسعري العادل   

نعم   املبدأ 5: عدم تشغيل األطفال والعمل القسري

أحيانا  املبدأ 6: االلتزام بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي  
للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات

أحيانا  املبدأ 7: ظروف العمل الالئقة  

أحيانا  املبدأ 8: تطوير املهارات 

أحيانا  املبدأ 9: تعزيز التجارة العادلة 

أحيانا  املبدأ 10: احرتام البيئة 
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النــوع االجتمــــاعي وقطــاع التجــــارة: اجلـزء الثــالـث :	
االستنتــاجــــات والتوصيــــات 	 	 	

1. اإلجنـــــــــازات

• احلقــــوق القــانونية واحلقـــوق اإلنســـانيــــة	

حقوقهن  تعزيز  مثل  واإلنسانّية  القانونية  النساء  حقوق  من  و2016   2008 عام  دستور  تنقيحات  عززت 
الدستور  القرار. وقد أدت أحكام  الشغل وحق وصوهلّن إىل مناصب  السياسية، وتكافؤ فرصهّن يف سوق 
الوصول  املنتخبة وشجعت أيضا على تعزيز قدرتهّن على  املرأة يف اجلمعيات  املنقح إىل حتسني متثيل 
إىل مناصب املسؤولية يف املؤسسات العمومية ويف اجملال االقتصادي العام. ويكفل الدستور احلق يف العمل 
ويلزم مجيع أرباب العمل بضمان املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي، بغض النظر عن النوع االجتماعي. 

2005)13( بإدراج عناصر املساواة بني النساء والرجال. وقد مّت إحراز  ومسحت مراجعة قانون األسرة لعام 
تقّدم يف مجلة من املسائل منها سّن الزواج، الذي أصبح حمّددا بالنسبة للنساء والرجال، والزواج باملوافقة 
احلرة. كما مّت تسجيل تقّدم على مستوى حرية التنقل، واختيار حمّل اإلقامة املمنوح للزوج فقط من 
قبل. وتتوافق هذه األحكام مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. ويسمح قانون 
اجلنسية اجلديد)14( لألم بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا وإىل الزوج عن طريق الزواج. ومت إلغاء واجب الزوجة 
يف طاعة زوجها. ومبوجب مبدأ احلرمة، يعاقب القانون التحرش اجلنسي. كما تتعامل النصوص مع 

الزوجني بشكل متساٍو. وأصبح هلما اخليار بني الفصل يف األمالك وامللكية املشرتكة.  

ونّص قانون التجارة صراحة يف املاّدة 8 منه، على التمكني االقتصادي للمرأة التاجرة واستقالهلا التجاري 
حني أشار اىل أن » تلتزم املرأة التاجرة شخصيًا باألعمال اليت تقوم بها حلاجات جتارتها«.

مينح األمر رقم11-03  بتاريخ 26/08/2003 املكّمل واملعدل مبوجب األمر04-10 املؤرخ 26 أوت 2010 بشأن 
النقد والقرض)15(، املواطنني اجلزائريني احلق يف فتح حساب بنكّي ويسمح ألّي شخص يتم رفض فتح 
حساب ودائع له من قبل عدة بنوك، أن يطلب من بنك اجلزائر أن يعنّي له بنكا لفتح مثل هذا احلساب. 
ويهّم هذا اإلجراء النساء والرجال دون متييز. كما ميكن ألي امرأة فتح حساب بنكّي باعتباره ميّثل حجر 

الزاوية يف متكينها االقتصادي. 

13 .https://droit.mjustice.dz/code_famille.pdf :2005 قانون األسرة لعام  
14 .https://www.joradp.dz/trv/anat.pdf :2007 ،قانون اجلنسية اجلزائرية  
   اجلريدة الرمسية عدد 50. 15
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• املستــــــوى الرباجمــــي:	

أفادت اإلصالحات االقتصادية املتعلقة بفتح اجملال للمبادرة اخلاصة يف أواخر الثمانينات، النساء والرجال 
بشكل غري متساو، حيث تعترب نسبة مشاركة اإلناث من أدنى املعدالت يف العامل، وهي أقل بأربع مرات من 
نسبة الرجال. ويزداد األمر تناقضا عندما ندرك أّن أكرب نسبة من امللتحقني/ات باجلامعات خالل العقد 
املاضي هّن إناث. ويعمل األداء االجتماعي واملؤسسي بذلك على جتميد اإلمكانات االقتصادية اهلامة اليت 
ميكن أن تطلق مزيًدا من النمو مع العلم أن عدًدا كبرًيا من النساء احلاصالت على شهادات عاطالت عن 

العمل أو يقتصر نشاطهّن على املهام املنزلية. 

يف  املرأة  جتدها  اليت  والصعوبات  االجتماعي،  النوع  على  القائمة  النمطية  القوالب  يف  احلواجز  وتتمثل 
لبدء  أساسّيان  والعقار؛ وهما شرطان  املال  اإلنتاج مثل رأس  الوصول إىل األسواق باإلضافة إىل عوامل 
العمل. ثّم إّن األحكام املنظمة لعملية احلصول على القروض، بنصها احملايد، ال تكفي للوصول املتساوي 
اليت متتلكها  الفعلّي ألّن األصول  للمرأة يف مستواه  أمر غري مالئم  القروض  للتمويل. فاحلصول على 
اليت  اجملتمع  يف  ملكانتها  نظراً  الرجال  ميلكه  مما  بكثري  أقّل  هي  البنوك  تطلبها  اليت  بالضمانات  للوفاء 
تفرض عليها قيودا منزلّية، وثقافية متصلة بقلة اخلربة لديها وهو ما تعتربه البنوك من باب املخاطرة.

• املستـــوى التنظيمــــــي:	

يشجع الدستور على االرتقاء باملرأة إىل مناصب املسؤولية، داخل اهلياكل واإلدارات العمومية، ولكن أيضا 
يف املؤسسات العمومية وذلك عن طريق التشجيع على تعيينها يف مناصب املسؤولية مثل جمالس إدارة 
هذه املؤسسات. وقد أظهرت تصورات خمتلف املستجوبني/ات من خالل التقييم نتائج مثرية لالهتمام، 

براجمّيا وتنظيمًيا. 

كما مسح لنا هذا التقييم باكتشاف نّية املنظمات اليت مت تقييمها يف اجلزائر يف دمج النوع االجتماعي 
يف ختطيط وتنفيذ هذه الربامج واملشاريع، وال سيما على املستوى الرباجمي والتنفيذي. 

2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم مـــا حتقيـــق العديـــد من اإلجنـــازات:

األسرة.  قانون  يف  الواردة  التمييزية  األحكام  هي  املرأة  متكني  دون  حتول  اليت  الرئيسية  العقبة  إّن 
وذلك رغم مراجعته عام 2005، واليت خففت إىل حد ما من التمييز ضّد املرأة دون حمو أوجه التفاوت 
الزواج. فلئن كانت  إنشاء عقد  تزال بعض اإلخالالت قائمة يف  املذكورة سابقا بني اجلنسني. وال 
املرأة متتلك حق االختيار بني نظام الفصل يف املمتلكات الذي يسمح هلا، من حيث املبدأ، بإدارة مرياثها 
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حبرية وبني نظام األمالك املشرتكة، فإّن احلقوق الشخصية وفقا لقانون األسرة ال تزال مشوبة 
بالتمييز، ومتنع املرأة من أن تعيش بشكل كامل متكينها االقتصادي. ويتجلى ذلك يف احلفاظ على 
مبدأ تعدد الزوجات الذي يقوض هذا التمكني؛ وقدرة األزواج على حتويل أمالك زوجاتهم لفائدتهم.

وال يزال قانون األسرة يعاني من التمييز، مما مينع املرأة من عيش متكينها االقتصادي بشكل كامل. 
ويتجلى ذلك يف الزواج املبكر الذي ميارس يف الوسط الريفي، وعدم قدرة املرأة على الزواج مبفردها 
دون تدخل الولّي، ومنعها من احلصول على الوصاية على أطفاهلا مع والدهم يف نفس الوقت، وحصوهلا 
على نصف ما يعود للذكر من املرياث، وتعرضها للطالق من طرف واحد على يد زوجها. كل هذه 

القواعد احلتمية يف قانون األسرة جتعل املرأة تقبع يف منزلة أدنى من منزلة الرجل.

كما توجد أيضا عقبات واقعية تتعلق بثقل التقاليد واألحكام املسبقة االجتماعية الثقافية اليت ال 
تستطيع معظم النساء التخّلص منها رغم حقوقهن االقتصادية.

ويبدو أن التقدم الذي أحرزته املرأة يف جماالت السياسة والتعليم والتكوين مل يكن له إاّل تأثري ضئيل 
للغاية على متكينها االقتصادي. فرغم حصوهلّن على حّظ من التعليم يساوي أو يتجاوز أحيانا حّظ 
وعلى  األعمال(.  وريادة  العمل  )سوق  االقتصادي  اجملال  يف  للتمييز  يتعرضن  النساء  فإن  الرجال، 
الرغم من الزيادة الطفيفة، فإن النسب ذات الصلة يف اجملال االقتصادي تربز فجوة آخذة يف االتساع 
الوقت ذاته، على جمتمع تهيمن عليه األفكار  النساء والرجال. ويعترب هذا االختالل مؤشرا، يف  بني 
الرجعّية، وجيد صعوبة يف مراعاة بعد النوع االجتماعي يف مشروعه االجتماعي. وهو أمر له تكلفته 

على املستوى االقتصادي البحت كما أّنه ميّثل تنازال عن الرفاه. 

3. االستنتـــــاجــــــات العـــامــــــة

النوع  املرأة يف االقتصاد والتجارة ومكانتها من منظور  العمل مدفوعا برغبة يف حتليل وضع  كان هذا 
االجتماعي وحقوق اإلنسان وذلك على أساس منهجية وأدوات وشبكات للقراءة والتحليل تكون خاصة 

بهذا املوضوع. 

وتعّلق األمر بوصف عملية متكني املرأة باستخدام املفاهيم املناسبة. وُينظر إىل االقتصاد يف هذا العمل كحجر 
الزاوية هلذه العملية مع العلم أن التمكني يعطي للنساء والرجال الذين يتمتعون به املزيد من االستقاللية 
تداخل  يف  املرأة  متكني  عملية  تكمن  ذلك،  ومع  اآلخرين.  مع  عالقاتهم  ويف  اخلاصة  حياتهم  يف  واحلرية 

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

من  للعديد  وفقًا  املرأة  حقوق  يف  النظر  األعلى،  القانون  باعتباره  الدستور،  أعاد  القانوني،  املستوى  وعلى 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية بشأن حقوق اإلنسان واحلقوق اخلاصة باملرأة اليت صادقت عليها 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

اجلـزائــــــــــــر

البالد )متت املوافقة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت ُتسمى أيضًا سيداو، خالل 
املتوقع هلذا  األثر  وإّن   .)1981 3 ديسمرب  النفاذ يف  1979، ودخلت حيز  18 ديسمرب  العامة يف  دورة اجلمعية 
التقدم الدستوري احلقيقي هو أواًل وقبل كل شيء التمتع باحلقوق من جانب أصحاب احلقوق أنفسهم، ويف 
هذه احلالة النساء، ولكن أيضًا حتديد دور ومسؤوليات أصحاب/صاحبات االلتزامات بتنفيذ هذه احلقوق 

ومحايتها واحرتامها، وهي األسرة والدولة ومؤسساتها أو اجملتمع بشكل عام.

ويفرتض هذا األمر حدوث تغيري يف السلوك الفردي والشامل للسكان وممارسات اإلدارة، وعامل السياسة 
بشكل  القانونية  املدّونة  على  و2016   2008 لعامي  الدستورية  التنقيحات  تأثري  يعكس  وال  واالقتصاد. 
دائم روح االتفاقيات املصادق عليها وروح الدستور. فالقوانني احمللية تستغرق وقتا طويال حتى تنصهر 

بإخالص يف روح الدستور اليت تكون أحكامه من النوع التحويلي. 

السياسية، قد مت  الذي مارسه رئيس اجلمهورية، والذي نتج عنه تعزيز احلقوق  السياسي  إن الضغط 
جتسيده بتخصيص ثلث املقاعد يف الربملان لصاحل املرأة، ولكنه مل حيدث صدى كافيا يف بقية اجملال 
الوقت  لبعض  األمر  هذا  تطّلب  حقيقة  إىل  األرجح  على  التشرذم  هذا  يعود  وقد  الدستوري.  القانوني 

لتكييف جمموعة القوانني وإصالح املؤسسات وفقًا للروح اجلديدة للدستور. 

جيد  األسرة  هيكل  أّن  ذلك  األبوي،  للنظام  خاضعا  يزال  ال  الذي  نفسه،  اجملتمع  من  القوى  هذه  وتربز 
مصلحته يف استنساخ التقسيم النمطي للعمل بني اجلنسني. إّن أشكال املقاومة والقوالب النمطية، اليت 
ال تزال قوية، تعتمد يف جانبها املؤسسي على قانون األسرة، مبا يف ذلك نسخته اجلديدة، اليت مل تتخّلص 
بعد من اخللفيات اجلامدة يف بعض تفاسريها للشريعة اإلسالمية. ويسلط هذا املثال الضوء على عدم 
متاسك املنظومة القانونية برمتها كأداة شاملة للحوكمة والبنية الفوقية باعتبارها انعكاسًا مالئما 

مليزان القوى.



28
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اجلـزائــــــــــــر

4. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 

قــــاعــــدة التوصيــــات ذات األولويــــة

املساواة بني اجلنسني، حقوق اإلنسان والتنمية

اجلهات املتدخلة/املؤسسات املعنية املدى التوصيــــــات
احلكومة، والوزارات، واملؤسسات العمومية واخلاصة مبا يف ذلك 
السياسية،  واألحزاب  واجلمعيات،  الثانوية،  واملعاهد  اجلامعات، 

والبلديات والواليات ....

يف املدى 
القريب

حقوق  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حول  معلومات  توفري 
اإلنسان من خالل نشر وتعميم املمارسات اجليدة حول هذه 
ذلك  يف  مبا  الفاعل،  اجلهات  من  املزيد  إشراك  عرب  املسألة 
املثال:  )على سبيل  والوالية  البلدية  السلطات احمللية مثل 
تطوير وتوزيع الكتب املدرسية / الكتيبات اليت يتّم تقدميها 

جماًنا، وتكون متاحة أيًضا عرب الويب(. 
اإلدارية،  والسلطات  والنقابات،  واجلمعيات،  احملاكم، 

)الشرطة والدرك،( البلديات، الواليات 
للمرأة،  األساسّية  احلقوق  حلماية  املوجودة  اآلليات  تفعيل 
يف  املرأة  على  املرتكب  العنف  ضد  شرطة  جهاز  إنشاء  مثل 

الشوارع
احلكومة، اجمللس الشعيب الوطين، جملس األمة، األحزاب 

السياسية ....
يف املدى 
املتوسط

)رفع  األسرة  قانون  يف  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء 
مجيع  على  القضاء  اتفاقية  من   16 املادة  على  التحفظ 

أشكال التمييز ضد املرأة(
واملسؤولون  العامون  واملديرون  املؤسسات،  رؤساء  احلكومة، 

اآلخرون ...
املرأة يف مجيع اجملاالت، ال  اإلجيابية جتاه  اإلجراءات  تعزيز   
سيما يف امليادين اليت تغيب فيها املرأة مثل التمثيل داخل وخارج 

البالد وجمالس اإلدارة ...
احلكومة، اجمللس الشعيب الوطين، جملس األمة، األحزاب 

السياسية
يف املدى
البعيد

واملتجاهلة  القوانني احملايدة  االجتماعي يف مجيع  النوع  دمج 
وغري املراعية للقضايا القائم على النوع االجتماعي 

القضائية  واهليئات  والشركات  والوزارات،  احلكومة، 
واإلدارية العامة واخلاصة واجلمعيات 

املرأة من  املمارسات الضارة ضّد  ضمان القضاء على مجيع 
أجل حتسني حتول اجملتمع عن طريق إنشاء هيئة وطنية 
النوع  على  القائمة  التمييزية  املمارسات  ورصد  ملكافحة 

االجتماعي.
النـــــــوع االجتمـــــاعي والتجــــــــــارة

وزارة التشغيل، وزارة التضامن يف املدى 
القصري

حتسني مرونة وقت العمل
الوزارات القطاعية )التجارة والصناعة والزراعة( مرافقة املؤسسات اململوكة للنساء خالل مرحلة البدء

املشاريع  تنمية  وكاالت  العقارية،  الوكالة  البنوك، 
الصغرية واملتوسطة يف املدى 

املتوسط

بشكل  الناشئة  الشركات  لتشجيع  األعمال  مناخ  حتسني 
عام.

وزارة املالية، البنوك، الوكالة العقارية، وزارة التضامن تقديم حوافز حمددة للنساء )القروض والضرائب(

منظمات أرباب العمل، اجلمعيات النسائية، البنوك
يف املدى 
الطويل

فرص  إىل  للحاجة  امللّبية  األعمال  ريادة  من  اخلروج 
استثمارية أكرب 

منظمات أرباب العمل واملنظمات النسائية  منظمات  مجيع  يف  األعمال  بسيدات  خاصة  أقسام  إنشاء 
أرباب العمل


