
1 
 

 الجــمهورية الجــــزائرية الـــديمقراطية الشــــعبية

 

 

 

 

 

 

 إجتماع حول المساواة في النوع االجتماعي
 

 كلمة السيدة مونية مسلم سي عامر

 وزيرة التضامن الوطني و األسرة و قضايا المرأة
 

  نيويورك

   2015سبتمبر   27

 

Submitted in the context of the Global Leaders’ Meeting on Gender Equality 

and Women’s Empowerment, but not delivered in person. 



2 
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم

  

 فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد قسي جينبينج،

 السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، 

 السيدة بليمزيل مييومبو نقوسوكا، المديرة التنفيذية لألمم المتحدة للنساء،

 السيدة جرترود منقيال، األمينة العامة للمنتدى العالمي الرابع للنساء، 

 السيدات و السادة،

 الحضور الكريم،

 

لتنظيم مؤمترا باألمم  ،امسحوا يل أن أعرب عن إرتياح اجلزائر هلذه املبادرة السعيدة
اإلجنازات احملققة منذ املؤمتر العاملي الرابع حول املرأة املنعقد يف املتحدة، هبدف الوقوف عند 

 حول الثالثية "مساواة و تنمية و سلم".1995يف سبتمرب  ،بيجينغ
 

صة التحدث عن جتاربنا بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ و مينحنا هذا اللقاء، فر 
الذي تبنته بلداننا و يسمح لنا بتقييم التقدم احملرز و حبصر الصعوبات اليت ما زالت تعرقل 

 ترقية املرأة و متكينها.
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 سنة، مرحلة جد هاّمة  20لقد مّيزت القرارات و املقررات اليت مت تبنيها منذ 
 قضايا املرأة يف العديد من البلدان. ريإستعملت كمحرك لتطو حيث 

 

لكّنين، سأركز مداخليت حول اإلجراءات املتخذة من قبل اجلزائر لتجسيد اإللتزامات 
ال  الذياليت تعهدت هبا يف الكثري من اجملاالت مبا فيها الفضاء املخصص للطفلة الصغرية 

 هود بالدي على املستويني الوطين جميكن فصله عن فضاء األسرة و سأحتدث عن 
 حلفظ السلم و األمن الدوليني. ،و اإلقليمي

 

ففي جمال املساواة، مت اإلستثمار بصفة مستفيضة يف التمدرس و باألخص يف تربية 
الطفلة الصغرية، ألّن اإلهتمام ينبثق عن اإلرادة السياسية الرامية إىل تطوير الذهنيات يف 

 ألدوار اإلجتماعية بني اجلنسني يف اجملتمع.سياق التكامل الضروري ل
 

و من هذا املنظور، ال ميكننا أن نقّلل من حجم اجلهود املعتربة املبذولة و اليت تلقي 
 نلمسها اليوم بالتأكيد.  كمابضالهلا على مسار اإلدماج اإلجتماعي و املهين للمرأة  

األنثوي يف مجيع اجملاالت املتعلقة خر بالتنامي الفعلي للتأطري تو ميكن للجزائر أن تف
 رة يف ميدان التكوين و الوصول إىل املعرفة.قر بسياسة املساواة امل

 

كما أن ذات اجلهود، مت تركيزها على اإلطار التشريعي و التنظيمي الذي عرف 
إصالحات بصفة دورية أخذت بعني اإلعتبار تطلعات املرأة و مطالب مجعيات اجملتمع 

 فتح جمال مشاركة املرأة يف مسارات إختاذ القرار.املدين، ممّا 
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يف اجملالس املنتخبة و يف اجمللس الشعيب  املرأة و جتّلت هذه املشاركة بتنام فائق لتمثيل
ما يعادل  أي 2012من املقاعد منذ  % 31,6الوطين باألخص الذي حتتل فيه املرأة 

ليا يف حتيني الرتسانة القانونية هبذا عأربع مرات نسبتها يف التشريعات السابقة : فهي تسهم ف
 التواجد املتمّيز.

 

مت تعزيز املساواة أيضا، بتقاسم السلطة األبوية اليت منحت بفضل تعديل قانون و 
األسرة و قانون اجلنسية للمرأة اجلزائرية إمكانية ممارسة مسؤولياهتا جتاه أطفاهلا القصر يف 

 حالة الطالق أو زواجها مع أجنيب.
 

صندوق إحداث نفسه، تعّزز هذا املبدأ لتستفيد املرأة املطلقة من   السياقو يف
إىل محايتها من كل أشكال العنف و احلفاظ على املصلحة الفضلى للطفل رامي النفقة ال

بسد الشغور احلاصل نتيجة عدم قدرة الطليق على دفع املستحقات املشروعة أو رفضه 
 القيام بواجباته حنو أطفاله.

 

سدت كذلك املساواة من خالل تعديل قانون العقوبات بإدراج تعريف دقيق و جت
هبدف احلد من كل أشكاله مبا فيها  ،و منه العنف األسري ،للعنف املمارس ضد املرأة

حىت اجملال اإلقتصادي مّس يف األماكن العامة و  التحرش اجلنسي و التلفظ الال أخالقي
 أجرها و اإلستيالء عليه.الذي ينجر عنه حرمان املرأة من 
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يف جمال التنمية، ال بد من مالحظة التطورات املعتربة احلاصلة يف ميدان متكني املرأة 
يف اجلزائر عن طريق تنويع أشكال التشغيل و إحداث نشاطات مدرة للدخل و تبسيط 

 سبل اإلستفادة منها.
 

لة بغرض مرافقة املرأة و تربز املكتسبات األخرية، تبيّن بالدي ميثاق املرأة العام
لتوفيق بني مسؤولياهتا األسرية و املهنية و هو يفسح يف ذات الوقت جمال مشاركة املرأة يف ل

 خمتلف هيئات التسيري يف املؤسسات و كذا التمثيل النقايب للدفاع عن حقوقها املهنية 
 و اإلجتماعية.

 

ضمان املشاركة  إلسرتاتيجية الوطنية املسطرة هبذا اخلصوص هدف مزدوج :لف
الكاملة للمرأة يف خلق الثروات الوطنية على كل املستويات و تأمني إستقالليتها اإلقتصادية 

 لتجنيبها مظاهر عدم اإلستقرار بل إجناح إدماجها اإلجتماعي.
 

على إستقرارها. أّما عن السلم، تعمل اجلزائر بإستمرار منذ اإلستقالل على احلفاظ 
، كانت بالدي تعيش أوقاتا مأساوية نتاج 1995بيجينغ يف سنة  مؤمترتزامنا مع و لنتذكر 

التطرف العنيف و اإلرهاب املخيف. و لقد أكد الوفد اجلزائري حينها على أمهية حماربة 
 هلا بغية إقرار السكينة و غرسها بني املواطنني.اصئهذه اآلفات بكل جدية و إست
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 ، ية، السيد عيد العزيز بوتفليقةة من رئيس الجمهور ر بمبادمنذ ذلك احلني، 
و بفضل سياسته الضامة و التشاركية املدعمة باهلبة الشعبية و نتيجة جتند املرأة ضد 

 2005سبتمرب  29اإلرهاب، صادقت اجلزائر على ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية يف 
 .، و كم له من داللةعن طريق اإلستفتاء الشعيب

 

و تبقى جمهودات احلكومة و الشعب مستمرة و حامسة يف هذا اجملال إذ ترتكز على 
 سياسة حماربة التطرف و تدعو أساسا إىل تطوير القيم احلضارية للسلم و الوئام 

 و التسامح.
 

و بالدي حتتفل بالذكرى العاشرة مليثاق السلم و املصاحلة الوطنية، هتنئ املرأة 
 مح هلا يف الوقت احلايل مبمارسة حرياهتا األساسية ساب األمن الذي ياجلزائرية نفسها بإستتب

 علىو املشاركة يف تنمية بالدها على قدم املساواة، حائزة على رتبة من بني أحسنها 
 الساحة الدولية.

 

ىل إلتزام اجملموعة الدولية ملواصلة إسنة،  20كما فعلته يف بيجينغ منذ فبالدي تنضم  
حقوق املرأة و وضع اإلسرتاتيجيات اليت من شأهنا العمل على حتسني العمل على ترقية 

 قضاياها.
 

أشكركم على حسن اإلصغاء، دمتم يف رعاية اهلل و حفظه و السالم عليكم و رمحة 
  و بركاته. اهلل تعاىل


