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 الدكيل القانوف فرع اؼباجستَت شهادة لنيل زبرجي حبث نتائج حصيلة اؼبتواضع العمل ىذا يعترب

 عنواف ربت كاف  كالذم ،العاصمة اعبزائر جبامعة داريةاإل كالعلـو اغبقوؽ بكلية الدكلية كالعبلقات

. العادية بالظركؼ اإلنساف حقوؽ اتفاقيات مع مقارنة اعبزائرية التشريعات يف اؼبرأة حقوؽ ضباية

 العميد ،ناصر ؿبمد بوغزالة الدكتور األستاذ اشراؼ ربت  2000 عاـ من بنوفمرب مناقشتو مت كلقد

 الدكتور ك رئيسا، دليلة فركوس الدكتورة األستاذة من اؼبشكلة العلمية اللجنة ماـأ ، الكلية ؽبذه السابق

  .جدا مشرفا بتقدير ،عضوا الطاىر رضبوف بن

 البحث جيل مركز عن الصادرة العلمية اؼبنشورات سلسلة ضمن البحث ىذا نشر من كيراد

 كمتطلبات العصر قضايا تلتمس اليت العلمية كالبحوث بالدراسات العربية اؼبكتبات إثراء العلمي،

 فيها شهدت مفصلية دبرحلة إليها اؼبتوصل النتائج تعميم ككذلك اإلسبلمي؛ لعاملا يف الواقع

 كاؿأش صبيع على القضاء اتفاقية اىل انضمامها مع سيما عديدة إصبلحات اعبزائرية التشريعات

  .1996 عاـ دبطلع النساء ضد التمييز

 ىذا بأف سباما مدركة اه،كيرض وببو ؼبا اؼبتواضع العمل ىذا يف كفقت قد أكوف أف اهلل أسأؿ 

. أخرل أقبلـ جهود يستلـز اؼبوضوع

 

 المل طالبي سرور. د
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: مقدمة

 تيقن قد الدكيل اجملتمع كوف العصر، قضية دبثابة الفارطة السنوات يف اإلنساف حقوؽ أصبحت

. األكلويات من حىت بل الضركريات من بات حقوقو شىت ك اإلنساف كرامة على اغبفاظ بأف أخَتا

 النساء فإف ،  خبلد بوشناؽ الدكتور تعبَت حد على جنس ؽبا ليس اإلنسانية الكرامة كانت كؼبا

. الرجاؿ مع اؼبساكاة قدـ كعلى اغبماية هبذه معنيات األخريات ىن

 أقطار سائر يف النساء بوضعية خاصا اىتماما اؼبتحدة األمم أبدت اؼبسألة، ىذه ألنبية كنظرا

. اؼبرأة حقوؽ ترقية ك ضباية على  نشأهتا منذ جاىدة كعملت اؼبعمورة

 ضباية إىل ترمي كاليت  كضعتها اليت  الدكلية االتفاقيات من اؽبائل العدد نقوؿ، ما على ككدليل

 الًتكيز دائما يعاد كاليت قبلها من اؼبنظمة  النساء حوؿ الدكلية اؼبؤسبرات ككذا اجملاالت كل يف النساء

 أكلوية ىذا يكوف أف كعلى اإلنساف حقوؽ جبميع متكافئا ك كامبل سبتعا النساء سبتع"  رةضرك على فيها

 ىذه على االعتداءات حملاربة البلزمة التدابَت كل بازباذ ربقيقها عليها   اغبكومات أكلويات من

.  " اغبقوؽ

                                                 
1 Voir Dr Bouchenak K.A. , Les droits de la femme à travers les textes universels des 

nations unies, observatoire national des droits de l’homme, 1995, p 10. 
األكلى عمى ضركرة تحقيؽ المساكاة بيف النساء ك الرجاؿ في كؿ مف ديباجتو، المادة  المتحدةّنص ميثاؽ األمـ    

 .كالخامسة  كالخمسكف
. 142ا البحث، ص ىذف ـ Iأنظر الممحؽ رقـ    
. 143ذا البحث، ص قمف  IIنظر الممحؽ رقـ أ  
، المرصد الكطني لحقكؽ (ج)ث، حرؼ جزء الثاؿينا، اؿمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف بؼلمـ ىائيةأنظر الحصيمة الف   

. 120، ص  1993 مبربت، س 1993كاف ج 24 لىإ 14 مف اإلنساف، مجمة حقكؽ اإلنساف، خاص بفيينا،
 : فمف بؾإعالأنظر    

Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 - 

15 Septembre 1995, paragraphe 23. 
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 عامة كانت كاءس اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات من العديد إىل اعبزائر انضمت التوجو، ؽبذا كمسايرة

 ،1962 أكتوبر 19 بتاريخ أم استقبلؽبا من األكىل الشهور منذ كذلك   اؼبرأة حبقوؽ خاصة أك
: ىي فيها طرفا اعبزائر تعد اليت اؼبرأة حبقوؽ اػباصة الدكلية فاالتفاقيات

 أكتوبر 19 يف اعبزائر عليها صادقت اليت 1919 نوفمرب 28 يف اؼبؤرخة األمومة ضباية اتفاقية 
1962 .
 19 يف اعبزائر عليها صادقت اليت 1948 يف اؼبعدلة الليلي النساء عمل حظر اتفاقية 

. 1962أكتوبر

 يف اؼبؤرخة ،  (100 رقم اتفاقية ) كالرجالية النسوية العاملة اليد بُت األجور يف اؼبساكاة اتفاقية 
. 1962 أكتوبر 19 يف اعبزائر عليها صادقت اليت 1951 جواف 29

 1958 جواف 25 يف اؼبؤرخة ، (111 رقم اتفاقية ) كالتوظيف العمل ؾباؿ يف التمييز عدـ اتفاقية 

. 1969 مام 22 يف اعبزائر عليها صادقت اليت

 ديسمرب 14 يف اؼبؤرخة ، (اليونسكو اتفاقية )التعليم ؾباؿ يف التمييز على القضاء اتفاقية 

. 1968أكتوبر 15 يف اعبزائر عليها صادقت اليت 1960

 18 يف اؼبؤرخة (1979 اتفاقية ) النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية 

. 1996 جانفي 22 يف  بتحفظ اعبزائر عليها صادقت اليت1979 ديسمرب

 ذبسد أف اإلمكاف قدر كحاكلت اؼبرأة حبقوؽ اؼبتعلقة الدكلية اؼبؤسبرات كل يف اعبزائر شاركت كما

. الواقع أرض على راتاؼبؤمت ىذه عمل برامج

 على القضاء اتفاقية إىل أخَتا اعبزائر انضمت ببكُت، النساء حوؿ الرابع اؼبؤسبر يف مشاركتها فبعد

 ىيئة 1997 مارس 29 يف كأسست سنة عشرة سبع داـ تردد بعد النساء، ضد التمييز أشكاؿ صبيع

 الوطٍت اجمللس كىي اؼبرأة قوؽح بًتقية اؼبتعلقة األمور بكل مكلفة اغبكومة رئيس لدل استشارية

  . للنساء

                                                 
"  خاصة"أما ... الحقكؽ المدنية ك السياسية لمداللة عف االتفاقيات التي كضعت لضماف " عامة"ستعممنا عبارة ا   

. فيي لمتعبير عف االتفاقيات التي كضعت خصيصا لضماف حقكؽ المرأة 
   فمسكؽ فمب ةدكجكالتفاقيات  التسمية الـنعتمد في تسمية ا 

    1997مارس  29المؤرخ في ،  98  -97فيذم رقـ  فالمرسـك الت مفية فاثاؿمادة ؿا نظرأ 
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 كفقا اعبزائر تقدًن ىو اؼبرأة، حقوؽ ؾباؿ يف ىاـ حبدث 1998 سنة سبيزت فقد ذلك إىل أضف

 صبيع على القضاء عبنة إىل ببلدنا يف النساء كضعية عن االبتدائي تقريرىا ،1979 اتفاقية من 18 للمادة

.   بسنة متأخرا جاء كلو ، النساء ضد التمييز أشكاؿ

 اجملتمعات كل مثل اعبزائر يف النساء كضعية إف: "... التالية الفقرة التقرير، ىذا يتضمن ما بُت كمن

 يف عليها اؼبنصوص اعبنسُت بُت اؼبساكاة إذ بالثنائية، سبتاز ةاإلسبلمي العربية الدكؿ دائرة إىل اؼبنتمية
 يف النساء كضعية ىبص فيما أما كالسياسية، اؼبدينة اغبقوؽ ؾباؿ يف دقيق كبشكل مضمونة الدستور

.  الشريعة من اؼبستوحى األسرة قانوف دبوجب مّنظمة فهي الشخصية اغبالة ميداف

 بنا كدفع ؽبا، اؼبتميزة كضبايتها اؼبرأة حقوؽ بوضعية التدرهبي اعبزائرم االىتماـ انتباىنا لفت لقد

 لطاؼبا اليت األسئلة على اإلجابة حملاكلة اجملاؿ، ىذا يف اعبزائرية اؼبمارسة يف أكثر التعمق ؿباكلة إىل

:  يف كاؼبتمثلة راكدتنا

 اليت اؽبدؼ أك يرةاألخ ىذه حملتول كىل اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات كافة على اعبزائر تصادؽ مل ؼباذا

 ذلك؟ يف سبب أك دكر إليو ترمي

 كاف بينما بتحفظات، كمرفق سنة عشرة سبع 1979 اتفاقية إىل اعبزائر انضماـ استغرؽ ؼباذا

 سالفة التعليم، ميداف يف التمييز مناىضة كاتفاقية األربع الدكلية العمل منظمة اتفاقيات إىل انضمامها

  ربفظات؟ إبداء دكف كمن النفاذ حيز دخوؽبا أك إبرامها تاريخ مع نةباؼبقار ما نوعا سريعا ، الذكر

 للدكلة دينا تعترب اليت اإلسبلمية كالشريعة اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات أحكاـ بُت التوفيق يبكن ككيف

 كاحدة كل نظرة أف منا أحد على ىبفى ال إذ الشخصية األحواؿ لقانوف إوباء كمصدر ، للدستور كفقا

 األخرل؟ عن متميزة اؼبرأة قوؽح إىل منهما

 قائمة مقارنة بدراسة القياـ الضركرم من أنو رأينا عملية، كبطريقة األسئلة ىذه كل على لئلجابة

: فصلُت إىل البحث خطة مقسمُت الداخلية، كقوانيننا اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات بُت ربليلية منهجية على

                                                 
إلى  ـتقديـ تقريرىا االبتدائي في غضكف سنة مف االنضما ؼمف الدكؿ األطرا 1979مف اتفاقية  18طمب المادة ت  

. 1996جانفي  22ية، ك الجزائر كما رأينا، انضمت إلييا في ؽىذه االتفا
  Rapport initial de l’Algérie au comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes, CEDAW/C/DZA/1,1er septembre 1998, p 12. 
. نظرأعالهأ   
  . 1996نكفمبر  28نية مف التعديؿ الدستكرم األخير المؤرخ في انظر المادة الثأ 
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 تشريعاتنا يف كمضمونة بسرعة اعبزائر تقبلتها اليت اؼبرأة حقوؽ إىل منو األول الفصل يف نتعرض

 كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ يف اغبقوؽ ىذه كتتمثل اؼبرأة، حقوؽ اتفاقيات شىت عليها نصت كما

. الثاني المبحث كالثقافية  االجتماعية االقتصادية، ،األول المبحث

 بذات قوانيننا يف مضمونة ليست اليت اؼبرأة حقوؽ لدراسة خصصناه فلقد ،الثاني الفصل أما

 يف ؿباكلُت األسرة، إطار يف اؼبرأة حقوؽ أم اؼبرأة، حقوؽ اتفاقيات ـبتلف هبا طالبت اليت الكيفية
 اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف يف النساء هبا ربظى الليت اػباصة الوضعية توضيح األول المبحث

 ألسباب خصصناه فلقد الثاني المبحث أما األسرة، ذاخل اؼبرأة حقوؽ ضباية يف يتميز ذبعلو كاليت

 اإلنساف حقوؽ اتفاقيات بعض أحكاـ تطبيق إلبعاد اعبزائر اتبعتها اليت القانونية كللوسيلة التمايز ىذا

 ؾباؿ يف اعبزائرية ارسةاؼبم تقييم إىل الخاتمة يف لنتوصل التحفظ، يف كاؼبتمثلة كنظرهتا تتطابق ال اليت

.  االقًتاحات بعض كإبداء   اؼبرأة حقوؽ ضباية
  

                                                 
 .ضمنا دراستيا في الفصؿ الثانيؼ ذ، إةرإطار األس نساء فيؿتتمتع بيا ا ب أفتي يجؿالحقكؽ ا ا عداـ   
لى إفقط دكف التعرض  لظركؼ العاديةاكع حقكؽ المرأة في التشريعات الجزائرية سيككف في لمكضدراستنا ف ا    

 .   الفارطة كضعية النساء في  الظركؼ االستثنائية التي شيدتيا بالدنا في السنكات
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  الجزائريةالجزائرية  التشريعاتالتشريعات  فيفي  المضمونةالمضمونة  المرأةالمرأة  حقوقحقوق  :األول الفصل

  الدوليةالدولية  لالتفاقياتلالتفاقيات  وفقاوفقا
 
 

 اعبزائرم اؼبشرع تقبلها اليت اغبقوؽ تلك ىي الفصل، ىذا إطار يف ؽبا سنتعرض اليت اغبقوؽ إف

 اؼبنظمة اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف مع تتوافق بطريقة الوطنية التشريعات ـبتلف يف عليها كنص

. ؽبا

 االجتماعية االقتصادية كاغبقوؽ كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ يف اغبقوؽ، ىذه حصر كيبكن

. كالثقافية

 االقتصادية اغبقوؽ ككذا مرتبطة حقوقا اعتربت ما كثَتا كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ كانت كؼبا

 للنساء كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ على األكؿ اؼببحث يف اغبديث نركز فسوؼ ،  كالثقافية االجتماعية

: الثاين اؼببحث ؿبور فستكوف كالثقافية االجتماعية االقتصادية اغبقوؽ أما اعبزائرية، التشريعات يف

 السياسية، ك اؼبدنية باغبقوؽ التمتع يف اؼبساكاة: األكؿ اؼببحث ػ

. كالثقافية االجتماعية االقتصادية باغبقوؽ التمتع يف اؼبساكاة: الثاين اؼببحث ػ

                                                 
نقكؿ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية ك العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  اـ لؿع ؿمؿدؿاك   

 .فيةقالثا ك يةاعتـاالقتصادية، االج
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 والسياسية المدنية بالحقـوق التمتع في المساواة : األول المبحـث

  
 للنساء كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ عن باغبديث البحث، ىذا يف اػبوض يف نبدأ أف ارتأينا لقد

 أف يف اغبق للنساء اؼبدنية اغبقوؽ سبنح إذ اإلنساف، حقوؽ لب تعترب قادنا،اعت حسب أهنا حيث

 ينجر كما القانونية باألىلية تتمتعن أف يف اغبق أم اجملتمع، كحىت القانوف أماـ كأشخاص هبن يعًتؼ

. آثار من ذلك عن

 بناء يف ةكاؼبساىم كجودىا فرض على تساعدىا بيدىا، كسيلة للمرأة السياسية اغبقوؽ تعترب كما

 لتحقيق كذلك لصاغبها لدكلتها العامة السياسة توجو تغيَت يف اؼبشاركة فرصة سبنحها كما دكلتها،

. األخرل حقوقها ـبتلف

   كالسياسية؟ اؼبدنية باغبقوؽ اعبزائرية القوانُت ـبتلف إطار يف النساء سبتع مدل فما

 

 المدنية بالحقوق التمتع في المساواة : األول المطلب

 كاليت جنسو كاف مهما اإلنساف بذات اؼبرتبطة اغبقوؽ من اجملموعة تلك اؼبدنية باغبقوؽ يقصد

 كل كفبارسة القانونية باألىلية يتمتع كأف القانوف، أماـ كشخص بو معًتفا يكوف أف يف اغبق لو تضمن

. ذلك غَت اىل الزكاج الشهادة، العقود، إبراـ كالتنقل، هبا، التمتع عن تنجر اليت النشاطات

 أم اؼبوضوع، ىذا يف بالتفصيل السباؽ كالسياسية، اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد كيعترب

 دكف عامة بصفة للمواطنُت اؼبدنية اغبقوؽ يقرر أنو دبعٌت ، عامة جاءت مواده أف إال ، اؼبدنية اغبقوؽ

 تعهد ضركرة على تنص اليت منو انيةالث اؼبادة عدا فيما اجملاؿ، ىذا يف النساء حبقوؽ خاصة مواد تكريس

 لواليتها كاػباضعُت إقليمها ضمن األفراد لكافة فيو اؼبقررة اغبقوؽ تأمُت ك باحًتاـ فيو  األطراؼ الدكؿ

 .اعبنس بسبب سيما ال نوع أم من سبييز دكف

 يف ساءكالن الرجاؿ مساكاة بضماف اغبايل العهد يف األطراؼ الدكؿ تتعهد: " الثالثة اؼبادة كتضيف
." اغبالية االتفاقية يف اؼبدكنة كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ جبميع االستمتاع حق

                                                 
 ,13 ,15 ,16 المادة: ف العالمي لحقكؽ اإلنساف، لمحقكؽ المدنية في مجمكعة مف المكاد المتناثرة لقد تعرض اإلعال   

7, 6 . 

 .26ك  12 ,13 ,14 ,16 ,23: أنظر المادة   

 .1989م اـ 16 ئر إلى ىذا العيد فيلقد انضمت الجزا  



  2000حقوق املرأة في التشريع الجزائري لعام   -سرور طالبي املل . د

 

  17 

 جاءت ػ كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد عمومية أم ػ كذلك األمر كاف كؼبا

 بالتعرض كذلك النقص، ىذا لتبليف 1979 لسنة اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية

. 16ك  15،  9 اؼبادة من كل خبلؿ من كالتخصيص، التفصيل من بأكثر اغبقوؽ من النوع ذالو

 خضوع مدل فما ، ربقيقو هبب ضركريا أمرا للنساء، اؼبدنية اغبقوؽ لذلك نتيجة كأصبحت

 النساء ربضي ىل:  أكضح بعبارة أك الداخلية؟ تشريعاهتا يف اغبقوؽ ؽبذه كذبسيدىا االلتزاـ ؽبذا اعبزائر

 الفرعُت نعتمد السؤاؿ ىذا على لئلجابة اؼبدنية؟ باغبقوؽ التمتع يف باؼبساكاة اعبزائرم القانوف إطار يف

  :اؼبواليُت

 اعبزائرية، القوانُت يف للنساء القانونية األىلية: األكؿ الفرع ػ

 .القانونية باألىلية النساء سبتع عن اؼبًتتبة اآلثار: الثاين الفرع ػ

 

 الجزائرية القوانين في للنساء القانونية األىلية : األول الفـرع

 اغبقوؽ اكتساب على الشخص قدرة مفهومها، يف اإلطالة كدكف ـبتصرة بصفة باألىلية يقصد

. الواجبات كربمل

 ،Sujet de Droit القانوف موضوع بصفتهم األشخاص إىل أك األفراد إىل سبنح األىلية كانت كؼبا
 النساء، يتمتع أف البديهي من فإنو التجارم أك اعبنائي اؼبدين، اجملاؿ ينظم كفالقاف ذلك كاف سواء

.  القانونية األىلية اكتساب حبق الرجاؿ، مثل مثلهن

 اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من عشرة السػػادسة اؼبادة اإلطار، ىذا يف نصت كلقد

  ."القانوف أماـ كشخص بو يعًتؼ أف يف اغبق فرد  لكل: "  كالسياسية

                                                 
الشعكب، ككؿ دإف اؿ: "... ، أعمف عمى المأل رسميا مايمي1986نساف في اإل لمؤتمر العالمي لحقكؽإثر انعقاد ا   
الرجاؿ كالنساء كالقضاء عمى مف أجؿ تحقيؽ المساكاة بيف ... باستمرار مطالبة باتخاذ إجراءات فكرية ك فّعالة انت ؾ

 : ظر فأ «ة قكؽ المدنيلحا ارقيؽ المساكاة في إطحا تـسيال ...  ساءالتمييز ضد الف
Nations Unies La Conférence Internationale des Droits de l’Homme? TEHERAN, IRAN - 

22 Avril / 13 Mai 1968, service de l’information, pp. 12 - 14. 
2  N. Saadi : la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par Fatima MERNISSI, éd.. 
Bouchène, Alger 1991, p 70. 

      1987فيفرم  03لقد انضمت الجزائر الى ىذا الميثاؽ في  
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 أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من ، 2 فقرة عشرة اػبامسة اؼبادة اغبق ذلك على كأكدت

 قانونية أىلية اؼبدنية، الشؤكف يف اؼبرأة األطراؼ الدكؿ سبنح: " يلي ما على بنصها اؼبرأة، ضد التمييز

 . "الرجل ألىلية مماثلة

 اؼبطالبة ؽبذه فهل الداخلية، القوانُت يف اغبق ىذا بتكريس تنادم الدكلية االتفاقيات كانت فإذا

 ؟ اعبزائرية القوانُت على صدل
 القانونية باألىلية التمتع يف كالرجاؿ النساء بُت سّول إذ القاعدة، ؽبذه اعبزائرم اؼبشرع امتثل لقد

 بقواه متمتعا الرشد سن بلغ شخص لكل"  بأنو تقر اليت  اؼبدين القانوف من 40 اؼبادة خبلؿ من كذلك

" اؼبدنية حقوقو ؼبباشرة األىلية كامل يكوف عليو وبجر كمل العقلية

: إما كوهنم ىي األشخاص أىلية من تنقص أف يبكن اليت األسباب فاف النص ىذا حسب

 العقلية، بقواىم متمتعُت غَت  -

. عليهم ز:احملجو أك  -

.  اغبقوؽ هبذه التمتع من سبنعهم بأحكاـ عليهم احملكـو أك  -

 فقرهتا يف اؼبادة نفس كحسب فهي اؼبدنية، اغبقوؽ مباشرة بأىلية للتمتع القانونية السن عن أما

.  كاملة سنة 19 الثانية،

 السن فيها تكوف ال كاليت اعبزائرية القوانُت عليها نصت اليت اغباالت بعض إىل اإلشارة بنا كذبدر

: يف كاؼبتمثلة سنة، (19) عشرة بتسعة ددةمح القانونية
:   الجزائرية بالجنسية التمتع أىلية 1 -

 سن بالغا يعترب:"  يلي ما على الرابعة مادتو يف  اعبزائرم اعبنسية قانوف نصّ  اؼبدين، القانوف خببلؼ

". العمر من سنة كعشرين إحدل بلغ أنثى أك ذكر شخص كل األمر، ىذا مدلوؿ حسب الرشد

 ، سنة 21  إىل اؼبدين، القانوف حسب سنة 19 من الرشد سن رفعت قد اؼبادة ىذه كانت كإذا
 ىذا إىل تعرضت اليت الدكلية االتفاقيات ـبتلف بتكريسو طالبت الذم اؼبساكاة دببدأ زبل مل فإهنا

                                                 
كرامتو كاالعتراؼ راـ فرد الحؽ في احت لكل: " مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف ك الشعكب 5كما تنص المادة  

  .  بشخصيتو القانكنية

   دنيلـا فك، المتضمف القاف1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75قانكف رقـ  

    حسب أحكاـ قانكف العقكبات 

 .1970ديسمبر  15المؤرخ في  70 - 86 ـؽر رـاأل  
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 بُت يزالتمي عدـ على حرصو أخرل مرة أّكد قد اعبزائرم اؼبشرع بأف يبلحظ لذلك، كنتيجة اؼبوضوع،

.  القانونية باألىلية التمتع يف كالرجاؿ النساء

:  الزواج أىلية 2-

 حيث اعبزائر يف شباره الكفاح ىذا كأعطى الزكاج، سن لرفع الدكلية احملافل يف النساء كافحت لقد

 وبدد كحاليا سنة، (16) عشرة ستة إىل كجددت سنة (15) عشرة خبمسة للبنت القانونية السن حددت

 سنة عشرة كشبانية للرجاؿ سنة كعشرين بإحدل الزكاج أىلية السابعة، مادتو يف اعبزائرم سرةاأل قانوف

 أك ؼبصلحة السن تلك بلوغ قبل بالزكاج ؽبما الًتخيص صبلحية للقاضي يبنح أنو إال للنساء، بالنسبة

.   ضركرة

 رقم اؼبتحدة لؤلمم ةالعاـ اعبمعية توصية نص مع متطابقة ىذه، السابعة اؼبادة اعتبار إذف يبكن

NU /Res  2018 (xx)  ، أدىن كحد سنة عشرة طبسة سن تقرر كاليت 1965 نوفمرب أكؿ يف اؼبؤرخة 

.   للزكاج

 للزكاج األدىن السن ربديد بضركرة تشيد األخرل ىي ،1989 لسنة الطفل حقوؽ اتفاقية أف كما

 مواصلة على كالنساء البنات إليقاؼ مباشرين عاملُت كاإلقباب الزكاج يعترب إذ سنة، عشرة بثمانية

.  تعليمهن

 الشباب عند الزكاج سن ارتفاع ظاىرة ذباىل يبكن ال اعبامدة، القانونية القواعد ىذه كأماـ كلكن

 حيث ،1987 يف 27,7 إىل 1977 يف 25,3 من الزكاج سن متوسط ارتفع للرجاؿ، فبالنسبة اعبزائريُت،

. استقر

                                                                                                   
بالشيادة  إلدالءسف ا، فإف 1970فبراير  25المؤرخ في  ( 70 - 22قانكف رقـ )ة المدنية الجزائرمؿاحؿا فكفاؽ بسح  

 .نوـالثالثيف ك ثةاؿباإلناث أك الذككر ػ أنظر المادة الث رـألا ؽعؿت ء، سكاةفس 21ىك 

، مف حيث أنيا تكضح فكرة حؽ تمتع مف قانكف المدني 40ة أكثر دقة مف المادة مف قانكف الجنسي 4 دةاـؿف ا ا   
 ".أنثىكر أك ذ"ة، بإضافة عبارة باألىمي" كؿ شخص"

لمرأة، ديسمبر اة فلعائمي، لجا يـنظأة في الجزائر، الجمعية الجزائرية لمترـؿا ةمععقاب، كضيحة فت ك بجرب ةمداف   
 .24، ص 1995

  N. Saadi, op, Cit,p   49. 
5 Nations Unies,  la promotion de la femme, notes pour l’orateur, département de 

l’information, New York, Avril11995, p 44. 
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 مث ،1987يف 22,1 إىل لَتتفع ،1977 يف سنة عشرة بتسعة يقدر كاف فلقد ،النساء ىبص فيما أما
 . ببلدنا  هبا سبر اليت االقتصادية باألزمة مرتبطة ظاىرة كىي 25,9 إىل1992  يف كصل

 مع مقارنة اعبزائر يف للزكاج األدىن السن متوسط ارتفاع مدل كبوضوح سيربز  اعبدكؿ ىذا كلعل

. الدكؿ بعض

 1 رقم الجدول

 الدول بعض مع مقارنة الجزائر في للزواج األدنى السن متوسط

 الدولـــة للــزواج األدنـى السـن متـوسط

  للنســاء بالنسبة للرجــال بالنسبة

 الجـزائر 25,9 27,7

 مصــر 22 معلومات توجد ال

 تـونس 25 معلومات توجد ال

 فرنسـا 24,5 26,4

 األمريكية المتحدة الواليات 23,3 25,2

:  التجارية األعمال ممارسة أىليـة  -3

 أـ ذكر اؼبرشد للقاصر هبوز ال: " يلي ما على  اعبزائرم التجارم القانوف من اػبامسة اؼبادة تنص
 العمليات يف يبدأ أف التجارة مزاكلة يريد كالذم كاملة سنة عشرة شبانية العمر من البالغ ،أنثى

.   "العائلة ؾبلس من قرار أك أمو أك كالده إذف على مسبقا صلح قد يكن مل إذا:...التجارية

:  اآلتية النتائج استخبلص يبكن اؼبادة ىذه قراءة بعد

 السن يف القاصر ترشيد يبكن أنو إال سنة عشرة تسعة ىي التجارية األعماؿ فبارسة أىلية إف 

 سنة؛ الثمانيةعشرة

                                                 
1 Faouzi Adel, “ femmes et mariage ”, dans l’actes de l’atelier femmes et développement, 

Alger  18-21 Octobre 1994, éd CRASC, ORAN, Août 1995,  p 70.    
2 Nations Unies, les femmes dans le monde 1995, des chiffres et des idées, New York,  

Août 1995, tableau n° 3, pp 34-38. 
 .عدؿـاؿ ك مـتالـ، 1975سبتمبر  26م المؤرخ ؼ 75 - 59أمر رقـ   

جاريا كيتخذه حرفة مف يباشر عمال ت كلا جرتاد يع: "كلى مف ىذا القانكفألا دةالجزائرم في الما عرشـؿاص ف دؽؿك  
 ."معتادة لو
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 يف كال التجارية األعماؿ فبارسة أىلية اكتساب يف كاإلناث الذكور بُت سبييز يوجد ال أنو 
" أنثى أم ذكرا اؼبرشد القاصر: " تنص ؼبا كاضحة اؼبادة إذ القاصر، ترشيد

 اؼبساكاة مبدأ كرس قد بأنو لقلنا كاػبامسة، األكىل اؼبادة بنص اكتفى قد اعبزائرم اؼبشرع كاف لو

 قد كونو كذلك غَت الواقع أف إال التجارية، األعماؿ فبارسة بأىلية التمتع يف كالنساء الرجاؿ بُت

 البيع يف ينحصر عملها كاف إذا تاجرة المتزوجة المرأة تعترب ال: " يلي ما السابعة اؼبادة يف أضاؼ

 أىلية قدتف النص، ىذا مدلوؿ حسب اؼبتزكجة اؼبرأة ككأف" زكجها لتجارة التابعة للبضاعة بالتجزئة

. زكجها لتجارة التابعة للبضاعة بالتجزئة البيع يف عملها ينحصر أف دبجرد التجارية األعماؿ فبارسة

 أىليتو؟ يفقد ىل زكجتو؟ لتجارة التابعة البضاعة بيع يف عملو ينحصر الذم الزكج عن ماذا كلكن

 بأىليتو ؿبتفظا الزكج يبقى أف األحرل من فإنو اغبالة ىذه مثل إىل تشر مل السابعة اؼبادة أف دبا

. التاجر كبصفة

 اغبالة ىذه على النص سبب عن كنتساءؿ السابعة اؼبادة بو جاءت الذم التمييز يتضح ىنا من

 زكجها؟ ذبارة أك بعمل اؼبتزكجة للمرأة التجارية األىلية كربط

 (1803 نابوليوف فقانو) الفرنسي التجارم القانوف من حرفيا اقتباسا الواقع، يف اؼبادة ىذه تعترب

.  ديننا تعاليم كال ؾبتمعنا مقتضيات تعكس ال كوهنا مربر، غَت كجودىا فإف اعتقادنا، كحسب

:   االجتماعي الضمان قانون في المرأة أىلية 4 -

 اغبق: " بػ اؼبعنوف الثالث القسم يف الواردة اعبزائرم االجتماعي الضماف قانوف من 87 اؼبادة تنص

 بدون اإلناث...  اؼبسؤكلية ربت ،أطفال بمثابة كذلك يعترب"  : أنو على" نيةالعي اؼبخصصات يف

 ."عمرىن كاف مهما دخل

 كلو قصر أك أطفاؿ دبثابة دخل بدكف أك يعملن ال اللوايت النساء بأف اؼبادة ىذه من يستخلص

 اػبطأ ىذا يف الوقوع ذبنب اعبزائرم اؼبشرع بإمكاف كاف أنو مع سنة، ثبلثُت يتجاكز عمرىن كاف

                                                 
كالة كالنيابة عمى أساس لكا يؽطرف ع أكة، سكاء شخصيا رمجالتالقياـ باألعماؿ ارأة الحؽ في ـأعطى اإلسالـ لؿ  

في  ةأاألستاذ مكالم ممياني بغدادم، حقكؽ المر: استقالليا في ذمتيا المالية عف كؿ مف األب، الزكج كاألىؿ، أنظر 
 .137، ص 1997 ةدب، البميالكتاقصر الشريعة اإلسالمية، 

 .1983ة ليجكم 2المؤرخ في  83 - 11قانكف رقـ    
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 األشخاص دبخصصات" كاؼبتعلق القانوف ىذا من الرابع القسم ضمن العاطبلت النساء بوضع

." العاطلة

 الضماف قانوف من 87 كاؼبادة التجارم القانوف من السابعة اؼبادة فيماعدا بأنو اذف القوؿ يبكن

 عن ماذا لكن قانونية،اؿ أىليتهن بكامل اعبزائرية القوانُت ـبتلف يف النساء يتمتع االجتماعي،

:  اؼبوايل الفرع يف لو سنتعرض ما ىذا اغبق؟ ؽبذا فبارستهن

 

 القانونية باألىلية النسـاء تمتع عن المترتبة اآلثـار : الثـاني الفــرع

 
 إىل ذىبت بل الرجل ألىلية فباثلة قانونية أىلية اؼبرأة دبنح الدكؿ دبطالبة 1979 اتفاقية تكتف مل

 فعلينا ،( 2 فقرة 15 اؼبادة)" األىلية تلك فبارسة فرص نفس" منحها ضركرة على نصهاب ذلك، من أبعد

: األىلية فبارسة فرص نفس النساء اعبزائرم اؼبشرع منح مدل دراسة إذف

:  العقود إبرام في المرأة حق 1 -

 غبقوؽ مساكية حقوقا" للمرأة الكفالة ضركرة على الذكر، سالفة 2 فقرة 15 اؼبادة أكدت لقد

". العقود إبراـ يف الرجاؿ

 للنساء يكفل لوجدناه اػبصوص، كجو على اؼبدين القانوف كإىل اعبزائرية القوانُت إىل كبالرجوع

: العقود صحة شركط ضمن يضع إذ العقود، إبراـ يف الرجاؿ مع كبالتساكم اغبق

 (91 اؼبادة غاية إىل 59 ؼبادةا) الطرفُت رضا، 
 أف دبعٌت" الرجولة" شرط يعترب ال فهو ،(98 اؼبادة إىل 92 اؼبادة ) العقد ؿبل كمشركعية 

 العقد لبطبلف سببا توفره عدـ يعترب ال أنو كما العقود، لصحة شرطا رجاال، العقد أطراؼ يكوف

. ( 105اؼبادة غاية إىل 99 اؼبادة)

 باألحواؿ اؼبرتبطة األمور نظم عندما القاعدة ىذه خالف قد ئرماعبزا اؼبشرع أف قبد لكن

 يتوىل: " يلي ما على  األسرة قانوف من عشرة اغبادية اؼبادة يف نص إذ الزكاج، عقد إبراـ أم الشخصية

 ." لو كيل ال من كيل كالقاضي األكلُت أقارهبا فأحد أبوىا كىو كليها اؼبرأة زكاج

                                                 
 .1984جانفي  09المؤرخ في  84 - 11قانكف رقـ    
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: ممتلكاتهـا إدارة في المرأة حق  -2

 أف لتحقيقو األمر يقتضي كلكن ، للنساء اؼبضمونة اؼبدنية اغبقوؽ من حقا اؼبلكية يف اغبق يعترب

. فبتلكاهتن إدارة يف الكاملة السلطة حبوزهتن يكوف

 دبجرد خَتهتن الرجاؿ يبتلك إذ التملك، يف الرجاؿ حقوؽ نفس الدكؿ من الكثَت يف للنساء ليس

 عاتق على تقع العائلية اؼبمتلكات إدارة أف على الدكؿ من العديد تشريعات تنص كما هبن، الزكاج

. اغبق ذلك فبارسة عن النساء يبعد فبا الذكر، العائلة رب

 تعلق كلو حىت زكجتو تربمها اليت العقود على الزكج توقيع اشًتاط القانونية، األنظمة بعض كتضيف

.   رزقها بإدارة األمر

 منح ضركرة على األطراؼ الدكؿ ،1979 اتفاقية من 2 الفقرة 15 اؼبادة حثت ذلك، أجل فـ

 قانوين نص كل تعديل أك إلغاء يف متمثلة إهبابية، إجراءات بازباذ ذلك ك فبتلكاهتن، إدارة حق النساء

. للمرأة القانونية األىلية تقييد شأنو من

 اؼبرأة حرية ،" األسرة قانوف من 2 فقرة 38 اؼبادة خبلؿ فـ اعبزائرم اؼبشرع تبٌت فقد اعبزائر، يف أما

 . الزكجي أمبلؾ بُت الفصل نظاـ اعتمد أم ،"ماؽبا يف التصرؼ يف

 من أنو إذ اؼبرأة، أمبلؾ ضباية أىدافو ضمن يسجل مل اعبزائرم اؼبشرع فإف ، البعض حسب كلكن

 لو؛ اػباضعة القانوف القالب كاف مهما اظبها كعلى الشخصية بأمبلكها اؼبرأة ربتفظ أف الضركرم

:  عديدة حاالت يف بأمبلكها باالحتفاظ للمرأة  اؼبكسب ىذا فيسمح

 الزكجية، للبيت مقاببل تعطي أف دكف تشاء كما فيو التصرؼ بإمكاهنا إذ اؼبهر، حالة 

 ضرهتا، ذبريد من أمبلكها تقي اؼبرأة فإف الزكجات تعددت إذا 

 الًتكة ضمن فبتلكاهتا تدخل ال لكي الزكج كفاة حالة من نفسها كقاء .

                                                                                                   
قارئ كنحيمو إلى الفصؿ الثاني مف ىذا البحث حيث نتكسع أكثر في شرح ىذه النقطة، أنظر ص كننا نستسمج اؿؿ   
59-62 

2 Gilles LEBRETON, libertés publiques et droits de l’homme, Armond Collin, 2éme éd, 

Paris 1996, pp 117. 
3 Nations Unies, droits de l’homme, discrimination à l’égard des femmes, convention et le 
comité, fiche d’information n°22, Genève, février 1995, p 30. 

ك زكجيا عمى أ اقمبأ فـ مأر ذلممرأة الحؽ في القياـ بجميع العقكد المدنية بصفة عامة، كدكف أخ لقد أعطى اإلسالـ   
 .137أساس استقالؿ ذمتيا المالية، أنظر في ذلؾ مكالم ممياني بغدادم المرجع السابؽ، ص 

 .29حة عقاب، المرجع السابؽ ص جب، فتيرنادية ب   
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 القانوف يف اإلرث يف اغبق تنظيم إىل التطرؽ علينا هبب الًتكة، عن التحدث بصدد ككبن كأخَتا

 بأنو  البعض يعتقد إذ اؼبختلفة، اإلنساف حقوؽ اتفاقيات صراحة إليو تشر مل إف ك حىت ، اعبزائرم

 البعض يضيف كما أك الدين، بسبب سبييز إقامة سبنع اليت العامة النصوص من استخبلصو يبكن

 من تطلب اليت كالسياسية، اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من 26 اؼبادة نص خبلؿ من ، األخر

 مل إف ك حىت فيها، تشرع أف يبكن اليت اجملاالت كل يف القانوف ظل يف متساكية ضباية ضماف الدكؿ
. العهد ىذا قبل من منظما اجملاؿ ذلك يكن

" مضموف اإلرث يف اغبق" أف على ،1996 سنة يف اؼبعدؿ اعبزائرم الدستور من 52 اؼبادة كتنص

. اغبق اىذ للنساء تقر الدكؿ، بعض لدساتَت خبلفا فهي

 للمرأة يقرر قبده ،(149 اؼبادة غاية إىل 144 اؼبادة) الشخصية األحواؿ قانوف إىل بالرجوع كلكن

 األمر كاف إذا اإلرث، من النساء اغباالت، بعض يف وبـر أنو كما الًتكة، من للرجل يعطي ما نصف

 . اؼبسلمات غَت بالزكجات متعلقا

 عن ـبتلفا األخرل، اإلسبلمية الدكؿ تشريعات مثل مثلو اعبزائرم، القانوف قبد لذلك كنتيجة

 نظاـ بأف أحد على يغيب ال إذ كاإلناث، الذكور بُت بالتساكم الًتكة توزع اليت الغربية القوانُت بعض

 ىذا يف كاسعة كتفسَتات توضيحات تقدـ اليت اإلسبلمية الشريعة ؼببادئ خاضع ببلدنا يف اؼبَتاث

 . اجملاؿ

 هبذا التمتع من النساء ربـر زالت ال  اعبزائر يف النائية اؼبناطق بعض قبد الواقع، أرض إىل كبالرجوع

 على احملافظة يضمن الذم الوحيد اإلجراء ىو اغبق ىذا من اؼبرأة ذبريد بأف منها اعتقادا اغبق، هبذا

                                                 
في اإلرث عند التحدث عف مختمؼ حقكؽ  ؽحؿا لؿإ ضرعتت الكتب التي ال أبك السحميو،. ح.س:  ذاتسألا دؽتفم    

 :اإلنساف، إذ يعتبر ىذا الحؽ مرتبطا بالحؽ في الممكية، أنظر
S.H. ABU SAHLIEH : la définition internationale des droits de l’homme et l’Islam, 
RGDIP 1985, Tome 89/3, éd. A. Pedone, avec le concours du CNRS, p 664. 
2 Ibidem. 
3 Nations Unies, série de formation professionnelle n°2, droits de l’homme et élection, 
New York, Genève 1994,  P 9, paragraphe 49 - 50. 
  N. Saadi, op. cit. pp. 65 - 67. 

 رعلمشؿ يحاءإ مصدرؾ إلسالميةا لشريعةا لىإ تعرضف ندماع لثانيا لفصؿا مؼ ؿب اآلف إلييا نتعرضلكننا لف  
  .  89-88رم، أنظر صائجزاؿ

:  لؾذ مر ؼظفأ ،ةماجبدينة ـكب الغربي ؿكيمكمتر مف الجف 60الذم يقع عمى عرش بني كغميس،   
Messali N; Exhérédation de la femme, outil de régulation du système foncier - Kabylie - 

dans actes de l’atelier femmes et développement, Alger 1994, op. cit. p 243. 
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  لتوعائ من جزءا فتصبح زكجها، قبيلة يف لتعيش األصلي مكاهنا تًتؾ زكاجها، عند اؼبرأة إذ األراضي

.  اؼبكاف ذلك يف كأكالدىا كتستقر

: المحاكم أمام مماثلة معاملة في المرأة حق 3 -

 اػباص الدكيل العهد من عشرة الرابعة اؼبادة حسب" القضاء أماـ متساككف األشخاص صبيع"

 الدكؿ حبثها 2 فقرة 15 مادهتا يف 1979 اتفاقية تكريسو أعادت مبدأ كىو ، السياسية ك اؼبدنية باغبقوؽ

 يف اؼبتبعة اإلجراءات مراحل صبيع يف الرجاؿ مع اؼبساكاة قدـ على النساء معاملة على األطراؼ،
. القضائية كاؽبيئات احملاكم

 السلطة دكر على األخَت، اعبزائرم.الدستورم التعديل من 139 اؼبادة نصت السياؽ، نفس كيف

. األساسية حقوقو ضباية فرد، لكل الضماف ك اغبريات ك اجملتمع ضباية يف القضائية

 مفتوحة كىي المساواةك الشرعية مبدأ على مبنية اعبزائر، يف العدالة بأف منو 140 اؼبادة كتضيف

 .اعبميع أماـ

 فباثلة معاملة يف اؼبرأة غبق كبَتا اىتماما أكىل قد اعبزائرم اؼبشرع بأف اؼبادتُت، ىاتُت من يستخلص

 أف عليو فكاف اؼبساكاة، دببدأ اؼبقصود يوضح مل أنو إال دستوريتُت، دتُتما لو خصص إذ احملاكم، أماـ

". اإلناثك الذكور بُت... السيما المساواة على مرتكزة اعبزائر يف العدالة" بأف دقة، كبكل يذكر

: يلي ما نورد احملاكم أماـ فباثلة معاملة يف اؼبرأة غبق ككتطبيق

:  الشهادة في المرأة حق ـ أ

 من يستخلصو  السحليو أبو أف إال الشهادة، يف للحق اإلنساف حقوؽ اتفاقيات تتعرض مل

 اغبق إنساف لكل:"يلي ما على تنص كاليت اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من العاشرة اؼبادة فحول

   ." مستقلة ؿبكمة أماـ قضيتو تنظر أف يف اآلخرين، مع المساواة قدم على

 أك عبء دبثابة الشهادة تعترب لكوهنا ، الشهادة عن النساء اإلسبلمية الدكؿ بعض أبعدت كلقد

. للنسياف معرضات الرجاؿ، خببلؼ ألهنن النساء، دكف الرجاؿ عاتق على تقع ليةؤكمس

                                                 
 .39حة عقاب، المرجع السابؽ، ص نادية برجب، فتي   

 .لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ميؽفرإلا ؽاثمـالسابعة مف اؿتقابميا المادة    

 .670 رجع السابؽ، صلـة امؿأبك السح   
4 «Toute personne a droit, en plein égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement 

et publiquement » 
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 خبلؿ من كذلك بشهاداهتم اإلدالء يف كالرجاؿ النساء بُت ّسول قد فإنو اعبزائرم، القانوف أما

 اغبالة شهادات يف اؼبذكورين الشهود على هبب: "يلي دبا جاءت اليت ؼبدنيةا اغبالة قانوف من 33 اؼبادة

 ىبص فيما سبييز دكف ،"غَتىم أك األقارب من كانوا سواء األقل على سنة 21 بالغُت يكونوا أف اؼبدنية

. اعبنس

:  للنساء المدنية المسؤولية ـ ب

 على فإنو النساء، ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من 1 فقرة 15 اؼبادة لنص تطبيقا

 خالف قد اعبزائرم اؼبدين القانوف قبد أننا إال ،"القانوف أماـ الرجل مع اؼبساكاة اؼبرأة سبنح أف الدكؿ"

 اؼبادة حسب كضع إذ أكالدنبا، عمل عن الناصبة األضرار على الوالدين مسؤكلية نظم ؼبا القاعدة ىذه

 يسببو الذم الضرر عن مسؤكلُت األـ وفاتو بعدك األب يكوف: "نيةالثا الدرجة يف األمهات منو 135

 البالغات لئلناث الشخصية اؼبسؤكلية اؼبادة ىذه أّقرت الوقت، نفس كيف لكن ،"القاصرين أكالدنبا

. الرشد سن

:  للنساء الجنائية ليةؤوالمس ـ جـ 

 مسؤكلة اؼبرأة أف دبعٌت ؿبققا، اعبنسي التساكم فإف اعبزائرم، اعبنائي القانوف نظر كجهة من

 على ترد كلكن  ، تفرقة أية دكف كاؼببادئ القواعد بنفس مسَتة كىي التصرفات، نفس عن كالرجل

:  إليها التعرض هبب استثناءات القاعدة ىذه

 القتل جريبة ارتكاب عقوبة األـ على اعبزائرم العقوبات قانوف من 261 اؼبادة خففت لقد  :أوال

 إذا سنة، عشرين إىل سنوات عشرة من اؼبؤقت السجن إىل ، اإلعداـ من التسمم أك كؿاألص قتل أك

. شريكة أك أصلية فاعلة كانت سواء كذلك بالوالدة العهد حديث ابنها بقتل األمر يتعلق كاف

 اقًتؼ من على العقوبة يوقع حُت كالرجاؿ النساء بُت يبيز اعبزائرم، اعبنائي القانوف كاف  : ثانيا

 ،1982 فيفرم 13 تعديل كبعد حاليا، لكن للنساء، بالنسبة شدة أكثر األخَتة ىذه كانت إذ الزنا جـر
 ما على تنص أصبحت اليت 339 اؼبادة حسب كذلك نفسها منهما كاحد لكل اؼبقررة العقوبة أصبحت

                                                                                                   
 اككاستشيد:" 282 الدكؿ اإلسالمية كالعربية السعكدية ، عمال بقكلو تعالى في سكرة البقرة اآليةمثؿ ما فعمت بعض    
ف لـ يككنا رجميف فرجؿ ك امرأتاف ممف ترضكف مف الشيداء أف تضؿ إحداىما فتذكر إحداىما لكـ فإاجر فـ فمدقاش

  ".األخرل
2 N. Saadi, op cit, p 71.   
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 الزكج كيعاقب  ... الزنا جريبة ارتكاهبا ثبت متزكجة امرأة كل سنتُت إىل سنة من باغببس يقضي: " يلي

" .  شريكتو على نفسها العقوبة تطبق ك سنتُت إىل سنة من باغببس الزنا جريبة يرتكب الذم

 كانت الذم للتمييز نتاج احملاكم أماـ كالرجاؿ النساء بُت يقع قد الذم التمييز اعتبار إذف يبكن

  .الوطنية القوانُت بعض كرستو قد

:  االنتقال في النساء حق 4 -

 الدكلية، االتفاقيات من العديد عليها نصت اليت اؼبدنية اغبقوؽ من حقا ، االنتقاؿ يف اغبق يعترب

 باغبقوؽ اػباص الدكيل بالعهد مركرا ،(عشرة الثالثة اؼبادة) اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من بدءا

 كأخَتا ،(كذلك 12 دةاؼبا) كالشعوب اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي كاؼبيثاؽ (12 اؼبادة) كالسياسية اؼبدنية

 سبنح: "يلي ما على تنص اليت ،4 فقر 15 مادهتا يف اؼبرأة، ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية

 اختيار كحرية األشخاص حبركة اؼبتصل بالقانوف يتعلق فيما اغبقوؽ نفس كاؼبرأة الرجل األطراؼ الدكؿ

." إقامتهم ك سكناىم ؿبل

 سنة يف اؼبعدؿ دستورىا أف إال ،  اؼبادة ىذه من 14 الفقرة على ربفظا أبدت قد اعبزائر كوف كرغم

 حبقوقهم اؼبتمتعُت اؼبواطنُت لكل سبنح اليت منو 44 اؼبادة خبلؿ من كذلك صياغتها أعاد قد ،  1996

. الوطٍت الًتاب داخل االنتقاؿ كيف سكناىم مقر حرية كبكل اختيار يف اغبق كالسياسية، اؼبدنية

 باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من12 اؼبادة كخببلؼ 1979 اتفاقية من 4 فقرة 15 اؼبادة بأف كنبلحظ

 أك رجاال األفراد حرية على تنص مل كالشعوب، اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ أك السياسية، ك اؼبدنية

 فقرة 44 اؼبادة يف عبزائرما الدستور عليو أّكد قد حق كىو بلدىم، ذلك يف دبا بلد أم مغادرة يف  نساء
2 .

                                                 
    نفس العقكبة لشريكياتقر ىذه المادة  
انىطًُ، نًؼهىياخ الَتمال، انحك فً انذهاب واإلٌاب وانتُمم يٍ يكاٌ ألخز داخم أو خارج اإللهٍى ٌمصد تانحك فً ا  

 :أكثز راخغ

Salem Cheikh : droits de l’homme et libertés publiques, école nationale de 
l’administration, centre de recherche et d’étude administratives, imprimerie officielle de la 

république tunisienne, 1997, p 101 
 ج،رأضد انى ٌشأشكال انتًً عخًً ػهى ءاضقواتفالٍح ال ٌَساسائز ػهى اتفالٍاخ حمىق اإلاخ انحسىف َتؼزض نتحفظ   
  0 -99خاصح فً انفصم انثاًَ يٍ هذا انثحث، أَظز ص ج صفب

   41في نص المادة  1989 ؾ دستكرؿذ مؼ قؽبس دؽؿك 
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 عرفتها مرحلة إىل ببلدىا، مغادرة يف اؼبرأة حق عن التحدث بصدد ككبن اإلشارة بنا ذبدر كلكن

 دبوجب أك زكجها أك ؿبـر برفقة إال الوطٍت الًتاب مغادرة للنساء فيها يسمح ال كاف حيث اعبزائر

.   األخَت ىذا قبل من ؿبررة رخصة

 العهد من 3 فقرة 12 اؼبادة من تنص إذ اؼبمارسات ىذه مثل اإلنساف قوؽح اتفاقيات ربـر مل

 عدا قيود، ألية أعبله إليها اؼبشار اغبقوؽ زبضع ال: "  انو  كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل

". األخبلؽ أك...  العاـ النظاـ... غبماية ضركرية تعترب كاليت القانوف يف عليها اؼبنصوص تلك

 من  3فقرة 15 اؼبادة قبد فإننا العاـ يقيد اػباص بأف تقضي اليت القانونية القاعدة من انطبلقاك لكن

 على األطراؼ الدكؿ توافق: " تنص إذ أعبله 12 اؼبادة نص لتطبيق حدا كضعت قد ،1979 اتفاقية

 القانونية ىليةاأل تقييد يستهدؼ قانوين أثر ؽبا اليت اػباصة الصكوؾ أنواع كسائر العقود صبيع اعتبار

." كالغية باطلة للمرأة

 باألىلية، التصرؼ إمكانية عدـ ضركرة على حرص قد اعبزائرم اؼبشرع قبد السياؽ نفس كيف

 ألحد ليس:" التوايل على تنصاف اللتاف اؼبدين، القانوف من 46ك 45 اؼبادة من كل خبلؿ من كذلك

". الشخصية حريتو عن التنازؿ دألح ليس"  ؛" أحكامها لتغيَت كال أىليتو عن التنازؿ

 أىلية النساء عامة بصفة سبنح اؼبختلفة، اعبزائرية التشريعات بأف سبق ما كل من يستخلص

 ضمنت قد بذلك فتكوف األىلية، تلك فبارسة سبل سبنحها كما اؼبدنية الشؤكف يف كاملة قانونية

 اغبقوؽ عن ماذا لكن ، اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف عليها نصت كما للنساء اؼبدنية اغبقوؽ

 ؟ السياسية
 

 السياسية بالحقوق التمتع في المساواة : الثـاني المـطلب

 

                                                 
 .تقييد الخركج مف التراب الكطنيكف لمقاف تسمح التي 2فقرة  57في مادتو  1976ق القيكد دستكرذق ؿثـ زاجأ دؽك   

ريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكبمف الميثاؽ اإلؼ 2ة رؽؼ 12 ا المادةقؿباؽت   2  
3 Atelier femmes et égalité, dans l’actes de l’atelier femmes et développement, OP. cit, p 

27. 
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 باغبقوؽ النساء دكف ؽبم باالعًتاؼ كّرس ك قدًن زمن منذ كجد قد للذكور امتيازات منح إف

 يف اغبق من ؿبركمات النساء كانت إذ النصف، إىل لذلك نتيجة اجملتمع فقلص العامة، كاغبريات
.   الدكلة يف عامة مناصب لشغل الًتشح يف اغبق من حرمن كما ناخبات، غَت فكن التصويت

 يف اغبق النساء منح ضركرة على اإلنساف حقوؽ اتفاقيات بعض حثت التمييز، ؽبذا اكاستدرؾ
 اغبقوؽ اتفاقية يف االتفاقيات ىذه كتتمثل ، للببلد العامة الشؤكف تسيَت يف اؼبشاركة كيف التصويت

 صبيع على القضاء اتفاقية كأخَتا كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد ، للنساء السياسية

.   النساء ضد التمييز أشكاؿ

 على رأسا قلبت قد اجمليدة، التحرير حرب يف اعبزائريات للنساء الفعالة اؼبشاركة فإف اعبزائر يف أما

 ذبسيد مدل فما الغربية، الدكؿ يف ؽبا عرضة النساء كانت اليت التقليدية كاألفكار اؼبعطيات كل عقب

 اعبزائرية؟ التشريعات ؼـبتل خبلؿ من للنساء السياسية اغبقوؽ

 اعبزائرم، القانوف يف التصويت يف النساء حق:  األكؿ الفرع ػ

. للببلد العامة الشؤكف يف اؼبشاركة يف النساء حق : الثاين الفرع ػ

 

 الجزائري القانون في التصويت في النسـاء حـق : األول الفـرع

 البعض يعترب السبب كؽبذا ، للناخبُت اإلصبايل العدد نصف من أكثر الدكؿ معظم يف النساء سبثل

 كبُت بينهن اؼبساكاة لتحقيق ك للتحرر يستعملنها النساء بيد ةيلكس عن عبارة التصويت يف اغبق بأف

 كانت اليت السياسة يف اؼبشاركة يف الفرصة للمرأة التصويت إذف فيعطي اجملاالت، ـبتلف يف الرجاؿ

.  الرجاؿ اختصاص من دائما

                                                 
1 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l’égard de la femme, 
entre la convention de Copenhague et le discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 

Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie officielle de la république tunisienne, 1989, p 

157.           
  Nations Unie, droit de l’homme et élections, op. cit, p 4,    

لنساء لمتكقيع ك االنضماـ عمييا مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكجب ؿ ةالحقكؽ السياسيلقد كضعت اتفاقية    
 .1954جكاف  7في  نفاذاؿز حيت  خؿك  د 1952 برـسمد 20المؤرخ في  (IIV) .640القرار 

 . بكعشؿا ك حقكؽ اإلنسافؿيقي إلفراؽ ااؽ اإلقميمي، الميثكما نجد في النط   
5 Nations Unie, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit, p 71 
6 S. Khodja, la réaction des Algériennes aux discours et pratiques de l’exclusion, dans 

femmes de méditerranée, politique, religion, travail, éd. KARTHALA, Paris 1995, p 179. 
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 من بدءا اإلنساف، غبقوؽ الدكلية الصكوؾ من ؾبموعة التصويت يف اغبق على نصت لقد

 األكىل اؼبادة) للمرأة السياسية اغبقوؽ اتفاقية ،(3 فقرة 21ك 2 اؼبادة) اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف

 اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من (ب) فقرة 25 اؼبادة اغبق ذلك على نصت كما (كالديباجة

 . 1979  اتفاقية من (أ) حرؼ السابعة اؼبادة كأخَتا ياسيةكالس

 كاألزمنة، الدكؿ ـبتلف عرب النساء ككفاح نضاؿ نتيجة كاف بل كاحدة طفرة اغبق ىذا يضمن كمل

: اغبق ىذا النساء منح كراء من كانت اليت التارىبية األسباب إىل التعرض ارتأينا لذلك

:  التصويت في النساء حق ظهور كيفية 1 -

 ىذه بشأف اؼبتساكم غَت لبلىتماـ نتيجة اغبقيقة يف ىو اإلنساف غبقوؽ اؼبتساكم غَت النمو إف

 اجملتمعات ففي كاحدة، مرة كلها اإلنساف حقوؽ تطورت أف كاف ؾبتمع أم يف وبدث فلم اغبقوؽ،

 أك للمظاىرات تتوهبا كذلك  تدرهبي بشكل االقًتاع يف النساء حق إىل الوصوؿ مت مثبل، الغربية

.  النسوية الضغط عبماعات اؼبكثفة كالنشاطات الطعاـ عن اإلضرابات

 يف اجملتمعوف إليو توصل الذم" المشاعر إعالن" إىل اغبق ىذا لتكريس مبادرة أكؿ كترجع
SENECA Falls يف النساء حق اإلعبلف، ىذا أقر ما بُت من حيث ،1848 جويلية 19 يف  بنيويورؾ 

 باإلصباع عنو الناصبة القرارات كل حظيت اإلعبلف، ىذا على التصويت عند كلكن برأيهن، اإلدالء

 الواليات يف اغبق ىذا على لذلك نتيجة اؼبرأة ربصل مل ك التصويت، يف للمساكاة الداعي القرار عدا

 للدستور عشرة التاسع التعديل إثر 1920 أكت 26 يف أم ، اماع 72 بعد إال األمريكية اؼبتحدة

. األمريكي

                                                 
 .وب انُص ػهى هذا انحكعق اإلَساٌ وانشلىحي لقيفزإلق اال انًٍثويٍ انغزٌة أٌ ٌه   

دافيد فكرسايث، حقكؽ االنساف كالسياسة الدكلية، ترجمة محمد مصطفى غنيـ، الجمعية المصرية  لنشر . أنظر د 
   . 47، ص1993المعرفة كالثقافة العالمية،القاىرةلطبعة العربية األكلى، 

3 Nation Unies, la promotion de la femme, op. cit p 72. 
 :ع جاريف رجال، ألكثر مف المعمكمات مشارؾ منيـ أربع 300تمعيف جلقد كاف عدد الـ   

Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse 
Universitaires de France, 4éme édition, janvier 1994, p 47. 

   15، ص1998جكيمية  19، ألكؿ تشريع عف حقكؽ المرأة، جريدة الشرؽ األكسط 150الذكرل الػ  
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 الدامبارؾ من كل يف التصويت يف اغبق للنساء منح إذ ، التوجو هبذا الدكؿ من العديد تأثر كلقد

. 1919 يف كأؼبانيا 1918 السوفيايت االرباد ،1918 بريطانيا ،1915

 اختصاص من السياسة ذبعل اليت بالفكرة سبسكةـك مًتددة فكانت الغربية، الدكؿ باقي أما

 أصدره الذم اؼبرسـو دبقتضى إال النساء إىل التصويت يف اغبق يبتد مل مثبل، فرنسا ففي فقط، الرجاؿ

 1948 يف أم أخرل سنوات أربع بلجيكا يف االنتظار هبب ككاف ،1944 أفريل 21 يف ديغوؿ اعبنراؿ

 7 استفتاء دبقتضى إال تكرسو مل فإهنا الديبوقراطية، دكلة يسراسو أما اغبق، هبذا النساء تتمتع لكي

 سبنح لكي 1984 عاـ غاية إىل انتظرت اليت Liechtenstein ليشتنشتاين دكلة كأخَتا   1971نوفمرب

.  اغبق ىذا النساء

 كالعدالة الديبوقراطية تّدعي اليت الدكؿ يف متأخرا جد جاء التصويت يف النساء حق فاف كمنو

 .االستقبلؿ على اغبصوؿ دبجرد سنرل كما كرستو اليت اعبزائر مع رنةمقا

:   الجزائر في التصويت في النساء حق  -2

 غبقوؽ الدكلية الصكوؾ ـبتلف يف كّرس قد حق ىو أنفا، إليو أشرنا كما التصويت يف اغبق

 سنناقش فإننا ، للمرأة  السياسية اغبقوؽ اتفاقية على بعد تصادؽ مل اعبزائر أف كدبا 1948 منذ اإلنساف

 باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من لكل اعبزائرية التشريعية النصوص مطابقة مدل النقطة، ىذه إطار يف

. اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء كاتفاقية كالسياسية اؼبدنية

 لكل:"أنو ىلع كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من (ب) فقرة 25 اؼبادة تنص

 ينتخب: أف يف معقولة غَت قيود كدكف ،  (منو) الثانية اؼبادة يف كرد سبييز أم دكف كالفرصة اغبق مواطن

                                                 
 ,Nations Unies ، أنظر1893دة أكؿ دكلة تمنح النساء الحؽ في التصكيت كذلؾ في مدجؿا اندؿ رز تفاؾ دؽؿ  

ibidem. 
نتخابات الا ساء السكيسريات في المقاطعات الزراعية األلمانية محركمات مف الحؽ في االقتراع فيال تزاؿ بعض الف   

 ..47فكرسايث، المرجع السابؽ، ص . يد بداؼ: المحمية، أنظر 

سعيد بكالشعير، القانكف الدستكرم . ذكر  دؿاب صخأك ةمسامسـ اؿنظاؿك لدستكرم اكف فلقااجع اؼ مرراجع كذلؾ مختؿ
 .273، ص 1992،  3ت الجامعية، طمطبكعاؿا ، ديكاف1كالنظـ السياسية المقارنة الجزء 

3 Voir :R. Ben Achour, op. cit. p 158 

    .ك أف ىذه االتفاقية ال تحتكم عمى ما قد يمس بنظامنا العاـاكصخص، نااهتباف الشيء الذم يمفت 

في العيد  ةررؽـؿا ؽكؽحؿا تعيد كؿ دكلة طرؼ في العيد الحالي باحتراـ كتأميفت: "ىذا العيد  مفة تنص المادة الثاني  5
 ..." . الجنس... بسبب  لؾذ افؾ اءسكع دكف تمييز مف أم نكألفراد ضمف إقميميا كالخاضعيف لكاليتيا ا ةالحالي لكاؼ
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 صبيع" ذازبا على الدكؿ تشجع اليت  1979 اتفاقية من (أ) فقرة السابعة اؼبادة اؼببدأ ىذا على كتؤكد ،"

 تكفل خاص، كبوجو للبلد كالعامة السياسية اغبياة يف اؼبرأة ضد التمييز على للقضاء اؼبناسبة التدابَت

 العامة، كاالستفتاءات االنتخابات صبيع يف التصويت في الحق الرجل، مع اؼبساكاة قدـ على للمرأة

."  ـالعا باالقًتاع أعضاؤىا ينتخب اليت اؽبيئات عبميع االنتخاب كأىلية

 االستفتاءات صبيع يف اؼبشاركة يف اغبق النساء دبنح االلتزاـ اؼبادتُت، ىاتُت حسب الدكؿ فعلى

 فما اغبق، ذلك ؽبن تضمن كطنية تشريعات بسن إال ذلك يتحقق كلن كاؼبباشرة، العامة كاالنتخابات

 ؟ اعبزائر يف الوضع ىو
 مثبل فنجد التصويت، يف اغبق لنساءؿ االستقبلؿ، كمنذ اعبزائرية الدساتَت ـبتلف منحت لقد

 عمره من عاما 19 استكمل مواطن لكل: "  أنو على منو 13 اؼبادة يف نص قد 1963 سبتمرب 8 دستور

 كلها 42 اؼبادة خصص الذم 1976 نوفمرب 22 دستور ثانية مرة اغبق ىذا على كأكد ،"التصويت حق

 اؼبادة كتضيف ،"  للمرأة...  السياسية غبقوؽا كل الدستور يضمن: "  أنو على تنص إذ النساء غبقوؽ

."  ناخبا ، القانونية الشركط فيو تتوفر مواطن كل يعد: "  58

 من كذلك ،1996 نوفمرب 28 يف اؼبؤرخ األخَت الدستورم التعديل اؼببدأ، ىذا على النص أعاد كما

  ."ينتخب أف القانونية الشركط فيو تتوفر مواطن لكل: " منو 50 اؼبادة خبلؿ

 القوانُت ـبتلف أعادت التصويت، يف اغبق للنساء رأينا كما يبنح الذم الدستورم للمبدأ كذبسيدا

 اؼبؤرخ 89-13 رقم قانوف من الثالثة اؼبادة فتنص اؼببدأ، ىذا صياغة االنتخابات بتنظيم اؼبتعلقة اعبزائرية

 من بلغ جزائريةك جزائرم كل ناخبا يعد: "أنو على االنتخابات قانوف يتضمن كالذم 1989 أكت 5 يف

 إحدل يف يوجد كمل كالسياسية اؼبدنية حبقوقو متمتعا ككاف االقًتاع يـو كاملة سنة عشر شبانية العمر

 يف اغبق للنساء صراحة تضمن مادة كىي ،"بو اؼبعموؿ التشريع يف اؼبعددة األىلية فقداف حاالت
. التصويت

 الجزائرياتك اعبزائريُت كل" كاجبات من القانوف نفس من السابعة اؼبادة ذبعل ذلك من كأبعد

 يطلبوا أف انتخابية قائمة يف التسجيل ؽبم يسبق مل كالذين كالسياسية اؼبدنية حبقوقهم اؼبتمتعُت

 اؼبتعلقة العامة اؼببادئ مشركع من (ج) اغبرؼ اػبامس كاؼببدأ متماشية اؼبادة ىذه فتكوف ،"تسجيلهم

                                                 
.1989فيفرم  22المؤرخ في .مف الدستكر المعدؿ 47 تقابميا المادة  1  
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 فيها يسجل عامة، انتخابية قوائم كضع يشًتط الذم ، السياسية اغبقوؽ اؿمج يف التمييز كعدـ باغبرية

. االنتخابية الشركط فيهم تتوفر الذين اؼبواطنُت كل

 االنتخاب حق فبارسة من أكثر أك مواطن منع إذا" االنتخابات قانوف من 102 اؼبادة تضيف كما

 األقل على أشهر ستة من باغببس اعبناة من كاحد كل فيعاقب التهديد أك التعدم أك التجمهر بوسائل

 على سنوات طبس ك األقل على سنة ؼبدة كالًتشح االنتخاب حق من كحبرمانو األكثر على سنتُت إىل

." األكثر

 اغبق للنساء اإلسبلمية، الدكؿ تشريعات من غَتىا أك اعبزائرية التشريعات سبنح أف غريب سكيل

 تعترب إذ مرموقة، مكانة  اإلسبلمي الفقو منظور كفق السياسية اغبياة يف للمرأة أف دبا التصويت يف

 حياة عن فصبلمن مهمبل كّما أك سالبا عنصرا ليست فهي تطويره ك بنائو يف تشارؾ اجملتمع، يف عضوا"

." كالفكرم االقتصادم ك السياسي اجملتمع سلوؾ يف كإهبابا سلبا بوجودىا تشارؾ بل اعبماعة

 أف دبعٌت اغبق، ىذا فبارسة عن النساء تنازؿ إمكانية مدل عن نتساءؿ أف اؼبقاـ بنا هبدر كلكن

:  اؼبوالية النقطة يف لو سنتعرض ما ىذا مكاهنن؟ يف أك باظبهن أخر شخصا ينتخب

:  بالوكالة التصويت مشروعية مدى  -3

 قد عدة ألسباب كذلك اؼبعٍت الشخص ؿبل أخر شخص يصوت أف بالوكالة، بالتصويت يقصد

 الناخب يصوت أف ىي إذف فالقاعدة التصويت، مكاف عن بعده أك األخَت ىذا بصحة متصلة تكوف

. قمكاف يف يصوت من يوكل أف فهو االستثناء، أما شخصيا الناخبة أك
 اؼبادة كال كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من (ب) فقرة 25 اؼبادة من كل تشر مل

 ىذه وبرماف بأهنما القوؿ يبكن لكن ، بالوكالة التصويت إمكانية إىل 1979 اتفاقية من (أ) فقرة السابعة

 أداء حىت أك حقها رسةفبا من اؼبرأة حرماف ىو كرائها من اؽبدؼ كاف إذا التصويت من الطريقة

 دكف بالتصويت، اؼبعينة اؼبرأة مكاف للتصويت نفسو الزكج أك األخ أك األب يوكل ؼبّا كذلك كاجبها،

. بذلك لو تسمح أسباب كجود

                                                 
  Nations Unies, droits de l’homme et élection, op. cit. Annexe II, p 23 

الحقكؽ  ةسجدل عبد القادر، حرية ممار: جع را، ـسالاإلم ؼ ةأرـؿؿ مساات عف المركز السيـمف المعمك دلمزم   
 -1993األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية، قسنطينة،  ةعـاج ،رمجستاـ بحث مي،السياسية في النظاـ اإلسال

 .152  –134، ص 1994

 ـ الككالةظتف متؿا ةـاعؿا عداقكلى اؿيجب الرجكع إذف إ   
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 أنو على تنص إذ األقارب، بُت بالوكالة بالتصويت اعبزائرم االنتخابات قانوف من 50 اؼبادة تسمح

." منهم بطلب بالتوكيل التصويت يف حقهم فبارسة األسرة أفراد لبعض استثنائية، كبصفة كذلك هبوز"

 شركط تضع مل لكن استثناءا، األقارب بُت بالوكالة التصويت جعلت قد اؼبادة ىذه أف صحيح

.  باألمر اؼبعٍت سفر أك مرض حالة على تنص كأف االستثناء، ىذا ؼبمارسة

 عليها يتحصل قد الذم التوكيبلت لعدد حدا تضع ال القانوف ىذا من 54 اؼبادة كانت ما كبعد

 ال: " يلي ما على تنص اؼبادة ىذه أصبحت إذ كاحد، إىل ليقلصو  1991 أفريل 2 تعديل جاء الوكيل،
."  كاحدة ككالة على إال الوكيل وبوز أف يبكن

 كبشدة تعارض كانت اليت السياسية كاغبركات النسوية اعبمعيات مطالبات شبرة اؼبادة، ىذه كتعترب

 أك األباء أك األزكاج قبل من ذباكزات اغباالت من الكثَت يف سجلت اهنا حبجة بالوكالة، االنتخابات

. أخواهتم أك بناهتم أك زكجاهتم على رأيهم بفرض اإلخوة،

 فقرة 54 اؼبادة أم  النسوية اعبمعيات قوؿ حد على ،"التمييزية اؼبادة" يغَت مل القانوف ىذا أف إال

 الزكجية صلتهما إثبات التصويت عند يبكنهما اللذين كالزكجة الزكج التوكيل إجراء من تعفي" اليت  (2)

." االنتخابية بطاقتيهما إىل باإلضافة العائلي دفًتنبا تقدًن طريق عن

 يعًتؼ مل الذم اعبزائرم، اؼبشرع نية تظهر دائما، النسوية اعبمعيات رأم حسب اؼبادة ىذه كإف

 أربع لو الذم الرجل فيستطيع كربريفات تزيفا موضوع أصواهتن تزاؿ ال إذ التصويت يف النساء حبق بعد

. أصوات طبسة بذلك كيبثل زكجاتو مكاف التصويت زكجات،

 اغبكومة تقدمت السياسية، األحزاب كبعض النسوية اعبمعيات ىذه مارستها ضغوط كإثر

 كلقد ،5 اؼبادة من الثانية الفقرة إلغاء ببطل ،1991أكتوبر يف  الوطٍت الشعيب اجمللس أماـ اعبزائرية

 التصويت نسائهم ترؾ بعدـ ىددكا الذين النواب بعض قبل من عنيفة فعل ردكد اؼبطالبة ىذه شهدت

 . .اؼبادة ىذه ألغيت ما حالة يف

                                                 
  .91 - 06قانكف رقـ    

دليؿ لمنساء، أكتكبر " ف التي تيمؾ؟مفاقكؿف امعرؼتىؿ  إمرة"ستقمة مف أجؿ نصر حقكؽ النساء، ـالجمعية اؿ: أنظر   
 .33، ص 1991

ف مجزكيمكف ألحد اؿ: "  91 - 17 بمكجب قانكف رقـ 1991ر بتكأؾ 15بعد تعديؿ  54نية مف المادة تنص الفقرة الثا   
 ."يتيفباخنتاال فقتيالبطامع إثبات الرابطة الزكجية عف طريؽ تقديـ الدفتر العائمي باإلضافة إلى  رالتصكيت عف األخ

4 Leila ASLAOUI: Misogyne du pouvoir et violence intégriste, un meme combat contre les 

femmes, dans les femmes de méditérranée, politique, religion, travail, op.cit.p18. 
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 لكي اؼبادة ىذه من 2 الفقرة الدستورم اجمللس على اعبمهورية رئيس عرض ،1991أكتوبر 16 كيف

 أكتوبر 28 يف اؼبؤرخDLCC   4-91  رقم القرار دبوجب األخَت، ىذا كتوصل دستورتيها، مدل يف يفصل

 كاؼبتمم اؼبعدؿ ،1991 أكتوبر 15 يف اؼبؤرخ ،91 - 17 رقم القانوف من 2 فقرة 54 اؼبادة"  اعتبار إىل 1991

." للدستور مطابقة غَت ،89 - 13 رقم للقانوف

 يتقدـ أف التصويت يف زكجتو حق استعماؿ يريد الذم الزكج على أصبح التاريخ، ذلك كمند

 ينتمي اليت للبلدية االنتخابية اإلدارية اللجنة رئيس طرؼ من عليها مصادقا األخَتة ىذه عن بوكالة

.   إليها

 بكل كالتعبَت التصويت يف الكامل اغبق اعبزائرية، القوانُت ـبتلف إطار يف للنساء أصبح كهبذا

 بناء يف اؼبشاركة يف كالبداية كجودىا إثبات فرصة اؼبرأة يبنح الذم الشيء إرادهتن، عن ليةؤكمس

.   ؾبتمعها

 الشؤكف تسيَت يف اؼبشاركة يف اغبق سبنحها أـ اغبق ىذا عند اعبزائرية القوانُت تتوقف ىل لكن

 للببلد؟ العامة

 

 للبالد العامة الشؤون في المشاركة في النسـاء حـق : الثـاني الفـرع

 
 كباؼبسؤكلية جملتمعو باإلنتماء الشعور يبنحو حيث للفرد السياسية اغبقوؽ أبرز من اغبق ىذا يعترب

 مباشرة إما االشًتاؾ حق سبييز دكف األفراد لكافة يكوف أف تعٍت اغبق ىذا كفالة أف قبد كعموما ذباىو،

.  دللببل العامة الشؤكف إدارة يف كنزيها، حرا انتخابا منتخبة ىيئات طريق عن أك
 اجملاؿ يف القرارات كازباذ لدكلتها العامة الشؤكف إدارة يف للنساء فعالة مشاركة ربقيق أجل كمن

 األمم منظمة مع باؼبساعدة الدكؿ ؼبختلف النسوية اعبمعيات تسعى الدكيل، كحىت اإلقليمي الوطٍت،

 السيدة تقوؿ كما لكي،  الدكؿ حكومات على الضغط إىل اؼبتخصصة، كمؤسساهتا اؼبتحدة

                                                 
 .35ة مف أجؿ نصر حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص تقؿسالـ عيةـلج ا  

  S. Khodja, op. cit.  p 179. 
التعبير الذاتي كاالستجابة لمكاقع الدكلي، بحث ماجستير، معيد  فمعربية، بؿؿ اكقكؽ اإلنساف في الد، حاـىية يحفرف ب  

 63، ص 1995 - 1996زائر لجا ة،مؿلدكاات ؽالعؿكاسية لسياالعمـك ا

 : ألمـ المتحدة ك مؤسساتيا المتخصصة لترقية المرأة، أنظر ا بولعكمات حكؿ الدكر الذم تلممزيد مف المعؿ  4
Nations Unies , la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 5. 
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Géraldine Ferraro " :يساىم لكي بل التاريخ يف بصماهتن تركن النساء من قليل عدد أماـ نكوف ال 

".  دكؽبن سياسات ربضَت يف النساء من كبَت عدد

 نذكر إذ اغبق ىذا ربقيق ضركرة على اإلنساف غبقوؽ الدكلية الصكوؾ من العديد حثت كلقد

 7 كاؼبادة كالسياسية، اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من (ب)ك (أ) فقرة 25 اؼبادة إىل باإلضافة

 13 كالفقرة كالشعوب اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ من 13 اؼبادة ،1979 اتفاقية من (ج) ك (ب) فقرة

 تضع اليت لئلدماج الدكلية العمل منظمة كإسًتاتيجية  النساء حوؿ الرابع اؼبؤسبر عمل برنامج من 181ك

  ."القرارات ازباذ يف كمشاركتهن للنساء، كاسع استنفار: "  كمبادئها أىدافها بُت من

:   منحها خبلؿ من للببلد العامة الشؤكف إدارة يف النساء مشاركة كتتحقق

 انتخابية عامة ؼبناصب الًتشح يف اغبق : Fonctions Publiques électives  

 انتخابية غَت عامة مناصب شغل يف اغبق :Fonctions Publiques non électives  

:  انتخابية عامة لمناصب الترشح في النساء حق 1 -

 اغبقوؽ ؾباؿ يف التمييز كعدـ باغبرية اؼبتعلقة العامة اؼببادئ مشركع من التاسعة اؼبادة تنص

 لكل: "أف على   1962يف األقلية كضباية التمييزية اإلجراءات حملاربة الفرعية اللجنة أقرتو الذم السياسية،

"  دكلتو يف االنتخابية للوظائف الًتشح يف الشركط نفس كربت اغبق مواطن

 تعدد ؼبا كالنساء الرجاؿ بُت سبييزا تقييم ال قبدىا اعبزائرية، التشريعية النصوص إىل كبالرجوع

 الواقع؟ أرض على اؼببدأ ىذا تطبيق عن ماذا لكن ك  الًتشح شركط

                                                 
دة بمناسبة اليـك العالمي حتـؿا ــألا ـماا أابخطت لؽأ حيث 1984في  كيةماألمر دةحتت الـكالياؿا رئاسة ةيابفة ؿحمرش 
 .71أنظر المرجع السابؽ، ص ، اءنسلؿ

2 Déclaration de Beijing, IV conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Chine) du 4 au 
15 septembre 1995. 
3 Bureau international du travail ,travail le magazine de l’OIT, n°12, mai/juin 1995, p 9. 

  Nations Unies, droits de l’homme et élection, op. cit. p 24.  
 1996مف دستكر  73دة مااؿك  ؿالمتمـ ك المعد 89 - 13 ابات الجزائرم، قانكف رقـمف قانكف االنتخ 86أنظر المادة  

 .لرئاسة الجميكريةترشح اؿفيما يخص 
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: (1997 جوان 5) الوطني الشعبي للمجلس التشريعية لالنتخابات المرشحات ـ أ

 للمجلس األخَتة التشريعية لبلنتخابات باؼبرشحُت اؼبتعلقة اإلحصائيات على اإلطبلع بعد

 غَت االنتخابية القوائم على ترتيبهن كأف ضعيف جد النسوم التمثيل بأف نبلحظ الوطٍت، الشعيب

. (2) رقم اعبدكؿ أنظر عادؿ،

: 2 رقـم الجدول

 (1997 جوان 5) الجزائري الوطني الشعبي للمجلس التشريعية لالنتخابات المرشحات
 المرشحات المجموع

 اإلضافيات

 المرشحات

 األصليات

 عدد

 المرشحين

 السيــاسية األحـزاب

     الجزائري التجديد حزب 526 40 9 49

PRA 

    الديمقراطي الوطني التجمع 532 21 7 28

RND 

 PT      العمال حزب 253 18 8 26

  الجمهوري الوطني التحالف 484 18 4 22

ANR 

 الثقافة أجل من التجمع 395 18 2 20

 RCD والديموقراطية

 FLN   الوطني التحرير جبهة 532 16 3 19

 الدستوري الوطني التجمع 137 10 8 18

 الوطني الوفاق أجل من الحركة 248 11 5 16

 السلم أجل من المجتمع حركة 523 12 3 15

 للعمال االشتراكي الحزب 65 11 3 14

 أجل من الوطني الحزب 230 11 2 13

  والديموقراطية التضامن

PNSD 

 أجل من الجزائرية الحركة 187 10 2 12

 (MAJD) والتقدم العدالة

 الوطني التجمع 237 8 3 11
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 الديموقراطي الوطني الحزب 132 9 2 11

 (FFS) االشتراكي

 الديموقراطيين الشباب حركة 170 8 3 11

 االشتراكية القوى حزب 391 8 1 9

 أجل من الوطنية الحركة 158 3 2 5

 الجزائريين الشباب

 أجل من الوطنية الحركة 102 3 2 5

 والديموقراطية          الطبيعة

 الشعبية الوحدة حزب 73 3---  3

 الليبرالي االشتراكي الحزب 119 2 1 3

 أجل من الجزائري الحزب 162 1 2 3

 والتقدم العدالة

 الجزائري الليبرالي الحزب 53 2---  2

 أمل حركة 179 2---  2

 الوحدة أجل من الجهاد جبهة 75 2---  2

 الوطنية

 البومديينية الوطنية الجبهة 52---  2 2

 الديموقراطية أجل من الوحدة 79 1---  1

 والحرية

 االشتراكي الحزب 160 1---  1

 (PSD) الديموقراطي

 الجزائري الوطني التجمع 57---  1 1

 النهضة حركة 526---  1 1

 المجموع 6837 249 76 325

 األحرار 553 10 3 13

 العام المجموع 7390 159 79 338
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 كبَتا عددا تقدـ مل النسوية األفكار مع التعاطف تدعي اليت األحزاب فإف  اعبدكؿ ىذا فحسب

 أك FFS االشًتاكية القول جبهة ،RCD كالديبوقراطية الثقافة أجل من التجمع مثل اؼبرشحات، من

.  FLN الوطٍت التحرير جبهة حزب حىت

 الدكائر يف لنساءؿ األحزاب ترشيح يف كاؼبتمثلة اغبزبية األكساط لدل معركفة ظاىرة كىناؾ

 كاجهة عن عبارة" اغبالة ىذه يف النساء فتكوف ، اعبماىَت قبل من بتأييد فيها تتمتع ال اليت االنتخابية

. إال ليس  االنتخابية اغبمبلت أثناء يستعملن ديبوقراطي" ديكور أك

 عشرة إحدل على النساء ربصلت الوطٍت، الشعيب اجمللس يف مقعد 380 كضمن مثبل اعبزائر ففي

 تقدر كانت حيث 1977 انتخابات مع مقارنة منخفضة نسبة كىي 2,89% نسبة أم فقط، مقعدا

 ،(1,4%) 1982 انتخابات مع مقارنة الشيء بعض مرتفعة تعترب الوقت نفس كيف كلكن ،3,9%بػ
  .(2,40%) 1987 كانتخابات

 نسبة فارتفعت الوزارية، باؼبناصب نائبا كعشرين ستة التحاؽ من فقط نساء ربعأ انتفع كلقد

 يف السويد يف النساء عليها ربصلت اليت النسبة مع مقارنة منخفضة نسبة كىي ،  (3,42%)بػ سبثيلهن
   ..42% بػ تقدر كانت كاليت 1998 سبتمرب 20 يف أم األخَتة التشريعية االنتخابات

:  الجزائري األمة مجلس في ويالنس التمثيل ـ ب

 ؾبلس" تدعى الربؼباف، يف ثانية غرفة 98 رقم مادتو يف األخَت الدستورم التعديل أحدث لقد

". األمة

 نسبة كىي ،  5,5% بنسبة أم فقط نساء شباين بينهم من عضوا، 144 على األمة ؾبلس وبتوم

 قد كنا كما الوطٍت الشعيب اجمللس يف النساء سبثيل نسبة على ما نوعا مرتفعة كوهنا رغم جدا ضئيلة

. رأينا

                                                 
المجمس الشعبي الكطني )رلماف لبا خؿيخص التمثيمية النسكية دا اـمؼ تاظحالـؿا اء سام، بعضزىراؿة طـفار نظأ  

مختمفة  رظىات فكج: ء ساف: "  أةمراؿعاليات الممتقى الكطني حكؿ ؼني ك العائمة الكطامف التض،كزارة (كمجمس األمة
 .33، ص 1998ر ب،  نكفـ1998مارس  4ك 3، "كتعدادية أفكار 

  37 - 41 . اء سام المرجع السابؽ، صزىراؿة طـفا رظفأ   
3 Souhila H. les femmes en Suède des droits mais ... Journal EL WATAN, n°2408,  
dimanche 15 novembre 1998, P.15. 

  42 - 43 . السابؽ، صالمرجع ، سام فاطمة الزىراء  
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 الثبلث أما اعبمهورية رئيس قبل من معينات منهن طبسة قبد نساء، الثماين ىذه بُت كمن

. اؼبباشر غَت العاـ االقًتاع طريق عن انتخاهبن متّ  فلقد الباقيات،

 قد كاف الذم نساءاؿ عدد نصف من أقل اعبمهورية، رئيس اختاره الذم النساء عدد كيعترب

 العدد ىذا يعترب كما االستشارم، الوطٍت اجمللس شكل حينما للدكلة األعلى اجمللس رئيس اختاره

.   االنتقايل الوطٍت اجمللس لتشكيل اختَت الذم النساء عدد مع مقارنة ضئيبل

 اؼبظاىرات افةؾ يف النساء سبتع ضركرة على ثانية مرة التأكيد نعيد ؼبا إذف اؼببالغة من يعترب كال

 تلعبو قد الذم الدكر يظهر ىنا كمن الًتشح عند الرجاؿ يتلقاىا اليت اغبظوظ بنفس االنتخابية،

. اؼبرشحات تقدًن أك تأييد يف السياسية األحزاب

 المرشحات اقتراح في السياسية األحزاب دور   :

 األحزاب تشجيع رةضرك على للنساء الرابع العاؼبي اؼبؤسبر عمل برنامج من 191 الفقرة نصت

 التمييز على للقضاء تلعبو قد الذم بالدكر أشادت كما االنتخابات يف اؼبشاركة يف للنساء السياسية

. األحزاب ؽبذه مسَتات أك منخرطات ؾبرد كن سواء منهن فبكن عدد أكرب كاستقطاب ضدىن

 السابعة اؼبادة يف النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية طالبت السياؽ، نفس كيف

 اليت اغبكومية غَت كاعبمعيات اؼبنظمات صبيع يف اؼبشاركة"  للمرأة الكفالة األطراؼ الدكؿ ،(ج) فقرة

."  للبلد كالسياسية العامة باغبياة تعٌت

 بالظاىرة ليست ببلدنا يف السياسية اعبمعيات أك السياسية األحزاب إىل النساء انتماء ظاىرة إف

 AFMA اعبزائريات اؼبسلمات النساء صبعية اؼبثقفات النساء من ؾبموعة كونت 1949 فمنذ اعبديدة،

  . PPA اعبزائرم الشعب حزب إىل تابعة كانت كاليت

 اعبزائريات النساء ارباد أسس اغبكم، إىل الوطٍت التحرير جبهة حزب كصوؿ كإثر 1962 سنة كيف
UNFA .

                                                 
 ؿيصاف ؾ ا، كـ 20%نسبة ب مكا، أضع 60 ا عشرة امرأة مف بيفتف اثفـ مراشتسالا مفالكط سمجؿاؿ ؿؾف يتشاؾ  
مة الزىراء سام، المرجع اطؼ:  لؾذ فير نظالكطني االنتقالي إلى اثنتا عشرة عضكة، أ سؿائبات في المجفؿا دد النساءع

  42 - 43 . السابؽ، ص

  S. KHODJA, op. cit. p 174:  أنظر  
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 الثقافية كالنوادم النقابات  السينما، نوادم عرب كثَتا النساء نشطت اػبفاء، كيف 1973 كمنذ

 الطابع ذات باعبمعيات اػباص القانوف على اؼبصادقة بعد ك... حقوقهن ـبتلف على للمحافظة

. منظمة 40 حبوايل حاليا عددىا يقدر نسوية، صبعيات عدة ظهرت ،1989 جويلية 5 يف السياسي

 ظهرت اليت السياسية األحزاب ـبتلف يف ينخرط النساء من ىائل عدد ىناؾ ت،الوؽ نفس كيف

  . امرأة طرؼ من اؼبسَت PT العماؿ حزب ىناؾ ذلك من كأبعد اغبزبية، للتعددية 1989 دستور تقرير إثر

 يتحصلن أف نأمل إذ كاؼ، غَت السياسية اعبمعيات إىل أك معُت حزب إىل النساء انتماء ؾبرد إف

 التشكيبلت ىذه تلعبو قد الذم الدكر إىل فباإلضافة الًتشح، يف أكفر حظوظ على ستقبلامل يف

 عليو يرتكزف سند عن عبارة فإهنا كتوجهاهتن، إرادهتن عن للتعبَت السبيل النساء منح يف السياسية

. القرار ازباذ يف اؼبشاركة من سبكنهن الدكلة يف كحساسة ىامة ؼبناصب أنفسهن يرشحن عندما

:  انتخابية غير عامة مناصب شغل في النساء حق 2 -

 عليها نصت اليت األساسية اغبقوؽ من انتخابية غَت عامة مناصب شغل يف النساء حق يعترب

 اعبزء من الثانية الفقرة اغبق، ىذا على ركزت إذ الدكلية، كاؼبؤسبرات  اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف

 كوبث: " يلي ما على تنص اليت  1993بفيينا العاؼبي للمؤسبر النهائية اغبصيلة من (ج) حرؼ الثالث

 أرباذ مناصب إىل اؼبرأة كصوؿ تسيَت على كالدكلية اإلقليمية كاؼبنظمات اغبكومات العاؼبي اؼبؤسبر

 التعهد دبوجب اغبق، ىذا على الًتكيز أعيد كلقد" القرارات صنع عملية يف مشاركتها كزيادة القرارات

 سبثيل ربقيق ضركرة"  حوؿ ؿبتواه يدكر كالذم  كوبنهاج عمل كبرنامج إعبلف من (ب) حرؼ اػبامس

". القرار أخذ ميادين يف اعبنسُت بُت متساك

                                                 
 .ىي السيدة لكيزة حنكف   
 ةقياؼتف اـ (ب)حرؼ  7 ةداـلحقكؽ المدنية كالسياسية، اؿاب صاخؿا ليكدىد اؿالع مف (ج)حرؼ  25أنظر المادة   

 .ريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكباإلؼ ؽاثالمي فـ 2فقرة  13ادة لـ، ا1979

 ،ئرجزااؿ 4 ساف رقـ، مجمة حقكؽ اإلف1993جكاف 24لؿإ 14خاص بفيينا، مفنساف، إلا كؽحؽطني ؿكؿامرصد ؿا  
  1993برسبتـ

4 Nations Unies, déclaration et programme d’action de Copenhague, sommet mondial pour 

le développement social,  6 - 12 mars 1995, New York, 1995, p 22 
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 إلغاء ضركرة على األخَت اعبزائرم الدستور من 31 اؼبادة نصت الدكلية، الصكوؾ ىذه لكل امتثاال

 كىو السياسية، اغبياة يف للجميع الفعالة اؼبشاركة حبق اؼبساس أك إنقاص شأهنا من اليت العراقيل كل

.  الدستور نفس من 51 اؼبادة عليو تؤكد حق

 بينها لكاملةا باؼبساكاة العمومية، للوظيفة اعبزائرم القانوين النظاـ إطار يف النساء حظيت كما

 أرض على اغبق ؽبذا النساء فبارسة عن ماذا لكن ، الدكلة يف العامة الوظائف تقلد يف الرجاؿ كبُت

 ؟ الواقع
 الجزائرية الحكومة في النسوي التمثيل  :

 حيث ،1982 من ابتداء إال اغبكومية التشكيلة يف اؼبشاركة يف باغبق اعبزائر يف النساء ربظى ـ

. كزيرا 40 إىل 33 بُت من كزارية مناصب 1988 غاية إىل 1982 من اؼبمتدة الفًتة من امرأتاف تقلدت

 عددىن كاف كلكن ،1991 غاية إىل كذلك كزارة رأس على امرأة أية تنّصب مل التاريخ، ىذا كبعد

.   كزيرا 35 إىل 26 بُت أعضائها عدد يًتاكح حكومات يف كزيرات ثبلث إىل كزيرة بُت يًتاكح

 من تتشكل سبقتها اليت الوزارة كانت بينما ، فقط رجاؿ من مكونة فإهنا اغبالية الوزارة أما

: االجتماعي للتضامن ككزيرة عركس بن زاىية السيدة: كاالتصاؿ الثقافة كزارة يف دكلة كاتبة: كزيرتُت

 من تاعترب لطاؼبا كزارات رأس على سبقنهما البليت الوزيرات مثل مثلهما كنبا مشرنن، ربيعة السيدة

.  النساء اختصاص

 لتعمم الوطنية اغبدكد تفوت ظاىرة الوزارات، رأس على النساء تنصيب قلة أم الظاىرة ىذه تعترب

: دكلة كاتبات أربع  كزارهتا يف قبد اليت األمريكية اؼبتحدة الواليات فيماعدا ، الدكؿ كافة على

                                                 
 .رشح لرئاسة الجميكرية، النساء مف الت 1996ائرم لسنة مف الدستكر الجز 73ة ادـاؿ تمنع ال  

 ةقطفؿا في فصيؿأكثر مف التبؿ ـالع نيفاقك ؼالنساء في تقمد الكظائؼ العامة في إطار مختؿلحؽ  ضرعكؼ نتسك  
 .44-42ة بحؽ النساء في العمؿ، أنظر ص ؽؿعتـؿا

3 Fatima Z.S. les femmes dans les instances législatives et gouvernementales en Algérie, 
dans l’actes de l’atelier femmes et développement, op. cit. pp 180 - 181.   
4 Sabria Boukadoum, femmes et égalité, dans op. cit. p 29. 

.كاتة دونح    تتكىٌ انىساراخ األيزٌكٍح يٍ حىانً  5 
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 الوزيرات النساء كل صبعنا لو: "  بأنو ئلالقا إذف ىبطأ فلم ، للعدؿ كاألخَتة الصحة للعمل للخارجية،

  . " كاحدة كزارة حىت تشكيل استطعنا ؼبا العامل دكؿ ـبتلف عرب

 العائلية، مسؤكلياهتن إىل الدكلة، يف ىامة كظائف النساء تقلد عدـ سبب ، احملللُت بعض كيرجع

. اؼبهنية سؤكلياهتنـك الشخصية اغبياة بُت التوفيق تستطيع النساء من فقط قلة ىؤالء، حسب إذ

 ، للنساء الرابع للمؤسبر العامة األمينة GERTRUDE Mongella السيدة بكلمات الفقرة ىذه كلبتم
 ال اليت بالديبوقراطية  يبس الذم الشيء ضئيبل، زاؿ ال القرار ازباذ يف النساء اشًتاؾ إف: "  تقوؿ حيث

 النساء انتخاب يعترب ك للدكلة، العاـ السياسة ربضَت يف للنساء الفعالة اؼبشاركة بعد إال فعبل تتحقق

 نتيجة كيصبح اؼبسؤكلية، تلك ربمل باستطاعتهن كأهنن خصوصا إهبابيا أمرا الدكلة، ىيئات أعلى على

." لدكؽبن كاالجتماعية االقتصادية السياسية الربامج تغيَت يف اؼبسانبة يف اغبق للنساء لذلك

 إطار يف كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ النساء سبتع عن تنجر اليت اغبقوؽ ـبتلف إىل تعرضنا بعدما

:  اآلتية اؼببلحظات إبداء يبكن اعبزائرم، القانوف

 أم يغفل مل إذ كبَت باىتماـ اعبزائرية التشريعات يف النساء ربظى اؼبدنية، اغبقوؽ ؾباؿ يف أنو 1 / -

 األىلية كامل ؽبن اعبزائريات فالنساء كاإلناث، الذكور بُت اؼبساكاة تكريس اجملاؿ ىذا ينظم قانوف

 لنا سبق قد كاف اليت االستثناءات بعض عدا فيما الواجبات، كربمل اغبقوؽ اكتساب يف كالرجاؿ

 لكوف اإلنساف، حقوؽ ضباية إىل الرامية الدكلية االتفاقيات زبالف مل اغبقيقة يف ىي كاليت إليها اإلشارة

 كما ػ االستثناءات بتلك ظبحت أك ػ اإلرث يف اغبق مثل ػ غبقوؽا ىذه ذكر أنبلت قد إما األخَتة ىذه

. ػ التنقل يف اغبق ؾباؿ يف رأينا
 ذلك يف دبا اجملاؿ ىذا تنظم اليت اعبزائرية القوانُت كل أف قبد السياسية، اغبقوؽ ىبص فيما أما /2

 يف اغبق إىل التصويت يف اغبق من بدءا للمرأة، السياسية اغبقوؽ كل كضمنت كّرست قد الدساتَت،
 على ؿبًتمة غَت القانونية القواعد ىذه أف الحظنا أننا إال الدكلة، يف عامة مناصب شغل أك الًتشح

. الدكلة يف عامة مناصب شغل من سبّكن فقط النساء من قلة إذ الواقع، أرض

                                                 
1 voir Jack Lang, Enquête sur la situation des femmes dans le monde, imprimé pour 
l’assemblé nationale, par Automédon , Paris 1998, p 177, voir également: Nations Unies : 

la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 73.  
2 R. Benachour, op. cit,p. 161.  
3 Voir à ce sujet : - UKA Klein, retravailler un défi pour les femmes, dans Bureau 

international du travail,  le travail magazine de l’OIT, n° 12, mai, juin, 1995, p 15  
4 Nations Unies,  la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 80. 
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 حرب يف للنساء الفعالة اؼبشاركة كىي راحبة كرقة اعبزائر بيد كأنو خصوصا مؤسف شيء كىو

 ؾبرد تّكن لكي كزارية مناصب يف النساء من فقط قليل عدد ينصب أف نأمل ال كبن إذ الوطٍت، التحرير

 .عاـ بوجو الدكلية الساحة أك اؼبتقدمة الدكؿ مواجهة يف الديبوقراطية إلدعاء كسيلة

 

 والثقافية االجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع في المساواة : الثاني المبحث

 
. عمل على اغبصوؿ يف كحقهن التعلم يف اعبزائريات النساء حق العنواف ىذا ربت ندرس سوؼ

 الثقافية اغبقوؽ ربقيق بداية نقطة ألف الثقافية، النساء حقوؽ من بدال التعلم يف النساء حق نقوؿ

. أثار من عليو ينجر ما ككل التعلم يف اغبق النساء منح يف تكمن

 كما ألنو العمل، يف النساء حق عن اغبديث يف االقتصادية اغبقوؽ اقتصار نفضل أننا كما

 كحق اؼبالية االستقبللية النساء منح يعٍت ىو إذ لتحقيقها ككسيلة االقتصادية اغبقوؽ ؿبور يعترب سنرل

.   فبتلكاهتا إدارة

 كلما اعليو التحدث ارتأينا كوننا هبا خاصا مطلبا ؽبا لبصص لن فإننا  االجتماعية اغبقوؽ أما

. منهما يتجزأ ال جزءا كبوصفها ألنبيتها نظرا الذكر، السالفُت اغبقُت ضمن ذلك إىل الضركرة دعت

 كالثقافية؟ االجتماعية االقتصادية، باغبقوؽ اعبزائرية التشريعات إطار يف النساء سبتع مدل فما

 ،(التعلم) اؼبعرفة على اغبصوؿ يف اؼبساكاة:  األكؿ اؼبطلب ػ
. عمل على اغبصوؿ يف اؼبساكاة:   ثايناؿ اؼبطلب ػ

 

 (التعلـم) المعرفة على الحصول في المساواة :  األول المـطلب

 ىو إذ بو، اؼبساس يبكن ال حق: "  .El Kayat  G األستاذ قوؿ حد على التعلم، يف اغبق يعترب

.  ." األخَتة ىذه هبا تضمن ككسيلة اغبقوؽ كل بداية نقطة

                                                 
بؿ التعرض إلى الحؽ في العمؿ ككف الحؽ في التعمـ ىك الذم سيفسح ؽ ـؿعتؽ في اؿحؿعف اسكؼ نبدأ الحديث   

 .المجاؿ لمنساء في الحصكؿ عمى مناصب شغؿ

جتماعي ، أما الا افلضـا فيلحؽ ا ك تع بصحة جيدة، الحؽ في الحصكؿ عمى عطؿ عند العمؿأم الحؽ في التـ  
 .الثاني ؿصلؼا رسيا فيدففيما يخص حقكؽ النساء في إطار األسرة فسكؼ 

3 El Khayat G. l’avortement et  le planning Familial, colloque de Tunis, 13 - 16 janvier 

1988, op. cit. p 290. 
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 اػبصوص كجو كعلى اؼبرأة حقوؽ ـبتلف حبماية نشأهتا، كمنذ اؼبتحدة األمم منظمة اىتمت كلقد

  . التعّلم يف اؼبرأة حق

 لئلنساف الثقافية اغبقوؽ بًتقية متخصصة منظمة 1946 يف أسست ، الغاية ىذه ربقيق أجل كمن

 الذكور بُت ساكاةامل جعلت اليت ،اليونسكو كالعلـو كالثقافة للًتبية اؼبتحدة األمم منظمة يف كاؼبتمثلة

.  األساسي قانوهنا يف اؼبسطرة األىداؼ بُت من اؼبعرفة على التحصل يف كاإلناث

 عشرة اغبادية دكرهتا يف ،اليونسكو منظمة أم اؼبنظمة ىذه توصلت ،1960 ديسمرب 14 كبتاريخ

 أكتوبر 15 يف راعبزائ إليها انضمت اليت التعليم، ميداف يف التمييز على القضاء حوؿ اتفاقية كضع إىل
1968  .

 االقتصادية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من كل يف التعلم، يف اغبق على الًتكيز أعيد كلقد

 كاؼبادة 10 اؼبادة يف اؼبرأة ضد التمييز على القضاء اتفاقية عشرة، الثالثة مادتو يف كالثقافية كاالجتماعية

 مادتو يف كالشعوب اإلنساف غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ اإلقليمي، اجملاؿ كيف أخَتا ك (د) حرؼ 2 فقرة 14
17 .

 التوقف التعلم، يف باغبق اعبزائرم القانوف إطار يف النساء سبتع مدل إىل التعرض قبل بنا هبدر ك

: اؼبواليُت الفرعُت خبلؿ من النساء ترقية يف األخَت ىذا يلعبو قد الذم الدكر عند

 األنبية، هبذه اعبزائر كعي مدل ك النساء تعليم أنبية:  األكؿ الفرع ػ

 .اعبزائرم القانوف يف التعلم يف النساء حق:  الثاين الفرع ػ

 

 األىمية بهذه الجزائر وعي ومدى النساء تعليم أىمية  : األول الفـرع

 
 غبقوؽ الدكيل القانوف ىدؼ يعترب إذ ، األخرل اإلنساف حقوؽ عن أنبية التعلم يف اغبق يقل ال

 اغبقوؽ من فئة تتمتع أف دكف كرامتهم، كضباية البشر غبقوؽ العاؼبي االحًتاـ تطوير ىو اإلنساف

 . أخرل فئة من أعلى بدرجة

                                                 
  Dr Bouchenak Khelladi A. op. cit. p 4  
2 Krishna A. P; les droits de la femme, dans Mohamed Bedjaoui, droit international, bilan 

et perspectives, Tome 2, éd. Apedone, Paris 1991, p 1178. 

.1968أكتكبر  15في  المؤرخ 581-68األمر رقـ  ينظر  3. 
4 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 1. 
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:  يلي فيما اؼبرأة حقوؽ ترقية يف التعليم يلعبو الذم الدكر حصر كيبكن

 اجملتمع، يف مرموقة مكانة للمرأة التعليم يبنح 

 لعمل،ا الهباد كاسعة ؾباالت للمرأة التعليم يفتح 

 ربميها، اليت القوانُت بكل علما إحاطتها على اؼبرأة التعليم يساعد 

 ىذه إىل نتعرض كسوؼ بصحتها، كالرعاية احملافظة على اؼبرأة التعليم يساعد كأخَتا 

:  يلي كما النقاط

:   للمرأة االجتماعية الترقية في التعليم دور 1 -

 يف اندماجها على اؼبرأة يساعد كونو دكرين، ذا سبلح االجتماعية الناحية من التعليم يعترب
. اعبنسُت بُت باؼبساكاة يؤمن جيل تربية يف مسانبتها مث كمن اجملتمع

 اؼبرأة تستطيع أنو"  ،Jacqueline des Forts  تقوؿ اجملتمع يف اؼبرأة دمج يف التعليم دكر ىبص ففيما

 باؼبشاركة كذلك أـ، حىت أك زكجة امرأة،ؾ احًتامها كفرض اجملتمع تقاليد من التحرر التعليم، دبوجب

" . القرار أخذ ؾباالت شىت يف

 الثقافية االجتماعية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من 13 اؼبادة اؼبيزة ىذه إىل أشارت كلقد

 كأف بكرامتها كلئلحساس اإلنسانية للشخصية الشاملة للتنمية"  كسيلة التعليم تعترب اليت كاالقتصادية

 صبيع التعليم يبّكن أف على تتفق أهنا كما األساسية كاغبريات اإلنساف غبقوؽ االحًتاـ كةؽ من تزيد

." حر ؾبتمع يف فعاؿ بشكل االشًتاؾ من األشخاص

 التمييزم غَت التعليم: " بأف اؼبرأة، حوؿ الرابع العاؼبي اؼبؤسبر عمل برنامج من 69 الفقرة كتضيف

."  كالرجاؿ النساء بُت اؼبساكاة تطوير يف يساىم

 حرؼ السادس بااللتزاـ قبلت قد اعبزائر كوف التوجو، ؽبذا مسايرا اعبزائرم اؼبوقف اعتبار كيبكن

 كسيلة التعليم" يعترب الذم االجتماعية التنمية حوؿ العاؼبية القمة عمل برنامج ك إعبلف من (ىػ)

.  "االجتماعية اؼبساكاة لتحقيق

                                                                                                   
، 1993، ةمعـجاؿات اعكبالمط افيكد ف،م لحقكؽ اإلنساؿكلديؿ سعد اهلل، مدخؿ في القانكف اعمر إسماع.د: أنظر   
 29، ص 2ط 

2 Jacqueline des Forts, le droit de vivre et de bien vivre à celles qui donnent la vie, dans : 
actes de l’atelier femmes et développement, op. cit. p 99,voir aussi: Nations Unies, 

promotion de la femmes, notes pour l’orateur, op. cit. p 48.     
  Déclaration et programme d’action de Copenhague, op. cit. p 25. 



  2000حقوق املرأة في التشريع الجزائري لعام   -سرور طالبي املل . د

 

  47 

 التعلم حق للمرأة اإلسبلـ أعطى إذ اإلسبلـ، بركح تتخلق دكلة على الغريب بالشيء ليس كىذا

 . ؾبتمعو كسط يف مرموقة مكانة ذا العلم صاحب يعترب أنو كما بالرجل كسواىا كالثقافة

 إىل قربة تعلمو فإف العلم، تعلموا: " كالسبلـ الصبلة عليو الكرًن الرسوؿ قوؿ ذلك على دليل كخَت

 كالعلم كالّرفعة، الشرؼ موضع يف لصاحبو لينزؿ العلم كإف صدقة، قيعلم ال ؼبن كتعليمو كجل عز اهلل

".  كاألخَتة الدنيا يف ألىلو زينة

 اؼبساكاة، مبدأ على الصاعدة األجياؿ تربية يف كاؼبتمثل للتعليم، الثاين االجتماعي الدكر عن أما

 الًتبية بتنظيم اؼبتعلق 76 - 35 رقم األمر من 3 اؼبادة تنص إذ ربقيقو، على اعبزائر حرصت فقد

 بُت المساواةك العدالة مبدأ التبلميذ تلقُت...  الًتبوم النظاـ يكفل أف هبب: " يلي ما على  كالتكوين

." كالتمييز التفرقة أشكاؿ من شكل كل ؼبكافحة كإعدادىم كالشعوب اؼبواطنُت

 يف اؼبتعلمات األمهات تلعبو الذم الفعاؿ الدكر اجملاؿ، ىذا يف األحباث من العديد أثبت لقد
 دبثابة األمهات تعليم اعتبار إىل األحباث ىذه توصلت كما اؼبعرفة، تلقي على أطفاؽبن تشجيع

 . أكيدة مستقبلية مردكدية لو إهبايب استثمار

: "  باديس بن الحميد عبد اإلمام اعبزائرم للعبلمة الشهَتة باؼبقولة الدراسات ىذه نتائج كتذكرنا

." بأكملو ؾبتمعا علمنا فكأننا بنت علمنا إذا أما كاحدا شخصا ّكعينا قد نكوف كلد ًنبتعل قمنا إذا

 مبدأ اػبصوص، كجو كعلى اإلنساف حقوؽ مبادئ على الصغر منذ األطفاؿ تعليم كيعترب

  . كلها اؼبعمورة أك اجملتمع أفراد بُت السلم لتحقيق معبد طريق اؼبساكاة،

:  عمل جادإي فرص للنساء التعليم منح 2 -

 يبدأ: "بأنو التنمية يف النساء دكر حوؿ العاؼبية الدراسة إثر اليونسكو منظمة صّرحت ،1994 يف

 إطار كيف اؼبدارس من القرارات أخذ على القدرة إىل مث العمل إىل الفقر من للنساء الطويل السفر

                                                 
 .154إلى  125 ص ،ؽباالس لمرجعا م،م ممياني بغدادمكال:  ذلؾ ر فيأنظ   

  :لؾل حد يكمنا ىذا ساريا المفعكؿ، أنظر في ذ، كىك ال يزاؿ إؿ1976أفريؿ  16المؤرخ في   2
BEN Meziane Thaalbi : école, idéologie et droits de l’homme, le modèle Algérien, éd 

Casbah, Alger, Mars 1998, p 28. 
3 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. pp 43 et 48. 
4 Voir Fatiha Selmane, éducation et paix, dans l’actes de l’atelier femmes et 

développement, op. cit. p 169. 
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 شغل مناصب على النساء صللتح تأشَتة دبثابة التعليم يعترب أكضح، كبعبارة أم  "الًتبوية الربامج

. أنبيتها أك نوعها كاف مهما

 الذم بالدكر الذكر، سالف 76 - 35 رقم األمر من 2 فقرة الثانية اؼبادة أشادت فقد اعبزائر، يف أما

 شخصية تنمية... الًتبوم النظاـ رسالة: "  تنص إذ عمل، فرص لصاحبو جلب يف التعليم يلعبو قد

." كاغبياة للعمل ىمكإعداد كاؼبواطنُت األطفاؿ

 تعليمي دبستول يتمتعن اللوايت النساء بأف ، لئلحصائيات الوطٍت اؼبركز إحصائيات بينت كما

 من كأبعد مستواىن نفس ؽبم اللذين الرجاؿ مع مقارنة عمل على كبسهولة يتحصلن عايل، أك ثانوم

. عمل على حصوؽبن يف اؼبباشر السبب ىو النساء تعلم قبد ذلك

 بأف إثبات إىل دكلة، 200 إقليم على الدكيل البنك قبل من ؿبققة ميدانية دراسة توصلت كلقد

 اإلنتاج ؾباؿ يف معتربة فوائد اجتنت قد للنساء، االبتدائي التعليم على استثمارىا ركزت اليت الدكؿ

 بزيادة كضمانا عمل على للحصوؿ اؼبرأة بيد سبلحا لذلك، نتيجة التعليم فيكوف ، االقتصادم

. الدكلة نظر كجهة من اإلنتاج مستول

:   تحميها التي القوانين على النساء إّطالع في التعليم دور 3 -

 التشريعات ضباية رغم اؼبختلفة، حبقوقهن النساء بعض سبتع عدـ سبب اعتقادنا حسب يرجع

 ىي حقوقهن ةلًتقي النساء زبطوىا خطوة أكؿ فتكوف بوجودىا، جهلهن إىل اغبقوؽ، لتلك الوطنية

 تعليمي دبستول متمتعة كانت إذا إال ذلك ؽبا يتسٌت كلن ربميها، اليت القوانُت ـبتلف على إّطبلعها

. معُت

 أكد الذم كالسكاف التنمية حوؿ الدكيل اؼبؤسبر عمل برنامج بالذات النقطة ىذه إىل أشار كلقد

 التهميش من زبرج لكي بالنفس كالثقة درايةاؿ اؼبعرفة التأثَت، كسائل النساء منح يف التعليم أنبية:"على

 على اإلطبلع فرصة للنساء التعليم يبنح إذ دكلتها، تنمية يف فعالة كبصفة لتشارؾ فيو كضعت الذم

                                                 
1 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 55. 
2 ONS, femmes et activité, données statistiques, n° 254, 1er Trimestre 1996, p 3. 
3 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 47.  
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 النساء جعل يف مهما دكرا التعليم يلعب كما  "كضعيتها ربسُت على تساعدىا اليت اؼبيادين ـبتلف

.   .احتياجاهتن ربديد ك فهم على قادرات

 ننوه أف ربميهن، اليت بالقوانُت النساء معرفة يف التعليم أنبية عن التحدث بصدد ككبن يفوتنا كال

 النساء لتوعية كطنية، حىت أك دكلية كانت سواء اإلنساف حقوؽ أجهزة ـبتلف تلعبو الذم بالدكر

 بتوزيع أك ،دراسية أياـ بتنظيم إما كذلك القراءة، على قادرات غَت كن كلو حىت حقوقهن، خبصوص

 ذلك على كمثاؿ كنضرب اعبزائرية، النسوية اعبمعيات بعض تفعل كما اإلنساف، حبقوؽ متعلقة أدلة

 . النساء حقوؽ نصر أجل من اؼبستقلة اعبمعية كزعتو الذم الدليل

:   بها يحيط من بصحة و بصحتها المرأة اعتناء في النساء تعليم دور 4 -

 حقوؽ صكوؾ ـبتلف ربميو الذم لئلنساف األساسية قوؽاٌف من حقا الصحة يف اغبق يعترب

 . اإلنساف

 عند الوفيات نسبة البفاض إىل يؤدم كاحدة ألـ التعليم ضماف بأف اإلحصائيات أثبتت لقدك

 إتقاهنا إىل باإلضافة اؼبتعلمة، اؼبرأة تتمتع إذ ، 9 % بػ سنوات 5 عمرىم يتجاكز ال اللذين األطفاؿ

.  الطبية االستعجاالت حالة يف األكلية اإلسعافات تقدًن على بالقدرة أطفاؽبا، تغذية لكيفية

 بسبع ربضُت اللوايت فالنساء النسل، كدبراقبة بصحتهن أكثر باالعتناء للنساء التعليم يسمح كما

.   باؼبدارس يلتحقن مل اآليت النساء من أقل طفبل 2,2 % ؽبن التعليم، من األقل على سنوات

 بصفة األـ أك اؼبرأة صحة على العائلي التخطيط أك النسل ربديد هبا يعود اليت فوائدلل كنظرا

. شرحو يف التوسع ارتأينا خاصة،

                                                 
1 Nations Unies, les femmes dans le monde 1995, des chiffres et des idées, New York, 
1995, p 93. 
2 La commission internationale sur l’éducation le 21éme siècle, deuxième session, 

DAKAR, UNESCO, septembre, 1993, p 16, tirée de d’Internet : http: //w w w. google, com 
 .ع السابؽجرـؿا ءانسؿا ؽر حقكنصؿ أجف ستقمة ـأنظر الجمعية الـ 3

مف  16 ةكالماد 1979 اتفاقية كمف فيةاؽلثالخاص بالحقكؽ االقتصادية، االجتماعية كا مف العيد الدكلي 12المادة  4
 .ريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكبالميثاؽ اإلؼ

5 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 48. 
6 Sadik Nafis, investir dans les femmes, objectifs des années 90, PNUAP, New York, 
1989, cité par Ibidem. 
7 Ibidem. 
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: النسل تحديد أىمية

 أف ضركرة على اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من (ج) حرؼ 10 اؼبادة تنص

 حقوقا للمرأة تكفل لكي اؼبرأة ضد التمييز على للقضاء ةاؼبناسب التدابَت صبيع األطراؼ الدكؿ تتخذ" 

: كاؼبرأة الرجل تساكم أساس على تكفل لكي خاص كبوجو التعليم، ميداف يف الرجل غبقوؽ مساكية

 اؼبعلومات ذلك يف دبا كرفاىتها، األسرة صحة ضماف يف للمساعدة ؿبددة تربوية معلومات إىل الوصوؿ

." األسرة زبطيط على كالنصح

 األمر حقيقة يف كىو الصحة، كيف التعليم يف باغبق مباشرة كبصفة العائلي التخطيط موضوع يرتبط

 األكؿ العاؼبي اؼبؤسبر إثر 1968 إىل بتحقيقو مطالبة أكؿ ترجع إذ الوقت، نفس يف كجديد قدًن موضوع

 يف تطرح ليتا الشائكة اؼبواضيع ضمن يرتب ىذا يومنا حد إىل زاؿ كال ، بطهراف اإلنساف غبقوؽ
. اإلنساف غبقوؽ الدكلية اؼبؤسبرات

 نقطة La fécondité"  لودية الو"  اعبزائرم اجملتمع يعترب األخرل، اإلسبلمية اجملتمعات غرار كعلى

 الدينية، الشؤكف كزارة كدبساعدة اعبزائرية اغبكومة حاكلت ذلك كمع الوقت، نفس يف كحساسة مهمة

. اؼبواليد ؼبباعدة كأساليب خطة مسطرة الديبوغرايف، النمو من للحد عمل برنامج كضع

 ،1985 فيفرم 16 يف اؼبؤرخ 85 - 05 رقم القانوف من 71ك 7 اؼبادة من كل تنص اجملاؿ ىذا كيف
 برنامج موضوع اغبمل فًتات تباعد يكوف:" يلي ما على التوايل على العمومية، الصحة حبماية اؼبتعلق

 كسائل توضع" ،"كصحتهما كالطفل األـ حياة كوبفظ منسجم عائلي توازف ضماف إىل يرمي كطٍت

." اغبمل فًتات تباعد ؾباؿ يف الوطٍت الربنامج تنفيذ لضماف السكاف تصرؼ ربت مبلئمة

 إال بو يسمح مل إذ ،(72 اؼبادة) الغاية تلك لتحقيق كوسيلة اإلجهاض القانوف، ىذا استثٌت كلكن

 . اػبطر من األـ حياة انقاد يف اؼبتمثلة القسوة الضركرة حالة يف

 العامل دكؿ معظم يف مكركه ك ؿّبـر ىو بل اإلجهاض، سبنع اليت الوحيدة الدكلة اعبزائر تعترب كال

 قط تثر مل اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف أف إىل اإلشارة مع ، مسلمة أك سيحيةـ كانت سواء

. اإلجهاض موضوع

                                                 
  ئمي أنظراعؿاط مطتخؿام ؼ ؽحاؿر طكت كؿح اتمزيد مف المعمـكؿؿ 1

Fédération internationale pour la planification familiale, le droit humain à la planification 

familiale et la santé reproductive, Angleterre 1996, pp 2 - 5. 
  N. Saadi, op. cit. pp 122 - 126. 
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 سبتع مدل عن البحث يف كاؼبتمثلة األكىل عن أنبية تقل ال أخرل نقطة إىل االنتقاؿ اآلف بنا هبدر

. التعّلم يف باغبق اعبزائرم القانوف إطار يف النساء

 
 

 الجزائري القانون في التعلم في ءالنسـا حق : الثاني الفـرع

 
 كاؼبفيدة الضركرية اإلنساف حقوؽ من حقا التعلم يف اغبق اعتبار إىل السابقة النقطة يف توصلنا لقد

. خاصة بصفة النساء كشخصية عامة بصفة األفراد شخصية لبناء

 القضاء ضركرة على األعضاء الدكؿ اليونسكو اتفاقية من الثالثة اؼبادة حثت ذلك، أجل كمن

 الًتتيبات أك القانونية النصوص كل إلغاء خبلؿ من كذلك اجملاؿ، ىذا يف اؼبرأة ضد سبييز كل على

. الرجاؿ مع اؼبساكاة ؽبا تضمن أخرل بنصوص الستبداؽبا التمييزية اإلدارية

 التعّلم، يف اغبق للنساء اعبزائرم اؼبشرع منح مدل لدراسة حبثنا من اعبزء ىذا لبصص كسوؼ

: التايل التقسيم دينمعتم

 باؼبدارس، االلتحاؽ شركط نفس للنساء اعبزائرية القوانُت ضماف مدل عن البحث :أوال

 التعلم، ؾباؿ يف اعبزائر، يف النساء من خاصة فئات لوضعية التعرض :ثانيا

 التمدرس، درجات ـبتلف يف النساء كضعية :ثالثا

. ائراعبز يف األمّيات النساء كضعية أخَتا، ك :رابعا

:   بالمدارس االلتحاق شروط نفس للنساء الضمان 1 -

 اليونسكو، اتفاقية من (ب) فقرة الثالثة اؼبادة حثت التعلم، يف الكامل اغبق لنساء يضمن لكي

 عند كاإلناث الذكور بُت التمييز ؿباربة أجل من يلـز ما بكل القياـ ضركرة على األطراؼ الدكؿ

 يف الذكور حظوظ نفس لئلناث يكوف أف أخرل، كبعبارة أم تبلميذلل الًتبوية اؼبؤسسات استقباؿ
. باؼبدارس االلتحاؽ

                                                                                                   
يماتم  فً (تىَسوا إساليٍتٍٍ وهًا تزكً يٍ تٍُها دونتٍٍ) 26,19 % ال تحزو اإلخهاض هًانتً دول ج الَسة  

 op. cit. pp. 29 - 33 Nations Unies, les: عاجرخ ػه، نهًشٌد يٍ انًؼهىياي تًٍخلادول ا ٌو %60,47

femmes dans le monde, des chiffres et des idées, 
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 غَت كاف إذ بأقاليمنا، الفرنسي بالوجود كثَتا اإلناث تأثرت فقد الذكور، خببلؼ ك اعبزائر يف أما

. سلبا عليهن األخَتة ىذه تأثَت من خوفا االستعمارية باؼبدارس بااللتحاؽ ؽبن مسموح

 باديس بن الشيخ بتدخل العلماء صبعية بادرت التعلم، يف اغبق من البنات ربـر ال كيكؿ كلكن،

 . اؼبتمدرسات من كبَت عدد استقطاب يف تنجح مل أهنا إال ف،قبتعليم

 مواطن كل حق الدساتَت، فيها دبا الوطنية، القانونية النصوص ـبتلف كرست االستقبلؿ، كبعد

. "التعلم يف اغبق مواطن لكل: "  أنو على 1976 دستور من 66 اؼبادة نصت إذ التعّلم، يف

 تنص اليت الذكر سالف 76 - 35 رقم األمر من الرابعة اؼبادة عليو الًتكيز أعادت الذم الشيء كىو

 كالتكوين الًتبية الدكلة توفر: "  منو 14 اؼبادة تضيف ك ،" كالتكوين الًتبية يف اغبق جزائرم لكل : "

." جنسهم أك أعمارىم بُت سبييز دكف فيو يرغبوف الذين كاؼبواطنات للمواطنُت اؼبستمر

". مضموف التعليم يف اغبق"  بأف 53 اؼبادة نصت فقد األخَت، الدستورم التعديل عن أما

 فهي قيد، أك سبييز أم دكف اإلناثك للذكور مفتوحة اعبزائرية الًتبوية اؼبنظومة اعتبار إذف يبكن

 الفقرة الثالثة اؼبادة عليو نصت كما التبلميذ استقباؿ يف كاإلناث الذكور بُت اؼبساكاة ؼببدأ ؿبًتمة بذلك

 . .اليونسكو اتفاقية من (ب)

 يف مستمر ارتفاع يف اعبزائر يف باؼبدارس يلتحقن اللوايت البنات نسبة أف اإلحصائيات أثبتت كلقد
 :بوضوح ذلك سيربز اعبدكؿ ىذا كلعل الوقت، نفس يف كمريح ملحوظ بشكل ةسن كل

    -3 رقم الجدول

 الجزائر في بالمدارس يلتحقن اللواتي البنات نسبة
 1998 - 1999 1991 - 1992 1987 - 1988 1979 - 1980 1965 - 1966 الدراسية السنة

 يتجاكز اليت البنات نسبة

 يلتحقن ك سنوات 6 عمرىن

 باؼبدارس

 
% 32,3 

 
% 65,7 

 
% 73 

 
% 85 

 
% 94,51 

                                                 
1 N. Saadi, op. cit. p 105. 
2 Ben Meziane Thaâlbi, op. cit. p 3. 

   : اقدركأم تؿا بسلفال ؿ باالستناد عؿالجدكىذا كضع تـ  3
- Nouria Ben Ghabrit - REMAOUN, actes de l’atelier femmes et développement, op. cit, p 

  :لى مستكل نيابة مديرية  اإلحصائيات لجريدة الكطف، أنظرع ةلتربيا ؿكؤستصريحات ـ - .22
- Rif Nahla, égalité des chances, dites vous ? El Watan, n° 2503, lundi 8 mars 1999, p 11.  
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 االلتحاؽ يف الذكور مع باؼبساكاة التشريعية الناحية من رأينا كما وبظُت ببلدنا يف البنات ّكن إذا

 تتمتع فقط معينة فئات ىنالك أـ اجملتمع فئات كل على تطبق أف القاعدة ىذه تصلح فهل باؼبدارس،

:  اؼبوالية النقطة يف لو سنتعرض ما ىذا اغبق؟ هبذا

: التعلم مجال في الجزائر في النساء من خاصة فئات وضعية 2 -

: يف كاؼبتمثلة اثنتُت، ىي البحث من اعبزء ىذا ؽبن لبصص سوؼ اللوايت النساء من الفئات إف
 الريفية، اؼبرأة 

 فقَتة عائلة من اؼبنحدرة اؼبرأة .

 بكاملها مادة ؽبا خصصت إذ هبا، كبَتا اىتماما 1979 اتفاقية أبدت فقد الريفية، اؼبرأة عن أما

. 14 اؼبادة كىي

 على االتفاقية ىذه من (د) حرؼ 2 فقرة 14 اؼبادة نصت التعلم، يف النساء حق أم ىذا ؾبالنا ففي

 اؼبناطق يف اؼبرأة ضد التمييز ىلع للقضاء اؼبناسبة التدابَت صبيع األطراؼ الدكؿ تتخذ: "  أف ضركرة

 أنواع صبيع على اغبصوؿ...  خاص كبوجو...  الرجاؿ مع التساكم أساس على ؽبا، تكفل لكي الريفية

."  الوظيفية األمية دبحو منو يتصل ما ذلك يف دبا اؼبدرسي، كغَت اؼبدرسي كالتعليم التدريب

 يف كاإلناث الذكور بُت اؼبساكاة ربقيق ضركرة على التشريعية النصوص حرص كرغم اعبزائر، كيف
 اإلناث فيها ربـر اليت الداخلية اؼبناطق بعض ىناؾ أف إال آنفا، إليو اإلشارة لنا سبق كما التعلم، ؾباؿ

. 40 % إىل البنات سبدرس نسب تراجع فيها كيصل األساسي، اغبق هبذا التمتع من

 الذين الذكور عدد يبثل إذ البفاضا، راألكث النسب اعبزائر يف كالريف اعبنوب مناطق كتسجل

 أماكن من قريبة مدارس بناء رغم اإلناث، عدد ضعف تقريبا الريفي الوسط يف اؼبدارس إىل يذىبوف

. إقامتهن

 العادات ثقل إىل إما احملللُت، بعض حسب الريف، يف البنات سبدرس نسبة البفاض سبب كيرجع

 إىل أك اؼبراىقة، سن من البنت تقًتب عندما خصوصا"  قػبارج"  كالولد"  للبيت"  البنت توجو اليت

: األيت اعبدكؿ ذلك يوضح كما  إقامتهن ؿبل عن اؼبدارس بعد

  4 رقم الجدول

                                                 
 .59 - 61حة عقاب، المرجع السابؽ ك فتيجب ية برناد 1

 .59 - 61 بؽساعقاب، المرجع اؿ ةحتيك ؼ رجببية ادف 2
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 الجزائري الريف في البنات تمدرس نسبة بانخفاض المدارس بعد عالقة
 البعد البنات األكالد

 كلم 1 84 % 96 %

 كلم 1 - 5 58 % 90 %

 كلم 5 من أكثر 25 % 66 %

 على اؼبدارس تكوف حُت تضررا أكثر يكن اللوايت ىن البنات بأف اعبدكؿ، ىذا من يستخلص

 أك اؼبدرسي النقل كسائل انعداـ منها أسباب لعدة راجع كذلك إقامتهن أماكن عن بعيدة مسافة

. اؼبدرسية اؼبطاعم

 تعليمهن البنات فيها يتلقى حيث اعبزائرية الريفية اؼبناطق بعض إىل اإلشارة بنا ذبدر األخَت، كيف

 . .غرداية مدينة يف اغباؿ ىو كما بيوهتن، يف

 اعبزائر يف شوىدت فلقد فقَتة، عائلة من اؼبنحدرة اؼبرأة يف كاؼبتمثلة النساء من الثانية الفئة عن أما

 تكوف ؼبا ؼبدارسبا االلتحاؽ من الذكور دكف اإلناث حرماف كىي نفسو، اآلف يف كمؤسفة غريبة ظاىرة

 الذكور، تربية يف نقودىا توظف أف األخَتة ىذه تفضل إذ ، اؼبادية حاجيتها تلبية على عاجزة العائلة

 قابلية أكثر تعتربىم ذلك من كأكثر ،ؤكليةاؼبس عبء اؼبستقبل يف سيتحملوف الذين ىم ألهنم

. التعليمية الربامج الستيعاب

 فهم يف اإلناث من قدرة أكثر الذكور اعتبار أك كاإلناث لذكورا بُت مقارنة إقامة اػبطأ من كيعترب

 فيما أنثيُت أك ذكرين بُت الدىنية أك الفكرية القدرات زبتلف قد إذ الًتبوية، الدركس استيعاب أك

 . كأنثى ذكر بُت كتتشابو بينهما،

 الذكور عدد من أقل اؼبطركدات أك السنة اؼبكررات البنات عدد بأف أثبتت قد اؼبعطيات أف كما

 عجز شبن يدفعن اللوايت دائما ىن البنات يكوف أال الضركرم من فإنو لذا ، اؼبطركدين أك السنة اؼبكررين

                                                 
  Aslaoui L. op. cit. p 14. 

 Le rapport de la commission femme et famille, actes de l’atelier femmes et  :ذلؾفي  أنظر  2

développement, op. cit. p 333 
ت امالعامة، السياسية كالثقافية، فعاؿياة الحفي  اسي لكنيس، مشاركة النساء في الميف الذككريةأكؽ: أنظر األستاذ  3
 .84ص . كطني حكؿ المرأة، المرجع السابؽل اؿممتؽؿا

4 Khadidja Ladjel, femmes et développement dans actes de l’atelier femme et 

développement, op. cit. p 12. 
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 عبعل اغباالت، ىذه يف التدخل الدكؿ كاجب من أنو كما أكالدىا، تعليم مصاريف تغطية على العائلة

. ؾبانيا ليمالتع جبعل أم األطفاؿ تعلم دبصاريف كللتكفل إجباريا التعليم

 ىذا كؾبانيا؟ إلزاميا اعبزائر يف النساء تعليم يعترب ىل أم العنصرين، ؽبذين اعبزائر ربقيق مدل فما

:  اؼبوالية النقطة يف لو سنتعرض ما

:  التمدرس درجات مختلف في النساء وضعية 3 -

 الثانوم ، اؼبتوسط االبتدائي، اؼبستول يف كانت تربوية منظومة أم يف التمدرس درجات تنحصر

.  كالعايل

 نتعرض نقطتُت، شكل يف دراستنا تقسيم ارتأينا األخرل، مع باؼبقارنة درجة كل ػبصوصية كنظرا

 الشًتاكهما نظرا) كالعايل الثانوم التعليم من لكل ثانية ككنقطة للنساء، االبتدائي التعليم إىل أكؽبا يف

: اآليت النحو على كىذا ،(اػبصوصيات يف

:    الجزائر في للنساء االبتدائي لتعليما ـ أ

 الدكؿ التزاـ" ضركرة على الذكر، سالفة اليونسكو اتفاقية من (أ) حرؼ الرابعة اؼبادة تنص

 كجعل التعلم، ؾباؿ يف كاؼبعاملة اغبظوظ يف اؼبساكاة ضماف أجل من يلـز ما بكل بالقياـ األطراؼ

.  "كملزما إجباريا االبتدائي التعليم

 سواء التبلميذ دبصاريف بالتكفل االلتزاـ الدكؿ عاتق على يقع بأنو اؼبادة ىذه من يستخلص

 كمن. مالية مبالغ بدفع الًتبوية اؼبؤسسات يف تسجيلهم قبوؿ يقًتف ال أف أم ذكورا، أك إناث كانوا

 عن لنظرا بغض اجملتمع أفراد لكافة إلزاميا تعليما االبتدائي التعليم من اؼبادة ىذه ذبعل أخرل، جهة

. إليها ينتموف اليت الفئة أك جنسهم

 من اػبامسة اؼبادة تنص إذ اؼببدأ ؽبذا ؿبًتمة قبدىا اعبزائرية، التشريعية النصوص إىل كبالرجوع

 هناية إىل العمر من السادسة السنة من األطفاؿ عبميع إجباري التعليم"  أف على 76 - 35 رقم األمر

 كاؼبؤسسات اؼبستويات صبيع يف مجاني التعليم: "السابعة ادةامل كتضييف ،"عشرة السادسة السنة

". نوعها كاف مهما اؼبدرسية

                                                 
 .ـ المتكسط مع الثانكميدمج التعمي ما عادة  1

اعية كالثقافية، النص عمى ـتجالدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية االمف العيد  (أ)حرؼ  2فقرة  13ة دلمااأعادت  2
  .نفس المبدأ
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 أم إقامة دكف  األخَت الدستورم التعديل من 53 اؼبادة العنصرين ىذين على الًتكيز أعادت كلقد

. اجملاؿ ىذا يف كاإلناث الذكور بُت سبييز

 ىذا ىبالفوف  األمهات حىت أك كاألخوة األباء فـ العديد بأف قبد الواقع، أرض إىل كبالعودة كلكن

 تشَت إذ تعلمنو، دبا كاالكتفاء البيت يف بقائهن ال الدراسة، مزاكلة من بناهتم فيمنعوف القانوف

 . االبتدائي الطور يف مسجبلت البنات من فقط 46,5 % بأف اإلحصائيات

 التعليم أم األخرل، الدرجات عن فماذا التعليم، من األكىل الدرجة يف كذلك األمر كاف إذ

 ؟ كالعايل الثانوم
: الجزائر في للنساء العالي و الثانوي التعليم ـ ب

 كتسهيل تعميم على"  األطراؼ الدكؿ اليونسكو، اتفاقية من (ج)ك (ب) حرؼ الرابعة اؼبادة ربث

 من (ج)ك (ب) حرؼ 2 فقرة 13 اؼبادة كتضيف" سبييز أم دكف كالعايل، الثانوم بالتعليم االلتحاؽ

 يف الثانوم التعليم جعل"  ضركرة على كالثقافية االجتماعية االقتصادية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد
 اؼبناسبة الوسائل بكل للجميع كميسورا متاحا كاؼبهٍت الفٍت الثانوم التعليم ذلك يف دبا اؼبختلفة أشكالو

 ميسورا كذلك العايل التعليم كجعل  بالتدريج ؾبانيا التعليم جعل طريق عن اػبصوص كجو كعلى

." بالتدريج ؾبانيا كجعلو الكفاءة أساس على للجميع

 الشركط بعض يتضمنا أف هبب العايل، ك الثانوم التعليم بأف اؼبادتُت، ىاتُت من يستخلص

: يف كاؼبتمثلة
 للجميع، ميسورين ك متاحُت جعلهما ك تسهيلهما 

 الكفاءة أساس على قائمُت يكونا أف .

 كجعلهما كالعايل، الثانوم بالتعليم االلتحاؽ تسهيل ضركرة يف كاؼبتمثل األكؿ الشرط ىبص ماففي

 كتوضيح إلكماؿ جاءت اليت 1979 اتفاقية من العاشرة اؼبادة نصت فقد للجميع، كميسورين متاحُت

                                                 
 . 1989ر تكمف دس 50ك المادة  1976مف دستكر  66ة ادلـت إلى ىذا المبدأ القد كانت قد أشار 1

2 ONS, 1996, op, cit.p.3. 
سالؼ  76 - 35مف األمر رقـ  7ا بأف التعميـ في الجزائر مجانيا في جميع المستكيات، أنظر المادة رأيف دؽ د كناؽؿ 3

 .الذكر
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 كىيئات االمتحانات كنفس الدراسية اؼبناىج نفس"  للنساء الكفالة ضركرة على ، اليونسكو اتفاقية

". النوعية نفس من مدرسية كمّعدات كمباف اؼبستول نفس من دبؤىبلت تتمتع التدريس

 النقطة ىذه ىبص فيما كاإلناث الذكور بُت سبييزا تقيم ال قبدىا اعبزائرية، القوانُت إىل كبالرجوع

 لنفس كزبضعهما التدريس كىيئات الدراسية اؼبناىج نفس كبالتساكم ؽبما تضمن كوهنا بالذات،

. االمتحانات

 الدكيل العهد من 13 اؼبادة حسب الضركرم، من فإنو الكفاءة، شرط أم الثاين، الشرط عن أما

 التحاقهم عند سبييز ألم عرضة التبلميذ يكوف ال أف كالثقافية، االجتماعية االقتصادية باغبقوؽ اػباص

. الفكرية بقدراهتم اؼبرتبط ؾذؿ ماعدا اؼبدرسي، توجيههم عند أك العايل، أك الثانوم بالتعليم

 إمكانية الدكلة تكفل: "يلي ما على 76 - 35 رقم األمر من السادسة اؼبادة تنص اجملاؿ ىذا كيف

 اجملتمع كحاجات ككسائل جهة من الذاتية القدرات سول ربديد أم بدكف الثانوم بالتعليم االلتحاؽ

 ىي كاؼبهٍت، اؼبدرسي التوجيو مهمة إف: "األمر نفس من 61 اؼبادة تضيف كما"  أخرل، جهة من

". للتبلميذ الفردية للقدرات كفقا الًتبوم النشاط تكييف

 التوجيو عند األساس ىي الكفاءة تكوف بأف تقر اعبزائرية القانونية النصوص كانت كإذا لكن

 الواقع؟ أرض على تطبيقا القاعدة ىذه ذبد فهل للتبلميذ، الدراسي

 الفركع يف االستقبلؿ إباف مسجبلت كن اللوايت البنات نسبة بأف اإلحصائيات بتتأث لقد

 ىذه تضاعفت فقد ، 98 -1999 سنة أم الفارطة، الدراسية السنة يف أما ، 25 % بػ تقدر كانت التقنية،

 اعبنسي، للتمييز نتيجة األمر حقيقة يف ليست لكنها متوسطة، نسبة كىي ،   50 % إىل لتصل النسبة

". نسوية" أكثر تعتربىا فركع إىل البنات ميوؿ تعكس ىي إمبا ك

 النساء كضعية أم باؼبدارس؟ االلتحاؽ يف اغبظ يسعفهن مل اللوايت النساء عن ماذا كلكن

 اعبزائر؟ يف األّميات

                                                 
1 Nation Unies, la promotion de la femme, notes pour l’orateur, op, cit. p 44.  
2 Allia K, la formation supérieure et l’emploi en, sciences technologiques, journée d’étude 

organisée par l’association algérienne AFCARE, op, cit. Mars 1999. 
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: الجزائر في  األّميات النساء وضعية 4 -

 داعي كال ، نساء ىن مليار، إىل عددىم يصل كالذم العامل، عرب اؼبوجودين األّميُت ثلثي إف

.  بأكملو كاجملتمع النساء ترقية يف التعليم دكر عن التحدث عند إليو توصلنا قد كنا ما لتكرار

 مقًتنا كجعلتو خصصتو بل عامة، بصفة اؼبرأة حقوؽ من حقا األمية ؿبو 1979 اتفاقية ذبعل مل

. إطبلقا النقطة ىذه إىل تتعرض فلم األخرل، سافاإلف حقوؽ اتفاقيات أما ، غَت ال الريفية اؼبرأة حبقوؽ

 من بات التعلم، يف باغبق اؼبرأة سبتع لعدـ عبلج أك استدراؾ عن عبارة اغبق ىذا كاف كؼبا

 الدكلة تبذؽبا اليت اجملهودات عن للحديث التحليل، من صغَت جزء كلو لو التخصيص الضركرم

. اجملاؿ ىذا يف اعبزائرية

 كانت إذ 90 % كىي العامل يف أمية نسبة أعلى االستقبلؿ، عاـ ،1962 عاـ يف للجزائر كاف

 سبكنوا الذين اعبزائريُت األطفاؿ من جدا قليل عدد الإ ىناؾ يكن فلم إقصائية، االستعمارية اؼبدرسة

 من كبَتا كجزء ؾبهوداهتا تكرس أف الفتية، الدكلة ىذه على إذف فكاف ، اؼبدارس إىل الدخوؿ من

.  األمية كؼبح ميزانيتها

 األميُت، استقباؿ ىدفها الوطن، أكباء ـبتلف عرب مراكز عدة الغرض، ىذا لتحقيق أنشأت كلقد

. األّميات النساء اػبصوص كجو كعلى

 عائشة السيدة ىي امرأة تًتأسها اليت"  اقرأ"  صبعية كىي األمية، دبحو خاصة صبعية أسست كما

. باركي

 51,6 % بػ تقدر أصبحت إذ اعبزائر، يف األميُت نسبة ليصتق مت اجملهودات، ىذه لكل كنتيجة

.   نساء ربعها

                                                 
  .لقراءةا الك الذم ال يعرؼ الكتابة صخشاؿ ؾذؿ مـألبانقصد  1

2 Black-Maggie, girls and Women, A. Unicef, developement priority, New York, 1994, p 

23, cité par : les Nations Unies, promotion de la femme, notes pour l’orateur, op. cit. p 43. 
ذا النساء : " اؿ، الشاعر أحمد شكقي المج ىذا ؿ فييقك  3  ."لة كخمكالاقج رجاؿؿاع م أمية رضؼ أفنشكا 

جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد  ؼاطرألا ؿكلدا ذتخت : " ... (د)حرؼ  2فقرة  14 ةداص الـفت 4
بما في ذلؾ ما يتصؿ منو ...  صكؿ عمى جميع أنكاع التدريب كالتعميـحؿا...المرأة في المناطؽ الريفية لتكفؿ ليا 

 "ة الكظيفية ميألبمحك ا

 .57حة عقاب، المرجع السابؽ، ص ، فتيبجردية باف  5

:  ؾ ؿذ ظر فيفأ 37,8 %بػ  1995 الجزائر في سنة مؼت اميألا ةبت نسدرؽ  6
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 اؼبستول عن فكرة يعطينا إذ اؼبطلب ىذا خبلصة اعبدكؿ ىذا يكوف أف فضلنا األخَت، كيف

. سنة 16 عمرىم يتجاكز الذين الشعب من فئة لكل التعليمي
 

    5 رقم الجدول

 سنة 16 عمرىم يتجاوز الذين الشعب من فئة لكل التعليمي المستوى

 بدون المجموع

 تعليم

 الممحاة

 أميتهم

  العالي الثانوي المتوسط االبتدائي المستوى

 الرجال %5,82 %21,03 %24,35 %21,32 %5,82 21,65 % 100

 النساء %3,53 %16,58 %16,34 %17,59 %2,94 %45,02 100

 الذكور بُت سبييز أم تقييم ال اعبزائرية القوانُت كوف رغم بأنو اعبدكؿ ىذا قراءة بعد لنا يتضح

 كعلى اعبزائرم اجملتمع من كثَتة فئات سبنع اليت العراقيل بعض ىناؾ يبقى فإنو اؼبعرفة تلقي يف كاإلناث

. اؼبدارس إىل الذىاب من النساء، اػبصوص كجو

 

 عمـل على الحصول في المساواة:  الثـاني المـطلب

 
 ىذه تستغل أال اؼبعقوؿ غَت من فإنو لذا كاف، ؾبتمع ألم البشرية الطاقة نصف النساء يبثل

.   اجملاالت شىت يف كالتطور للنمو بدكؽبن الدفع يف للمسانبة الطاقة

 األمريكية اؼبتحدة الواليات ففي ، ضحية أكؿ اؼبرأة كانت العاؼبية، االقتصادية األزمة خبلؿ لكن

 إليو اغباجة أّمس يف اعتربكا من شغلهن مناصب يف ليوضع  العمل من اؼبتزكجات النساء حظر مثبل،

. الرجاؿ أم

                                                                                                   
Nations Unies, les femmes dans le monde, des chiffres et des idées, op. cit, Tableau N° 7, 

p 105 
1 ONS, op. cit., Tab. n° 3. 

  2..74كنيس، المرجع السابؽ، ص األستاذ أكقاسي ؿ

 .(1929 - 1931):  االقتصادية العالمية ألزمةا تسنكا مأ3

 .15ص  ؽ،بلسامرجع اؿا ط،كسألا رؽلشا دةقكؽ المرأة، جرمألكؿ تشريع عف ح 150الذكرل الػ  4
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 على تأسيسها، عاـ أم ،1919 كمند الدكلية العمل منظمة عملت التمييزية، الظاىرة ىذه كحملاربة

 النساء بُت اؼبساكاة ربقيق ضركرة على ربث ، كالتوصيات الدكلية االتفاقيات من ؾبموعة كضع

  . اؼبعاملة يف اؼبساكاة ؽبن يضمن قانونيا إطارا ؽبن موفرة ، العمل ؾباؿ يف كالرجاؿ

 حىت أك متقدمة كانت سواء العامل، دكؿ ـبتلف يف العامبلت النساء نسبة لذلك نتيجة فارتفعت

 يف النساء سبتع مدل ما أكضح، كبعبارة أم اعبزائر يف العمل ذباه النساء كضعية عن ماذا لكن ، نامية
 العمل؟ يف باغبق اعبزائرية القوانُت إطار

 باغبق اؼبقصود عن للبحث أكؽبما لبصص اثنُت، فرعُت خبلؿ من السؤاؿ ىذا على قبيب سوؼ

 هبب اليت اػباصة اغبماية إىل نتعرض فسوؼ ثانيهما، يف أما اعبزائرية القوانُت يف كتطبيقاتو العمل يف

: ؽبا الوطنية التشريعات ربقيق مدلك العامبلت للنساء توفر أف

 اعبزائرية، القوانُت يف كتطبيقاتو العمل يف النساء حبق اؼبقصود:  األكؿ الفرع  ػ

.  خاصة ضباية العامبلت للنساء اعبزائرية التشريعات توفَت:  الثاين الفرع  ػ

 

:  األول الفـرع

 الجزائرية القوانين في وتطبيقاتو العمل في النسـاء بحق المقصود 

 
: بأهنما كالتوظيف، العمل ، كالتوظيف العمل ؾباؿ يف التمييز عدـ اتفاقية من األكىل اؼبادة تعّرؼ

".  العمل ظركؼ كيف الوظائف كـبتلف العمل على اغبصوؿ كيف اؼبهٍت التكوين يف اغبق يشمبلف"

                                                 
  .le code international du travail ،لمعمؿيف الدكلي فؽتؼ باؿرعم تشكؿ ما 1

2 Krichna, A.P. , op. cit. pp. 1176 - 1177. 
3 Bureau international du travail, la stratégie intégrée de l’OIT pour l’intérêt des femmes 
qui travaillent, Travail le magazine de l’OIT, N° 12, mai/juin 1995, p 9. 
4Youyun zhang , une place chèrement acquise dans le monde du travail, les femmes elle 

ont l’empois à quand l’égalité, dans travail le magazine de l’OIT, op. cit. p 4. 
رع الثاني مف ىذا المطمب، لؼلعمؿ، في اا ءاثفأ اءسفلؿ نحتي يجب أف تـاؿة اصلخا يةماث عف الحلقد فضمنا التحد  5

ال قّممنا مف شأنياض ىادمج فؾيـنظرا لألىمية التي تكتسييا، إذ ال   .مف أية نقطة أخرل، كا 

قت عمييا صاد التي، ك 1958جكاف  25كلية في دؿا مؿعؿا ةـلمنظ ـالعا رتـلمؤا ؿبؽ مفة ناتب، الـ111 ـؽراقية ؼتا 6
 .69 - 31 قـبمكجب األمر ر 1969مام  22الجزائر في 
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  جنسو افؾ مهما شخص كل حق ىو العمل، يف باغبق اؼبقصود بأف اؼبادة ىذه من يستخلص

 يف كذلك مهٍت كتكوين أجر من عنو، تنجر اليت الفوائد بكل التمتع كيف شغل منصب على اغبصوؿ يف
. فباثلة ظركؼ

 يف حقهن عمل، على اغبصوؿ يف النساء حق أم الثبلث النقاط ىذه حوؿ دراستنا ستدكر لذا
 الذم الدكر على إليها طرؽالت قبل نعرج أف بأس ال لكن اؼبهٍت، التكوين يف كحقهن فباثل أجر تلقي

: يلي كما ذلك ككل اجملتمع، يف مكانة منحهن كيف النساء شخصية تقوية يف العمل يلعبو

:  النساء عمل أىمية 1 -

 مكانة سبنحاهنن ككلتانبا اجتماعية كاألخرل مادية إحدانبا أساسيتاف، فائدتاف النساء لعمل

. ؾبتمعاهتن إطار يف معتربة

 استقبلليتها ربقيق يف اؼبرأة يساعد كونو يف تتجسد فهي للعمل، اؼبادية الفائدة ىبص ففيما

 االقتصادية االستقبللية تتحقق: "  تنص اليت  بكُت إعبلف من 26 الفقرة نص حد على االقتصادية

 ىي للمرأة االقتصادية االستقبللية بأف 1979 اتفاقية من 13 اؼبادة كتضيف ،"العمل يف باغبق للمرأة،

 . كالرجاؿ النساء بُت اؼبساكاة بتحقيق الكفيلة

 نص إىل القانونية، باألىلية التمتع يف النساء حق عن التحدث بصدر كبن ك اإلشارة لنا سبق كلقد

 النساء من هبعل الذم ، االجتماعي بالضماف اؼبتعلق 83 - 11 رقم اعبزائرم القانوف من 87 اؼبادة

 نستدؿ أف يبكن مثاؿ خَت ال كىو الرعاية ربت قصر أطفاؿ دبثابة مدخوؿ ؽبن ليس اللوايت العاطبلت

. اؼبادية االستقبللية منحهن يف النساء عمل أنبية إلبراز بو

 دراسات أثبتت إذ ككل للمجتمع االقتصادم الرقي يف النساء عمل يساىم أخرل، جهة كمن

 على األسر من العديد ساعد قد لعملا سوؽ يف النساء دخوؿ بأف للعمل الدكيل اؼبكتب هبا قاـ

 . العاؼبية االقتصادية األزمة نتيجة كجد الذم الفقر مقاكمة

                                                 
1 Nations Unies, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 
Chine, 4-15 septembre 1995, p7. 
2 Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes, la convention et le comité, op. cit. p 

27. 
 .حثبؿاىذا  فـ 9ة حؼصظر اؿفأ 3

  You yun Zhang, op. cit., p 5. 
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 كرامتهن على للحفاظ ضماف دبثابة"  األجر"  اعبزائريات العامبلت بعض تعترب ذلك، من كأبعد

. أيديهن مدّ  إىل حاجة يف يصبحن مل كوهنن

 بيوهتن مصاريف يف اؼبساعدة فرصة النساء منح يف تتمثل فهي للعمل، االجتماعية الفائدة عن أما

 تربية أك أزكاجهن كاختيار ، اػبطَتة القرارات بعض ذازبا يف اؼبشاركة من يبكنهن الذم الشيء

 قسم أجراه لآلراء سرب بُّت  اجملاؿ ىذا كيف إقبابو، يردف الذم األطفاؿ عدد ربديد يف حىت أك  أطفاؽبن

. أثنُت أطفاؽبن عدد يتجاكز ال العامبلت، النساء من 72 % بأف ، بسطيف العمل طب

 كاغبقوؽ باؼببادئ اؼبتعلقة التوصية خبلؿ من الدكلية العمل منظمة حرص سبب لنا يتضح ىنا من

 قد اؼبنظمة ىذه يف األعضاء الدكؿ اعتبار على 1998  جواف 18 يف اؼبؤرخة العمل، ؾباؿ يف األساسية

. اجملاؿ ىذا يف التمييز عدـ مبدأ باحًتاـ االلتزاـ أعادت

: كىي موضوعينا لب تعترب كاليت اؼبوالية النقطة إىل اآلف ننتقل  

:   عمل على الحصول في النساء حق 2 -

 منح ضركرة إىل  األطراؼ الدكؿ انتباه لفت يف جدا مهما دكرا الدكلية العمل منظمة لعبت لقد

 الىت الفرص نفس منحهن  على غبثها ناسباتامل من العديد يف سعت كما العمل، يف اغبق النساء

 الدكؿ تطالب ،111 رقم االتفاقية من الثانية اؼبادة قبد إذ العمل، على اغبصوؿ يف الرجاؿ هبا يتمتع

 العمل ؾباؿ يف كاؼبعاملة اغبظوظ يف اؼبساكاة لًتقية مناسبة كطنية سياسة بتطبيق بااللتزاـ" األطراؼ

 ".اجملاؿ ىذا يف سبييز ؿؾ على القضاء ىدفها كالتوظيف،

                                                 
  Hallouma Cherif, Ambivalence de l’ouvrier vis - à - vis du travail, dans actes de l’atelier 

femmes et développement, op. cit. p 225.  
  Ibidem,  

، فعاليات 1995إلى  1960 فـزائر جؿا سكؽ العمؿ فيم ؼ اءنساؿر ىككضعية النسكية ك ظؿا. ميزات بميكارم ج  3
 .69، ص ، المرجع السابؽ 1998ل الكطني حكؿ المرأة، الجزائر الممتؽ

4 Publié dans le bulletin collectif : femme de Setif, reporté par l’APS, cité par N. Saadi, op. 
cit. p 103. 

ـّ استخراج    http : // www. ilo. org : ر، أنظتبترمف شبكة األفة صيتكاؿق ىذص ف لقد ت

ية دكؿ اقيةاتؼ 40، إلى أكثر مف 1962أكتكبر  19ريخ بتا ا أمل إلستقاللواألكؿىكر الش منذ ئرلجزامت اانض  6
 .17، ص 1995/94السنكم  ررمؽالمرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف، الت: في ذلؾ  ظرية، أفكؿلمنظمة العمؿ الد
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 حقا العمل، يف اغبق"  اؼبرأة، ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من 11 اؼبادة كذبعل

.  "للتصرؼ قابل غَت

 دكلة فرنسا، ففي مؤخرا إال العمل يف باغبق الدكيل الصعيد على النساء تتمتع مل كلكن،

 ،1965 سنة يف إال أزكاجهن قبل من إذف تقدًن بدكف بالعمل اؼبتزكجات للنساء يسمح مل الديبوقراطية
 رقم كفالقاف دبوجب أم سنة، عشرة إحدل بعد إال إسبانيا يف الرخص من النوع ىذا اشًتاط يبطل كمل

.  1976 أفريل 8 يف اؼبؤرخ ،16

 من 59 للمادة كفقا قيد أك شرط أم كدكف مضموف العمل يف النساء حق فإف اعبزائر، يف أما

 لكل: "بأف تقضي اليت  55 مادتو يف األخَت الدستورم التعديل صياغتها أعاد اليت 1976 دستور

."  العمل يف اغبق اؼبواطنُت

 من كل يف 12 -78 رقم القانوف من بدءا العمل، قوانُت ـبتلف يف اغبق ىذا على النص متّ  كما

 كالقدرات بالشهادات مرتبطة عامة اعتبارات إىل التوظيف"  زبضع اليت 55 كاؼبادة السادسة اؼبادة

 لعبلقات اؼبنظم ،90  – 11 رقم القانوف يف عليو الًتكيز كأعيد جنسهم، كاف مهما ،" للعماؿ اؼبهنية

. السادسة مادتو خبلؿ من العمل

 كما ىي اعبزائرية القوانُت يف العمل على اغبصوؿ ؾباؿ يف التمييز من النساء ربمي اليت اؼبواد إف

 إقامة ربرًن عند يتوقف مل اعبزائرم اؼبشرع كوف ىو أنبيتها، من يزيد الذم الشيء كلكن غزيرة، رأينا

 جنائية عقوبات قرر قد كونو ذلك، من بعدأ إىل ذىب بل اجملاؿ، ىذا يف كالرجاؿ النساء بُت التمييز

 العقوبات ىذه تتأرجحك ،82 - 06  رقم القانوف من 92ك 89 للمادة كفقا كذلك القاعدة ىذه ىبالف ؼبن

. يـو 15 إىل يـو من كاغببس دج، 4000 إىل دج1000  من اؼبالية الغرامة بُت العقوبات

                                                 
ية عتماجتصادية كاالؽاالؽ قكلحباص دة السادسة مف العيد الدكلي الخاالـا مفؽ في العمؿ، كؿ تنص كذلؾ عمى الح 1

 .ريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكبمف الميثاؽ اإلؼ 15كالتفافية، كالمادة 
  Krislna  A.  P. , op. cit. pp 1159 - 1196. 

 .1989 ركتالدس فـ 52مادة ؿا ابمياؽت 3

 .ؿاألساسي لمعاـنكف لقاا ضمفلمت، كا1978ت كأ 5م ؼمؤرخ ؿا 4
 .نؼًماخ لاالنغ ظىوانًٍ 1980ل ريأف 21ي فيؤرخ لا   
 .ات العمؿ الفردية، الذم ينظـ عالؽ1982راير بؼ 27المؤرخ في  6
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 الظركؼ إىل ذلك يف الفضل كيرجع سبييزية، غَت عادلة اجملاؿ ىذا يف اعبزائرية القوانُت اعتبار كيبكن

 من لكن ، التمريض أعماؿ دبختلف اؼبرأة مشاركة اؼبسلحة الثورة سجلت إذ بببلدنا اػباصة التارىبية

 يف يرضخن كوهنن نساؤنا يعيشو الذم االجتماعي الواقع مع القانوين اغبق ىذا يتصادـ أف اؼبؤسف
 . جملتمعنا ةالرجعي التقاليد إىل اغباالت من العديد

 كىو بو يرفق أف الضركرم من أخر حق ىناؾ لذا كاؼ، غَت لوحده العمل يف اغبق النساء منح إف

: اؼبوالية النقطة يف الضوء عليو سنسلط ما ىذا بو، يقومن الذم العمل مقابل أجرا يتلقى أف

:  مماثل أجر تلقي في العامالت النساء حق 3 -

 عدد فإف ، 1975 - 1985 النساء عشرية دبناسبة ؼبتحدةا األمم منظمة أقبزتو تقرير حسب

 أهنن إال العمل، لساعات اإلصبايل العدد ثلثي يبثل العمل يف األخَتات ىؤالء تقضينها اليت الساعات

 . اؼبداخيل عشر إال ذلك مقابل يتلقُت ال

 اؼبتعلقة ،100 رقم الدكلية العمل منظمة اتفاقية جاءت التمييزية الظاىرة ىذه ؿباربة أجل كمن

 مادهتا خبلؿ من  األطراؼ الدكؿ لتحث كالرجالية، النسوية العاملة اليد بُت األجور يف باؼبساكاة

." كالرجالية النسوية العاملة اليد بُت األجور يف اؼبساكاة بتحقيق الكفيلة اإلجراءات ذازبا" على  الثانية

 أجور ربسُت: " العامبلت النساء لصاٌف إسًتاتيجياهتا بُت من الدكلية العمل منظمة كضعت كما

 منخفضة الدكؿ بعض يف قبدىا إذ الرجاؿ يتلقاىا اليت األجور مع مساكاهتا هبدؼ" العامبلت النساء

 أك كالياباف سويسرا يف اغباؿ عليو ىو كما الرجاؿ أجور مع مقارنة 40 % حىت أك 30 % تتجاكز بنسبة

 . بفرنسا القطاعات بعض يف حىت

                                                 
 .51 - 52فتيحة عقاب، المرجع السابؽ ص ك ة برجبنادم: أنظر  1

2 Voir Khadidja Ladjel, op. cit. p 214. 
3 Triki S. Travail invisible des femmes, valeur d’usage ou valeur d’échange, dans colloque 
de Tunis, op. cit. p 224. 

 .1962تكبر ؾأ 19 فية قيفائر إلى ىذه االتازجمت اؿضفا  4

 1رة ؽؼ 11مادة ؿاكية تصادية االجتماعية كالثقاؼؽقكؽ االلحالدكلي الخاص بالعيد ا فـ (أ)ؼرح 7دة لماا ابمياؽت  5
 .،1979 ةتفاقيا فـ (د)ؼ رح

6 Bureau international du travail, travail le magazine de l’OIT, op. cit. p 9. 
7 Mme. F. Kerkeb, le travail aspects réglementaires et législatifs, journée d’étude organisée 

par AFCARE, op. cit. 
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 للمبدأ األجور زبضع كوهنا اجملاؿ ىذا يف سبييز أم تقييم ال قبدىا اعبزائرية، القوانُت إىل كبالرجوع

 ،1976 دستور من 59 اؼبادة من بدءا كذلك"  األجر يف التساكم يستلـز العمل يف التساكم: "  القائل
 من 84 اؼبادة كأخَتا ، 82 - 06 رقم القانوف من 8 كاؼبادة 78 - 12 رقم القانوف من 104ك 7 باؼبادة مركرا

 . الذكر سالفُت ، 90 - 11 رقم القانوف

 عن منخفضة أجورا النساء كمنح القانونية القواعد ىذه اؼبستخدـ خالف أف حدث إذا كلكن

 إىل االلتجاء إال األخَتات ىؤالء على فما ، العمل نفس  أداء، دبناسبة للرجاؿ يبنحها اليت األجور

.  حقوقهن عن ؽبن تدافع لكي العمالية النقابات

 228 اؼبادة يف اؼبقررة العقوبات إىل 78 - 12 رقم القانوف من 115 اؼبادة حسب اؼبستخدـ  كىبضع

 أك دج 6000 إىل 600 من كبغرامة سنتُت إىل أشهر ستة من اغببس يف كاؼبتمثلة   العقوبات قانوف من

. العقوبتُت ىاتُت بإحدل

 يف اغبق كىو العمل ؾباؿ يف الرجاؿ مثل مثلهن للنساء منيض أف هبب آخر حق إىل اآلف ننتقل
. اؼبهٍت التكوين

: متساو مهني تكوين في النساء حق 4 -

 العمل يف باغبق مرتبط بوصفو مهٍت تكوين تلقي يف النساء حق العنواف ىذا ربت ندرس سوؼ

. الرجاؿ مثل مثلهن كاجملاالت، االختصاصات بكل ملما التكوين ىذا يكوف أف يف كحقهن

 منظمة كاتفاقية اإلنساف حقوؽ اتفاقيات من العديد اغبساسة، النقطة ىذه إىل أشارت كلقد

 تنص إذ ، البشرية القدرات كشف يف اؼبهٍت كالتكوين التوجيو بدكر اؼبتعلقة 142 رقم الدكلية العمل

 الدكؿ تضعها اليت  ىٍتامل كالتكوين التوجيو برامج تساعد أف ضركرة: "  على منها 5 فقرة األكىل اؼبادة

                                                 
 .كرم األخيرك التعديؿ الدست 1989كؿ مف دستكر  مؼ ؽحىذا اؿلى إ ارلـ يش  1

تعمؽ األمر بأعماؿ مختمفة  ذاإ ؿ،بيف األجكر المقدمة لمعماأف يقع التمييز "  100ة رقـ فاقياالتمف  3تسمح المادة  2
 ."كمتفاكتة األىمية

 .80 بؽ، صسااؿع رجلـا س،لكنيقاسي كأ ستاذألا  3

ىا لنفس العقكبات المقررة لجنحة شيادة ضعة ك أخنحييز في مجاؿ األجكر بمثابة جـالت مرئزاجاؿع شرلـبر ااعت 4
 .الزكر

  83 - 519.الرئاسي رقـ ، بمكجب المرسـك 1983سبتمبر  3ية في ؽفاتئر عمى ىذه االلقد صادقت الجزا 5
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 كؼبصلحة ؼبصلحتهم كذلك اؼبهنية قدراهتم تطوير يف اؼبساكاة قدـ كعلى األشخاص كل تشجيع على

. 1979 اتفاقية من (ج) حرؼ 1 فقرة 11 اؼبادة اغبق ىذا إىل أشارت كما ،" ككل اجملتمع

 أصبح بل النساء دكف الرجاؿ على حكرا اؼبهٍت التكوين اعتبار يبكن ال اؼبادتُت ؽبتُت فنتيجة

 82 الفقرة قوؿ حد على شغل مناصب إهباد فرص لتوسيع حىت أك معارفهن لتطوير بيدىن كسيلة

 اؼبستحيل من أصبح ذلك، من كأبعد النساء حوؿ الرابع الدكيل اؼبؤسبر عمل برنامج من (د) حرؼ

 . فحسب الرجاؿ اختصاص من اجملاالت بعض اعتبار

 من اجملاالت بعض ذبعل تقاليد أك فبارسات الدكؿ بعض يف قبد أف اؼبؤسف من كلكن

. التقنية بالعلـو عبلقة مالو كل أك اآليل اإلعبلـ كاإللكًتكنيك،  اختصاصهم

 العماؿ، تشجع العكس على بل سبييز أم تقييم ال اجملاؿ ؽبذا اؼبنظمة القوانُت فإف اعبزائر، يف أما

 سالف 78 - 12 رقم اعبزائرم القانوف من 177 ؼبادةا تنص إذ معارفهم، تطوير يف جنسهم كاف مهما

. " عملو يف التحكم يف تساعده أساسية معرفة يبنحو تكوين تلقي يف اغبق عامل لكل:" بأنو الذكر

 تقدر اؼبهٍت التكوين يف البنات نسبة فإف ، لئلحصائيات الوطٍت اؼبركز قدمها إحصائيات كحسب

 على حكرا اعبزائر يف اجملاالت بعض ىناؾ أنو يبقى كلكن ،28,8% فهي التمهُت يف أما 50,3%بػ

 اإلدارة ؾباالت يف التكوين إىل األخَتات ىذه ؼبيوؿ كإمبا للقوانُت نتيجة ليس كىذا اإلناث دكف الذكور

 األمر يف اؼبهم إذ توجيهها، أك فيها التحكم يبكن ال رغبات كىي ، التقليدية اغبرؼ اػبياطة، كالتسيَت،

. سبييزية غَت عادلة القوانُت كفتك أف ىو

 اليت اػباصة اغبماية يف كاؼبتمثلة حساسة جذ كىي أخرل نقطة إىل نتعرض أف اآلف لنا يبقى

. العامبلت للنساء اعبزائرية القوانُت سبنحها
 

  : الثـاني الفــرع

 خاصة حماية العامالت للنساء الجزائرية التشريعات توفير

 

                                                 
1 Nations Unies, la promotion de la femme, op, cit., p 5. 
2 Youyuy Zhang, op. cit., p 7. 
3 ONS, 1996, op. cit., p 7. 
4 Khadidja Ladjel ; op. cit., p 213. 
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 كجدناىا موضوعها، كاف مهما اإلنساف حقوؽ اتفاقيات من اتفاقية أية يف النظر أمعّنا إذا

 دبوضوع اغبماية ىذه ترتبط ما كثَتا خاصة، حبماية النساء بتزكيد األطراؼ الدكؿ كلها تطالب

 . العمل يف اغبق كىو دراستنا

 اغبق ساءللن:" بأنو الذكر سالف 78 - 12 رقم القانوف من 12 اؼبادة يف كرد الرغبة، ؽبذه كانصياعا

" . العمل يف الخاصة الحماية يف

 الرجاؿ كالعماؿ النساء العماؿ بُت سبييز عن عبارة اغبماية ىذه مثل على النص البعض يعترب قد

 القدرة عدـ كالوالدة، هبن خاصة لظركؼ نتيجة  النساء لصاٌف قرر إهبابيا لكنو سبييزا اغبقيقة يف كىو

:  يلي كما بنقطة نقطة ؽبا سنتعرض األمور من ذلك غَت إىل الليل يف العمل على

:  الحوامل العامالت حماية 1 -

 اتفاقية ؽبا كضعت إذ الدكلية العمل منظمة قبل من كاسع باىتماـ اغبوامل العامبلت حظيت لقد

. 1919 سنة يف أم تأسيسها من األكؿ العاـ يف كذلك  األمومة ضباية اتفاقية كىي حبمايتها خاصة

 أك األجر اؼبدفوعة اإلجازة يف اغبق"  يف اغبوامل العامبلت هبا تتمتع أف هبب اليت اغبماية كتتمثل

 اغبق أم النقطتُت ىاتُت إىل نتعرض كسوؼ  "االجتماعي الضماف من مناسبة دبنافع  اؼبقركنة اإلجازة

: يلي كما األمومة على كالتأمُت اإلجازة يف

                                                 
منظمة العمؿ الدكلية رقـ قية اتفامف  5، المادة 1919نكفمبر  28ية األمكمة، المبرمة في احـؿف اشنطك أنظر اتفاقية  1

 14ك 4 - 11كالثقافية، ك كؿ مف المادة عية جتمااال اديةالخاص بالحقكؽ االقتص مف العيد الدكلي 10، المادة 111
 .حقكؽ الطفؿقية اتفامف  24، كأخيرا المادة 1979قية اتفامف 

قررة لمنساء في مختمؼ اتفاقيات أك تكصيات لـاصة اخاؿالحماية : " بأف  111 ـقية رؽاتفامف  5كما تنص المادة   
 :في ىذا المجاؿ، أنظر "مييزبتت يسالمؤتمر الدكلي لمعمؿ، ؿ

Hatem Kotran ; les discriminations sexuelles dans l’emploi, dans colloque de Tunis, 1988, 
op. cit., p 188. 

 ةعجامر ادة، كىناؾ مشركع إع103رقـ  بمكجب االتفاقية 1952في  ، كأعيد مراجعتيا1919فمبر كف 28أبرمت في  3
، عف شبكة 1999 افكج 1 - 17خ بتارم أم 87ق تدكر مؼ لمعمؿ مكؿالمؤتمر الدق االتفاقية مرة ثانية عرض عمى ذق

  htpp : //www.ilo. org :نت اإلنتر
 .1952عمى تعديؿ  ادؽ بعدص، كلـ ت1962أكتكبر  19في  1919ل اتفاقية ؿإ ائرلجزا ضمتافك قد 

 .الخاص بالحقكؽ االقتصادية، االجتماعية كالثقافية كليدمف العيد اؿ 2فقرة  10ة داـظر اؿفأ 4
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:  اإلجازة في الحوامل العامالت حق ـ أ

 أشهر 3 ؼبدة حبملهن مرتبطة إجازة ذأخ يف اغبق للنساء  الذكر سالفة 103 رقم اتفاقية سبنح

 من كذلك ، ضبلهن   كضع بعد أخرل أسابيع كستة  الوالدة قبل أسابيع ستة: األيت النحو على مقسمة

. جنينهن صحة ك صحتهن على اغبفاظ أجل

 يعترب مل ألنو مسّلمة كونو ضركرم غَت اغبق ىذا مثل على النص اعتبار الصواب من كليس

 النساء كضعية نقوؿ، ما على كمثاؿ كنقدـ فقط األخَتة السنوات يف إال الدكؿ بعض يف كذلك

 حُت 1978 عاـ إال اؼبطلوبة الضمانات على يتحصلن مل البلئى األمريكية اؼبتحدة الواليات يف اغبوامل

 اؼبعطلة اإلصابات تشبو أحواال كالوالدة اغبمل باعتبار العمل أرباب يطالب قانونا الكوقبرس أصدر

 . كقتيا العمل عن

 عطلة ذأخ يف اغبق ؽبن كوهنن خاص نوع من حبماية اغبوامل العامبلت حظي فقد اعبزائر، يف أما

 على"  ؾبربات"  قبدىن ذلك، من كأبعد ا،أسبوع 14 كىي 103 اتفاقية يف احملددة اؼبدة تفوؽ ؼبدة أمومة

 تاريخ قبل األقل على أسبوعا العمل عن التوقف على  83 - 11 رقم القانوف من 29 اؼبادة نص حد

 84 - 27رقم اؼبرسـو من 34 اؼبادة عليها نصت كما الوالدة كبعد قبل صحية برقابة القياـ على ك الوضع

 . االجتماعي بالضماف اؼبتعلق  83 - 11 رقم فللقانو اؼبعدؿ 8419 فيفرم 11 يف اؼبؤرخ

 إىل يتعرضن أف دكف عملهن إىل العامبلت النساء تعود األمومة، إلجازة اؼبقررة اؼبدة هناية كبعد

. 1979 اتفاقية من (أ) حرؼ 2 فقرة 11 كاؼبادة األمومة اتفاقية من الرابعة للمادة كفقا عزؿ أك توبيخ

 األحكاـ تطبيق بكيفيات اؼبتعلق 82 - 302 رقم اؼبرسـو من 36 اؼبادة اغبق ىذا على نصت كلقد

 ىذه يف يبلغ تسريح كل أثر بدكف ك غيا ال يعترب: "  بنصها الفردية العمل بعبلقات اػباصة التشريعية

                                                 
 .حماية األمكمة ةماتفاؽ مأ 1

 .ية تثبت بأنو لـ يبؽ ليف سكل ستة أسابيع لكضع حمميفادة طبتقديـ شوب 2

 . (ب) ك (أ)حرؼ  3ة ادأنظر الـ 3

 .15كؽ المرأة، المرجع السابؽ، ص عف حؽ عمركؿ تشأل 150 الذكرل الػ 4

لمنساء أخذ  78 - 12مف القانكف رقـ  78اف االجتماعي، كما تسمح المادة ك المتعمؽ بالضـ 83 يميةكج 2المؤرخ في  5
 .ة أمكمة قبؿ كبعد الكالدةإجاز

اية الشير الثالث؛ أثناء الشير السادس؛ في قف مؼ: ب ىذه المادة، القياـ بفحكص طبية كذلؾ عمى الحامالت حس  6
الكالدة، مف ىنا يظير تخكؼ كاىتماـ المشرع الجزائرم بصحة النساء  عدب رثألؾا را، شيريف عمىكأخيالشير الثامف؛ 

 .ؿاـالحك
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 باطل اإلجراء ىذا اعتبار عند توقفت كوهنا اؼبادة ىذه على يؤخذ أنو إال األمومة إجازة فًتة أم"  الفًتة

 سالفة (أ) حرؼ 2 فقرة 11 اؼبادة بذلك طالبت قد كانت كما بو قاـ من على عقوبات قريرت دكف

. الذكر

 التغيب األمومة، اتفاقية من (د) فقرة 3 اؼبادة إطار يف اإلجازة ىذه هناية بعد للنساء وبق كما

 من 46 ةاؼباد عليو النص أعادت الذم الشيء كىو طفلها إلرضاع ساعة نصف ؼبدة النهار يف مرتُت

 مدة الوالدة يـو من ابتداء يـو كل األجر مدفوعتُت ساعتُت"  إىل اؼبدة رافعة 82 - 302 رقم القانوف

".  اؼبوالية الستة األشهر

 األمومة، بإجازة التمتع يف الكامل اغبق ببلدنا يف اغبوامل للعمبلت بأنو تقدـ، فبا كيستخلص

 سنحاكؿ الذم فالسؤاؿ تأمُت، أك بتعويض مرفقا يكن مل إذا ما حالة يف ناقصا اغبق ىذا يبقى لكن

 ؟ األمومة على بالتأمُت اعبزائرية القوانُت إطار يف النساء سبتع مدل ىو يلي، فيما مناقشتو
:  األمومة على بالتأمين الحوامل العامالت حق ـ ب

 إجازة مدة خبلؿ  النساء منح"  ضركرة على ،103 رقم االتفاقية من (ج) حرؼ 3 اؼبادة تنص

 تشريعات يف التعويض ىذا كيعرؼ" طفلها كبصحة بصحتها العناية من يبكنها كافيا تعويضا األمومة

." األمومة على التأمُت: "  اسم ربت الدكؿ بعض

 لكنها إلزاميا اؼبادة ىذه حسب األمومة إجازة مدة خبلؿ يف أجر تلقى يف أك التعويض يف اغبق إف

.  التقديرية السلطة كامل دكؿلل بدلك تاركة  نسبتو ربدد مل

 قيمة إىل مقداره يصل تعويضا اغبوامل النساء سبنح الدكؿ بعض قبد القانوين، الفراغ ىذا كأماـ

 أخرل دكؿ ىناؾ اؼبقابل، كيف الكويت، أك سويسرا يف اغباؿ عليو ىو ما مثل يتلقينو كن الذم األجر

 . أجورىن قيمة من 84% أك ثلثي إال سبنحهن ال

 عينية ـبصصات تقاضي يف اغبق األمومة إجازة فًتة خبلؿ اغبوامل للعامبلت فإف اعبزائر، يف أما

. االجتماعي بالضماف كاؼبتعلق الذكر سالف 83 - 11 رقم للقانوف كفقا كذلك نقدية كأخرل

 تكفل يف القانوف ىذا من 1 فقرة 23 اؼبادة حسب تتمثل فهي العينة، اؼبخصصات ىبص ففيما

  . هبما يتصل ما ك الوالدة اغبمل، مصاريف جبميع االجتماعي الضماف صندكؽ

                                                 
  -6  -ؿ رقـكدجظر اؿفأ 1

 .كلك كف غير عامالت تىحات لكؿ النساء بصفة عامة، مساعدؿا ىذهفر كت  2
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 األجر قيمتها تساكم العامبلت إىل تقدـ تعويضات عن عبارة فهي النقدية، اؼبخصصات كأما

. القانوف نفس من 28 اؼبادة حسب ذلك ك يوميا يتلقينو كن الذم

 اؼبصاٌف إىل الوالدة عند يلجئن أف اؼبخصصات هبذه النساء لتمتع 24 اؼبادة حسب يشًتط كلكن

 النتقادات يتعرض أف اؼبؤسف من لكنو  اغبوامل النساء كسبلمة صحة أجل من قرر إجراء كىو  الطبية

.  الكتاب بعض قبل من

 فكرة لنكوف اعبدكؿ ىذا تقدًن الضركرم من أنو رأينا اؼبوالية، النقطة إىل االنتقاؿ كقبل األخَت كيف

. الدكؿ بعض مع مقارنة اعبزائر يف اغبوامل عامبلتلل اؼبخصصة اغبماية عن أفضل

                                                 
 .خارجة عف إرادتيفء إلى المصحات نتيجة لظركؼ كلجؿا ؿكاـحطيع اؿتسمأال  مأ كرة القسكةة الضرؿاح في الإ 1

  L. ASLAOUI, op. cit., p 17.   
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  -  6 رقم الجدول

 الدول بعض مع مقارنة الجزائر في الحوامل للعامالت المخصصة الحماية

 كإجازة تمنح التي األسابيع عدد التأمين بتقديم المكلفة الجهة

 لألمومة

 مع مقارنة التأمين نسبة

 المعتاد األجر

  الدولة

  الجزائر 100 % أسبوعا 14 االجتماعي الضمان

 حسب لكن) 100 % الوالدة قبل أسابيع 8 المستخدم

 المؤداة السنوات عدد

 (الخدمة في

  سويسرا

 ---  المتحدة الواليات تعويض يوجد ال أسبوعا 12

 األمريكية

  فرنسا 84 % بعد 10 و قبل أسابيع 6 االجتماعي الضمان

  تونس اليومي األجر 2/3 يوما 30 االجتماعي الضمان

 لكن و بعد يوما 40 و قبل يوما 30 المستخدم

 السنوية اإلجازة عن تتنازل

  الكويت 100 %

:  العمل أماكن في العامالت للنساء خاصة حماية منح -2

 ألم توفر أف هبب اليت اػباصة اغبماية إىل باإلضافة العمل أماكن يف العامبلت النساء يتمتع

: اآلتية احملاكر حوؿ تدكر كىي جبنسو مرتبطة خاص نوع من ضباية على ، عامة بصفة عامل

 االعتداءات، من ضبايتهن 

 الليلية، األعماؿ من ضبايتهن 

 العاملة، الريفية اؼبرأة ضباية 

 ،لكل لبصص كسوؼ بيوهتن يف يعملن اللوايت النساء حبماية مطالبات ىناؾ كأخَتا 

 : يلي كما االىتماـ من قدرا نقطة

                                                 
  Nations Unies, les femmes dans le monde, 1995, Tableau N° 10, pp. 144 - 146. 

كلي الخاص لدىد امف الع (ب)، حرؼ 2فقرة  7أنظر المادة  ). الصحية كسالمة ظركؼ العمؿالحؽ في الكقاية  2
 .ةكالثقافي جتماعيةاال بالحقكؽ االقتصادية
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:  االعتداءات من العامالت حماية ـ أ

 غبمايتهن صارمة تدابَت تطبيق العمل، ؾباؿ يف للنساء اؼبساكاة من مستول أرقى لتحقيق يستلـز

 ىي ؽبا، عرضة العامبلت يقع ما كثَتا اليت االعتداءات بُت كمن  العمل أماكن يف كاف اعتداء أم من

. مستخدميهن حىت أك الرجاؿ زمبلئهن ؿقب من Harcèlement Sexuel اعبنسية اؼبضايقات

 رقم التوصية خبلؿ من  النساء ضد التمييز على القضاء عبنة طلبت اػبطَتة الظاىرة ىذه كحملاربة
 كما اجملاؿ، ىذا يف النساء ربمي اليت الوطنية تشريعاهتا حوؿ معلومات تقدًن األطراؼ الدكؿ من ،12 

 .. مدنية كتعويضات جنائية بعقوبات اغبماية ىذه تزكيد منها طلبت

 وبق: "يلي ما على 90 - 11 رقم اعبزائرم القانوف من 2 فقرة 6 اؼبادة تنص اؼبطالبات ؽبذه كاستجابة

. "  كرامتهم ك اؼبعنوية ك البدنية السبلمة احًتاـ...العمل عبلقة إطار يف أيضا للعماؿ

 عليو كقع من ) على سلطة ؽبم فبن اعباين كاف إذا: " العقوبات قانوف من 337 اؼبادة كتضيف

 األشخاص لدل بأجر خادما كاف أك بأجر مونو ذيخ فّبن أك... (العرض ىتك أك باغبياء اؼبخل الفعل

 يف سنة عشرين إىل سنوات عشر من اؼبؤقت السجن العقوبة فتكوف... موظفا كاف أك ، أعبله اؼببينُت
 يف عليهما اؼبنصوص اغبالتُت يف اؼبؤبد كالسجن  334 اؼبادة من األكىل الفقرة يف عليها اؼبنصوص اغبالة

 .. "336ك 335 اؼبادتُت

 اغباؿ عليو ىو كما العمل دبفتش االتصاؿ الضحايا العامبلت باستطاعة األحواؿ، كل كيف

 . العمل مكاف يف تقع اليت األخرل اؼبشاكل لكل بالنسبة

                                                 
1 les Nations Unies, discrimination à l’égard de la femme, notes pour l’orateurs, 

op.cit.,p123.  
 .1979ية اتفاؽمف  17 ب المادةأت بمكجشالتي أف 2

: ذلؾ م ، أنظر ؼ1989 اـع في نةالثاـ ىاتالمتبناة في دكر 3
Les Nations Unies, la discrimination à l’égard des femmes, notes pour l’orateur ,op. cit, p 

23. 
  Ibidem 

 .ليو الفعؿ، أك معمميو، أك ممف ليـ سمطة عميوأم أصكؿ مف كقع ع 5

 .عشرة سنة سةدالسا ؿـلـ يؾر صارؼ أصكؿ ؽط ا الفعؿ مفرتكب ىذاأم إذا  6

 .تؾ العرضكجناية قعشرة سنة،  العمر السادسةمف  االعتداء عمى قاصر لـ يتجاكزليف في مثتـؿاك 7

 .20مستقمة مف أجؿ نصر حقكؽ النساء، المرجع السابؽ، ص أنظر الجمعية اؿ 8
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:  الليلية األعمال من النساء حماية ـ ب

 اتفاقية خبلؿ من للنساء الليلي العمل مكافحة على 1919 كمنذ الدكلية العمل منظمة سعت لقد 

 . الليلي النساء عمل حظر

 على ساعة 11 ؼبدة يتم الذم العمل ذلك االتفاقية، ىذه مدلوؿ حسب الليلي بالعمل كيقصد

 صحة على سلبا يؤثر كونو ، صباحا السابعة الساعة غاية إىل مساءا العاشرة الساعة بُت كما األقل

. كأمنهن سبلمتهن على خطرا كيشكل النساء

 تقيهن كبَتة قانونية ضمانات ؽبن قدـ لذا الليل يف النساء عمل ػبطر اعبزائرم اؼبشرع تيقن لقد

 (15 اؼبادة) الليل يف النساء عمل يبنع الذكر، سالف 81 - 03 رقم اؼبرسـو قبد إذ األعماؿ، ىذه مثل من

 من اؼبستخدـ يبنع: "يلي ما على تنص اليت 29 مادتو خبلؿ من ذلك على يؤكد ،90 - 11 رقم كالقانوف

 خاصة رخصة يبنح أف إقليميا، اؼبختص العمل ؼبفتش هبوز أنو غَت ليلية أعماؿ يف العامبلت تشغيل

". العمل منصب كخصوصيات النشاط طبيعة ذلك تربر عندما

 ؿبظور الليلي النساء عمل بأف تقضي العامة القاعدة أف ىو اؼبادة ىذه من استخبلصو يبكن كما

 ذلك كمع الليل يف للعمل النساء استدعاء يبكن حيث كالقطاعات، اغباالت بعض استثناء يبكن لكن

 يبيح لكي إقليميا  اؼبختص العمل مفتش من رخصة طلب اغباالت ىذه مثل يف القانوف ىذا اشًتط

. االستثناءات ىذه مثل

 يبيح الذم اؼبستخدـ على عقوبات منو  22 اؼبادة يف قرر قد 81 - 03 مرسـو قبد ،ذلك من كأبعد

 اؼبخالفات عدد حسب مطبقة دج 1000 إىل 100 بػ تقدر مالية غرامة يف كاؼبتمثلة  األعماؿ ىذه مثل

. الليل يف للعمل طلنب البلئى كالعامبلت

                                                 
 1948ىا مرة ثانية في تعديؿ دمع، كما أ41 ـرؽ ةاقياالتؼ مكجبب ،1934في سنة  تفاقية جزئيااالق ؿ ىذدمتعد لقد أعي 1

 19جزائر إلى ىذه األخيرة في نضمت اؿا، كلقد 1951م فيفر 27حيز النفاذ في  لتخلتي دا 89رقـ  بمكجب االتفاقية
 .1962أكتكبر 

ساءا ـة راشعة اؿعاسيف اؿب ةددمح التفاقيةؿر ميؿ األخدانية مف االتفاقية، لقد كانت ىذه المادة قبؿ التعأنظر المادة الث  2
 .إلى غاية الساعة الخامسة صباحا

د عب لنساءؿ ليملؿمؿ العا ، المجكء إلى16حسب المادة لمستخدـ ؿفإنو يجكز كذلؾ  81 - 03ـك رقـ رسسب الـح  3
 . ةشارة ممثمي العماؿ كفي كؿ األحكاؿ عميو إبالغ مفتش العمؿ المختص محميا فيما عدا قطاع الصحتاس

ماية معينة ح ررتؽا لـت بايز بيا تشريعات العمؿ الجزائرية ىك ككنيا تنص دائما عمى عقكتـم الذم تيجابإلالشيء ا 4
 .ساففإلاقكؽ حيات اؽقت اتؼسبقد  ؾككف بذؿتفي أماكف العمؿ، ؼ
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 إىل 200 بُت ما ليًتاكح يتضاعف رامةالغ مقدار فإف اؼبخالفة، ىذه ارتكاب إىل العود حالة كيف

 يسجن قد ذلك إىل كباإلضافة اؼبرتقبة كاغباالت اؼبخالفات عدد حسب دائما مطبقة دج، 2000

. العقوبتُت ىاتُت بإحدل أك أشهر ستة إىل شهر بُت تًتاكح ؼبدة اؼبستخدـ

:  العاملة الريفية المرأة حماية ـ جـ

 صبيع على القضاء اتفاقية قبل من خاصة كضباية باىتماـ كذلك العمل ؾباؿ يف الريفية اؼبرأة ربظى

 اليت كالصعوبات باؼبشاكل تذكر اليت عشرة الرابعة اؼبادة خبلؿ من كذلك النساء ضد التمييز أشكاؿ

:  يف ةكاؼبتمثل ؽبا تكفل أف هبب اغبقوؽ من ؾبموعة ؿبددة اجملتمع، من الفئة ىذه تواجو

  منها، كاالستفادة الريفية التنمية يف اؼبشاركة يف اغبق 

 اإلمبائي، التخطيط كتنفيذ كضع يف الكاملة اؼبشاركة يف اغبق 

 األراضي سبلك يف اغبق ، 
 التسويق كتسهيبلت الزراعية كالقركض االنتماءات على اغبصوؿ يف اغبق 

 اؼبناسبة، كالتكنولوجيا

 التوطُت مشاريع يف ككدا األراضي إصبلح مشاريع يف اؼبعاملة يف اؼبساكاة يف اغبق 

 .الريفي

 قوانُت ـبتلف يف الريفية اؼبرأة إىل اإلشارة بغياب نعًتؼ أف اؼبؤسف من فإنو اعبزائر، يف أما

. خاصة جد حالة على بالعمل اؼبتعلقة العامة القواعد تطبيق يستدعي فبّا العمل

:  يلي فيما ببلدنا يف النساء ىذه فيها طتتخب اليت اؼبشاكل حصر يبكن العمـو كعلى

 .كمتعبة بسيطة كبوسائل طويلة ساعات ؼبدة الريفيات النساء يعمل . 

 . ” Elles n’ont pas un statut d’employé “ العامل مركز ؽبن ليس . 

. احملاصيل بأرباح االنتفاع يف كال القرار أخذ يف يشاركن ال بالتايل األراضي، ملكية ؽبن ليس . 

 نضم هبعلنا فبا معتربة الفبلحي القطاع يف الريفيات النساء مشاركة تبقى العراقيل، ىذه كل كرغم

. اعبزائرم اؼبشرع قبل من أكرب اىتماـ اؼبستقبل يف دبنحهن اؼبطالبة يف  زيتوف. ب السيدة لصوت صوتنا

                                                 
 .كبرنامج عمؿ ككبنياجف إعالف ـ (ىػ)حرؼ  5قـ رأنظر التعيد   1

2 Mme. Zitoun B., emploi des femmes en milieu rural; in journée d’étude organisée par 

AFCARE. op. cit. 
3 Ibidem. 
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:   بيوتهن في يعملن اللواتي النساء بحماية المطالبة ـ د

 كونو اؼبنزيل العمل اىتمامو دائرة من Adam Smith ظبيث أدـ عهد نذـ التقليدم االقتصاد ىبرج

. التجارية األسواؽ يف التبادؿ شرط فيو يتحقق ال  " اػبفاء يف عمل"  ؾبرد

 عنهن يسقط فبّا منازؽبم يف يعملوف الذين العماؿ من 90 % يبثلن النساء قبد ىذا مقابل كيف

. االقتصاديةك االجتماعية كاؼبزايا اغبقوؽ من الكثَت

 للنساء تضمن اتفاقية كضع يف جديا التفكَت إىل الدكلية العمل دبنظمة الوضعية ىذه دفعت لقد

 مل اليت اؼبنزيل، العمل اتفاقية كضع إىل 1996 جواف 20 يف فتوصلت ، دنيا ضباية بيوهتن يف يعملن البلئى
. النفاذ حيز بعد تدخل

 يبذلن النساء كوف إىل يرجع اعتقادنا، حسب اؼبوضوع هبذا الدكلية العمل منظمة اىتماـ مربر إف

 هبا تقـو اليت اؼبنزلية األعماؿ بأف اعبميع لدل مسلم ىو إذ متنوعة، مصاريف لتوفَت كبَتا ؾبهودا
 ىذه أداء عن النساء توقف إذا لكن للكلمة، االقتصادم باؼبعٌت بعمل ليست بيوهتن يف النساء

 كاػبياطة، أخرل أعماؿ ىناؾ أنو كما ، هبا ؽبم تقـو ؼبن جورأ دفع إىل الرجاؿ ألضطر األعماؿ

. النقود جلب يف اؼبسانبة منتجاهتا، بيع كبعد خبلؽبا من النساء يستطيع الطرز،

 بيوهتن يف يعملن العامبلت، النساء من 10 % بأف  1996 إحصائيات أثبتت فقد اعبزائر، يف أما

 ضباية العامبلت من الفئة ؽبذه ربقيق فعبل هبا،تستدعي بأس ال نسبة كىي النقود جلب يف كيسانبن

. خاصة

 تسليط اعبزائرية، القوانُت يف العامبلت النساء ضباية عن اغبديث ننهي أف قبل اآلف لنا يبقى

. أكثر ضباية ؽبن توفر بأهنا منهن اعتقادا ببلدنا يف فيها العمل النساء تفضل اليت القطاعات على الضوء

:  أفضل حماية بالدنا في العامالت فيها تجد التي القطاعات 3 -

 الصحة التعليم، اإلدارة مثل معينة، قطاعات ىناؾ بأنو العامل دكؿ ـبتلف يف اؼبعطيات أثبتت لقد

.  األخرل القطاعات مع مقارنة النساء من فبكن عدد أكرب ذبلب كالعدالة،

                                                 
1 Triki Souad, le travail invisible des femmes, colloque de Tunis, op. cit., p 235.  
  B I T, la langue marche des travailleuses de l’ombre, travail le magasine de l’OIT, op. 

cit., p 9. 
3 FAO, population et main d’œuvre dans l’économie rurale, FNVAP, Rome, 1984, cité par 

Triki. S. op. cit., p 228. 
4 ONS, op. cit., Tableau n° 11. 
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 توافد لدراسة حبثنا من اعبزء ىذا لبصص سوؼ لذا ببلدنا على غريبة الظاىرة ىذه تعترب كال

:  يلي كما القطاعات ىذه على النساء

:  اإلداري القطاع في النساء عمل ـ أ

 الدكيل اؼبكتب يسميها كما أك اإلدارية األعماؿ إىل النساء ميوؿ العامل دكؿ معظم يف لوحظ لقد

".  les emplois de bureau اؼبكاتب أعماؿ"  للعمل

 التمتع يضمن لكي العامة، القطاعات يفضلن النساء كوف اعبزائر يف كثَتا ىبتلف ال الوضع إف

 كلقد  أخرل جهة من االحًتاؼ كإلمكانية جهة من التقاعد إىل أمومة إجازت من حقوقهن دبختلف

. 61,28 % بػ قدرت قد القطاعات ىذه يف العامبلت النساء نسبة بأف 1996  إحصائيات أثبتت

:  التعليم قطاع في النساء عمل ـ ب

 األطراؼ الدكؿ التعليم ؾباؿ يف التمييز على القضاء اتفاقية من (د) فقرة الرابعة اؼبادة حثت لقد

. التعليم مهنة ليباشرف التكوين يف اغبق للنساء سبييز كدكف ضماف على

 بأف صائياتاإلح أظهرت إذ النساء عند اؼبفضل القطاع التعليم قطاع اعترب  اؼباطؼ ببلدنا، يف أما

 يف ككصلت  15 %بػ 1962 يف تقدر كانت إذ متواصل، ازدياد يف فيو يعملن اللوايت  النساء نسبة
. 58 ,45 % غاية إىل 1997 - 1998 الدراسية السنة أم األخَتة السنوات

 ؽبن يسمح الذم الوحيد القطاع كونو إىل القطاع ؽبذا النساء تفضيل سبب  احملللُت بعض كيرجع

.  كمناسبة مرنة فيو العمل ساعات كوف كالعائلية العملية اغبياة بُت باعبمع

 يف القرار ازباذ يف يشاركن آالئي النساء عدد يكوف يكاد أف اؼبؤسف من أخرل، جهة كمن كلكن
 ىناؾ مدير، نائب 33 كمن نساء طبس إال قبد الًتبية، كزارة يف مديرا 32 بُت من إذ منعدما القطاع ىذا

 . طفق نساء ثبلث

                                                                                                   
1 Voir T. Feroukhi, l’emploi féminin dans l’administration, situation et perspectives, in 

journée d’étude organisée par AFCARE, op. cit. 
2 BIT, Faits et chiffres, dans les femmes elles ont l’emploi à quand l’égalité, op. cit., p 4. 
3 T. Feroukhi, op. cit. 
4 ONS, Tableau n°10. 
 Mm, Amara B. analyse de l’encadrement féminin à : اإلجمالية لألساتذة، عف ة مع النسبةرفمقا 5

l’éducation nationale et la formation professionnelle, journée d’étude organisée par 
AFCARE, op. cit., 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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:   الصحة قطاع في النساء عمل ـ جـ

 من أكثر النساء ذبلب اليت القطاعات من يـو بعد يوما اعبزائر، يف الصحة قطاع أصبح لقد

 هبذا يعملن اللوايت النساء نسبة فإف لئلحصائيات، الوطٍت مركز هبا تقدـ إحصائيات حسب إذ الرجاؿ

 % إىل 1997 يف تصل لكي 51 % إىل 1996 سنة يف ارتفعت مث ،50 % بػ 1995 يف تقدر كانت القطاع
53  .

:  العدالة قطاع في النساء عمل ـ د

 بسلك االلتحاؽ شركط حيث من كالنساء الرجاؿ بُت اعبزائرية القوانُت يف سبييز يوجد ال 

 أك ةكقضا يعملن أف البلزمة الشركط فيهن توفرت إذا النساء يستطيع إذ ، احملاماة أك القضاء

. . قاضية امرأة  %57 الوطنية احملاكم يف قبد لذا كمحاميات،

 بينها من اؼبرشح، يف تتوفر أف هبب لشركط نتيجة ىو القضاء سلك يف النساء نسبة ارتفاع إف

 .. الوطنية اػبدمة ببطاقة الذكور سبتع ضركرة

 هبا يتمتع اليت للمزايا نظرا النساء إىل احملبذة القطاعات من القضاء سلك يبقى ذلك أجل كمن
. عمالو

 حقوؽ اتفاقيات ـبتلف مع متطابقة اعبزائرية العمل قوانُت أف على التأكيد يبكننا األخَت، كيف

 االتفاقيات إىل اعبزائر تنضم التحديد كجو على اجملاؿ ىذا يف بأنو منا أحد على ىبفى ال إذ اإلنساف

 . .تردد أم دكف الدكلية

                                                 
1 Benkhalil R. l’emploi féminin dans le secteur de la santé, journée d’étude organisée par 

AFCARE, op. cit. 
 .لة، سمؾ القضاء ك المحاماةنقصد بقطاع العدا 2

ؿ ، المتمـ ك المعد1969مام  13ػ ؿ المكافؽ 69 - 27 اسي لمقضاء، أم األمر رقـكف األسفمف القا 13ادة ـأنظر اؿ 3
 04-91مف القانكف رقـ  9، أنظر كذلؾ المادة 1992أكتكبر  24م ؼالمؤرخ  92 - 05 بالمرسـك التشريعي رقـ

 .المنظـ لمينة المحاماة 1991جانفي 8المكؤرخ في 

 Mme Assoul, journée d’étude organisée par : ؾقاض، أنظر في ذؿ 2600إلى لقضاة يصؿ عدد ا  

AFCARE, op. cit. 
 لـ ةمؾمرـألا ةتحدـاؿلجزائرم لمنساء بشغؿ منصب قاض، نجد النساء في الكاليات اكف فمح فيو القافي الكقت الذم يس  
 .Ben Achour R. op. cit., p 161:  ، أنظر1981بيذا الحؽ إال في سنة  فمضحم

6 N. Saadi, op. cit., p 81.   
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 هبا ربظى اليت اػباصة اغبماية حيث من الطليعة يف اعبزائرية القوانُت تباراع يبكن ذلك، من كأبعد
 . لو اؼبسطرة اغبدكد اؼبستخدـ ذباكز حالة يف تقررىا اليت العقوبات حيث من ك العامبلت النساء

  

                                                 
1 Sabria Boukadoum, femmes et l’égalité, dans l’acte de l’atelier femme et développement, 

op. cit., p 28. 
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 اؼببلحظات إبداء يبكننا اعبزائرية التشريعات يف كالعمل التعلم يف النساء حق إىل تعرضنا بعدما

 :  اآلتية

 كمتطابقة سبييزية غَت عادلة اجملاؿ ىذا يف اعبزائرية القوانُت بأف قبد التعلم، يف اغبق ىبص فيما 1 -

 باؼبدارس، بااللتحاؽ الذكور مثل مثلهن لئلناث ظبحت كوهنا اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف مع

 لكل العلمية القدرة أساس كعلى ميسرين كالعايل الثانوم كالتعليم كإجباريا ؾبانيا االبتدائي التعليم جبعل

. تلميذ

 ،(كاعبنوب الريف أم) اعبزائرية الداخلية اؼبناطق بعض يف اؼبتبعة كالتقاليد العادات تبقى كلكن
 . التمدرس بكراسي االلتحاؽ يف كاإلناث الذكور بُت التمييز لوجود سببا

 متطورة جد بالذات لنقطةا ىذه يف اعبزائرية القوانُت فإف العمل، يف النساء حق ىبص فيما أما 2 -

 اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات ـبتلف يف ؽبن اؼبقررة اغبماية من أفضل ضباية األحياف بعض يف ؽبن توفر كوهنا

 ضباية ؽبن توفر فإهنا للعمل، فرص إتاحة يف كالنساء الرجاؿ بُت سبييز ال كوهنا إىل باإلضافة رأينا كما إذ

 لفئة إنباؽبا يف اؼبختلفة اعبزائرية العمل قوانُت على يراكث يؤخذ لكن  العمل أماكن يف خاص نوع من

. اغبماية ىذه تقرير عند الريفيات النساء

 االجتماعية االقتصادية السياسية اؼبدنية اغبقوؽ ؾباؿ يف اعبزائرية القوانُت بأف اعتبار إذف، يبكن

 كبُت بينهن سبييزا تقييم ال كوهنا اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف مع متطابقة جاءت للنساء، كالثقافية

. اجملاؿ ىذا يف  الكلمة معٌت بأمت مواطنات النساء تعترب أهنا كما الرجاؿ

 لبعض نتيجة إال ىي ما كاليت الواقع أرض على مبلحظة التجاكزات بعض ىناؾ دائما يبقى أنو إال

 . اعبزائرم اجملتمع دىن يف الراسخة القبلية كاؼبعتقدات التقاليد

                                                 
 le rapport de l’Algérie au comité contre la discrimination à:  ع في ذلؾاج، ر5أنظر الجدكؿ رقـ   

l’égard des femmes, op. cit., p 31  
 ةؿـاعـؿا دإلنساف في إحدل قضاياىا، لصالح مكاطف فرنسي احتج ضالحقكؽ  ةركبيكاأل ةالمحكـ لقد قضت  2
إلنساف لـ تقرر مثؿ ىذه الحماية اكؽ ؽحؿية بكصا كأف االتفاقية األكركصخ ا،صة التي تحظى بيا العامالت بفرنساخؿا

ف، الدكرة الثالثيف لممعيد الدكلي سافاإلحقكؽ  لحماية مبركـ األكظامحمد أميف الميداني، الف: ، أنظر محاضرات نساءلؿ
 .1999 رغ أكتكاسبرلحقكؽ اإلنساف، ست

3 N. Saadi, op. cit., pp 26 - 27 . 
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1 Ben Milede, Belkadi A. M. , Zamiti H. M. , éducation familiale et accès à la citoyenneté, 

colloque de Tunis, op. cit. , p 219.  
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 الجزائرية التشريعات في المضمونة غير المرأة حقوق :الثاني الفصل

 الدولية لإلتفاقيات وفقا
 

 
 ـبتلف عليها نصت اليت الكيفية بذات تقرر مل اليت اغبقوؽ بعض على اعبزائرم القانوف وبتوم

. للنساء الشخصية باغبالة مرتبطة اغبقوؽ كىذه اؼبرأة، حقوؽ اتفاقيات

 اؼبشرع جعل الذم السبب عن كالبحث اغبقوؽ، ىذه ربديد الفصل ىذا خبلؿ من سنحاكؿ لذا

: اؼبواليُت اؼببحثُت خبلؿ من الدكيل، اؼبشرع عن ؽبا ضبايتو يف يتميز اعبزائرم

 ،اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف يف للمرأة اػباصة الوضعية: األكؿ اؼببحث ػ
  .األسرة داخل اؼبرأة غبقوؽ ضبايتو يف اعبزائرم القانوف سبيز أسباب: الثاين اؼببحث ػ
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: األول المبحــث

 الـجـزائـري الشخصية األحوال قـانون في للمـرأة الخـاصة الـوضعية

 
 اليت الوضعية مع مقارنة خاصة، كضعية ؽبا اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف إطار يف اؼبرأة إف

. اؼبوضوع ؽبذا اؼبنظمة اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف قبل من للنساء بتحقيقها يطالب

 ال، أـ كالرجاؿ النساء بُت سبييزا يقيم القانوف ىذا كاف إذا ما كنعرؼ الوضعية ىذه نربز كلكي
 اؼبطلبُت خبلؿ من الزكجية العبلقة اكببلؿ كعند الزكاج عقد إطار يف اؼبرأة حقوؽ إىل التعرض ارتأينا

: اؼبواليُت

 اعبزائرم، األسرة قانوف يف الزكاج عقد إطار يف اؼبرأة حقوؽ: األكؿ اؼبطلب ػ

 .اعبزائرم األسرة قانوف يف الزكجية العبلقة اكببلؿ عند اؼبرأة حقوؽ: الثاين اؼبطلب ػ
 
  :األول المطلـب

 الجزائـري األسـرة قـانـون فـي الـزواج عقـد إطـار فـي المـرأة حقـوق

 
 من الكثَت يف سبس إذ جدا حساسة مسألة الزكجية، العبلقة إطار يف اؼبرأة حقوؽ حبماية اؼبطالبة إف

. بعيدة أزمنة عرب اجملتمع أفراد أدىن يف راسخة كاعتقادات دببادئ اغباالت

 من تنظيمو اإلنساف حقوؽ اتفاقيات من العديد حاكلت اؼبوضوع، ىذا كخطورة ألنبية كنظرا

. االتفاقيات ىذه يف األطراؼ الدكؿ ؽعات على كالتزامات الزكاج على اؼبقبلة للمرأة حقوقا تقرير خبلؿ

 الدكؿ التزاـ" على 4 فقرة 23 مادتو يف ينص كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد فنجد

 الزكاج عند كاؼبسؤكليات اغبقوؽ يف اؼبساكاة لتأمُت اؼبناسبة اػبطوات بازباذ اغبايل العهد يف األطراؼ

 التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من 16 اؼبادة عليو تأكيداؿ أعادت الشيء كنفس" قيامو كأثناء

.  اؼبرأة ضد

                                                 
في المبحث المكالي، قد تحفظت عمييا الجزائر، ل ما سنرؾ 1979 ةماتفاؽ فـ 16 ارة إلى أف المادةشإلا ناجدر بكت  

. 96-95أنظر الصفحة 
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:  اغبقوؽ من ؾبموعتُت إىل الزكاج عقد إطار يف اؼبرأة حقوؽ تقسيم كيبكن

 الزكاج، عقد إبراـ عند ؽبا تضمن أف هبب حقوؽ -

 .الزكجية العبلقة خبلؿ النساء هبا يتمتع أف هبب كحقوؽ -

 يف الزكاج عقد إطار يف حقوقهن بكامل النساء سبتع مدل عن البحث عند تنادراس ستنحصر لذا
 عقد إبراـ عند مضمونة حقوقهن كانت إذا فيما التساؤؿ على اعبزائرم، الشخصية األحواؿ قانوف

: اؼبواليُت الفرعُت خبلؿ من الزكجية العبلقة كخبلؿ الزكاج

 الزكاج، عقد إبراـ عند اؼبرأة حقوؽ ضباية: األكؿ الفرع ػ

 . الزكجية العبلقة خبلؿ اؼبرأة حقوؽ  ضماف:  الثام الفرع ػ

 

 الـزواج عقـد إبـرام عنـد المـرأة حقــوق حمــاية :األول الفــرع

 يقدمن عندما للنساء اغبقوؽ من ؾبموعة ضماف ،1979 اتفاقية دبقتضى الدكؿ على يتعُت 

:   يف اغبقوؽ ىذه كتتمثل الزكاج عقد إبراـ على

 بالزكاج، اؼبرأة رضا  -1

.  الزكاج عقد تسجيل  -2

 قانوف خصوصيات كمن فبيزات من قبده أخر حق إىل باإلضافة النقطتُت ؽباتُت كسنتعرض

:   يلي كما االشًتاط يف اؼبرأة حق يف كاؼبتمثل  اعبزائرم الشخصية األحواؿ

:   الزواج في المرأة رضا ضرورة -1

 ذا العقد ىذا يكوف ؼبا خصوصا كاف، عقد أم إلبراـ يةاألساس األركاف من الرضا يعترب 
. الزكاج كعقد أنبية

                                                                                                   
يتعيف عمى الدكؿ القضاء عمى : "شعكب عمى ما يمياؿك ف اإلفريقي لحقكؽ اإلنساؽ ثاف الميـ 3قرة ؼ 18ة ادنص الـكت

يو في اإلعالنات ك االتفاقيات الدكلية ىك منصكص عؿ لطفؿ عمى نحك مااؽ كؽحكىا كؿ تمييز ضد المرأة ككفالة حقكؽ
." 

يسمبر د 9حيز النفاذ في  تؿخدلتي الزكاج ااألدنى لمزكاج كتسجيؿ  رـعؿا ،فاقية المتعمقة بالرضا بالزكاجتنظر االأ  
1964. 

نما كؿ القكانيف التي ترتكز اؿىي في ك   حقيقة ليست مف خصكصيات قانكف األحكاؿ الشخصية الجزائرم فحسب، كا 
 .ند تنظيـ الزكاجععمى الشريعة اإلسالمية 
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: كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من 3 فقرة 23 اؼبادة تنص األمر ىذا كخبصوص

 (ب) حرؼ 1 فقرة 16 اؼبادة كتضيف  "عليو اؼبقبلة لؤلطراؼ كاغبر الكامل الرضا بدكف الزكاج يتم ال"
 الرجل تساكم أساس على لتضمن...  اؼبناسبة التدابَت صبيع األطراؼ الدكؿ تتخذ: "1979 اتفاقية من

 . "الكامل اغبر برضاىا إال الزكاج عقد عدـ كيف الزكج اختيار حرية يف اغبق نفس...  كاؼبرأة

 عقد كيتم يصح لكي ضركريا العقد يف طرفا بصفتها اؼبرأة رضا بأف اؼبادتُت، ىاتُت من يستخلص

. القانونية أثاره كيرتب القراف

:  حرا ك كامبل الرضا، ىذا يكوف أف يشًتطاف قبدنبا ذلك، من كأبعد

 غاية إىل الزكج اختيار من ابتداء العقد، هبذا يتعلق ما بكل راضية الزكجة تكوف أف دبعٌت كامبل،

. الزكاج ميعاد ربديد

 أك نوعو كاف مهما تأثَت أك ضغط ألم اؼبرأة زبضع ال أف فهو اغبر، الرضا كراء من صوداؼبق أما

.  رفضو أك الزكاج قبوؿ بنية إفصاحها عند مسببو

 رضا اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف اشًتاط مدل ىو عليو، اإلجابة بنا هبدر الذم كالسؤاؿ

 ؟ كحرا كامبل الرضا ىذا يكوف أف يشًتط كىل الزكاج عقد إبراـ عند اؼبرأة
 فبارسة من اؼبستمد" اإلجبارم بالزكاج" يسمى ما اعبزائر يف موجودا اغباالت من الكثَت يف كاف

 ربت اليت اؼبرأة إجبار حق لو عامة بصفة الويل أك األب كاف حيث للعائلة،  األبوم النظاـ على مبنية

.   لرأيها اىتماما يبدم أف دكف الزكاج، على كاليتو

 تنص إذ ؿبظورة، اؼبمارسات ىذه مثل أصبحت الشخصية، األحواؿ قانوف صدكر بعد كنكؿ

 نتيجة فأصبح  ،" كصداؽ كشاىدين الزكجة كبويل الزكجُت برضا الزكاج عقد يتم"  منو التاسعة اؼبادة

. القانوف دبوجب مضمونا كحقا ضركريا اؼبرأة رضا لذلك

                                                 
قافية، التأكيد عمى ضركرة ثؿا االجتماعية كبالحقكؽ االقتصادية  صلي الخاكالعيد الد مف (أ)قرة ؼ 10دة ماعيد اؿت  

 " .كيجب أف يتـ الزكاج بالرضاء الحر لألطراؼ المقبمة عميو : " تكفر شرط الرضاء بنصيا عمى ما يمي

ـ إلييا بعد، ضر لـ تفئكر لكف ك بما أف الجزالذالفة اس 1964لى ىذا الحؽ، المادة األكلى مف اتفاقية ع ما تنصؾ  
 .ديثحؿا ف نركز عمييافإننا ؿ

 لؾ كذأنظر  ، 22-21، فتيحة عقاب، المرجع السابؽ، ص جبدية برنا 3
Ghaouti Ben Melha, le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, 

Alger 1993, p 53. 
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 القانوف ؽبذا كفقا يستوجب إذ الزكاج، عقد اـإلمت كاؼ ليس لوحده الزكجة رضا بأف قبد لكن

. مسلم غَت الزكج يكوف ال كأف كليها، حضور:  نبا  آخراف شرطاف يتوفر أف دائما

 الزكاج يف اؼبرأة حرية على قيدين عن عبارة كانا إذا ما ؼبعرفة العنصرين ىذين يف نتوسع كسوؼ

 البعض؟ يدعي كما

: الزواج عند للمرأة الحر اللرض  الولي حضور شرط تقييد مدى ـ أ

.  الزكاج  عقد إبراـ عند اؼبرأة جبانب كجوده يشًتط الذم الشخص ذلك بالويل، يقصد

 كالقاضي األكلُت أقارهبا فأحد أبوىا، اؼبرأة كيل"  فإف اعبزائرم األسرة قانوف من 11 اؼبادة كحسب

 ." لو كيل ال من كيل

 دكيل كجو اإلسبلمية للدكؿ الشخصية األحواؿ قوانُت ـبتلف اشًتاط سبب عن الكثَت يتساءؿ

. الزكاج عقد إلبراـ اؼبرأة

 قانوف ؼبشركع التقدًن العرض يف السؤاؿ ىذا على اعبزائرم اؼبشرع جواب قبد أف اؼبؤسف كمن

 العناية كجوه من كجها سبثل الوصاية أشكاؿ دبختلف اػباصة الًتتيبات: "األيت النحو على  األسرة

 القدرة نقص أك ضياع أسباب إحدل عن الناذبة العاجزين غبماية اإلسبلمي التشريع من اؼبعطاة

". الضرر يتحملوف ال للذين بالنسبة للمصلحة ككذلك

 من أنو إذ الزكاج، يف الوالية أجلو من قررت الذم اغبقيقي السبب عن البعد كل بعيد جواب كىو

 اؼبتعلقة القرارات ازباذ على عاجزة أك قاصرة باعتبارىا اؼبرأة شأف من يقلل اإلسبلـ بأف االعتقاد اػبطأ

. الشخصية حبياهتا

                                                 
ضركريا لقياـ ىذا ف ك الصداؽ إلبراـ عقد الزكاج دماهلشمتاىات البحث عف ما إذا كاف اشتراط ا فيندخؿ  لف 1

 .عكلمكضا اتعرض ليذاؿ األحكاؿ الشخصية تجات في ـؼاألخير، إذ ىناؾ العديد مف المؤؿ
  Ghaouti Ben Melha, op. Cit, p 97. 

يفترض في الكلي أف يككف مف جنس ذكر، لكف كبما أف القانكف الجزائرم ال يمنع النساء مف شغؿ منصب قاض كما  3
، فيؿ يمكف أف نتصكر أف تككف المرأة القاضية كلية مف 54لفصؿ األكؿ مف ىذا  البحث صسبؽ لنا ك أف رأينا في ا

ال كلي ليا أك أف تككف كلي نفسيا ، أـ يجب الرجكع في ىذه الحالة إلى المبادئ العامة التي تحكـ النظاـ اإلسالمي 
تجعؿ الشريعة اإلسالمية المصدر الثاني الذم يمتـز بو القاضي عند الفصؿ  كفقا لممادة األكلى مف القانكف المدني التي

 في النزاعات المطركحة أمامو؟   

4
 .22ص ابؽ ، لسمرجع ااؿ، فتيحة عقاب، رجبدية بنا 
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 فيها دبا اإلسبلمية، اجملتمعات ـبتلف هبا تتشبع اليت كالعادات التقاليد أف ىو األمر يف ما كل إذ

 حياهتما كشركط تفاصيل يف للزكاج يطلبها الذم الرجل مع مباشرة اؼبرأة تتناقش ال أف رببذ اعبزائر،

 . اؼبستقبلية

 عقد إلبراـ ال أـ ضركريا الويل حضور كاف إذا ما معرفة خبلؽبا من يبكن اليت األقبع الطريقة كإف

 الزكاج عقد إبراـ يف الويل هبا سبتعم اليت للسلطة بالتعرض اؼبوضوع ىذا يف أكثر التعمق ىو الزكاج،

:  اؼبعنية اؼبرأة مكاف

:  المرأة عن الزواج عقد إبرام في الولي سلطة ـ

 فإف ، كاسعة النساء مكاف الزكاج عقد إبراـ يف الويل سلطة هبعل الذم الكوييت اؼبشرع خببلؼ

 12 اؼبادة قبد إذ ذباكزىا، الويل يستطيع ال اليت القيودك الضوابط من ؾبموعة كضع قد اعبزائرم اؼبشرع

 أف كما ،" ؽبا أصلح ككاف فيو رغبت إذا الزكاج من كاليتو يف من منع:   "  للويل ذبيز ال األسرة قانوف من

."  موافقتها بدكف يزكجها أف لو هبوز كال الزكاج، على كاليتو يف من هبرب أف: "  لو ذبيز ال  13 اؼبادة

 ليأذف القاضي إىل اللجوء إمكانية للمرأة تعطي الذكر، سالفة 12  اؼبادة أف قبد ، ذلك من كأبعد

. منعها إذا ما حالة يف بالزكاج ؽبا

 للزكاج يتقدـ من بإببلغ طرفها من مفوض ككيل ؾبرد اؼبرأة كيل اعتبار يبكن الناحية، ىذه فمن

 . رفضها أك بقبوؽبا منها

 مواجهة كانت، امرأة أم على الصعب فـ بأنو قبد اؼبواد، ىذه قراءة يف أكثر التوسع عند لكن

.  الزكاج من يقيها أك ؽبا ليأذف القاضي إىل كاللجوء أباىا، يكوف ما عادة الذم كليها

 ،" ؽبا مصلحة اؼبنع يف كاف إذا الزكاج من البكر بنتو منع لؤلب"  تسمح ،2 فقرة 12 اؼبادة أف كما
. للمصلحة معيارا تضع أك توضح أف دكف

 الركن الزكاج على اؼبقبلُت رضا ذبعل القانوف، ىذا من 33ك 32 اؼبادة أف قبد كقتاؿ نفس كيف لكن

 ،(32اؼبادة) دخوال كقع كلو حىت توفره عدـ عند العقد يفسخ إذ النكاح، عقد إلبراـ كالوحيد األساسي
                                                 

  Ghaouti Ben Melha, op. Cit, p 97. 
 ة الثانية مف قانكف األسرة الككيتي، عفادظر الـأف 2

S.H. Adu Sahlieh, la définition internationale des droit de l’homme , op. cit,  pp 693 - 694. 
3 Ghaouti Ben Melha, 0p. Cit. P 97.  

كانع أدبية تمنع النساء مف القياـ بذلؾ، كفي المقابؿ نجد األكلياء في بعض األحياف،  يتعسفكف كثيرا في ـ ذ ىناؾإ 4
 .مجاؿ الزكاج بالضغط عمييف كتزكجيف دكف رغبتيف لى بناتيـ فيع يةالممارسة حقيـ في الك
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 الدخوؿ يقع عندما يفسخ ال العقد فإف صداؽ، أك شاىدين أك كيل بدكف الزكاج انعقد إذ أنو غَت

. (33اؼبادة)

 الزكاج؟ عقد إلبراـ كركن الوالية إقرار إىل الداعي فما كذلك، األمر كاف إذا كلكن

 اؼبسلمُت كالكتاب اؼبفكرين من الكثَت نادل إذ انتقادات عدة إىل الزكاج يف الوالية تعرضت لقد

:  اآلتية اغبجة مقدمُت إلزاميتها بعدـ

 يف اختلفوا قد اؼبسلمُت الفقهاء فإف اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ من مستمد الوالية نظاـ كاف إذا
 فبلغن النساء طلقتم كإذا: "  الكريبة باآلية يستدؿ قطعية بصفة أجازه الذم الفقو إذ كجوهبا، مدل

 أف على تدؿ أهنا:"تفسَتىا يف  الشافعي يقوؿ حيث ،" أزكاجهن ينكحن أف تعضلوىن فبل ، أجلهن

 يربر فبّا يده، يف اؼبمنوع كاف إذا منو اؼبنع يتحقق كإمبا اؼبنع، عن الويل ألنو كيل بغَت هبوز ال النكاح

 على كالية للنساء كاف لو حبيث اؼبرأة، بيد ال الويل بيد ىو النكاح عقد أف على األمر يف كيقطع

 تعاىل قولو يف كما هبن، اػباصة لتصرفاتا باقي يف كما مباشرة إليهن متوجها التكليف لكاف أنفسهن

".  قركء ثبلثة بأنفسهن يًتبصن كاؼبطلقات: " 

" النساء بعبارة بالنكاح"  يعرؼ ما أك كيل، بغَت النكاح الفقهاء بعض هبيز اؼبقابل، كيف لكن

 قكقوؿ" أزكاجهن ينكحن أف تعضلوىن فبل أجلهن فبلغن النساء طلقتهم كإذا: " تعاىل بقولة مستدلُت
 جناح فبل أجلهن بلغن فإذا: " أيضا ك"  غَته زكجا تنكح حىت بعد من لو ربل فبل طلقها فإف" :كذلك

 من بنفسها أحق األًن : " (ص) الرسوؿ بقوؿ يستدلوف كما ،" باؼبعركؼ أنفسهن يف فعلن فيما عليكم

 ". كليها

 اؼبرأة، ىلإ كموجو كاضح خطاب عن عبارة النصوص ىذه فإف ، الرأم ىذا أصحاب كحسب

 يف كاألصل"عليو، الًتاضي أك العقد إبراـ ىبص فيما كليها دكف كحدىا إليها النكاح ُأسند حيث
.  "اغبقيقي للفاعل يكوف أف اإلسناد

 تقوؿ اإلسبلمية، اؼبذاىب تشعب يف أساسها ذبد اليت النظر كجهات يف االختبلفات ىذه كأماـ

 خركجا يعترب لن كىو الوالية، ركن عن التخلي اإلسبلمية الدكؿ باستطاعة بأنو: " البناين فريدة األستاذة
                                                 

، في "النساء، أك الزكاج بغير كلي بعبارة حالكالية في الزكاج، قانكف، كاقع ك آفاقو، النكا: " ذة فريدة البناني تاف األسع 1
 .123-112ابؽ، ص سؿا المرجع، 1988س فممتقى تك

 .124فريدة البناني، المرجع السابؽ، ص ة ألستاذا 2

 .124ص  السابؽ، ريدة البناني، المرجعؼ ستاذةاأل 3
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 معُت مذىب تعاليم خالفت كإمبا الدين، زبالف مل اغبقيقة يف ألهنا اإلسبلمية، التعاليم كعن الدين عن

".  ؿبتملة اؼبذاىب من مذىب كل كأحكاـ أخر دبذىب لؤلخذ

 الشريعة يف كحىت اعبزائرم القانوف يف لزكاجا عقد إلبراـ الوالية اشًتاط أف إىل األخَت يف توصلنا

 دائما تعود كاألخَتة األكىل الكلمة إذ بالزكاج، للمرأة كاغبر الكامل الرضا على بقيد ليس ، اإلسبلمية

. استعماؽبا سوء حاؿ يف إال لصاغبها قرر ضماف إال الوالية كما إليها،

 الكامل الرضا على قيدا مسلما، زكجاؿ يكوف أف اشًتاط كاف إذا ما عن البحث اآلف لنا يبقى

  اعبزائرم؟ الشخصية األحواؿ قانوف يف للمرأة كاغبر

:  والحر الكامل لرضاىا بمسلم المرأة زواج شرط تقييد مدى  –ب

"  اؼبسلم بغَت اؼبسلمة زكاج هبوز ال: "  يلي ما على اعبزائرم األسرة قانوف من 31 اؼبادة تنص

:  مبلحظتُت اؼبادة ىذه على اإلبداء كيبكن

 من الرجاؿ سبنع كال مسلم بغَت بالزكاج للنساء تسمح ال كوهنا كالرجاؿ النساء بُت سبيز أهنا 

 كاف مهما اؼبواطنُت كل بُت اؼبساكاة"  كىو جدا مهما دستوريا مبدءا زبالف هبعلها فبّا بذلك، القياـ

 ، " جنسهم
 اتفاقيات لشىت ـبالفة بذلك كتكوف اؼبسلمُت، يركغ اؼبسلمُت اعبزائريُت اؼبواطنُت بُت سبيز أهنا 

 . الدين   أك اعبنس أساس على سبييز إقامة ذبيز ال اليت اإلنساف حقوؽ

 اؼبشرع موقف فهم الستطعنا اؼبادة، ىذه مثل كضع كخلفيات أسباب عن حبثنا إذا كلكن

 يف أساسها ذبد مسلم بغَت اؼبسلمة زكاج إمكانية عدـ بأف منا العديد على ىبفى ال إذ اعبزائرم،
 على للتخلي يدفعها كأف اؼبسلمة على اؼبسلم غَت تأثَت من ىبشى اإلسبلـ كوف اإلسبلمية، الشريعة

 الرجل أف كما ، صحيح غَت العكس لكن كالنصارل اليهود بنيب يؤمن اؼبسلم كأف خصوصا دينها،

 للحفاظ قررت اؼبادة ىذه فإف ، اعبزائرم القانوف يف النسب يبنح الذم ىو الحقا، نرل سوؼ كما

. اؼبسلم النسب على

                                                                                                   
 .117فريدة البناني، المرجع السابؽ، ص ة ألستاذا 1

 .األخير رمستكؿ الددمف التعـ 29دة اـنظر اؿأ 2
3 N. Saadi, op.cit,p 53. 
4 S.H.Abu Sahlieh, op. cit, p 653. 

 .بحث اؿىذا  مف  71-70نظر الصفحة أ 5
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 االمتثاؿ إال النساء على فما مسلم، بغَت الزكاج من النساء منعت قد اإلسبلمية الشريعة أف كدبا

 بتقاليد متشبعا اعبزائرم اجملتمع لكوف ، أعبله اؼبذكورة اؼبادة يف اعبزائرم اؼبشرع قننها اليت القاعدة ؽبذه

 تستطيع بأهنا اؼبادة، ىذه من يفهم فإنو مسلمة غَت اؼبرأة كانت إذا أما اغبنيف، اإلسبلمي الدين

. دبسلم كحىت مسلم بغَت الزكاج

 ظبح عندما جدا مهما جانبا أنبل قد اعبزائرم اؼبشرع أف قبد بالذات، األخَتة النقطة ىذه كيف

  اجملاؿ ىذا يف اإلسبلمية شريعةاؿ بو جاءت قد ما لكل يبتثل مل كونو اؼبسلمات، بغَت بالزكاج للرجاؿ

. الكتاب أىل من أم ظباكم بدين يدفّ  فبن أزكاجهن اختيار الرجاؿ على بأنو اؼبعركؼ من إذ

 الرضاء على قيداف باؼبسلم، اؼبسلمة كزكاج الوالية شرط اعترب إذا بأنو األخَت، يف نستخلص

 مرتبطُت بوصفهما ذبنبهما يبكن ال يافضركر شرطاف فهما الزكاج، عقد إبراـ عند للمرأة كاغبر الكامل

. اإلسبلمي الدين ألحكاـ االمتثاؿ كىي اعبزائرم اجملتمع دبقومات

:  الزكاج عقد إبراـ عند االشًتاط يف اؼبرأة حق -2

 عقد إسباـ عند شركط كضع يف الزكجُت حق إىل اإلنساف حقوؽ اتفاقيات من اتفاقية أم تنتبو مل

. اغبق ىذا مثل على النص سبنع مل أهنا كما الزكاج،

 بأنو الشخصية، األحواؿ قانوف من 19 اؼبادة يف قرر ؼبا فعل ما اعبزائرم اؼبشرع أحسن كلقد

".  القانوف ىذا مع تتناؼ مل ما يرياهنا اليت الشركط كل الزكاج عقد يف يشًتطا أف للزكجُت"

 وبميها قد تراه شرط أم شًتاطا العقد، يف طرؼ أهنا دبا للمرأة هبوز بأنو اؼبادة ىذه من يستخلص

.   األسرة قانوف حدكد يف لكن الزكجية، عبلقتها أثناء

 ألهنا كضعها ؽبا يبكن ال اليت الشركط ىي كما الزكجة، تضعها أف يبكن اليت الشركط ىي فما

 ؟ القانوف ىذا زبالف
 حالة يف لسكنا يف حقها العمل، يف حقها على ربافظ أف الزكاج، عقد يف االشًتاط للمرأة يبكن

 ككذلك بيدىا، الطبلؽ عقدة تكوف أف كحىت زكجها أىل عن بعيدة دبفردىا تسكن أف أك الطبلؽ

.   التعسفي الطبلؽ حالة يف معترب تعويض

                                                 
  N. Saadi, op. Cit, p 53. 

ا تراه في صالحيا شريطة أف ال ـ ؿؾ طتراعمى الزكاج، اشكافقتيا نو يحؽ لمزكجة عند ـإؼ ،ةمـريعة اإلساللشا في اأـ 2
ع، كأف يدخؿ في دائرة التحميؿ ك التحريـ مف أحكاـ الشريعة، بتحميؿ الحراـ ك تحريـ الحالؿ، أنظر في رالؼ الشخم

 .178 ممياني يغدادم، المرجع السابؽ، صمكالم : ذلؾ
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 االشًتاط الزكجة إمكانية مدل ىو غبساسيتو نظرا طرحو الضركرم من  بأنو نرل الذم كالسؤاؿ

: يلي كما عليو اإلجابة سنحاكؿ ما ىذا ؟ الزكاج عليها يعيد ال أف زكجها من

: الزوجات تعدد في الرجل حق ـ أ

 حدكد يف كاحدة زكجة من بأكثر بالزكاج يسمح: "  اعبزائرم األسرة قانوف من الثامنة اؼبادة تنص

 من كل علم بعد ذلك كيتم العدؿ، كنية شركط كتوفرت الشرعي اؼبربر كجد مىت اإلسبلمية الشريعة

 كاؼبطالبة الغش حالة يف الزكج ضد قضائية دعول رفع يف اغبق كاحدة كلكل كالبلحقة، السابقة الزكجة

".  الرضا عدـ حالة يف بالتطليق

 كضوابط قيود ضمن كلكن الزكجات تعدد يف حبقهم للرجاؿ صروبا اعًتافا اؼبادة ىذه تعترب

:  يف كاؼبتمثلة اؼبادة ىذه حددهتا
 عدد يتجاكز ال أف دبعٌت أم اإلسبلمية، الشريعة بو تسمح ما حدكد يف التعدد ىذا يكوف أف 

 مثٌت النساء من لكم طاب ما فأنكحوا: "  النساء سورة من 3 اآلية يف تعايل لقولو نظرا أربع، الزكجات

."  كرباع كثبلث

  ىذا كراء من اؼبقصود يوضح مل أنو اعبزائرم اؼبشرع على يعاب لكن الشرعي، اؼبربر يتوفر أف 

 قد كما األطفاؿ، إقباب على إمكانيتها عدـ أك كمرضها األكىل، بالزكجة متصبل كوفم فقد الشرط،

 بتوفر الزكاج إعادة يف الرجل حق قيدت كقد كاضحة اؼبادة أف كدبا العمـو كعلى بالزكج، متصبل يكوف

. كاجالز تكرار على اإلقباؿ قبل شرعي مربر كجود إثبات مسؤكلية عاتقو على يقع فإنو الشرعي، اؼبربر

  نفس توفَت على قادرا الزكج يكوف أف الشرط ىذا كراء من يقصد ، العدؿ كنية شركط توفر 

. كاؼبعنوية اؼبادية الناحية من الزكجات لكل العيش ظركؼ

 إذا ، العاطفية أك اؼبعنوية أم األخَتة، الناحية ىذه من الزكجات بُت العدؿ ربقيق عسَت ىو ككم

 ،"حرصتم كلو النساء بُت تعدلوا أف تستطيعوا كلن: "النساء سورة من 129 اآلية يف كتعاىل سبحانو يقوؿ

                                                                                                   
. 21 السابؽ، صالمرجع  جب، فتيحة عقاب،رنادية ب -: ؾ ذؿظر في أف  
. 31-30 لمستقمة مف أجؿ نصر حقكؽ النساء، المرجع السابؽ، صا معيةالج -
 .178 اني بغدادم، المرجع السابؽ، صليكالم ــ -

 .يككف متعدد الزكجات م أف الأ 2

 .66 ص، 1998س نس مار، تك1ط ،عمتكزمع، صامد لمنشر كاؿك المجت تنا في الشريعةأرـا:  داحد راهظر الطأف 3
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 من أكثر إلحداىن يبيل قبده قد إذا النساء، بُت العدؿ ربقيق الرجل على جدا صعب أنو دبعٌت

. األخرل

 إثباتو يبكن ال ملموس، غَت أديب التزاـ اؼبعنوم، بالعدؿ االلتزاـ بأف ننسى أف هبب ال كلكن

. القانوف طرؼ من عليو للمعاقبة

 زكاج يتم ال أف الذكر، سالفة الثامنة اؼبادة اشًتطت لقد ، كالبلحقة السابقة الزكجة إعبلـ 

 ترل؟ يا لئلعبلـ الداعي فما كالبلحقة، السابقة الزكجة إعبلـ قبل أخرل بامرأة الرجل

 طلب أك  الزكاج ذلك معارضة إلمكانية عليها سيتزكج زكجها أف معرفة السابقة الزكجة حق من

.   القانوف نفس من 53 اؼبادة من السادسة للفقرة كفقا التطليق

 كلو حىت إذ ربقيقها، يصعب قد قيود كفق لكن الزكجات تعدد للرجاؿ يبيح اعبزائرم القانوف إف

 يقع فإنو دبشركعو، أعلمهن إذا كحىت ، كبالقسط لزكجاتو اؼبعيشية الظركؼ نفس توفَت من الزكج سبكن

. بذلك القياـ إىل يدفعو شرعي مربر أك دافع كجود إثبات مسؤكلية عاتقو على دائما

 على أفضل احملافظة من سبكنوا كإال  األخَتة النقطة ىذه إىل كالقضاة احملاموف ينتبو ما نادرا كلكن

. الزكاج عليهن اؼبعاد النساء حقوؽ

: الوحيدة الزوجة تكون أن اشتراط في المرأة حق ـ ب

 إذا فيما النظر اآلف لنا يبقى بضوابط، مقيد الزكجات تعدد يف الرجاؿ حق أف إىل توصلنا بعدما

 ؟ عليهن الزكاج إعادة عدـ اشًتاط يف اغبق للنساء كاف
 استعمل قد اؼبشرع أف كدبا ، "زكجة من بأكثر بالزكاج يسمح"  بأنو الذكر سالفة الثانية اؼبادة تنص

 أرادكه إذا كلكن بذلك، القياـ على ؾبربين غَت الرجاؿ يكوف أف مالطبيع من فإنو"  يسمح"  عبارة

.  الزكاج بإعادة ؽبم يسمح ىنا شرحها، لنا سبق اليت الشركط كربققت

 التنازؿ يستطيعوف فإهنم يريدكف، كما األزكاج بو يتصرؼ حق عن عبارة الرخصة ىذه كانت كؼبا

.  ترفضو اليت اؼبرأة شرط كقبوؿ عنو

                                                 
 .زكجيا عدـ الزكاج عمييا فـت شترطا قدذا كانت إ 1

 .بحثاؿف ىذا ـ 75-73 ظر صأف: ىذه النقطة في أكانيا رحعكد لشسف 2

 .استثناء  ك أف يتزكج الرجؿ امرأة كاحدة أما تعدد الزكجات فيكق األصؿ إف 3

 نسبة مف % 1بػ  م الجزائر إذ أصبحت تقدرؼ ـقائسلى فيف يعيدكف الزكاج عرجاؿ الذنسبة اؿ ضتد انخؼلؽ 4
 .71 فكزم عادؿ، المرجع السابؽ، ص: أنظر في ذلؾ  ف،متزكجياؿ
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 بذلك يّكن كال ، الزكاج عليهن أزكاجهن يعيد ال أف اشًتاط للنساء وبق بأنو لنا يتضح ىنا كمن

. ربليلها بصدد كبن اليت 19 اؼبادة لنص ـبالفات

 عواقب عن تتحدث ال باعتبارىا اإللزامي اعبانب تفتقد أهنا حيث من اؼبادة ىذه ننتقد كلكن

 .الزكجة لشركط الزكج امتثاؿ عدـ

:  الزواج عقد تسجيل خالل من المرأة حماية -3

 كليتمتعن جهة، من زكاجهن ليثبنت النساء بيد كضمانة حق عن عبارة الزكاج عقود تسجيل إف

. أخرل جهة من عليو تنجر اليت باغبقوؽ

 الدنيا كالسن بالزكاج الطوعي القبوؿ اتفاقية من الثالثة اؼبادة نصت اإلجراء ىذا نبيةأل نظراك

". رظبي دفًت فوؽ اؼبختصة السلطة قبل من الزكاج عقود كل توثيق ضركرة" على كتسجيلو للزكاج

 الدكؿ التزاـ على اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من 2 فقرة 16 اؼبادة ككفقا

 يف الزكاج تسجيل عبعل منها التشريعية ذلك يف دبا الضركرية، اإلجراءات صبيع" بازباذ فيها األطراؼ
" .إلزاميا أمرا مرسم سجل

 عقد تسجيل ضركرة على أكدت قد أهنا إال ىذه، 1964 اتفاقية إىل اعبزائر انضماـ عدـ رغم

 موظف أماـ أك اؼبوثق أماـ يتم أف لصحتو تفرض اليت األسرة، قانوف من 18 اؼبادة خبلؿ من الزكاج

.  قانونا مؤىل

 ؼبا يتم ما عادة الذم العريف للزكاج آثارا ىذا، يومنا غاية إىل ببلدنا يف الزاؿ أنو اؼبؤسف من كلكن
 حقوؽ على العريف للزكاج السلبية النتائج يعرؼ كالكل للزكاج، القانوين السن بالغات غَت البنات تكوف

 . معا كاألطفاؿ الزكجة

                                                 
أة ال تسأؿ المر: " (ص)لقكلو ا مف في عصمتيـ، كؽؿطم فمقابؿ ال يستطيع النساء االشتراط مف أزكاجيف أاؿف كفي لؾ 1
، 1993 ركتبي الة،رسسسة اؿ، مؤ6 أة، جزءمركاـ اؿأح عبد الكريـ زيداف، المفصؿ في. عف د" ىا لتنكح تخأ ؽالط

 .137 ص

 .ءمشؿالحالة المدنية الجزائرم التركيز عمى نفس اف ف قانكـ 77ة لى غامإ 71عادت المكاد أ 2

ألعمى ممتقى ا مـالسالمجمس اإل" لعرفي كأثاره عمى األسرة الجزائرية الزكاج ا: " األستاذ رفيؽ العمكم : لؾذ اجع فير 3
 .   1999 تكبرأؾ 13-11 ئ اإلسالمية كمعالجة القكانيف الكضعية، الجزائردابـاؿ بيف ا المرأة ك اإلسالـفي قضام دكلي
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 للنساء كثَتة كطرؽ ضمانات منح قد اعبزائرم األسرة قانوف أف على التأكيد األخَت يف يبكن

 قياـ أثناء ؽبن ضبايتو القانوف ىذا كيبد يواصل فهل الزكاج، عقد إبراـ عند حقوقهن كاملب ليتمتعن

: اؼبوالية النقطة يف عليو اإلجابة سنحاكؿ ما ىذا ؟ الزكجية العبلقة

 

 الزوجيــة العالقــة خـالل المـرأة حقـوق ضمـان :الثــاني الفــرع

 
 التدابَت صبيع ازباذ على األطراؼ الدكؿ"  ،1979 اتفاقية من (ج) حرؼ 1 فقرة 16 اؼبادة تلـز

 أثناء اؼبسؤكليات ك اغبقوؽ نفس  اؼبرأة ك الرجل تساكم أساس على تضمن خاص كبوجو...  اؼبناسبة

 أثناء زكجُتلل كاؼبسؤكليات اغبقوؽ نفس بتوفَت االلتزاـ الدكؿ، عاتق على تنشأ بذلك فهي ،"الزكاج

.  الزكجية العبلقة قياـ

 بأف (أ) حرؼ اػبامس االلتزاـ يف ينص إذ ، كوبنهاج إعبلف عليو الًتكيز أعاد الشيء كنفس

 اإلنسانية، بالكرامة سبس اليت كاؼبمارسات القوانُت اؼبؤسسات العقليات، إصبلح إىل الدكؿ تسعى"

". كاجملتمع األسرة داخل كالعدؿ اؼبساكاة ربقيق على كعائق كتقف

: يف بالتساكم للزكجُت توفر أف هبب اليت كاؼبسؤكليات اغبقوؽ كتتمثل
 األسرية، كالواجبات اغبقوؽ بنفس التمتع -

. بأطفاؽبما يتعلق ما كل يف كاؼبسؤكليات اغبقوؽ بنفس التمتع -

 ائرماعبز الشخصية األحواؿ قانوف كاف إذا ما دراسة إىل حبثنا، من اعبزء ىذا يف سنتطرؽ لذا

 ؟ كاؼبسؤكليات اغبقوؽ ىذه نفس الرجاؿ، مع بالتساكم للنساء يضمن
: األسرية كالواجبات اغبقوؽ نفس للنساء اعبزائرم األسرة قانوف ضماف مدل -1

 ضماف يعٍت األسرة، إطار يف الرجاؿ هبا يتمتع اليت كالواجبات اغبقوؽ نفس للنساء ضماف إف

 إىل لئلدماج، إسًتاتيجيتها خبلؿ من الدكلية العمل مةمنظ تسعى لذا أفضل، كمساكاة أكثر عدؿ

.   مبادئها بُت من كالرجاؿ النساء بُت العائلية للمسؤكليات اؼبتكافئ التقسيم جعل

                                                 
  .1995ارس ـ 12  -6  ،ةاعيتـاالجلمية مف أجؿ التنمية عاقمة اؿاؿ 1

  Bureau international du travail, op. cit., p 9. 
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 بوصفها كالرجاؿ النساء بُت اؼبسؤكليات يف اؼبساكاة ربقيق إىل الدكؿ  بكُت إعبلف دعى كما

 األسرة قانوف عن فماذا الديبوقراطية، لتحقيق كسيلة كلكوهنا كأسرتيهما، الزكجُت لرفاىية ضركرية

 اعبزائرم؟

 ،39 اؼبادة غاية إىل 36 اؼبادة من الزكجُت ككاجبات حقوؽ اعبزائرم األسرة قانوف نظم لقد
. منفصلة كأخرل مشًتكة ككاجبات حقوؽ إىل كقسمها

: يف 36 اؼبادة حسب تتمثل فهي اؼبشًتكة كالواجبات اغبقوؽ ىبص ففيما
 اؼبشًتكة، اغبياة ككاجبات الزكجية الركابط على احملافظة -

 تربيتهم، كحسن األكالد كرعاية األسرة مصلحة على التعاكف -

 .كاؼبعركؼ باغبسٌت األقربُت  الوالدين مع ملكالتعا القرابة ركابط على احملافظة -

 كالعكس الزكج، كاجبات تعترب اليت الزكجة حقوؽ يف تتمثل فهي اؼبنفصلة، كالواجبات اغبقوؽ أما

: يلي فيما إليها كسنتعرض صحيح،

 : (الزوج واجبات ) الزوجة حقوق ـ أ

 يف حصرىا كيبكن ئرم،اعبزا األسرة قانوف من 38 ك 37 اؼبادة من كل اغبقوؽ ىذه على تنص
:  األيت

 الشرعية، النفقة يف الزكجة حق -

 ، زكجها عليها تزكج إذا ما حالة يف عادلة معاملة يف الزكجة حق -

 باؼبعركؼ، كاستضافتهم احملاـر من أىلها زيارة يف الزكجة حق -

 . ماؽبا يف التصرؼ يف الزكجة حرية -

 نظرا شرحو يف التوسع الضركرم من أنو كنرل للزكجة اعبزائرم اؼبشرع منحو حق أىم إف

 التمتع عن تًتتب اليت اآلثار ىي كما بالنفقة اؼبقصود فما ، الشرعية النفقة يف حقها ىو ػبصوصيتو،

  هبا؟

                                                 
 .15ف، المرجع السابؽ ، الفقرة كيعالف بإ 1

 .بحثاؿىذا  مف 64 -63ؽ لنا شرح ىذه الفكرة في الفرع السابؽ أنظر ص سباف قد ؾ 2

انكف، كىك أف يدفع ليا صداؽ مف نقكد أك غيره تتصرؼ الؽذات  مف 14ة حؽ أخر، نصت عميو المادة اؼمكف إضكم 3
 .تشاء اـؾ قمؼ
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: الشرعية النفقة في المرأة حق -

 اؼبرأة بنفقة كيراد كسكن، ككسوة كطعاـ ماؿ من ما شخص على يصرؼ ما بالنفقة، يقصد

 كفقا اليومية غبياهتا بالضركرة يلزمها كما مسكن ككسوة طعاـ من معيشتها يف إليو ربتاج ما (أكالزكجة)

.  الناس بُت اعبارية للعادة

 كاف كأمٍي  الزكج، كسع بقدر يكوف الشخصية، األحواؿ قانوف حسب النفقة يف اؼبرأة كحق

. اػباصة ثركهتا أك اؼبايل كضعها

 كذبٍت تعمل زكجة على بالنفقة الزكج يكلف أف العدؿ غَت من بأنو  البعض يرل النقطة، ىذه كيف

 اغبالة؟ ىذه يف اغبق ىذا عنها يسقط ترل يا فهل نفقتو، عن غٌت يف ذبعلها قد أمواال

 دمماؿ بُت الفصل مبدأ ىو كبإصرار، اإلسبلمية الشريعة عليها أكدت اليت اؼببادئ بُت من إف

 سالفة 38 اؼبادة من 2 الفقرة خبلؿ من اعبزائرم اؼبشرع اؼبيزة هبذه أخذ كلقد كالزكجة للزكج اؼبالية

 . ماؽبا يف التصرؼ حرية للزكجة ترؾ حيث الذكر،

 ؽبا كاف إف العائلة على اإلنفاؽ يف اؼبسانبة على الزكجة يُلـز الذم التونسي اؼبشرع كخببلؼ
 لكن أمواؿ، ؽبا يكوف أال االشًتاط دكف النفقة يف اغبق النساء منح قد اعبزائرم اؼبشرع فإف ، ماؿ

.   األخَت ىذا عجز حالة يف الزكج دكف األطفاؿ على اإلنفاؽ مسؤكلية ضبلها

 معيشية ظركؼ للنساء توفَت اإلمكاف كبقدر حاكؿ قد اعبزائرم اؼبشرع أف اعتبار يبكن لذا

 الزكج لطلب حجة إياىا باعتبارىم النقطة، ىذه يف ينتقدكنو  الكتاب من الكثَت قبد أننا كلو أفضل،

. الزكج تبعية ربت النساء عبعل ذريعة أك ، العمل على التوقف الزكجة من

                                                 
 .181ياني بغدادم، المرجع السابؽ، ص م مؿالمكنظر أ 1

 .277لسابؽ، ص ا المرجع، 1988، ممتقى تكنس "نفقة الزكجة " اسي بف حميمة، س ستاذألا 2

أة في إدارة ممتمكاتيا، أنظر الفصؿ  األكؿ مف ىذا ررح ىذه النقطة عندما تعرضنا لمكضكع حؽ الـش بؽ لناس 3
  11-10ص  ،لبحثا

سي بف حميمة، المرجع السابؽ، ص ساتاذ األس :فع 1956  سنةؿ  ألحكاؿ الشخصيةا ف مجمةـ 23 الفصؿ في 4
285. 

ا كاف ليا ماؿ، النفقة عمى األكالد كيجعميا عمى عاتؽ األـ إذف األب ـ، 76زائرم مف خالؿ المادة لجمشرع ااؿ فييع 5
 .فاألـ تنفؽ عمى أكالدىا فقط دكف الزكج، إال إذا أرادت خالؼ ذلؾ

6 N. SAADI, op cit, p57. 

- Hassiba Ben Sefa, l’activité des femmes dans le secteur de l’artisanat entre le mythe et la 

réalité, acte de l’atelier femmes et développement, op. cit., p 305. 
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: (الزوجة واجبات) الزوج حقوق ـ ب

: يف كاؼبتمثلة الزكجة عاتق على اؼبلقاة الواجبات على الشخصية األحواؿ قانوف من 39 اؼبادة تنص
 العائلة، رئيس باعتباره مراعاتو ك الزكج طاعة -

  كتربيتهم، االستطاعة عند األكالد إرضاع -

 .كأقاربو الزكج كالدم احًتاـ -

 كمراعاتو أزكاجهن طاعة على كاجبهن ىو اؼبادة، ىذه قراء انتباه يشد الذم الزكجة كاجب إف

. العائلة رئيس باعتباره

 قد 37 اؼبادة إذ النفقة، تلقي يف حبقها كمرتبطا الزكجة، عاتق على يقع كاجبا الزكج طاعة كتعترب

 أم ،"نشوزىا يثبت مل اليت الزكجة لصاٌف النفقة تكوف أف: " العبارة بصريح باشًتاطها بينهما ربطت

. لزكجها عصياهنا

 شخص مع العيش: " البعض يقوؿ كما إذ االنتقادات، من العديد إىل الطاعة كاجب تعرض لقد

 ؼبا أسهل يكوف كاألمر" اليـو طواؿ" كفاشي" التصرؼ إىل بك يدفع درجة منك أقل بأنو نعمقت كأنت
. القانوف يف التفوؽ ىذا مثل على ينص

 حق عن عبارة كاف كلو حىت إذ اإلطبلؽ، على ـبطئُت ليسوا الطاعة يف الزكج حق منتقدم إف

 الشريعة تؤكد إذ ، األزكاج اىايتخط أف هبب ال كقيود بضوابط منظم فإنو للرجاؿ، اإلسبلـ منحو

 سورة من  19 اآلية يف تعاىل لقولو ، اؼبعاشرة يف لزكجتو الزكج معاملة حسن ضركرة على اإلسبلمية

 أف هبب دبا يعاملها أف كقيل لزكجتو الزكج وبسن" أف بذلك كاؼبراد ،" باؼبعركؼ كعاشركىن: "النساء

.   "بو تعاملو

 بقسوة ىباطبها كال فعبل أك قوال بزكجتو الزكج إضرار  عدـ كذلك، اؼبعاملة حسن ضمن كيدخل

.  اغبقوؽ كامل مثلو إنساف ألهنا منزلتها من وبط كال جفاء، أك غلظة أك

                                                                                                   
تراط اشا توة ك نحف بصدد التحدث عف حؽ النساء في االشتراط في عقد الزكاج، إلى إمكانيراشاإل افؿ بؽف قد سكا 1

 .ثحباؿف ىذا ـ 63عدـ التكقؼ عف العمؿ، أنظر ص 
2 Anne Marie Lizin, le renouveau, Tunis, févier 1992, cité par, L. Aslaoui, op. cit., p 18. 

Anne Marie Lizin, le renouveau, Tunis, févier 1992, cité par, L. Aslaoui, op. cit., p 18. 
 .124ص المرجع السابؽ،  ،مدادغباني ليكالم ــ 3

 .125-124ص  اني بغدادم، المرجع السابؽ،ليكالم ــ 4
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 الشغور ىذا عن يتولد قد إذ اعبزائرم، األسرة قانوف يف القيود ؽبذه أثرا قبد ال أف اؼبؤسف من

. ضدىن العنف فيمارسوف ؽبم نسائهم طاعة عدـ حبجة الرجاؿ قبل من ذباكزات عدة القانوين،

 ضد العنف على القضاء ؾباؿ يف الكثيفة اؼبتحدة األمم دبساعي التذكَت اؼبقاـ، ىذا يف بنا كهبدر

 بتجاكزات اؼبعنية السلطات إببلغ يف النساء يًتدد ما غالبا كأنو خصوصا ، األسرة إطار يف النساء

 ؽبن يقدـ ال أف من خوفا أك هبا، اإلفشاء هبب ال اليت لعائليةا األمور من بأنو منهن اعتقادا أزكاجهن،

.  شكول تقديبهن حالة يف اجتماعية ضباية

 أصبحت اليت ،1996 لسنة الدستورم التعديل من 34 اؼبادة بنص األخَت، يف التذكَت كهبب

 أم أك معنوم أك بدين عنف أم وبظر: "  يلي ما على تنص الثانية الفقرة أف حبيث فقرتُت، إىل مقسمة

".   بالكرامة مساس

 األخَتة ىذه أصبحت ، لزىارم بوزيد الدكتور حسب اؼبادة، ىذه إىل"  كرامة"  كلمة كبإضافة

 الذم الشيء بالشعور، اؼبس كمنع العبودية منع اعبسدية، كاغبرية اغبريات، من كبَتة ؾبموعة تضم

.  قزكجت قبل من الطاعة غبق الرجل ؼبمارسة قيودا أخَتا يضع
 قانوف أف ىو الذكر، سالفة 39 اؼبادة من األكىل الفقرة من استخبلصها يبكن اليت الثانية النقطة أما

 اؼبًتتبة اآلثار ىي كما بذلك اؼبقصود فما العائلة، رئيس رتبة الرجاؿ يبنح اعبزائرم، الشخصية األحواؿ

  عليو؟

 قد كوهنا رغم اليت اإلسبلمية عيةالشر أحكاـ يف مصدرىا ذبد الرجل إىل األسرة رئاسة منح إف

 األسرة رئاسة حق جعلت فإهنا باؼبعركؼ،  كالواجبات اغبقوؽ اقتساـ يف النساء ك الرجاؿ بُت ساكت

                                                 
تـ المصادقة مف قبؿ  اساء، كـفاؿ الث حكؿلثا ك ىذه النقطة محكر مناقشات مؤتمر األمـ المتحدة الثانيت قد شكؿؿ 1

: في ذلؾ  ظرأفلنساء ا   اهجت ؼفعؿحكؿ القضاء عمى ا فلى إعالع 1993الجمعية العامة لألمـ المتحدة في سنة 
Nation Unies, promotion de la femme, op. cit., pp 58-59. 

 .116 ص، 1991/1995ف انسإلالتقرير السنكم لممرصد الكطني لحقكؽ ا: لؾ ذ نظر فيأ 2

العدد ، 7المجمد  ،ةرادإلنساف ، إدارة، مجمة المدرسة الكطنية ؿإلحقكؽ اك 1996كفمبر ف 28تعديؿ : ىارملزبكزيد . د 3
  .92 ص. 1997ػ 1

تي جاء بيا قانكف العقكبات الجزائرم لكقاية أنفسيف مف العنؼ ؿا مةالعاستطاعة النساء المجكء إلى القكاعد باا انو كـ 4
 .دىفضيرتكب  دالذم ؽ

ينا زكجيف رألكاجب في حياة اؿا لفعـ عنا ألصؿ الشريعة في تفسيرجإذا ر: " داذا الصدد  الطاىر حدق قكؿ فيم 5
ذلؾ ال نجد تعيينا في تحديد كظائؼ الزكجيف غير ما يفيده مف  ادعا كفيـكجكب نفقة الرجؿ عمى زكجو ك أبنائو، 
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 عليهن كللرجاؿ باؼبعركؼ عليهن الذم مثل كؽبن" البقرة سورة من 228 اآلية يف تعاىل لقولو للرجاؿ،

 كدبا بعض على بعضهم اهلل فضل دبا النساء على قواموف الرجاؿ" جبللو جلّ  أضاؼ كما ،" درجة

.  "أمواؽبم من أنفقوا

 من مستمدة ىي كما الرجل، استعداد يف الطبيعي التفوؽ من مستمدة  اإلسبلـ يف القوامة إف

. كأشكاؽبا أنواعها اختبلؼ على اغبياة شؤكف كتكاليف كاجملتمع األسرة بأعباء الرجل هنوض

 مقاكمة على اؼبرأة من أقدر الرجل"  أف ، بغدادم ملياين موالم رالدكتو الصدد ىذا يف كيعترب

 اغبمل فًتة يف قسرا الكفاح ىذا عن النصرفت شيء كل يف مثلو كانت كلو ككفاحها اليومية اغبياة

".  اػباصة الفًتة ىذه يف كجسمية نفسية تطورات من اؼبرأة على يطرأ ؼبا كالنفاس، كاغبيض كالرضاعة

 حقوؽ على تؤثر الرؤية ىذه كانت إذا ما عن التساؤؿ إىل بنا يدفع النتيجة، ذهق إىل التوصل إف

: التو يف مناقشتو سنحاكؿ ما ىذا ؟ أطفاؽبا على اؼبرأة كمسؤكليات

:   بأطفالهما يتعلق فيما الزوج ومسؤوليات حقوق بنفس الزوجة تمتع مدى -2

 حصرىا يبكن قانونية أثار عدة العائلة ئيسر رتبة للزكج رأينا كما اعبزائرم القانوف منح عن يًتتب

:  يلي فيما

 لوالده، االبن ينسب -

  جنسيتو، البنو األب يبنح -

. القصر أكالده على الوصاية حق لؤلب -

 كضعية على هبا تعود اليت اآلثار مبينُت الثبلث، النقاط ىذه من نقطة لكل نتعرض كسوؼ

:  يلي كما النساء

:  لألباء األبناء نسبة ـ أ

 بنسبة  الشخصية األحواؿ قانوف يف بالنسب اػباص الفصل يف اعبزائرم اؼبشرع قرر لقد

.  ألكالده اظبو األب يبنح أف دبعٌت ، أبيو إىل االبن

                                                                                                   
كليف مثؿ الذم : " كما في اآلية الكريمة ؽكؽ عميو مماثؿ لما عمييا مف الحقكتساكم كاجبيما، فالذم ليا مف الحؽ

 .60السابؽ، ص  عجرـؿا ،"عمييف بالمعركؼ

 .187، أنظر في ذلؾ مكالم ممياني بغدادم، المرجع السابؽ، ص 34اء اآلية نسكرة اؿس 1

 .بحثاؿف ىذا ـ  86-85ة ، أنظر ص ـاكؽؿا ح فكرةشرنعكد ؿس 2

 .188، ص ؽبالسجع اني بغدادم، المرياالم مؿمك 3
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  اؼبقاـ ىذا يف يقوؿ إذ الزكجُت، من كل حق من اإلسبلـ يف النسب أف الكتاب بعض كيرل

 إىل األكالد نسب يثبت أف الزكجاف فيها يشًتؾ اليت اغبقوؽ من: "  عثماف رأفت ؿبمد الدكتور

".  األـ أكالد أيضا فهم األب أكالد ىم كما فاألكالد كالزكج، الزكجة من كل

 اتفاقية ألحكاـ ـبالفا بأنو اعُترب كما ، اعبزائرم األسرة قانوف انُتقد ذلك أجل كمن
 اغبقوؽ نفس: "  للمرأة سبنح اليت (د) حرؼ 1 فقرة 16 اؼبادة اػبصوص كجو كعلى1979 

 صبيع كيف بأطفاؽبا اؼبتعلقة األمور يف الزكجية، حالتها عن النظر بغض كوالدة، كاؼبسؤكليات

".  الراجحة ىي األطفاؿ مصاٌف فاف ػ اؼبادة ىذه تضيف ػ األحواؿ

 بعُت تأخذ ؼبّا القاعدة ىذه على استثناء تضع لوجدناىا  ىذه 16 اؼبادة يف النظر سبّعنا لو لكن

 اعُترب كإال ألبيو االبن ينسب أف يستحسن كمجتمعنا، ؾبتمع ففي ،" األطفاؿ مصلحة:  " االعتبار

 االبن لنسبة قابلية أكثر يكوف أف أك ؾبتمعنا يعتاد أف انتظار يف شرعي، غَت كلد بأنو الكثَت قبل من

.  األطفاؿ ؼبصلحة ىذا ككل ألمو

:   آبائهم جنسية األبناء اكتساب ـ ب

 ، النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من التاسعة اؼبادة من الثانية الفقرة تلـز
.  أطفاؽبا جبنسية يتعلق فيما الرجل غبق مساكيا حقا اؼبرأة منح على األطراؼ الدكؿ

 جنسيتها دبنح لؤلـ تسمح ال منو السادسة اؼبادة بأف قبد اعبزائرم، اعبنسية قانوف إىل كبالرجوع

.  اعبنسية عدًن أك ؾبهوال أبوىم كاف إذا إال أبنائها إىل

 إذا اعبزائرية اعبنسية يفقدىا القانوف ىذا فإف نفسها، الزكجة جنسية ىبص كفيما ذلك من كأبعد

.  بو زكاجها جراء من جنسيتو كتكتسب بأجنيب متزكجة كانت

 هبعلنا فبّا القصر، أكالده ك زكجتو إىل جنسيتو من الزكج ذبريد إجراء يبتد فقد 24 اؼبادة كحسب

.  القصر األطفاؿ رتبة نفس ؽبا بأهنا نعتقد

                                                                                                   
 .جزائرمف المدني اؿنكف القاـ 28لى ىذا الحؽ المادة دت عا أؾ، كـ46المادة ة لى غامإ 40ة مادنظر اؿأ 1

 .82-80ص ، 1991قات الدكلية في اإلسالـ، دار الضياء، العؿا ات كفت عثماف، الحقكؽ ك الكاجبرأمحمد . د 2
  N. Saadi, op. Cit., p 63. 

 .بحثاؿف ىذا ـ 97الجزائر عمى ىذه الفقرة، أنظر ص  ظتقد تحؼؿ 4

 .مرئازجالجنسية اؿف ف قانكـ 18ة ادظر الـأف عف الجنسية الجزائرية ، ليم التخؼ ـمكجب مرسكب ذف لياكأ 5
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 اعبزائر ربفظ سبب يفسر ، النساء اعبزائرم اعبنسية قانوف بو خصّ  الذم التمييز ىذا كل إف

 إىل االنضماـ يف ىذا يومنا غاية إىل كترددىا ،1979 اتفاقية من التاسعة اؼبادة من الثانية الفقرة على

.   اؼبتزكجة اؼبرأة جنسية ةاتفاقي

: القصر أوالده على الوصاية في األب حق ـ جـ

 القصر أكالده على كليا األب يكوف: "  اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف من 87 اؼبادة تنص

".  قانونا ؿبلو األـ ربل كفاتو كبعد

 سبق قد كوننا الغريب رباألـ ليست لؤلباء القصر األطفاؿ على الوالية اعبزائرم اؼبشرع إسناد إف

.   العائلة رئيس يعترب الذم ىو األب أف كّضحنا كأف لنا

 إىل اعبزائر يف النساء كضعية حوؿ االبتدائي للتقرير تقديبها إثر اعبزائرية اغبكومة رأم كحسب

 دبثابة ، األب بعد الثانية اؼبرتبة يف اؼبرأة كضع فإف ، النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء عبنة

 من الوالية بأف منو ضنا اعبزائرم الشعب فيها يتخبط اليت كاالعتقادات التقاليد مواجهة يف مكسب

. فقط الرجاؿ حق

 1979 اتفاقية من كل إىل اعبزائر انضماـ سبب ، الوالية من اعبزائرم القانوف موقف يوضح كلردبا

.  اؼبوضوع هبذا اؼبتعلقة الًتتيبات على بتحفظات الطفل حقوؽ كاتفاقية

 يف اعبزائرم القانوف يف الزكجية العبلقة قياـ خبلؿ اؼبرأة حقوؽ بأف القوؿ إىل األخَت يف نتوصل
 يف اعبزائرم اؼبشرع تقصَت بسبب يكوف ما عادة كذلك الرجاؿ، مع مساكاة ال ك اؼبساكاة بُت تأرجح
 ؟ الزكجية العبلقة اكببلؿ عند نفسو األمر فهل الرجاؿ، هبا يتمتع اليت اغبقوؽ على كقيود حدكد كضع
: اؼبوايل اؼبطلب خبلؿ من حبثو سنحاكؿ ما ىذا

 

  : الثـاني المطلـب

 الجـزائـري األسـرة قـانـون في الـزوجية العـالقة انحـالل عنـد المـرأة حقـوق

 
                                                 

 .1958كت أ 11دخمت حيز النفاذ في  فاقية قدتالع أف اـ 1
2 Khadidja Ladjel, statut social et femmes en difficultés, dans actes de l’atelier femmes et 

développement, op. cit., p 202. 
 .56-55، ص ع السابؽد النساء، المرجض زمتميكاؿ اؿشرير الجزائرم االبتدائي لمجنة القضاء عمى جميع أتؽنظر اؿأ 3

  N. Saadi op. cit., p 63. 
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 من تقيهن األسرة إطار يف للنساء أكسع ضباية لتوفَت قانونية قواعد كضع الضركرم من يعترب

 حقوقهن على للحفاظ ترتيبات توقع اغبيطة ؼبن أنو إذ الزكجية، العبلقة قياـ سوء عند احملتملة العواقب

. العبلقة ىذه اكببلؿ حالة يف

 مادهتا خبلؿ من النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية ألزمت السياؽ، ىذا كيف

 بُت التساكم أساس على لضماف اؼبناسبة لتدابَتا صبيع ازباذ"  على األطراؼ الدكؿ ،(ج) 1 فقرة 16

".  الزكاج فسخ عند كاؼبسؤكليات اغبقوؽ نفس كالنساء الرجاؿ

 الشخصية األحواؿ قانوف يف الطبلؽ ذباه النساء كضعية حبثنا من اعبزء ىذا يف ندرس كسوؼ

 اآلثار؟ نفس يتحملن كىل الزكاج فسخ يف الرجاؿ حقوؽ نفس ؽبن فهل ، اعبزائرم

 مث الزكجية الرابطة فك يف اؼبرأة غبق التعرض الضركرم من أنو رأينا السؤاؿ، ىذا على جابةلئل
 ىذا حوؿ كاضحة فكرة تكوين إىل األخَت يف نصل لكي عليها، الطبلؽ أثار دراسة إىل االنتقاؿ

: اؼبطركح السؤاؿ على جواب دبثابة تكوف اؼبوضوع

  الزكجية، الرابطة فك يف اؼبرأة حق:  األكؿ الفرع ػ

.  الطبلؽ بعد اؼبرأة حقوؽ:  الثاين الفرع ػ
 
 

 الـزوجيـة الـرابطة فك فـي المـرأة حـق : األول الفـرع

 

 يستحسن فإنو بينهما، االتفاؽ سبل كل كانعدمت سويا العيش مواصلة الزكجُت على تعذر إذا

. ينفصبل أف ؽبما

 لو كخصّ  األسرة، قانوف من الثاين الباب من األكؿ الفصل يف الطبلؽ ئرماعبزا اؼبشرع نظم كلقد
 ك الزكاج عقد حل ىو الطبلؽ"  فإف منو 48 اؼبادة تنص كما إذ ، أشكالو الختبلؼ نظرا  مواد عدة

                                                 
صب فست انساء عند فسخ عقد الزكاج لذع بيا اؿتيجب أف يتـ متاؿقكؽ الحح م تكضيؼ 1979ة تفاقيا تتكسع لـ 1

اء كمقارنتيا مع الحقكؽ سئرم لمفادراستنا في الفقرات المكالية عمى الحديث عف الحقكؽ التي يضمنيا قانكف األسرة الجز
 .لرجاؿالتي يضمنيا ؿ

اؾ بعض األنظمة القانكنية التي تحـر الطالؽ فتدفع الزكجيف إلى ىف زالت ال. 57المادة ة لى غامإ 48 دةف الماـ 2
 .  ارتكاب الفكاحش
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 ىذا من 54 ك 53 اؼبادتُت يف كرد ما حدكد يف الزكجة من بطلب أك الزكجُت بًتاضي أك الزكج بإرادة يتم

".  القانوف

: التالية االحتماالت دائرة عن ىبرج ال التطليق طلب يف اؼبرأة حق بأف اؼبادة ىذه من يتضح

 الزكج، مع بًتاض يكوف أف إما -

  منها، بطلب أك -

 بوصفو مشكلة أية للزكجُت، اؼبشًتكة باإلرادة الطبلؽ أم األكؿ، االحتماؿ تشكيل لعدـ نظرا ك

 فإننا معا، العيش يف االستمرار إمكانية عدـ كىي النتيجة نفس إىل كصبل متحضرين شخصُت بُت يتم

. موضوعنا ىبدـ ال ىو إذ تفاصيلو يف ندخل لن

 تتمتع اؼبرأة كانت إذا ما ؼبعرفة فيو سنتوسع فإننا دراستنا، صلب يعترب كالذم الثاين االحتماؿ أما

 الطبلؽ؟ طلب يف الرجاؿ هبا يتمتع اليت اغبقوؽ بنفس

:   بػ يعرؼ فيما ىذه، 48 اؼبادة يف اعليو النص متّ  اليت الطبلؽ طلب حاالت تتمثل

 ،التطليق اؼبرأة طلب -
: يلي كما الشرح من قليل منهما حالة لكل كسنخصص ،الُخلع اؼبرأة طلب -

:  التطليق طلب في المرأة حق -1

 بإرادتو الزكاج عقد حل يف اغبق الزكج تعطي اعبزائرم األسرة قانوف من 48 اؼبادة كانت إذا

:  يف اؼبتمثلة ك 53 اؼبادة عددهتا شركط توفرت إذا إال التطليق حق النساء سبنح ال فإهنا اؼبنفردة،
 كقت بإعساره عاؼبة كانت إذا إال بوجوبو، حكم صدكر بعد حىت عليها الزكج إنفاؽ عدـ -

 الزكاج،

 الزكاج، من اؽبدؼ ربقيق دكف ربوؿ اليت ك فيو اكتشفتها لعيوب نتيجة -

 أشهر، أربعة ؽفو اؼبضجع يف ىجرىا إذا -

 كتستحيل األسرة بشرؼ مساس فيها سنة من أكثر ؼبدة غبريتو مقيدة شائنة بعقوبة عليو حكم إذا -

 الزكجية، كاغبياة العشرة مواصلة معها

 نفقة، كال عذر بدكف سنة ؼبدة الغياب -

 ، مبينة فاحشة ارتكاب -
                                                 

 .في المرتبة السادسة ألننا نعتبر الترتيب عمى ىذا الشكؿ أفضؿ اقافؿعجلفقرة كىذه ا قد سبقناؿ 1
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 ، الزكجات تعدد بتنظيم تعلقةامل األحكاـ ـبالفة عن قبم إذا كالسيما شرعا، معترب ضرر كل -
. زكجتو على كبالنفقة

 جاءت فيها ذكرت اليت الشركط ىل: األيت السؤاؿ أذىاننا على ىبطر اؼبادة، ىذه نص قراءة بعد

 إىل بالنساء تدفع قد اليت اغباالت لكل جامعة ىي فهل بنعم اعبواب كاف كإذا اغبصر سبيل على

 التطليق؟ طلب

 يكوف أف األحرل من فإنو بشركط التطليق طلب يف النساء حق قيد قد اعبزائرم اؼبشرع كاف إذا

 اليت األسباب غَت سبب بوجود اإلدعاء سبل ؽبن يًتؾ ال حبيث حصرية، بطريقة ؿبددا ىذا تقييده

.  ذكرىا

 اغباالت بكل ملمة احملددة الشركط ىذه كانت إذا ما معرفة اآلف لنا يبقى فإنو كذلك األمر كاف كإذا

 التطليق؟ النساء تطلب قد أجلها من اليت

 كاف ردبا فبل سبع، كىي اؼبشرع ذكرىا اليت اغباالت عدد على األخَت السؤاؿ على جوابنا عند ركزنا لو

. قليل العدد ألف بالنفي جوابنا

 من السادسة قرةالف إذ كافية، بأهنا اعبـز يبكننا فإنو ، الشركط ىذه فحول على مؤسسا كاف إذا أما

 تكوف بأف لوحدىا كافية"  شرعا معترب ضرر كل"  بسبب التطليق يف اغبق للمرأة تعطي اليت 53 اؼبادة

"  كلها...  عنها كغيابو ؽبا ىجرتو أك زكجتو عل الرجل إنفاؽ عدـ ألف ، التطليق اؼبرأة لطلب كشرط

. اؼبعنية للزكجة"  شرعا معتربا ضررا ربدث

 قد اغبالة ىذه يف لكن ، زكجتو ضد الزكج يرتكبو قد الذم العنف الضرر، ـمفهو ضمن يدخل كما

 شهادهتم يف مقدكح غَت شهود أماـ حصل إذا إال عليها، االعتداء إلثبات كبَتة صعوبة الزكجة ذبد

.   بتصروباهتم لئلذالؿ الطبلؽ قضية يف تنظر اليت احملكمة لدل للحضور كمستعدين

 أف اؼبؤسف من فإنو الطبلؽ يف قضية رفع قبل اعبزائية التتبعات مآؿ تظاراف اؼبرأة اختارت إذا أما

 اؼبدعى ىي الزكجة كتصبح الوضعية تنقلب ك الدعول لتجرد بالرباءة القاضي حبكم تفاجأ ما غالبا

.  زكجها على باطبل كادعاءىا الزكجية بواجباهتا إلخبلؽبا عليها
                                                 

 .الزكجاتف عدؿ بياؿزكجة السابقة كاؿضا م رأ 1

ل تؽمؿفي " لحقيا في الطالؽ  اقستممارانكنية لممرأة التكنسية مف خالؿ الكضعية الؽ: " بشرل بمحاج حميدة ة ألستاذا 2
 .267لسابؽ، ص ا المرجع، 1988تكنس 

3
 .266ابؽ، ص سشرل بمحاج حميدة، المرجع اؿب ستاذةاأل 
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 الوالدين عند كالعودة األطفاؿ مع الزكجي البيت مغادرة معناه التطليق طلب فإف أخرل جهة كمن

.  الواقع األمر أماـ الرضوخ على ؾبربات النساء فتكوف إليو، يلجأ ما نادرا فإنو ، الشارع إىل اللجوء أك

 اآلف بنا هبدر جامعة، رأيناىا كما كاليت التطليق النساء طلب إمكانية غباالت تعرضنا بعدما

 يف يعرؼ ما كىذا معُت، سبب ؽبا يكوف أف دكف تطلق أف تريد اؼبرأة كانت إذا ما غبالة التعرض
". الُخلعبػ"  اعبزائرم القانوف

:  زوجها من نفسها تخلع أن في المرأة حق -2

" الُخلع" يسمى دبا تعرؼ الزكجية، الرابطة فك يف نوعها من فريدة بطريقة اإلسبلمي النظاـ يبتاز

 مع بدؿ مقابل يف معناه، يف دبا أك اػبُلع بلفظ الصحيح النكاح ملك إزالة : " الشرع يف باػبُلع يقصد ك

.   الزكجة قبوؿ

 قانوف من 54 اؼبادة يف زكجها من نفسها اؼبرأة خلع إمكانية على اعبزائرم اؼبشرع نصّ  لقد ك

 مل فإف عليو االتفاؽ يتم ماؿ على زكجها من نفسها زبلع أف للزكجة هبوز: "  يلي دبا تقضي اليت األسرة
".  اغبكم كقت اؼبثل صداؽ قيمة يتجاكز ال دبا القاضي وبكم شيء، على يتفقا

 زكجها، من نفسها خلع أك الزكجية الرابطة تفك أف للمرأة هبوز بأنو اؼبادة ىذه من يستخلص

 وبكم القاضي فإف ذلك، حوؿ نزاع كقع إذا أما مقداره، على اتفقا قد يكونا ماؿ لو تدفع أف شريطة

 يقدـ الذم الصداؽ قيمة يتجاكز ال أف على الزكجة، تدفعو الذم اؼباؿ مقدار يف كيفصل بالطبلؽ

. اغبكم صدكر كقت ؼبثيلتها

 عن زبتلف ال حريتها، شراء إعادة ؽبا ينبغي اليت الزكجة بأف ، اؼبادة ىذه نقد يف البعض كيقوؿ

 كمساس إىانة أكرب مايل، مبلغ بدفع الطبلؽ على ربصلها اشًتاط يعترب إذ بأمريكا، السود العبيد

 التنازؿ سبنع اليت اؼبدين القانوف من 46 اؼبادة نص مع تتعارض ىذه 54 اؼبادة بأف كيضيفوف بكرامتها،

  ؟ سديدة االنتقادات ىذه فهل الفردية، اغبرية عن

                                                 
 .جيةكزؿا ةؽلب المكالي كالمتعمؽ بحقكؽ المرأة عند انحالؿ العالمطنظر اؿأ 1

  .24ص  كؽ النساء ، المرجع السابؽ،ؽؿ نصر حجلمستقمة مف أا لجمعيةا 2

 .202 ص ؽ،لساباني بغدادم، المرجع اليكالم ــ 3

 :لتي كجيت ليذه المادة مف قبؿ اات دتقافنظر االأ  
. 29لمرجع السابؽ، ص االمستقمة مف أجؿ نصر حقكؽ النساء،  يةالجمع ػ 
 .33برجب، فتيحة عقاب، المرجع السابؽ، ص ة ػ نادم 
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 طلب جةللزك  وبق بأنو أعبله كضحنا كأف لنا سبق إذ سديدة غَت للُخلع اؼبوجهة االنتقادات إف

 صحة طبعا أثبتت إذا بو ؽبا كوبكم شرعا، معترب بضرر عليها يعود زكجها يف عيبا رأت إذا التطليق

. تضرر كلو الزكج إىل تعويض أك مايل مبلغ أم تدفع أف دكف لكن أقواؽبا،

 على قادرة غَت نفسها ككجدت الطبلؽ، بو تلتمس قد زكجها يف عيبا الزكجة ذبد مل إذا أما

 من" التخلص" اغبالة ىذه يف تستطيع أسباب، غَت من حىت أك هبا مرتبطة ألسباب معو يشالع مواصلة

 ما على كتعويض ماليا مبلغا لو تقدـ أف العدؿ من فإنو الثاين، بالطرؼ ستضر أهنا دبا لكن العبلقة ىذه
. ؽبا قدمو قد الذم الصداؽ سول اؼببلغ ىذا كما خسارة، من بو يلحق قد

"  كيقوؿ"  طبلقها عوض اؼبرأة بذؿ"  اػبُلع  اغبفيده رشد ابن اإلماـ يعترب اؼبوضوع، ىذا كيف

 الرجل بيد الطبلؽ جعل ؼبا فإنو الطبلؽ، من الرجل بيد ما مقابلة يف للمرأة جعل إمبا الفداء أف كالفقو

".  الرجل فركت إذا اؼبرأة بيد جعل اؼبرأة فرؾ إذا

 سواء الزكجية الرابطة حل يف اغبق ؽبا الرجل مثل مثلها اؼبرأة بأف إثبات إىل األخَت يف توصلنا

 سبب معرفة يف كاؼبتمثلة بعد ؽبا نتعرض مل مهمة نقطة تبقى لكن ال، أـ ذلك لفعل أسبابا ؽبا كانت

 إال ذلك للنساء يتسٌت لن بينما احملكمة، إىل اللجوء دكف الطبلؽ حق للرجاؿ اعبزائرم اؼبشرع تقرير

 ؟ حملكمةا أماـ طلب تقدًن بعد
: الطالق في للزوج كاملة حرية إعطاء سبب -3

 يتم اليت للحاالت التعرض الزكجية، الرابطة حل يف اؼبرأة حق عن اغبديث مستهل يف لنا سبق لقد

"  يقع الذم الطبلؽ ىناؾ اغباالت ىذه بُت من بأنو كرأينا ،(األسرة قانوف من 48 اؼبادة) الطبلؽ هبا

. الزكجة"  بطلب"  يقع الذم الطبلؽ ك الزكج،"  بإرادة

 اؼبشرع بأف نفهم أف يبكن ،" طلب" ك"  إرادة"  أم اؼبادة ىذه يف اؼبستعملة العبارات إىل استنادا

. ذلك اؼبرأة فيها تريد اليت كاغبالة الطبلؽ الرجل فيها يريد اليت اغبالة بُت يفرؽ اعبزائرم

 الزكجية، الرابطة حل على بنيتو األخَت ىذا حتصرم دبجرد يقع الطبلؽ فإف بالزكج، األمر تعلق فإذا

.  الطبلؽ حبكم النطق إال الزكجُت بُت اإلصبلح وباكؿ بعدما القاضي على كما

                                                 
 .68-66ص ، 1988اب العممية، بيركت كتدار اؿ، 10ط ، 2مجتيد ك نياية المقتصد، جزء اؿة امبد، بف رشدا 1

طرؼ القاضي دكف أف تتجاكز  فـ حؿصؿال يثبت الطالؽ إال بحكـ بعد محاكلة ا" قانكف اؿف نفس ـ 49ة ادنص الـت 2
 ".ىذه المدة ثالثة أشير 
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 فيو ُمبينة احملكمة أماـ طلب تقدًن بعد إال ذلك ؽبا يتسٌت لن فإنو بالزكجة، األمر تعلق إذا أما

 تدفع بعدما أك (تطليقا كاف إذا) أقواؽبا صحة من كدكالتأ التحقق بعد إال الطبلؽ ؽبا يُبنح كلن أسباهبا،

 ترل؟ يا التمييز ىذا فلماذا ،(خلعا كاف إذ) السابق لزكجها كتعويض ماليا مبلغا

 للسبب التطليق إمكانية للرجل اإلسبلـ ظبح"  ، األسرة لقانوف التقديبي العرض يف قيل لقد

 بيد الزكاج فسخ عودة قط التصور يبكن ال ذاكلو البيت، متطلبات كوبقق يتحمل الذم ىو أنو البسيط

".  الطبلؽ بعد الرجل يتحملها اليت اؼبادية اػبسائر تتحمل ال أهنا غبقيقة اؼبرأة

 ربكمها اؼبرأة أف"  القاضي طريق عن يكوف أف بد ال طبلقها أف من اغبكمة أف  الفقهاء كيقوؿ

 من كالطبلؽ تنفع، كال تضر قد اػبطَتة األمور على سيطرت إذا العاطفة كأف الغضب كسرعة العاطفة

 ألتفو أنفسهن كيُطلقن اغبق ىذا استعماؿ ُيسئن فقد الطبلؽ حق النساء أُعطي فلو األمور أخطر

 ذبعلو كمعنوية مادية عواقب من الطبلؽ يعقبو كما ماؿ من الزكاج سبيل يف أنفق دبا الرجل كأف األسباب

".  يندفع أف دكف جبد يفكر

 الطبلؽ، جراء من كمعنوية مادية خسائر تتحمل الزكج مثل مثلها الزكجة إف اعتقادنا، كحسب

 لتحضَت األمواؿ من الكثَت تنفق األخرل ىي العركس بأف ننسى أف هبب ال اؼبادية، الناحية فمن

.  البيت ذبهيز يف تساىم كما الزفاؼ ليـو نفسها

 ؾبتمع يف اؼبطلقات النساء ؽبا يتعرض اليت اؼبشاكل منا ألحد ىبفى ال فإنو اؼبعنوية الناحية من أما

. ؽبن األخَت ىذا كنظرة كمجتمعنا

 أثبتت قد كاإلحصائيات الدراسات بأف ، ضبيدة بلحاج بشرل األستاذة تقوؿ أخرل، جهة كمن

 على حصوؽبا رغم اليت"  التونسية اؼبرأة عن مثاؿ مقدمة الطبلؽ، ؾباؿ يف النساء على يقاؿ ما عكس

 النصوص كعمومية جهة من السائدة العقلية ألف بالطبلؽ اؼبطالبة يف تتسرع ال فإهنا حقوؽ، عدة

 توفر كعدـ كالرجل ؼبرأةا بُت الشغل فرص تساكم كعدـ أخرل، جهة من كغموضها القانونية

 كل يف الطبلؽ من تضررا أكثر تكوف ما غالبا اؼبرأة جعلت العوامل ىذه كل... االجتماعية التجهيزات

".  مراحلو

                                                 
 .32مرجع السابؽ، ص قاب، اؿع ةتيحؼبرجب،  ف ناديةع 1

 .201-200اني بغدادم، المرجع السابؽ، ص ليـ الممك 2

 .269جع السابؽ، ص ربشرل بمحاج حميدة، الـة ألستاذا 3
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 أساس على مبنية الرجاؿ بيد يكوف أف هبب الطبلؽ بأف القائلُت حجة أف دبا ك األخَت، كيف

 يتم لن اغبجج ىذه صحة مدل يف النهائي الفصل فبأ رأينا حدكثو، عند يتحملوىا اليت الوخيمة اآلثار

: اؼبوايل الفرع خبلؿ من الزكجُت، من كل على الزكجية العبلقة اكببلؿ أثار إىل بالتعرض إال
 

 الطـالق بعد المـرأة حقـوق :الثـاني الفـرع

 

 للزكجُت تعطي ،1979 اتفاقية من (ج) حرؼ 16 اؼبادة من األكىل الفقرة بأف ذكرنا أف لنا سبق لقد

. الزكاج عقد فسخ عند اغبقوؽ نفس

 العبلقة اكببلؿ عند للنساء توفر أف هبب اليت باغبقوؽ اؼبقصود توضح مل االتفاقية ىذه أف كدبا

 يبكن كاليت اؼبطلقات للنساء الوطنية القوانُت ـبتلف سبنحها اليت باغبقوؽ سنستدؿ فإننا الزكجية،

. معنوية كأخرل مادية حقوؽ يف حصرىا

: باؼباؿ كمرتبطة الطبلؽ جراء من النساء عليها يتحصل اليت اغبقوؽ تلك فهي اؼبادية اغبقوؽ مافأ

. كالسكن التعويض كالنفقة

 من اجملموعة ؽبذه نتعرض كسوؼ ألمهم األطفاؿ حضانة إسناد يف تتمثل فهي اؼبعنوية اغبقوؽ أما

: يلي كما اغبقوؽ

:  النفقة في المرأة حق -1

 ، النقدم الطابع ذات الزكجية الرابطة أثار يوقف القضائية األنظمة من العديد يف الزكاج فسخ إف
 على يُبقي األخرل، اإلسبلمية للدكؿ الشخصية األحواؿ قوانُت مثل مثلو اعبزائرم األسرة قانوف أف إال

.  الطبلؽ عدة يف دامت ما زكجتو على بالنفقة االلتزاـ الزكج عاتق

 أهنا أم"  االحتباس بنظرية"  عمبل الطبلؽ، أساس كاف مهما العدة نفقة الزكجة كتستحق

.  عليها اإلنفاؽ حق إزاءه تكتسب أخر بزكج التزكج يبكنها كال زكجها ذمة على ؿببوسة

                                                 
 .38-37نادية برجب، فتيحة عقاب، المرجع السابؽ، ص  1

، ك اليائس مف ؤقر ثامؿ ىي ثالغير الح اقب ؿكلمدخا قةؿة المطعدقانكف، كاؿف ىذا ـ 61لمادة ب الؾ حسكذ 2
الحامؿ فيي إلى غاية كضع حمميا،  دةأما ع ،(58المادة )المحيض ىي ثالثة أشير مف تاريخ التصريح بالطالؽ 

 .(60أنظر المدة )لطالؽا خمرتا شير مفأ (10)كأقصى مدة لمحمؿ ىي عشرة 

 .283-282 لسابؽ ، صا المرجع، 1988 ستكفل تؽؿ، ـ"نفقة الزكجة " ساسي بف حميمة،  األستاذ 3
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 بواجباهتا لئلخبلؿ مطلقة كانت إذا النفقة يف ؿبقة غَت الزكجة  البعض يعترب الصدد ىذا كيف

 اؼبطلقات فإف الطبلؽ كقوع بأسباب العدة نفقة يف اؼبرأة حق يربط مل اعبزائرم اؼبشرع أف كدبا الزكجية،

. اغباالت كل يف يستحقنها اعبزائر يف

 إىل الذكور أبنائهم ىلع باإلنفاؽ ملزموف الرجاؿ فإف اؼبطلقات على النفقة لواجب كباإلضافة

. للدراسة مزاكال أك  ذىنيا أك جسديا معوقا الطفل كاف إذا كيستمر الزكاج، سن بلوغهم غاية

 النفقة أف إذ  هبن كالدخوؿ زكاجهن غاية إىل قائما يبقى عليهن بالنفقة االلتزاـ فإف اإلناث أما

. ماؿ لو يكن مل ما حالة يف إال أمهم عدة نفذت كلو حىت األب كاىل على دائما تقع األبناء على

 يف الضركريات من يعترب ما ككل أجرتو، أك السكن العبلج، الكسوة، الغداء،: على النفقة كتشتمل
.  العادة ك العرؼ

 من لكن للطبلؽ اؼبادية العواقب ربمل على كثَتا النساء يساعد قد كحق إهبايب ألمر كىي

: يف كاؼبتمثلة اؼبراـ ىذا ربقيق فدك ربوؿ الصعوبات بعض ىناؾ تكوف أف اؼبؤسف
 حقوقهن، على النساء لتحصيل القضائية اإلجراءات كطوؿ النفقة دفع الزكج رفض -

  ، اؼبعيشة غبلء مقابل يف للزكجة كنفقة اؼبخصص اؼببلغ قلة -
. ربملها على بقدرتو مقركف 76 اؼبادة حسب بالنفقة الزكج التزاـ -

 قد ما حدكد يف أطفاؽبما كعلى الطبلؽ عدة يف زكجتو على نفقةباؿ الزكج التزاـ إىل كباإلضافة

 اؼبؤسف من كلكن ، أضرار من هبا غبق قد ما على مطلقتو إىل تعويضا بتقدًن ملـز فإنو شرحو، لنا سبق

 تقدر اليت القيمة الزكجية العبلقة اكببلؿ نتيجة هبا يلحق الذم كاؼبعنوم اؼبادم الضرر يفوؽ ما عادة أف

 . يضكتعو ؽبا

                                                 
  .276 ػ 274، المرجع السابؽ ، ص "نفقة الزكجة " ساسي بف حميمة،  األستاذ 1

 .األسرةف ف قانكـ 75صالح اإلناث ، أنظر المادة ؿ ررؽ اة عف تمييزا إيجابيارىذا عبك  2

 .سرةألا فانكف ؽـ 78دة مانظر اؿأ 3

 .38-37بؽ، ص رجع الساب، فتيحة عقاب، الـرجادية بف 4

 .األسرةف ف قانكـ 52دة الطالؽ تعسفيا أنظر الـا افذا ؾإ 5
  Khadidja Ladjel, op. cit., pp 202-203. 
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:  الحضانة في المرأة حق -2

 الرابعة اؼبرتبة يف فهو األب أما أكالدىا، حبضانة أكىل األـ اعبزائرم األسرة قانوف من 64  اؼبادة ذبعل

.  األـ كأخت األـ بعد

 كاؼبكانة لؤلنبية نظرا اؼبرأة لصاٌف قرر   ككاجب حق اعبزائرية التشريعية للسلطة بالنسبة كاغبضانة

.   ألطفاؽبا بالنسبة األـ هبا تتمتع اليت اؼبرموقة

 كالسهر  أبيو دين على بًتبيتو كالقياـ كتعليمو الطفل رعاية" يف 62 اؼبادة حسب اغبضانة كتتمثل

".  كخلقا صحة كحفظو ضبايتو على

 اغباضنة كانت إذا سنة 16 إىل اؼبدة يبدد أف كللقاضي للولد العاشرة سن حىت اغبضانة كتستمر

. (65 اؼبادة) سنة 18 أم الزكاج سن ببلوغها تنقضي فاغبضانة للبنت، بالنسبة أما الزكاج، تعد كمل أمو

 إف حىت الظركؼ كل كيف عليهم كالنفقة أطفاؽبما برعاية األب التزاـ اغبضانة، يف اؼبرأة حق كيرافق

.  زيارهتم يف حقو عن تنازؿ أك هبا يدرسوف اليت الًتبوية اؼبؤسسة ىبًت مل

 أك مدرسي طابع ذات إدارية شهادة كل بتوقيع أكالده على اؼبسؤكؿ ىو األب يبقى كما

. الوطٍت الًتاب خارج الطفل حبالة تتعلق اجتماعي

 يف حقها فبارسة يف للمرأة عائق دبثابة اإلدارية الشهادات توقيع يف األب حق الكثَت يعترب
. كالده مع دائم اتصاؿ يف إلبقائو الطفل، ؼبصلحة قررت ضركرية كسيلة اعتقادنا يف أنو إال ،اغبضانة

 إىل اللجوء أكالده، أنبل أك اغبق ىذا استعماؿ يف األب تعسف إذا اغباضنة تستطيع كلكن

 الوطٍت الًتاب داخل لكن بالطفل تتعلق إدارية شهادة كل توقيع ؽبا ىبوؿ حكما ؽبا ليصدر القاضي

.  فقط

                                                 
 .37-36 ب، فتيحة عقاب، المرجع السابؽ، صرجادية بف 1

بمعنى أف المرأة ىي مف " ذلؾ ب القياـب الأه" الحاضف أف يككف م شترط ؼت 2قرة ؼ 62المادة ف أ لىة إارع اإلشـ 2
 .قدرة عمى الحضانة مقارنة بالرجاؿتعتبر أكثر 

ؾ ؿذك  لنساء غير المسممات المكاتي يتزكجف جزائرم مسمـ،مكجيا ؿ في الحقيقة كق طرشؿعمى مثؿ ىذا ا إف النص 3
 .(بحثاؿىذا  مف 71-70 أنظر ص)بؽ لنا تكضيحو، لمحفاظ عمى النسب المسمـ س اكـ

 كفف قافـ 64 ةالحضانة، لكف يتمتع بحؽ الزيارة كفقا لممادلمرتبة الرابعة في مجاؿ الزكج مرتب في ا حيح أفص 4
 .رةسألا

ة بالطفؿ خارج التراب ؽؿعتـؿاقيع الكثائؽ أة حؽ تكاألسرة، لـ يترؾ المشرع الجزائرم لممرف ف قانكـ 63دة مانظر اؿأ 5
 .الزكج مف حقو في الزيارة ـريحث مح ارجالخ الكطني لكي ال تستطيع أخذ أطفاليما ك العيش في
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 ؿبمل فهو األب أما األـ ىي اعبزائرم القانوف يف باغبضانة األكؿ اؼبستفيد أف على التأكيد يبكن

. الزيارة يف حبقو التمتع مقابل يف يؤديها أف هبب ككاجبات دبسؤكليات

 ما ىذا ؟ لؤلب أك اغباضنة بوصفها ألؤلـ السكن يف اغبق يكوف فلمن كذلك األمر كاف كإذا
:  يلي فيما عليو اإلجابة سنحاكؿ

:  الزوجي المسكن في المرأة حق  –3

 اكببلؿ عند الزكجي اؼبسكن إسناد حيث من انتقادات لعدة اعبزائرم األسرة قانوف  تعرض لقد

 بعدة علقتو ،52 اؼبادة كىي الطليقة، حق من ذبعلو اليت الوحيدة اؼبادة كأف خصوصا الزكجية، العبلقة

:   يلي فيما تلخيصها يبكن شركط

 الزكجة، كليست الطبلؽ طلب من الزكج يكوف أف -

  الطبلؽ، يف الزكج تعسف للقاضي يتبُت أف -

  للمرأة، اغبضانة تعود أف -

 إيواءىا، يقبل كيل ؽبا يكوف أال -

 مسكنا، كحملضونيها ؽبا توفَت الزكج بوسع يكوف أف -

 كحيدا، مسكنا للزكج يكوف أال -

 .اكبرافها يثبت كمل الزكاج اؼبرأة تعيد أال كأخَتا -

 يف كثَتا تشدد قد اعبزائرم اؼبشرع فإف ، أسبابو تفسَت يبكن ارمب الذم األخَت، الشرط فيماعدا
 مباشرة غَت طريقة عن عبارة اعتقادنا حسب التشدد كىذا للمرأة، الزكجي اؼبسكن إسناد شركط كضع

. اغباضنة كانت كلو حىت اغبق، هبذا التمتع من غبرماهنا

 خصوصا ، الشارع يف للعيش رضُتمع أنفسهم كأطفاؽبن النساء هبد اؼبؤسفة، الوضعية ىذه كأماـ

 يف البقاء يف اغبق للنساء قرر قد تعاىل ك سبحانو اهلل أف مع ، يؤكيهن من هبدف ال البلئى النساء
 النساء طلقتم إذا النيب أيها يا: " الطبلؽ سورة من األكىل اآلية يف كجل عزّ  لقولو الزكجي اؼبسكن

                                                 
لف تصبح  اا، فإنوقالتي تعيد الزكاج يصبح ليا مسكنا أخر مع الزكج الجديد أما الزكجة التي يثبت انحراؼ جةف الزكإ 1

  .ةة الحضافأىال لممارس

 .28ص  ،ؽباسؿالمستقمة مف أجؿ نصر حقكؽ النساء، المرجع ا لجمعيةا 2
  Khadidja Ladjel, op. cit., pp 202-203. 
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 بفاحشة يأتُت أف إال ىبرجن كال بيوهتن من زبرجهن ال كمربّ  اهلل كاتقوا العدة كأحصوا لعدهتن فطلقوىن

".  نفسو ظلم فقد اهلل حدكد يتعدّ  كمن الّلو حدكد كتلك ُمبينة

 كذلك مسكنا، كألكالدىن ؽبن بإهباد األب إلزاـ من اغباضنات النساء سُبكن طريقة نقًتح كلكن

: "  النفقة كاجب مفهـو ضمن خلتد اليت األسرة قانوف من 78ك 72 اؼبادة من كل على باالستناد

 هتيػئة أطفالو، على بالنفقة اؼبلـز بوصفو األب عاتق على يقع إذ ،" أجرتو أك سكن بتوفَت االلتزاـ

. غباضنتهم كبالتايل للمحضونُت مسكنا

 اعبزائرم القانوف فإف أطفاال، ؽبن ليس أك اغبضانة حبق يتمتعن ال اللوايت للمطلقات بالنسبة أما

.  غبالتهن التعرض أنبل قد

 احملاميُت على بل ، السكن يف اغبق اؼبرأة تعطي صروبة مادة اعبزائرم اؼبشرع يقرر أال اؼبؤسف من

 ال؟ أـ اؼببتغي ربقيق يف سُيوفقوف كانوا إف يعلم كاهلل باؼبواد، التبلعب
 اليت اإلشكالية يف الفصل قبل الطبلؽ بعد اؼبرأة حقوؽ عن اغبديث إهناء يبكننا ال األخَت، كيف

 من ىم كوهنم للرجاؿ الطبلؽ بإسناد اؼبنادين حجج كانت إذا ما معرفة يف كاؼبتمثلة طرحها لنا سبق

 ؟ صحيحة عواقبو، سيتحملوف
 األكىل اؼبستفيدة ىي اؼبرأة بأف كجدنا الزكاج، فسخ عن تًتتب اليت اآلثار ؼبختلف تعرضنا عندما

.  كاغبضانة بالنفقة سبتعها حيث من

 أهنن كما ؿبمي، غَت اغباالت بعض يف اؼبطلقات حق أف استنتاج إىل األخَت يف كصلنا كلكن

 الؽبالط النطق دبجرد الزكجي اؼبسكن من بالطرد مهددات بوصفهن لبلكبراؼ كحىت للخطر معرضات

. ؾبتمعنا يف ؽبا يتعرضن ما كثَتا اليت كاالجتماعية النفسية الضغوطات ننسى أف دكف ، عدهتن كإكماؿ

 مثل مثلهن معرضات أصبحن بل السابق، يف كن كما لسن النساء بأف نرل ذلك، أجل كمن

 نادإس حجة تصبح فلم الطبلؽ، عن تنجر اليت الوخيمة العواقب لتحمل أكثر، نقل مل كإف الرجاؿ،

. قائمة فقط لؤلزكاج الطبلؽ

                                                 
ضية في ؽىذه اؿ حات بال منازؿ في بالدنا كثر، ك الدليؿ عمى ما نقكؿ ىك طرضفحااؿات لؽلمطف اأ صكصا كخ 1

 مكفسؿالمرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف، التقرير ا: صد الكطني لحقكؽ اإلنساف، أنظر في ذلؾ رير المرالعديد مف تقا
 .114-112ص ، 1996السنكم لسنة  يرالتقر ك 109-108ص ، 1994/1995سنة ؿ

 .سرةألانكف مف قا 61 دةمانظر اؿأ 2
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 الزكاج عقد إطار يف اعبزائرم الشخصية األحواؿ قانوف يف للمرأة اػباصة للوضعية تعرضنا ما بعد

:  يلي ما إىل لبلص اكببللو، كعند

 بالقدر ؿبميات غَت النساء بأف الحظنا الزكاج، عقد إطار يف النساء حقوؽ ىبص فيما- 1

 رضائهن، باشًتاط الزكاج، عقد إبراـ عند حقوقا نظريا يبنحهن القانوف كاف كلو حىت ألف الكاؼ،

 غامضة الًتتيبات بعض يًتؾ اؼبقابل يف فإنو االشًتاط، سبل إعطائهن كحىت العقد تسجيل على اغبث

 حرماف أك إلكراه كتربير تستعمل قد اليت بالوالية اؼبتعلقة منها خاصة اغبقوؽ، ىذه خرؽ يف تساىم قد

. الزكاج فـ النساء

 التصرؼ حرية للنساء ترؾ كلو اعبزائرم اؼبشرع فإف الزكجية العبلقة خبلؿ اؼبرأة غبقوؽ بالنسبة أما

 دكف زكجها، طاعة بواجب األخَت اغبق ىذا قابل فإنو الرجاؿ، كاجبات من النفقة كجعل ماؽبن يف

. اغبق ىذا استعماؿ يف للتعسف كاسعا ؾباال للرجاؿ بذلك فاربا بالطاعة، اؼبقصود ربديد

 يتمتعن النساء بأف الحظنا فإننا الزكجية، العبلقة اكببلؿ عند النساء حقوؽ ىبص فيما أما- 2

 يف عليو ىو ما عن ىبتلف قانوننا يف الطبلؽ نظاـ أف كلو اغباالت كافة يف الزكجية العبلقة فك حبق
.  أسبابو ككضحنا ذلك بينا قد ككنا اإلسبلمية، غَت الدكؿ قوانُت

 كلو فحىت اإلطبلؽ على ؿبمية غَت فهي الزكجية العبلقة اكببلؿ بعد اؼبرأة حقوؽ ىبص فيما أنو إال

 يف اغبق بالضركرة ؽبا ليس اؼبرأة أف كما كمعقدة، طويلة ربصيلها إجراءات فإف النفقة ؽبن قررت
. اغبضانة يف باغبق تتمتع أهنا مع الزكجي اؼبسكن

 الشخصية األحواؿ قانوف يف األسرة داخل اؼبرأة حقوؽ أف لعل قبـز ذبعلنا النقاط ىذه كل

 ؽبذا تعرضت اليت اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف يف ؽبا مقررا ىو ما على كثَتا زبتلف اعبزائرم،

 قانوننا؟ سبيػز سبب ترل يا ىو فما اؼبوضوع،
 

 
: الثـانــي المبحــث

 األسـرة داخل المرأة لحقـوق حمـايتو فـي الجـزائـري القـانون تميـز أسبـاب 

  

                                                 
 .نظر أعالهأ  1
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 إطار يف اؼبرأة حقوؽ غبماية اعبزائرم اؼبشرع نظرة بأف القوؿ إىل السابق اؼببحث يف توصلنا لقد

 األكؿ السبب كلعل اجملاؿ، ىذا يف اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ـبتلف يف مقرر ىو ما عن زبتلف األسرة،

.  إوبائو مصدر إىل يرجع التمايز ىذا يف

 لبعض اعبزائر رفض يف متمثل فهو باألكؿ، مرتبط األمر حقيقة يف ىو كالذم الثاين ببالس أما 

 ما كل على بالتحفظ الرفض ىذا عن كالتعبَت اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات يف اؼبقننة كاألحكاـ اؼببادم
. الداخلي كنظامها يتماشى ال ذبده

 وبمي ال اعبزائرم القانوين لنظاـا جعبل اللذين السببُت ؽبذين للتعرض اؼببحث ىذا سنخصص لذا

 إىل األخَت يف نتوصل لكي اإلنساف، غبقوؽ الدكلية الصكوؾ ـبتلف رببذىا اليت الكيفية بذات النساء

: اؼبوقف ىذا تقيم

 ػ اعبزائر، اؼبشرع إوباء مصدر:  األكؿ اؼبطلب

 . اعبنسُت بُت اؼبساكاة مبدأ تقييد قصد اعبزائر أبدهتا اليت التحفظات: الثػاين اؼبطلب ػ

 

 الجـزائـري المشـرع إيحـاء مصـدر :األول المطلـب

 ؼبختلف سنو عند يرتكز العلمانية، غَت اإلسبلمية الدكؿ مشرعي مثل مثلو اعبزائرم اؼبشرع إف

. اإلسبلمية الشريعة على كاألسرة، األشخاص حبالة األمر يتعلق عندما خصوصا القوانُت،

 االحتجاج باستطاعتها ىل: ىو ىذه، فبارستها جراء من الدكؿ ؽبذه عادة يوجو الذم كالسؤاؿ

 اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات أحكاـ بعض رفض أك لتغيَت اإلسبلمية، الصبغة ذا الداخلي بنظامها

 ؟ اؼبرأة بوضعية منها يتعلق ما خصوصا
:  اؼبواليُت الفرعُت خبلؿ من السؤاؿ ىذا على اإلجابة ستكوف

 اعبزائرم، الشخصية األحواؿ لقانوف كمصدر إلسبلميةا الشريعة :األكؿ الفرع ػ

. اإلنساف حقوؽ كعاؼبية ذبزئة عدـ مبدئي مواجهة يف اإلسبلمية الشريعة: الثاين الفرع ػ

 :األول الفـرع

 الجـزائـري الشخصيـة األحـوال لقـانـون كمصدر اإلسالميـة الشـريعة
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 بوصفها كترقيتها اؼبرأة حقوؽ ضباية بقضية العامل، دكؿ من كغَتىا اعبزائرية الدكلة متتاه لقد

.   اإلسبلمية بالقيم مرتبطة بضوابط اغبماية ىذه قيدت لكن العصرنة، عوامل من عامبل

 اآلثار ىي فما للدكلة، دينا اإلسبلـ من ذبعل اليت الدستورية القاعدة يف أساسها القيود ىذه كذبد

 ىذا ؟ ال أـ اؼبرأة حقوؽ غبماية أصلح اإلسبلـ كىل الدستور، يف اؼببدأ ىذا مثل على النص عن اؼبًتتبة

 : التالية النقاط خبلؿ من مناقشتو سنحاكؿ ما

:  للدكلة كدين اإلسبلمية الشريعة اعتماد -1

 من الرابعة اؼبادة فنجد اعبزائر، دساتَت كل يف للدكلة كدين اإلسبلمية الشريعة اعُتمدت لقد

 من الثانية اؼبادة يف عليو الًتكيز أُعيد النص نفس ،" للدكلة دين إلسبلـا"  بأف تقضي ،1963 دستور

.  األخَت الدستورم التعديل يف كما ،1989 دستور ،1976 دستور من كل

 أف يعٍت ذلك كاف إذا ما عن التساؤؿ إىل بنا يدفع الدستور، يف اؼببدأ ىذا مثل على النص إف

 النزعة إىل إشارة ؾبرد ىو أك اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ مطابقا يكوف أف هبب اعبزائرم القانوين النظاـ

 ؟ اعبزائر يف السائدة الدينية
 قمة يف عادة تكوف للدكؿ، القانونية األنظمة ـبتلف يف الدستور مكانة أف منا أحدا يفوت ال

 كال حكاموأل زبضع الداخلية القوانُت كل بأف مفاده الذم الدستور، ظبو دببدأ يعرؼ ما كىذا ىرمها،

. ـبالفتو ؽبا هبوز

 أظبى الدستور جعلت لكوهنا اؼبسلك، ىذا انتهجت اليت الدكؿ ؾبموعة من اعبزائر تستثٌت كال

.  القانوف أخَتا ك عليها اؼبصادؽ اؼبعاىدات بعدىا تلي قانونية، قاعدة

                                                 
1 Fatima Zohra – Sai, les femmes dans les instances législatives et gouvernementales en 

Algérie, dans actes de l’atelier femmes et développement, op. cit., p 175. 
د المادة تؤؾ لدستكرم األخير بأف الجزائر تنضـ إلى مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة، كا يؿعدتف اؿـ 28ة ادنص الـتنكٍ   

م ال يخضع إال اضأف الؽب 147لمكاطنيف ىـ سكاسية أماـ القانكف، ك تضيؼ المادة كر بأف استلدنفس امف  29
 .لمقانكف

3 Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani, op. cit., pp 68-70. 

 مركلدستا ؿدمف التعـ 132دة لماا أخيرا ك 1989كر ف دستـ 123 المادة، 1976ر ف دستكـ 159دة مانظر اؿأ 4
دكتكر بكغزالة محمد ناصر ىذا النص، ألنو يعتبر بأف كضع االتفاقيات الدكلية في مرتبة دنيا اؿينتقد ك. 1996سنة ؿ

التنازع بيف المعاىدة الثنائية ك القانكف " محمد ناصر،  ةؿازغكب.د: مقارنة مع الدستكر، يفقدىا قيمتيا، أنظر في ذلؾ 
 .72ص ، 1996، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر "لعاـ الدكلي اف كفاالؽ حكاـأ كءلي في ضلداخفي المجاؿ ا



  2000حقوق املرأة في التشريع الجزائري لعام   -سرور طالبي املل . د

 

  115 

 القوانُت كل أف ذكره، لنا سبق كما اعبزائرم، القانوين النظاـ ىـر قمة يف الدستور اعتبار عن ينتج

 كتكوف ربًتمو أف هبب عليها، اؼبصادؽ اؼبعاىدات كحىت الشخصية األحواؿ قانوف فيها دبا الوطنية،

. أحكامو مع متماشية

 كل يف عليها يُنص اليت اؼببادئ بُت من رأينا، كما ،"للدولة دينا اإلسالم" اعتبار مبدأ كاف كؼبا

 أف على كتأكيد تذكَت ىو كما شعار، ؾبرد ليس مهما مبدأ أنو يعٍت فهذا اعبزائر، عرفتها اليت الدساتَت

 ـبتلف سن عند أحكامها احًتاـ يستوجب فبا ، كتشريعيا دستوريا مصدرا تشكل اإلسبلمية الشريعة

.   دكلية اتفاقية أية على اؼبصادقة عند اغبسباف يف كأخذىا القوانُت،

 كتردد سبزؽ دبثابة اإلسبلمية، الدكؿ من الكثَت اتبعتو الذم التوجو ىذا  الكتاب بعض يعترب

 أف دكف بالدين كمعطلة ربققهما، مل لكنها اإلنساف حقوؽ باحًتاـ ك بالعصرنة مطالبة ألهنا فيو تتخبط

. أحكامو بكافة تلتـز

 خارقة أهنا أك العصرنة ترفض بأهنا للدكلة كدين باإلسبلـ أخذت اليت الدكؿ على اغبكم إف

 من اإلسبلـ موقف نعرؼ أف دكف كذلك كصفها هبب ال إذ تعسفي، حكم ،اإلنساف حقوؽ ؼببادئ

: دراستنا موضوع أنو دبا اؼبرأة، حقوؽ التحديد كجو كعلى اإلنساف حقوؽ

:  المرأة حقوق من اإلسالم موقف -2

 كأحكاـ يتماشى كال بو معًتؼ غَت كالرجاؿ النساء بُت التمييز عدـ مبدأ بأف  البعض يقوؿ

 ىذا فهل ، اؼبرأة على الرجل تفوؽ مناسبات عدة يف أّكد قد الكرًن القرآف لكوف اإلسبلمية، الشريعة

 ؟ سديد القوؿ

                                                 
 دفع مالقاضلى مف القانكف المدني الجزائرم، الشريعة اإلسالمية المصدر الثاني الذم يمتـز بو كدة األماجعؿ اؿت 1
 .لفصؿ في النزاعات المطركحة أماموا

 .69عمر إسماعيؿ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص . د: لؾ ذ نظر فيأ 2
3 Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani, op. cit., pp 68-70. 
4Voir à ce sujet :  
- Wassyla Tamzali, la non discrimination à l’égard des femmes, entre la convention de 

Copenhague le droit interne tunisien et le discours identitaire, colloque de Tunis, op, cit., p 

23. 
- Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, colloque de Tunis, op. cit, p 178. 
5 Gille Lebreton, libertés publiques et droits de l’homme, ARMON COLIN, 2éme éd., 

1996, p 111. 
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: اإلسالم في القوامة مغزى  -أ

 اآليات ىي كثَتة إذ اإلسبلمي، النظاـ قبل من ؿبمية غَت اؼبرأة حقوؽ بأف اعبـز التسرع ؼبن إنو

.  أنواعها دبختلف اإلنساف حقوؽ ضباية كجوب على تؤكد اليت كاألحاديث

  ربمل يف  ككرامتهم الواحدة إنسانيتهم حيث من كالرجاؿ النساء بُت سول قد فاإلسبلـ

 اتفاقيات ـبتلف أف على يؤكدكف الكتاب بعض ترل ذلك، من كأبعد اغبقوؽ، كفبارسة الواجبات

 .  اغبنيف ديننا من مبادئها استقت قد اإلنساف حقوؽ

 القدرات، يف تفاكت فهو القرآنية اآليات بعض يف كتعاىل سبحانو عنو ربدث الذم التفاكت أما

 ، البوطي رمضاف سعيد ؿبمد الدكتور حسب اؼببدئي فالتساكم كاإلمكانات، االختصاص اؼبلكات،
 اليت الربانية اغبكمة إىل ناظر التطبيقي، كالتفاكت صبيعا، بينهم فيما اإلنسانية كحدة إىل ناظر" 

".  كاؼبلكات اػبصائص يف كيتنوعوا القدرات يف يتفاكتوا أف ذلك بعد اقتضت

 باؼبعركؼ عليهن الذم مثل كؽبن: "  228 اآلية البقرة سورة يف جبللو عزّ  عنها ربدث اليت فالقوامة

 بعضهم اهلل فّضل دبا النساء على قواموف الرجاؿ: "  33 اآلية النساء سورة كيف"  درجة عليهن كللرجاؿ

. اإلسبلـ ؼبهاصبة كوسيلة كتستعمل فهمها يساء ما كثَتا ،" بعض على

 النساء على الرجل هبا يتمتع اليت الدرجة بأف ، القرضاكم يوسف الشيخ فضيلة شأهنا يف فيقوؿ

. ذباىهن التزاما منها أكثر ىي

 كجل، عزّ  اهلل بياف عنها أخرب اليت القوامة بأف"  ، البوطي رمضاف سعيد ؿبمد الدكتور كيضيف

 جانب من ؽبا صبلحيتو أفضلية ؽبا الرجل اختيار كمصدر كربكم، تسلط قوامة ال رعاية، ك إدارة قوامة

". يشرؼ ينفق من يقوؿ العاؼبي كالنظاـ آخر، جانب من عليها اإلنفاؽ ؼبسؤكلية كربملو

                                                 
 .41ىياـ، المرجع السابؽ، ص ة ف فريحب 1

 :ؾذؿظر ؾأف 33مد رأفت عثماف، المرجع السابؽ، ص مح. نظر دأ 2
Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10. 

  الغزالي ك غيرىـ، عفمحمد حامد ىادر، محمد : ؼ بعض الكتاب، أمثاؿ اؽنظر مكأ 3
Sami A. Aldeeb . Abu Sahalieh, op. cit., p 627. 

 .95ضاف البكطي، المرجع السابؽ، ص ـر دسعي حمدلدكتكر ـا 4

 .1998كتكبر أ 04 ـ األحدكيعة كالحياة، قناة الجزيرة، مشرحصة اؿ، ل البرامج التمفزيكنيةإحد في 5

 .104 المرجع السابؽ، ص م،كطلبيد رمضاف اسعمحمد . د 6
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 مسؤكلية من الرجل لتحرير القوامة، ىذه من اؼبرأة ربرير حاكلنا لو"  بأنو بالقوؿ حديثو كيواصل

".  ؽبا اؼبشقي بل اؼبنفي العمل ضركرات استعباد من أغبلؿ يف لسجناىا عليها، اإلنفاؽ

 بو، القياـ على شجعهن العكس، على بل العمل، النساء على حّرـ قد اإلسبلـ بأف ىذا يعٍت ال

 بو القياـ على مضطرات بأهنن الشعور بتجنيبهن كذلك كرامتهن، فيها ؽبن وبفظ ظركؼ يف لكن
. مهينة أعماؿ يقبلن أهنن لدرجة

 ىنذمت استقبللية كيف التملك اإلرث، يف اغبق ؽبن كضمن التعلم على النساء اإلسبلـ حث كما

.   الزكاج عند موافقتهن على كحثّ  الزكجات تعدد كقيد اؼبالية،

 كتعدد اؼبسائل، لبعض تنظيمو حيث من اإلسبلـ ألحكاـ موجهة عديدة انتقادات ىناؾ كلكن

 الشريعة موقف لعرض اؼبوالية الفقرة لبصص أف ارتأينا لذا كالوالية، الطبلؽ اإلرث، الزكجات،

 من كل من موقفها أبرزنا أف ك لنا سبق قد كاف ألنو فحسب كاإلرث الزكجات تعدد من اإلسبلمية

.  الزكاج يف كالطبلؽ الوالية

:  الزوجات تعدد في الرجل لحق اإلسالم تبريرات ـ ب

 اللوايت النساء على سلبا يؤثر قد حقا لكونو نظرا كثَتا الزكجات تعدد يف الرجل حق انُتقد لقد

 رفض يف اغبق كامل ؽبن أف حيث كمن جهة، من بكرامتهن ساؼبسا حيث من الزكاج، عليهن يعاد

. أخرل جهة من أخريات مع أزكاجهن اقتساـ

 بعض من للوقاية قرر إمبا الزكجات تعدد بأف ، اغبق ىذا يعارضوف ال الذين الفقهاء كيقوؿ

 أمور من لكذ شابو ما أك عاقر، أك مريضة اؼبرأة تكوف كأف الزكاج، بعد تطرأ قد اليت كالظركؼ اؼبشاكل

. الزكاج من الغاية ربقيق دكف حائل تقف قد

 الواحدة زكجتو على حبيسا كيبقى يصرب أف إما:  ؽبما ثالث ال خيارين أماـ نفسو الزكج هبد فهنا

 قررت لقد.الزنا أك الفاحشة ارتكاب إىل ينزلق أف كإما عنتا، أمره من وّبملو الذم السبب من الرغم على

                                                 
1 Voir Lamchichi A., statut des femmes dans le discours coranique et la thématique 

islamiste, dans femmes de méditerranée : politique, religion, travail, op. cit., pp 97-98.   
 .(لنسبة لمطالؽاب 76-75، لنسبة لمكاليةاب  61-60)حث السابؽ ص مبنظر اؿأ 2

 :عف " ظالؿ القرآف ك شبيات حكؿ اإلسالـ . " د محمد قطب في كتابوسياؿ: نظر أ 3
EMNA Belhadj Yahia, discours islamiste radicale et droits des femmes, colloque de Tunis, 

1988, op. cit., pp 370-371. 
 .123-122لمرجع السابؽ، ص الدكتكر محمد سعيد رمضاف البكطي، ا: لؾ ذ نظر فيأ 4
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 األخرل ىي تكوف أف حقها ؼبن فإنو الزكجة، إىل"  ضميمة"  من البد كاف إف قأف اإلسبلمية الشريعة

 خارجة ألسباب األكىل الزكجة ُتطّلق أف البلئق غَت من أنو كما أطفاؽبا، مع وبميها زكاج بعقد منضبطة

. ذلك يف رغبت إذا إال إرادهتا، عن

 من سيئة العكس على بأنو ركفم فإهنم ، مباح غَت الزكجات تعدد يعتربكف الذين الفقهاء أما

 ؽبذا أقصى حدا األمر بادئ كضع إذ التدرهبية سياستو طبق اإلسبلـ جاىدىا اعباىلية، سيئات

".  سائرىن كفارؽ أربع أمسك: "  أزكاج لو ؼبن السبلـ عليو الرسوؿ لقوؿ التعدد،

 فأنكحوا: "النساء سورة من الثالثة اآلية يف تعاىل لقولو بينهن بالتسوية العدؿ اشًتاط إىل تدرج مث

 الوفاء تعذر عن عرب مث ،" فواحدة تعدلوا ال أف خفتم فإف كرباع كثبلث مثٌت النساء من لكم طاب ما

 أف تستطيعوا كلن: " النساء سورة من 129 اآلية يف كما اغبرص من فيو بذؿ مهما بينهن العدؿ بشرط

".  حرصتهم كلو النساء بُت تعدلوا

 تتوفر ؼبا إال إليو يُلجأ أال يستحسن الزكجات، تعدد حوؿ الفقهاء نظر تكجها اختبلؼ كأماـ

. جبللو جلّ  قررىا اليت كالضوابط القيود مراعاة مع الشرعية األسباب

: اإلرث لنظام اإلسالم تبريرات ـ جـ

 بوضع القسمة ىذه الفقهاء كوبلل ، الًتكة يف البنات نصيب ضعف االبن اإلسبلـ منح لقد

 ىم الوارثُت الرجاؿ إذ ،. أنثى أـ كاف ذكرا مورثو كبُت بينو العبلقة كنوع حاجتو لكمد الوارث

. بذلك القياـ من معفيات فهن النساء أما اؼبوركث، عائلة أفراد على اإلنفاؽ على اؼبسؤكلُت

 يف كتساىم تعمل كانت إذا ما حالة يف النصف دائما اؼبرأة ترث ىل: كيقوؿ البعض يتساءؿ كقد
 ؟ اليومية ؼاؼبصارم

.   القانوين أك الشرعي كااللتزاـ األخبلقي اغبافز بُت اغبالة أك اؼبسألة ىذه يف الشارع يفرؽ

 اإلنفاؽ، كجوه سائر يف الرجل دبشاركة للمرأة يسمح اإلسبلـ فإف األخبلقي، اغبافز حيث فمن

، ىو كما اغبرية مناخ يف قيمتو تربز إمبا األخبلقي اغبافز أف غَت  اإلنفاؽ اؼبرأة الشارع ألـز لو إذ معلـو

                                                 
 .66-65السابؽ، ص ع رجلـاد، احد اىرطؿا 1

 " لمذكر مثؿ حظ األنثييف : " لى عات كلولؽ 2

 .109-108ؽ، ص ابالس عرمضاف البكطي، المرج يدحمد سعـ 3

 . 113-109كطي، المرجع السابؽ، ص بؿا ضافـر يدسعحمد ـ 4
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 لذا الئقة، غَت أعماؿ فبارسة إىل كاضطرارىا العمل، إىل باػبركج اؼبرأة إلزاـ إىل ذلك لسرل بيتها، على

 كاؼبشركع، النبيل العمل ؾباؿ أمامها فتحت عندما االقتصادية اغبرية للمرأة اإلسبلمية الشريعة كفرت

. شرحو لنا سبق كما

 لذا كالقانوين، الشرعي االلتزاـ مستول إىل يرقى ال أخبلقي التزاـ ىو إمبا إذف، باإلنفاؽ فااللتزاـ

. االستثناء على كليس القاعدة على استنادا قرر قرر، ؼبّا اغبكم فإف

 يف للمشاركة العمل على مضطرات ؾبتمعنا يف النساء كيصبح األمور تنقلب أف اؼبؤسف من كلكن
 بو كصى الذم النحو على الًتكة قسمة إذ اؼبَتاث، يف الرجاؿ حصة نفس ؽبن يكوف أف دكف اإلنفاؽ

 ال اليت اهلل حدكد ضمن النساء سورة من 13 األية حسب تذخل كوهنا إلزامية، كتعاىل سبحانو اهلل بياف
. ذباكرىا يبكن

 الوارثُت الذكور اعبزائرم اؼبشرع يُلـز أف الضركرم من بأنو نرل االجتماعية اؼبستجدات ىذه كأماـ

. حصتهم نصف نلن اللوايت اإلناث على باإلنفاؽ

 الذكور يرث ما نصف اإلناث فيها ترث ال حيث إليها، التعرض هبب حاالت ىناؾ األخَت كيف

:  كىي

 األب ذكورة بُت التفريق دكف الًتكة سدس أبويو من كل كرث كأما، أبا أكالدا، اؼبيت ترؾ إذا 

 ". السدس منهما كاحد لكل كألبويو"  كجل عزّ  بقولو عمبل األـ، كأنوثة

 األخ من كبلّ  فإف اؼبَتاث، من وبجبهما من شبة يكن كمل ألمو، كأختا ألمو أخا اؼبيت ترؾ إذا 

 ".السدس منهما كاحد فلكل أخت أك أخ كلو"... تعاىل لقولو السدس، يرث كاألخت

 اثنتُت ألـ، اتاألخو من كعددا فصاعدا، اثنُت ألـ، االخوة من عددا اؼبيت ترؾ إذا 

 بُت التفريق دكف مشاركة، الثلث يرثن أيضا كاألخوات مشاركة، الثلث يرثوف االخوة فإف فصاعدا،

".  الثلث يف شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإف: "  تعاىل قولو دبوجب كالذكور، اإلناث

 زكج ىو الذم كالدىا كيرث النصف ترث ابنتها فإف كابنتها، زكجها اؼبتوفاة اؼبرأة تركت إذا 

 .الذكر يرثو ما ضعف ىنا ترث األنثى أف أم الربع، اؼبتوفاة

                                                 
 .108-107ص ع السابؽ، رجضاف البكطي، الــر يدحمد سعـ 1
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 كما الثلثُت، االبنتاف كترث اؼباؿ، شبن ترث الزكجة فإف لو، كأخا كابنتُت زكجة اؼبيت ترؾ إذا 

 كبل نصيب أف إذ عمهما، من أكثر البنتُت من كل ترث كبذلك اؼبيت شقيق كىو لعمهما، فهو بقي

 . 24/5 عمهما نصيب بينما 24/8 يساكم منهما

 هبا، خاصة بطريقة لكن حقوقهن، كامل النساء منحت قد اإلسبلمية الشريعة بأف بالقوؿ ننتهي

 عن خارجة ألسباب الطبلؽ األكىل الزكجة تتحمل ال لكي الزكجات بتعدد ظبحت رأينا كما إذ

 كما إطبلقها على ليست عدةقا كىي) الًتكة يف اإلناث حصة ضعف الذكور منحت أهنا كما إرادهتا،

. أفرادىا أىم كفاة بعد حىت العائلة مشل صبع منها ؿباكلة اإلنفاؽ، بواجب االمتياز ىذا كقابلت (رأينا

 الضيق للفهم نتيجة إال ىي فما األحكاـ، ىذه تطبيقات يف تبلحظ قد اليت التجاكزات أما

.  منها مءبر اإلسبلـ تقاليد صنع من إال كذلك ىي كما ديننا، ألحكاـ

 القانوف موقف فما بو، خاصة بكيفية لكن اؼبرأة حقوؽ وبفظ اإلسبلـ أف اعتبار إىل توصلنا إذا

 الوضعية؟ ىذه من اإلنساف غبقوؽ الدكيل
 

: الثــاني الفـرع

 اإلنسان حقـوق وعـالمية تجزئة عدم مبدئي مواجهة في اإلسالمية الشريعة

 
 كالدكؿ الغرب بُت االختبلؼ ؾباالت من العديد بُت من كاحدة اإلنساف حقوؽ تعترب

.   مفهومها كيف إليها النظرة يف بينهم اؼبوجود التباين بسبب االسبلمية،

 العاؼبي للمؤسبر النهائية اغبصيلة من الثاين اعبزء من الثالثة الفقرة يف جاء ما مع يتناقض ىذا كاف

 للتجزئة قابلة غيرك عالمية إلنسافا حقوؽ صبيع"  أف على تنص حيث بفيينا اإلنساف غبقوؽ

 كاإلقليمية الوطنية اػباصيات أنبية االعتبار يف توضع أف هبب أنو حُت كيف...  كمتشابكة كمًتابطة

 نظمها عن النظر بصرؼ الدكؿ، كاجب من فإف ،الدينيةك كالثقافية التارىبية اػبلفيات كـبتلف

".  األساسية كاغبريات اإلنساف حقوؽ يعجم كضباية تعزيز كالثقافية، االقتصادية السياسية

                                                 
  Voir : Jemaa F. op. cit., p 171, voir également: Lamchichi A. op. cit., p 98. 
2 Sami A. A. Abu Sahleih, droit de l’homme conflictuel, entre l’occident et islam, revue 

Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, volume XXXI N° 1 / 1993, 

p 43. 
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 اإلسبلمية الدكؿ باستطاعة كاف إذا ما معرفة ىو الفرع، ىذا حوؽبا سيدكر اليت اإلشكالية إف

 ىذه كأف خصوصا اإلنساف حقوؽ مبادئ لبعض االمتثاؿ لعدـ الدينية، خبصوصياهتا االحتجاج

  ؟ للتجزئة قابلة كغَت عاؼبية صبغة ذات أصبحت اؼببادئ
 كعدـ بعاؼبية اؼبقصود تعريف بدء ذم بادئ بنا هبدر كاؼبعقد، الطويل السؤاؿ ىذا على لئلجابة

 :اإلنساف حقوؽ ذبزئة

:  اإلنسان حقوق تجزئة وعدم بعالمية المقصود -1

 كاغبريات اإلنساف حقوؽ إىل النظر طريقة يوجو جدا ىاـ مبدأ ىو اإلنساف حقوؽ عاؼبية

 السياسية، اغبدكد كتفوؽ تتجاكز اؼبرأة، حقوؽ فيهم دبا اإلنساف حقوؽ كل أف كمفاده ، األساسية

.  كالثقافية الدينية كحىت اللغوية اعبغرافية،

 تقبل ال: "أنو على  بفيينا اإلنساف غبقوؽ العاؼبي للمؤسبر النهائية اغبصيلة تنص السياؽ، ىذا كيف

".  نقاش أم كاغبريات اغبقوؽ ؽبذه العاؼبية الطبيعة

 فإف األجناس، ـبتلف كثقافات كتقاليد لغات بُت سبايز ىناؾ كاف مهما بأنو الفقرة ىذه من يفهم

 ؿبمد يقوؿ كما اإلنساف حقوؽ ألف االعتبارات كل فوؽ توضع ضركرة ىي اإلنساف حقوؽ عاؼبية

". الدكؿ ؾبموعة اختصاص من كإمبا معينة دكلة اختصاص من ليست" ، ناصر سي عبلؿ

 مع اإلنساف حقوؽ من حق منح يبكن ال أنو فهو اإلنساف، حقوؽ ذبزئة بعدـ اؼبقصود أما

 ، للفرد أساسية حاجات يشكلوف ؾبتمعُت كلهم كوهنم بسيط لسبب أخر، حبق التمتع من اغبرماف
: بأف  1981 ديسمرب 14 يف اؼبؤرخة 36 رقم العلنية دكرهتا يف اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية أكدت إذ

                                                 
1 Nations Unie, discrimination à l’égard des femmes, la convention et le comité, op. cit., p 
IV. 
2 Gertrude Mongelle, op. cit., p 6. 

  3 .لىكني الفقرة األاثجزء اؿؿاأنظر
4 Mohamed – Allal Sinaceur, Islam et droit de l’homme, dans les dimensions universelles 

des droits de l’homme, volume I, publié avec le concours de l’UNESCO, Bruxelles 1990, p 
149. 
5 Marco Borghi, indivisibilité des droits de l’homme, aspects juridiques, dans indivisibilité 

des droits de l’homme, les actes du II éme colloque inter universitaire, Fribourg 1983, éd 
Universitaire Fribourg, Suisse 1985,  p34. 
6 Nations Unies:  documents officiels, 36éme session, supplément  n° 51, A/36/51, 

résolution N° 36/ 133, p 228. 
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 أف هبب كسريعا خاصا اىتماما كأف...  للتجزئة قابلة غَت األساسية كاغبريات اإلنساف حقوؽ كل"

".  كالثقافية االجتماعية االقتصادية السياسية اؼبدنية اغبقوؽ كضباية لًتقية يتخذ

 اإلنساف حقوؽ قابلية عدـ مبدأ إف: "بقولو الشيء، نفس إىل  اػبتامي تونس إعبلف كصل كلقد

 كاالجتماعية االقتصادية اغبقوؽ عن كالسياسية اؼبدنية اغبقوؽ فصل يبكن كال مقدس مبدأ للتجزئة

".  األخرل اغبقوؽ على اغبقوؽ ىذه من ألم أسبقية كال كالثقافية

 للتجزئة قابلة غَت حقوؽ ىي اؼبرأة حقوؽ: "بأف بكُت إعبلف من التاسعة الفقرة تضيف كما

.  ألساسيةا كاغبريات اإلنساف حقوؽ كل مع متشابكةك مترابطةك

 ألم تتعرض أف كدكف عاؼبيا اإلنساف حقوؽ ربًـت بأف اؼبتحدة األمم كثائق ـبتلف صرامة كأماـ

 يف كالديٍت الثقايف بتميزىا االحتجاج اإلسبلمية الدكؿ إمكانية مدل عن نتساءؿ أنفسنا قبد ذبزئة،
   األساسيُت؟ اؼببدئُت ىاذين مواجهة

: لثقافيا بتميزىا اإلسالمية الدول تمسك -2

 غربيُت، كغَت غربيُت كشيوعيُت، رأظباليُت ىناؾ أف نعلم إننا: " فورسايث دافيد الدكتور يقوؿ

 نعيش الذم اؼبتنوع بالعامل التسليم كمع بذلك، يؤمنوف ال كالذين اإلسبلـ بعظمة يؤمنوف الذين أكلئك

 احملدكدة اغبقوؽ لتنفيذ للعمل بالضبط االتفاؽ ىذا يعٍت كماذا اتفاؽ، إىل الوصوؿ يتسٌت فكيف فيو،

".  ؟

 يقف العامل، يعرفو الذم كاأليديولوجي السياسي االقتصادم، الثقايف، االختبلؼ إف بالفعل

 قادرا ثقافيا قطبا اإلسبلمية الدكؿ اعتبار يبكن فهل ، عاؼبية اإلنساف حقوؽ كجعل توحيد دكف عائق

 ؿبليا؟ عرفا يشكل اإلسبلمي النظاـ أف أك إيديولوجيتو فرض على

                                                 
المرصد : اؾ ذ نظر فيأ يقيا المتصؿ بالمؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف،ريمي إلؼؿع اإلؽلالجتما الختامي نسالف تكإع 1

 .13 ص ابؽ،الس جعالمرالكطني لحقكؽ اإلنساف، خاص بفيينا، 

 إف: " الثاني، بقكليا ء ف الجزـ 9الحصيمة النيائية لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف في فقرة  مءصت عمى ذات الشف 2
 ".إلنساف العالمية كال تقبؿ التصرؼ كال التجزئة ا ع حقكؽـ كامالمتحقكؽ المرأة كالطفمة تشكؿ جزءا 

 .22سايث، المرجع السابؽ، ص فكرد مداؼ. نظر دأ 3
4 Voir Bouchenak Khelladi, op. cit., p 11. 
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 تنازع موضوع يكوف أك يضغط قد قانونيا نظاما اإلسبلمي النظاـ اعتبار ، الكتاب بعض يرفض

 كاضح نظاـ إىل يفتقراف كالسنة القرآف كوف إىل القصور ىذا كيرجعوف عامة، بصفة الدكيل القانوف مع

. الدكلية العبلقات ينظم

 مقدمُت ؿبليا، نظاما اعتباره إىل يرقى ال اإلسبلمي النظاـ بأف قائلُت يضفوف ذلك، من كأبعد

:  التالية اغبجج

 القانوف كقواعد أسس على مبنية فهي إقليمية، دكلية منظمة اإلسبلمي اؼبؤسبر منظمة اعتربنا إذا -

 .ربقيقها إىل تسعى غاية ؾبرد األخَت ىذا أف يبقى اإلسبلـ، أسس على كليس العاـ، الدكيل

 كاؼبادة 1 فقرة 52 اؼبادة دبوجب تستطيع ال اإلسبلمي اؼبؤسبر نظمةـ تصدرىا اليت الصكوؾ إف -

 للقانوف اآلمرة القواعد زبرؽ أف تستطيع ال أهنا كما ، مبادئو زبالف أف  اؼبتحدة األمم ميثاؽ من  103

. عملها من يعرقل الذم الشيء مرتبة، يعلوىا قانوين لنظاـ تابعة صكوكها هبعل فبا العاـ، الدكيل

 ،1966 لسنة الدكليُت العهدين على تصديقها عند اإلسبلمية، الدكؿ إحدل بصفتها صر،ـ إف -
 ىذه كأحكاـ يتماشى اغبايل العهد أف كدبا اإلسبلمية، الشريعة ترتيبات دبوجب: "  يلي دبا صّرحت

.   " العهد على كاؼبصادقة االنضماـ تقبل اؼبصرية اغبكومة فإف...  األخَتة

 حبجة اعبزائر فعلت ما مثل العهدين، ىذين بنود بعض على تتحفظ أخرل ؿدك قبد اؼبقابل كيف

.  اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع متطابقة غَت أهنا

 ال دائما، الرأم ىذا أنصار حسب كبالتايل منسجمة، غَت اإلسبلمية الدكؿ مواقف هبعل فبا
 الدكلية العدؿ ؿبكمة أكدت إذ ، ليامح عرفا حىت أك ؿبليا قانونيا نظاما اإلسبلمية الشريعة اعتبار يبكن

                                                 
1 Voir Sna Ben Achour, Slim Lagghmani, op.cit., pp 60-63. 

أنو في  ىداؼ األمـ المتحدة، كأ ك ئداع مبرة تطابؽ االتفاقيات الجيكية المختمفة ـكالمادتيف عمى ضر يفنص ىاتت 2
أخذ في الة كجكد اختالؼ بيف أحكاـ ىذه االتفاقيات ك ميثاؽ األمـ المتحدة، فإف أحكاـ ىذا األخير ىي مف تح
 .فباحساؿ

3 Voir Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, universalisme et identité juridique : les 

droits de l’homme et le monde Arabe, annuaire de l’Afrique du nord, 1995, éd CNRS, 

Paris 1997, p 87. 
 .بحثا اؿىذ فـ 96-95ديث عف التحفظات الجزائرية، أنظر ص لحنعكد ؿس 4

  Voir Sana Ben Achour D. Slim Laghmani op. cit, pp 60-63. 
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 من فقط ؾبموعة يربط ؿبليا عرفا يتشكل أف يبكن: " بأنو ، 1950 سنة يف اللجوء حبق متعلقة قضية يف

 ".  موحد ك ثابت لسلوؾ مطابقا بأنو يثبت أف بشرط لكن الدكؿ

 نظاما اإلسبلمية الشريعة بأف هبزموف الكتاب من أخر فريقا ذبد االنتقادات، ىذه مقابل كيف

 يبنع ما يوجد ال"  بأنو ، السحلية أبو اؼبعٌت ىذا يف يقوؿ إذ االعتبار، بعُت يؤخذ أف هبب قانونيا

 اؼبوجود كالثقايف االجتماعي االقتصادم التمايز ألف ،  اآلخرين عن ـبتلفُت يكونوا أف من اؼبسلمُت

  ."  إال ليس اإلنسانية إلثراء كسيلة األمر اغبقيقة يف ىو الشعوب بُت

 غبقوؽ عاؼبيا مصدرا اإلسبلمية الشريعة أف تثبت كثَتة أدلة يقدموف الكتاب ىؤالء أف كما

:  يف كاؼبتمثلة اإلنساف
 حقوؽ احًتاـ كجوب على دساتَتىا يف تنص ،( دكلة 40 كبو ) اإلسبلمية الببلد أغلب ألف -

 بُت من الداخلي القانوف بأف أحدنا نفيم أف يبكن كال اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ إطار يف اإلنساف

 . اإلنساف حقوؽ مصادر

 شخصية ؽبا اإلسبلمي، اؼبؤسبر منظمة كىي عاؼبيا، هبا معًتؼ دكلية إسبلمية منظمة توجد -

. األخرل الدكلية اؼبنظمات باقي مع دكلية عبلقات كؽبا دكلية قانونية

 أكؿ كالعامة اػباصة الدكلية االتفاقيات لدكليةا العدؿ حملكمة األساسي النظاـ من 38 اؼبادة تعترب -

 يف اإلنساف حقوؽ حوؿ إعبلنا اإلسبلمي اؼبؤسبر منظمة أصدرت كلقد العاـ، الدكيل للقانوف مصدر
 . 1990 أكت يف اؼبؤرخ القاىرة إعبلف يدعى اإلسبلـ،

                                                 
1 Voir l’arrêt de la CIJ, affaire du droit d’asile, (rec, 1950, pp 276-277), cité par Slim 

Laghmani, répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de 

la république tunisienne 1993, pp 129-130. 
2 A. Aldeep. Abu Sahlieh, l’Islam et les droits de l’homme, in universalité des droits de 

l’homme et diversité des cultures, les actes du 1er colloque inter universitaire, Fribourg 

1982, éd universitaire, Fribourg, Suisse 1984, p 153. 
سببا في خرؽ مبادئ متفؽ عمييا ك مقبكلة عالميا، أنظر  ال يجب أف يككف ىذا التمايز: " أبك السحمية ؼ كف يضيؿ 3

  .ائماد 153المرجع السابؽ، ص 
  Mohamed Allal Sinaceur, op. cit., p 149. 

عمر صدكؽ، دراسة في مصادر . د:  لؾنظر كذأ، .111إسماعيؿ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص  مرع. د: ظر أف  
 .33-32ص ، 1995حقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية، جكاف 

ك ليا مف الحؽ مثؿ ما عمييا  ية،فاسفإلامة االكرم ؼ لرجؿؿ اويةمسالمرأة : " ف الإلعاة السادسة مف ىذا ادنص الـت 6
 ".نسبيا  كباسميا  لة ك حؽ االحتفاظمف الكاجبات ك ليا شخصيتيا المدنية ك ذمتيا المالية المستؽ
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 يف طيااحتيا مصدرا كاإلنصاؼ العدؿ مبادئ تعد النظاـ، نفس من دائما 38 للمادة طبقا -
 العاؼبية، القانونية النظم صبيع يف موجودة اؼببادئ ىذه أف ىو فيو ريب ال كفبّا العاـ، الدكيل القانوف

. اإلسبلمي النظاـ السيما

 النظم صبيع سبثيل هبب فإنو الدكلية العدؿ حملكمة األساسي النظاـ من التاسعة للمادة طبقا -

 ُخصص حيث اإلسبلمية، الشريعة نظاـ كمنها احملكمة، يئةق تشكيل عند العامل يف الرئيسية القانونية

 . اإلسبلمية الببلد لتمثيل احملكمة يف مقعداف

 مثاؿ كأحسن اإلسبلـ، أحكاـ دبهاصبة األمر يتعلق ؼبا متجانس موقف ؽبا اإلسبلمية الدكؿ أف -

 انتقدت ؼبا ؾكذؿ النساء، ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء عبنة لتقرير رفضهم ىو ذلك على

 فكانت ،  األسرة إطار يف للنساء سبنحها اليت القليلة اغبقوؽ حيث من اإلسبلمية الدكؿ األخَتة ىذه

 . العراقي اإليراين النزاع جانب على كاضعة ، كمتضامنة نفسها الدكؿ ىذه فعل ردة

 حقوؽ ىبص فيما اإلسبلـ إىل اؼبوجهة االنتقادات كل بأف فيقوؿ  السحلية أبو ينبو كما

 حقوؽ ؼببادئ لبلمتثاؿ الفعلية باإلرادة عبلقة لو ليس سياسي سبلح عن عبارة ىي إمبا اإلنساف،

. اإلنساف

 العاؼبي اؼبؤسبر يف اإلنساف غبقوؽ الوطٍت اؼبرصد بو أدىل الذم التصريح نقدـ أف نود األخَت، يف

 حقوؽ مبادئ إثراء يف اغبنيف اإلسبلمي الدين كأنبية مكانة يربز كونو ، بفيينا اؼبنعقد نسافاإل غبقوؽ

 اإلنسانية للنزعة القرآنية القيم ؿبو رباكؿ تصورات اليـو ظهرت كقد: "بقولو اإلنساف، حقوؽ

 بػ مطالبة ةالدكيل اجملموعة فإف كعليو...  نفسها القيم ىذه ؿباربة إىل ىادفة هبا االلتصاؽ أك كالشمولية
 خصوصيات بإدماج كذلك للتقسيم اإلنساف حقوؽ قابلية كعدـ الشمولية مفاىيم كإثراء توسيع:

 غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف كتشكيل تكوين يف قبل من تشارؾ مل كحضارية ثقافية أرصدة من مستخرجة

                                                 
 .41-40ؽ، المرجع السابؽ، ص دكص رـع. د 1

 .42-41 لسابؽ، صرجع اـ، اؿكؽعمر صد. د فع لعامة لألمـ المتحدة،ا لجمعيةؿ 42رة دكماـ اؿأ 2
3 Wassyla Tamzali, op. cit., pp 23-24. 
4 Voir Smi A. Abu Sahlieh, droits de l’homme conflictuel entre l’occident et l’Islam, op. 

cit., p 55. 

Voir également : le même auteur, l’Islam et les droits de l’homme, 1er colloque inter 
universitaire de Fribourg, 1982, op. cit., p 159. 

 .  89-87ؽ، ص بطني لحقكؽ اإلنساف، مجمة حقكؽ اإلنساف، خاص بفيينا، المرجع السالكمرصد ااؿ 5
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 البلتينية اعبرمانية اؼبفاىيم عليها سيطرت اليت القرنية الثقافية للقيم كتعبَت يظهر كالذم اإلنساف

".  كاألقبلوسكسونية

 تشارؾ مل مبادئ باحًتاـ مطالبة اإلسبلمية الدكؿ كأف خصوصا الرأم، ىذا إىل صوتنا نضم إننا

: منو 25 الفقرة يف قرر قد ،1995 لسنة االجتماعية للتنمية العاؼبية القمة إعبلف كأف جهة، من كضعها يف

. أخرل جهة من ،"الشعوب كثقافات الدينيةك ةاألخبلقي القيم ـبتلف احًتاـ ضركرة"

 اؼبتعلقة اإلنساف حقوؽ مبادئ لبعض اعبزائر، فيها دبا اإلسبلمية للدكؿ اؼبستمر الرفض كأماـ

 الدكؿ ىذه أماـ يبقى مل اغبايل، الفرع يف شرحها أطلنا اليت اغبجج على رأينا كما استنادا بالنساء،

. ربفظات إبداء سول

 اؼبصادقة عند اعبزائر هبا سبسكت اليت التحفظات صحة مدل لدراسة اؼبوايل اؼبطلب خصصنا لذا

  دراستنا؟ دبوضوع كاؼبرتبطة اإلنساف حقوؽ اتفاقيات على
 

: الثـاني المطلـب

 الجنسيـن بين المسـاواة مبدأ تقـييـد قصد الجزائـر أبدتهـا التـي التحفظـات

 
: 1996 لسنة اؼبعاىدات لقانوف فيينا اتفاقية من (د) حرؼ األكىل الفقرة حسب بالتحفظ يقصد

 تصادؽ أك معاىدة توقع حُت ما دكلة تصدره تسميتو، أك صيغتو كانت أيا كاحد جانب من إعبلف"

 أحكاـ لبعض القانوين األثر تغيَت أك استبعاد بو مستهدفة إليها، تنضم أك تقرىا أك تقبلها أك عليها

".  الدكلة تلك على تطبيقها يف اؼبعاىدة

 يف الدكلية العدؿ ؿبكمة إليو توصلت كما ألهنا االتفاقيات، على التحفظات بإبداء ظبح كلقد
 اؼبتعددة منها خاصة الدكلية االتفاقيات ـبتلف إىل االنضماـ ُتسهل ، 1951 لعاـ االستشارم رأيها

.  األطراؼ

                                                 
 : تشارم فيما يتعمؽ بالتحفظ عمى اتفاقية اإلبادة الجماعية أنظر في ذلؾسييا االرأ 1

Slim Laghmani, op. cit., p 96. 
2 Voir Susane Bastid, les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, collection 

droit international, éd. ECONOMICA, Paris 1985, p 71. 
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 قد كانت اليت االتفاقيات أحكاـ بعض تطبيق عنها إلبعاد التحفظات إىل الدكؿ تلجأ ما كعادة

.  اغبسباف    يف كيكوف برأيها يؤخذ أف دكف لكن األخَتة، ىذه ؼبشركع مناقشتها أثناء رفضتها

 خصوصا اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات إىل بتحفظ تنضم اليت الدكؿ ؾبموع من اعبزائر تستثٌت ال

 كبعض فيينا اتفاقية عليها دتأؾ ضوابط ربكمو اإلجراء ىذا كاف كؼبا اؼبرأة، حبقوؽ منها اؼبتعلقة

 اعبزائرية، التحفظات صحة مدل لدراسة اؼبطلب ىذا لبصص أف ارتأينا اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات

:  األخَتة ىذه فحول كبدد أف بأس ال ذلك قبل كلكن

 اؼبرأة، حقوؽ اتفاقيات على اعبزائرية التحفظات مضموف:  األكؿ الفرع ػ

 .اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات على اعبزائرية فظاتالتح صحة مدل:  الثاين الفرع ػ

 

: األول الفــرع

 المرأة حقـوق اتفـاقيـات على الجزائريـة التحفظـات مضمــون

 
 كاؼبرتبطة اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات ـبتلف على اعبزائر أبدهتا اليت التحفظات ؾبمل إف 

:  اآلتية   النقاط حوؿ تدكر األسرة، إطار يف اؼبرأة كضعية أم دراستنا، دبوضوع

  فسخو، كعند خبللو الزكاج، عند الزكجُت كمسؤكليات حقوؽ -

 تنطبق"  عبارة تعود ما كثَتا بأنو اؼببلحظة مع كالدين، الوجداف الفكر، يف كحريتو الطفل جنسية -

". األسرة قانوف أحكاـ زبالف مل كما الجزائري القانوني النظام حدود يف اؼبادة ىذه أحكاـ

: يلي كما الثبلث النقاط ىذه على الضوء سنسلط لذا

:  الزواج تنظم التي الترتيبات على الجزائرية التحفظات -1

 التمييز بعدـ اؼبرتبطة اإلنساف غبقوؽ الدكلية االتفاقيات ترتيبات على الدكؿ من العديد ربفظ لقد

.  فسخو كعند خبللو الزكاج، عند األسرة، داخل

                                                 
1 Suzane Bastid, op.cit., p 75.  

الجريدة الرسمية التحفظات الجزائرية عمى مختمؼ اتفاقيات حقكؽ اإلنساف، بؿ ُيكتفى دائما بالذكر في في   تنشرال 2
 ـؽر ملرئاسلمرسـك اعمى سبيؿ المثاؿ، ا رأنظ مرسـك االنضماـ إلى أية اتفاقية كانت، بأف الجزائر تنضـ إلييا بتحفظ،

لى إ فظتح معىكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية الجـاـ ضـضمف افيت الذم، 1996انفي ج 22في  خرؤـؿا 51-96
 .قضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةؿية ااؽؼتا
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 من 23 اؼبادة من الرابعة الفقرة على ربفظت قد بوصفها اجملاؿ، ىذا يف استثناءا اعبزائر تشكل كمل

 صبيع على القضاء اتفاقية من 16 اؼبادة على ككذا ، كالسياسية اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد

. النساء ضد التمييز أشكاؿ

 تفسر اعبزائرية اغبكومة إف"  : يلي دبا يقضي فإنو ،4 فقرة 23 اؼبادة على ربفظاهتا نص ىبص ففيما

 حبقوؽ كاؼبتعلقة السياسية، اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من 23 اؼبادة من الرابعة الفقرة أحكاـ

.  اعبزائرم القانوين للنظاـ األساسية اؼببادئ ىبالف ال دبا الزكجُت، كمسؤكليات

 اؼبنظمة العامة اؼببادئ تلك"  الجزائري القانوني للنظام األساسية المبادئ"  بعبارة اؼبقصود إف

 اؼبادة يف التحديد كجو على كاؼبتمثلة الدستور، من األكؿ الفصل يف عليها اؼبنصوص اعبزائرم للمجتمع

 قد العبارة ىذه أف كما ، الدكلة دين اإلسبلـ رأينا كما ذبعل اليت اعبزائرية، الدساتَت ـبتلف من الثانية

.  الزكاج رابطة ينظم بصفتو اعبزائرم الشخصية كاؿاألح قانوف إىل كذلك تشَت

 قانوف إىل مباشرة فيو يشار إذ كضوحا، أكثر جاء فلقد ،16 اؼبادة على اعبزائرم التحفظ نص أما

 16 اؼبادة أحكاـ أف الشعبية الديبوقراطية اعبزائرية اعبمهورية حكومة تعلن: "  بنصو الشخصية األحواؿ

 ال االنفصاؿ كعند الزكاج أثناء الزكاج عن اؼبًتتبة اؼبسائل صبيع يف كاؼبرأة رجلاؿ بُت باؼبساكاة اؼبتعلقة
".  اعبزائرم األسرة قانوف أحكاـ مع تتعارض أف هبب

 تعترب أهنا كما اليمن، دكلة عدا ما اإلسبلمية، الدكؿ ربفظات ؿبور ىذه، 16 اؼبادة شكلت لقد

.  الميةاإلس غَت الدكؿ قبل من حىت رفضا األكثر اؼبادة

 اؼبرأة حبق اؼبتعلقة ،1979 اتفاقية من 4 فقرة 15 اؼبادة كىي اعبزائر عليها ربفظت أخرل مادة كىناؾ

 حبقوؽ مرتبط عليها اعبزائرم التحفظ ألف النقطة ىذه ربت دؾبها فضلنا حيث إقامتها، مقر اختيار يف

                                                                                                   
1 Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes la convention et le comité, op. cit., 
pp 34-35. 

، لكف حسب اعتقادنا ىي مجرد تسمية، ألنو عند التعمؽ يريةالحككمة الجزائرية عبارة عف إعالنات تفسب ىي حس ك 2
 . ؼ بأنيا تحفظات بأتـ المعنى الكممة، بكصفيا تبعد تطبيؽ بعض أحكاـ االتفاقية عميياشييا نكتؼ

3 Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 

décembre 1995, New York, 1996, chapitre IV 5, p 118. 
  .مبدأ في المادة الرابعة منواؿل ىذا عؿ 1963 كرستد  نص  دلؽ 4

  Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 87-88. 
6 Soukaine Bouraoui, les réserves des Etats parties à la convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, colloque de Tunis, op. cit., p 

30. 
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 الديبوقراطية اعبزائرية مهوريةاًف حكومة تعلن: " يلي كما نصو إذ األسرة، إطار يف الزكجة ككاجبات

 اختيار يف اؼبرأة حبق تتعلق اليت تلك سيما ال 15 اؼبادة من 4 الفقرة أحكاـ تفسَت هبب ال أنو الشعبية

 دبعٌت ، الجزائري األسرة قانون من الرابع الفصل أحكاـ مع يتعارض دبفهـو كمسكنها إقامتها مقر

. زكجها طاعة يف بواجبها مرتبط التنقل يف اؼبرأة حق أف

: األسرة داخل األطفال وضعية تنظم التي الترتيبات على الجزائرية التحفظات -2

 حرية تقيد يف ، الطفل بوضعية اؼبرتبطة اغبقوؽ ىبص فيما اعبزائر أبدهتا اليت التحفظات تنحصر

. لطفلها جنسيتها دبنح لؤلـ السماح عدـ كيف كالدين، الوجداف الفكر يف األخَت ىذا

 للطفل سبنح" اليت الطفل، حقوؽ اتفاقية من 14 اؼبادة من كالثانية األكىل الفقرة على ربفظها ففي

 للنظاـ األساسية كاؼببادئ يتماشى دبا ترتيباهتا اعبزائرية اغبكومة تفسر ،" كالدين الوجداف الفكر حرية

: السيما اعبزائرم، القانوين

 حرية تقر اليت منو 3 كاؼبادة الدكلة، دين ـاإلسبل بأف الثانية مادتو يف ينص الذم الدستور 

 كالرأم، اؼبعتقد

 أبيو دين على الطفل تربية ضركرة على ينص الذم الشخصية األحواؿ كقانوف . 

 حقوؽ نفس للنساء سبنح اليت 1979 اتفاقية من 2 فقرة التاسعة اؼبادة على ربفظا اعبزائر أبدت كما

 يسمح ال الذم اعبزائرم، اعبنسية قانوف مع تتوافق ال"  أهنا حبجة أطفاؽبا، جبنسية يتعلق فيما الرجاؿ

 اعبنسية عدًن أب من أك ؾبهوؿ أب من مولودا كاف إذا إال أمو جنسية على اغبصوؿ للولد رأينا كما

.  اعبزائر يف مولود نفسو ىو أجنيب أب كمن جزائرية أـ من اعبزائر يف مولود الولد كاف إذا أك

                                                 
 .لزكجييفابع مف قانكف األسرة الجزائرم جاء تحت عنكاف حقكؽ ككاجبات الرلفصؿ اا 1

 .ةسيرمؼتت ناعالالحككمة الجزائرية مجرد إب ىي حس ك 2

، حقكقا ككاجبات في تكجييو في ممارسة حقو بطريقة تنسجـ مع قدراتو عميولكالديف كلألكصياء القانكنيف ؿ ا تمنحكـ 3
 .المتطكرة

  Nations Unies, op cit, p 210. 
دؿ عؿا رمزارض كما لـ يعية ك مف أب أجنبي مكلكد خارج التراب الجزائرم رزائجلد مكلكد بالجزائر مف أـ لككاف ا أك 5

 .(لجزائرة امسالجفف ف قانكـ 26كفقا لممادة )ذلؾ  
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 السيما األسرة قانوف أحكاـ زبالف ال أف بشرط اؼبادة ىذه تطبيق زائريةاًف اغبكومة تقيد كما

 اغبمل ُكضع إذا ألبيو تنسبو اليت 43 كاؼبادة الشرعي، الزكاج حبكم ألبيو الولد تنسب اليت منو 41 اؼبادة

. الوفاة أك االنفصاؿ تاريخ من أشهر عشرة خبلؿ

 ىذه على ربفظات األردف تونس، مصر، كالعراؽ، اإلسبلمية، الدكؿ من العديد أبدل كلقد

. ذلك تفعل مل كالبنغبلداش كًتكيا أخرل إسبلمية دكؿ ىناؾ اؼبقابل، كيف اؼبادة

 صبايكا، كفرنسا إسبلمية، غَت دكؿ قبل من ربفظات موضوع ىذه التاسعة اؼبادة كانت كما

.  كايرلندا كريا تايلنديا،

 حبماية اؼبتعلقة اإلنساف حقوؽ اتفاقيات باتتريت ـبتلف على اعبزائرية التحفظات سبب كيعود

: الفكرة ىذه لدراسة اؼبوالية الفقرة زبصيص قررنا لذا القانوين، كنظامنا األخَتة ىذه سباشي لعدـ ، اؼبرأة

:  الجزائري القانوني النظام تخالف التي الترتيبات على الجزائرية التحفظات -3

 رأينا كما جاء دراستنا، ؼبوضوع اؼبنظمة اإلنساف كؽحق اتفاقيات ـبتلف إىل اعبزائر انضماـ إف

 الديٍت التوجو دبعٌت أم اعبزائرم، العاـ النظاـ ىبالف دبا ترتيباهتا بعض تفسر ال أف بشرط موقوؼ

 األشخاص، حبالة يتعلق فيما أحكامو كيُنظم الدستور، من الثانية اؼبادة ربدده الذم اعبزائرم للمجتمع

. األسرة قانوف

 على القضاء اتفاقية من الثانية اؼبادة على حىت ربفظت قد اعبزائرية اغبكومة قبد ذلك من كأبعد

 ىذا يف فيها األطراؼ الدكؿ التزامات ألىم ملخصا تعترب اليت النساء، ضد التمييز أشكاؿ صبيع

 األسرة قانون مع تتعارض مل ما اؼبادة ىذه أحكاـ لتطبيق مستعدة" بأهنا دائما بالتصريح ، اجملاؿ

". الجزائري

 اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات ـبتلف أحكاـ تفسَت هبب بأنو دائما كتأكد تعود اعبزائرية التحفظات إف

 عليو؟ اؼبًتتبة اآلثار ىي كما ترل يا ذلك فلماذا اعبزائرم، الشخصية األحواؿ قانوف ضوء على

                                                 
  Soukaine Bouraoui, op. cit., p 30 

 2.كف محكر دراستنا في الفقرات المكاليةستؾ ا، ألنو1997المادة الثانية مف اتفاقية  لؿع اقظص تحؼفؿ نتعرض لـ

 :أنيا المادة التي تحدد التزامات الدكؿ في مجاؿ حماية حقكؽ المرأة، أنظر في ذلؾ  ىذه عمى ة الثانيةاديؼ الـتؾ 3
Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes la convention et le comité, op. cit., pp 

35. 
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 أم معينة، مواد على نصبت ألهنا مرتقبة كانت األخرل، اإلسبلمية الدكؿ أك اعبزائر ربفظات إف

 األحواؿ ؾباؿ التحديد كجو كعلى اإلسبلمية، الشريعة مقتضيات مع تتوافق ال اليت األحكاـ على

.  الشخصية

 رفضها لتربير ذريعة كمجرد اإلسبلمية الدكؿ قبل من يستعمل اإلسبلـ بأف ، البعض كيعترب

 غَت اغبقيقة كأف اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات ـبتلف هبا جاءت اليت كالرجاؿ النساء بُت اؼبساكاة تطبيق

 ال اليت كالتقاليد العادات يف يكمن اعتقادىم، حسب التحفظات، ؽبذه اغبقيقي السبب ألف ذلك،
. الدكؿ ىذه فيها تتخبط زالت

 مادة اعتبار على اإلسبلمية الدكؿ إصباع عدـ يقولوف، ما على كدليل الكتاب، ىؤالء كيقدـ

 الوحيدة ليست أهنا أخرل جهة كمن جهة، من موحدة غَت ربفظاهتا إذ اإلسبلـ، لتعاليم ـبالفة معينة

 قبل من رفضا األكثر اؼبواد ىي ،1979 اتفاقية من 16 ،9 ،11 ،5 فاؼبواد اؼبواد ىذه على التحفظ يف

.  اإلسبلمية الدكؿ تدعيها اليت اغبجج نفس تقدـ ال أهنا مع اؼبسلمة، غَت حىت الدكؿ

 اليت اإلنساف حقوؽ اتفاقيات ؾبمل أف شرحها، لنا سبق اليت بالصيغة اعبزائرم التحفظ عن ينتج

 سبيل كعلى اعبزائرم، القانوين النظاـ يقتضيو ؼبا كفقا تطبق الكيفية، هبذه اعبزائر إليها انضمت

 إذا االنضماـ ىذا مغزل عن التساؤؿ إىل بالكثَت دفع فبا األسرة، قانوف أحكاـ مع سباشيا التحديد،

 ؟ جوىرىا من االتفاقية تفرغ  عامة بتحفظات مرفقا افؾ
 الشكل كهبذا اجملاؿ ىذا يف اعبزائرية التحفظات ىل ىو كبن، انتباىنا يلفت الذم السؤاؿ أما

:    اؼبوايل الفرع يف عليو اإلجابة سنحاكؿ ما ىذا ؟ صحيحة

 

: الثـاني الفــرع

 المـرأة حقـوق اتفـاقيـات علـى الجزائريـة التحفظـات صحـة مـدى

 

                                                 
1 Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 85. 
2 Voir Soukaina Bouraoui, op cit., p 3 . 
3 Soukaina Bouraoui, op cit., p 30 – 35. 

 .1979اقية ق الحاؿ بالنسبة لمتحفظ الجزائرم عمى المادة الثانية مف اتؼليا ىك عكـ 4
  Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 86-87. 



  2000حقوق املرأة في التشريع الجزائري لعام   -سرور طالبي املل . د

 

  132 

: يف كاؼبتمثلة  طرؽ بعدة التحفظات اؼبرأة حقوؽ اتفاقيات نظمت لقد
 ؾباؿ يف كتطبق التحفظات بكل تسمح اليت 1953 لسنة للمرأة السياسية اغبقوؽ اتفاقية . 

 الدكؿ بُت نافذة غَت االتفاقية ذبعل اليت la règle Panaméricaine اإلمَتكانية القاعدة االعًتاض

 .(السابعة اؼبادة) اؼبعًتضة كالدكؿ ةاؼبتحفظ

 ربفظ موضوع تكوف أف يبكن ال اليت اؼبواد تستثٍت اليت 1957 لعاـ اؼبتزكجة اؼبرأة جنسية اتفاقية . 

 .(الثامنة اؼبادة) اؼبعاىدات لقانوف فيينا اتفاقية إىل االعًتاضات تنظيم كربيل

 .(التاسعة اؼبادة) التحفظات إبداء سبنع اليت 1960 لسنة التعليم ؾباؿ يف التمييز على القضاء اتفاقية . 

 .التحفظ تنظم مواد فيها ليس اليت 1962 لسنة الزكاج ؾباؿ يف الرضاء اتفاقية . 

. (2فقرة 28 اؼبادة) كغرضها، ؼبوضوعها اؼبنافية التحفظات إبداء سبنع فإهنا ،1979 اتفاقية أما . 

: يف تنحصر قبدىا للمرأة، حقوقا تقر اليت االتفاقيات على اعبزائرية التحفظات إىل كبالرجوع
 نصت اليت العامة القواعد إىل الرجوع بنا فيجدر التحفظ، ينظما مل اللذين الدكليُت العهدين -

.  العهدين ىذين غرضك بموضوع اؼبساس عدـ يف كاؼبتمثلة ،1969 لسنة فيينا اتفاقية عليها

 لموضوعهما اؼبنافية التحفظات منعتا اللتاف ،1979 كاتفاقية الطفل حقوؽ اتفاقية كعلى -

 . غرضهماك

 البحث بنا هبدر اعبزائرية، التحفظات صحة مدل أم اؼبطركح السؤاؿ على للجواب فإنو كبالتايل

 ؟ االتفاقيات ىذه كأغراض مواضيع زبالف األخَتة ىذه كانت إذا ما عن
:  المرأة حقوق اتفاقيات وغرض لموضوع الجزائرية التحفظات مخالفة مدى -1

 من للحد  الدكلية االتفاقيات ـبتلف عليو ترتكز الذم"  الغرض"  أك"  الموضوع"  معيار إف

 الشهَت االستشارم رأيها يف الدكلية العدؿ ؿبكمة ابتكار من األمر حقيقة يف ىو التحفظات، سيف

                                                 
  Soukaina Bouraoui, op cit., p 29. 

 :نظر في ذلؾ أ ،(ج)رؼ ح 19لمادة ا 2
Philippe Bretton, travaux dirigés de droit international public et de relations 

internationales, commentaire de textes, note de synthèse, cas pratiques, dissertation, 
imprimerie LUSSAUD, Paris mai 1991, pp 117-118. 

 .الطفؿ حقكؽة قيف اتفاـ 51/2ة ادظر الـأف 3
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 جريبة كقمع بالوقاية اػباصة 1948 اتفاقية على التحفظات بصحة ؽكاؼبتعل ،1951 مام 28 يف اؼبؤرخ

.  اعبماعية اإلبادة

" غرضا" أك" موضوعا" يعترب ما تقدير يف الدكؿ أماـ كاسعا اجملاؿ اؼبعياراف ىذاف يًتؾ كلكن

. ما التفاقية

 الذم الشيء كتردد، بصعوبة القضية تلك يف تقبلونبا قد الدكلية العدؿ ؿبكمة قضاة قبد لذا

. باغبكم مرفقة ، Avis Dissidents مضادة أراء طبسة كجود سبب يفسر

 دقيقاف، كغَت موضوعياف غَت اعتربهتما إذ الدكيل، القانوف عبنة قبل من اؼبعيارين ىذين انتقد كما

 األمم أجهزة كل فيو أعفت  قرارا اؼبوقف، ىذا على إجابة اؼبتحدة لؤلمم العامة اعبمعية فأصدرت

 البتة على يزعج مل األمر كىذا تصرفاهتا مسؤكلية للدكؿ بذلك تاركة معنانبا، يف البحث من اؼبتحدة

. االرتياح من بكثَت اسُتقبل العكس على بل األخَتة، ىذه

 غَت الطبيعة إىل اؼبتحدة، لؤلمم العامة اعبمعية قبل من القرار ىذا مثل صدكر سبب كيرجع

 معينة، اتفاقية كراء الدكؿ من فبكن عدد أكرب صبع الضركرم من كاف إذ الدكيل، للمجتمع ذبانسةامل

 . الًتتيبات بعض أحكاـ كتقييد ربفظات بإبداء ؽبا بالسماح إال ذلك يتسٌت كلن

 موضوع أك غرض" يعترب قد ما ألنو جوىرىا من االتفاقيات اإلمكانية ىذه تُفرغ قد لكن

. جائز كالعكس أخرل، عند كذلك يعترب ال قد ما لدكلة بةبالنس" االتفاقية

 من 14 اؼبادة كال كالسياسية، اؼبدنية باغبقوؽ اػباص الدكيل العهد من 23 اؼبادة ال أنو اؼبؤكد من

 ترقياف ال متفرقة ترتيبات ؾبرد ألهنما االتفاقيتُت، ىاتُت كغرض موضوع تشكبلف الطفل حقوؽ اتفاقية

. االتفاقيتُت ىاتُت جوىر ااعتبارىم مستول إىل

 موضوعها اعتبار يبكن فردبا ، النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء التفاقية بالنسبة أما

 كالرجاؿ النساء بُت اؼبساكاة مبدأ ربقيق على فيها األطراؼ الدكؿ كحث تشجيع حوؿ يدكراف كغرضها

                                                 
  Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118. 
  Slim Laghmani, op. cit., p 97. 

  :ؾ ذؿظر في ، أف1952 نفيجا 12في  مؤرخاؿ 598 (VI)قـ قرار راؿ 3
Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118. 

مدل مساس تحفظ ما بمكضكع ك غرض  مؼ رظفاء اؿضد النس زييتـاؿلجنة القضاء عمى جميع أشكاؿ  يع تستطال  
ق أماـ ىذه ىذعرض قضايا ؾتأنو لـ  الدكلية، إال لعدؿىذه االتفاقية، إذ يرجع الفصؿ في ىذه المسألة إلى محكمة ا
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 الوثيقة االتفاقية ىذه تعترب يقاؿ كما إذ داخلية،اؿ قوانينها يف اؼببدأ ىذا على كالنص اجملاالت شىت يف

.  اعبنسُت بُت اؼبساكاة لتكريس النموذجية الدكلية

 تنادم 1979 اتفاقية كوف بشيء تفيدنا ال فإهنا ما، حد إىل صحيحة الرؤية ىذه كانت إذا

 ربليلنا يف نايساعد قد فالذم ، فيها مادة أخر غاية إىل ديباجتها من اعبنسُت بُت اؼبساكاة بتحقيق

 بذلك؟ القياـ يبكن فهل االتفاقية، ىذه لب اعتبارىا يبكن معينة مواد ربديد ىو ىذا،

 بو تقدمت الذم التحليل عادا فيما بالذات، القضية ىذه تناقش دراسات إهباد من نتمكن مل
. االتفاقية ىذه على الدكؿ ربفظات مناقشة دبناسبة عابرة، بصفة  اؼبتحدة األمم

 تضع رأينا كما اليت الثانية، اؼبادة ىي 1979 اتفاقية يف مادة أىم فإف اؼبتحدة، مماأل كحسب

. كغرضها ؼبوضوعها خرقا يعترب إذف عليها فالتحفظ الدكؿ، عاتق على التزامات

 تطبيق قيدت قد اعبزائرية اغبكومة بأف نرل االتفاقية، ىذه على اعبزائرية التحفظات إىل كبالرجوع

 عبارة ، اؼبتحدة األمم نظر كجهة من السلوؾ ىذا كيعترب األسرة، قانوف كأحكاـ يتماشى دبا اؼبادة ىذه

. النساء ضد التمييز أشكاؿ  صبيع على القضاء اتفاقية كغرض دبوضوع يبس ربفظ عن

 من بو بأس ال عددا قبد إذ اؼبادة، ىذه على ربفظت اليت الوحيدة الدكلة اعبزائر ليست كلكن

 اغبالة؟ ىذه يف العمل فما ، ؾبذؿ قاـ قد الدكؿ

 ؼبا كفقا عليها باؼبعارضة ؽبا تتصدل أف إال التحفظات، ىذه مثل تتقبل ال اليت الدكؿ أماـ يبقى ال
:  يلي كما الوسيلة ىذه دراسة إىل اآلف ننتقل سوؼ لذا ، اؼبعاىدات لقانوف فيينا اتفاقية يف جاء

                                                                                                   
 Nations Unies, discrimination à l’égard des femmes, la convention et:    األخيرة، أنظر في ذاؾ

le comité, op. cit, pp 34-35.  
  Wassyla Tamzali, op. cit., p 21. 

ائية، مف تصديؽ، دخكؿ ىذه جرمكر اإلاألتعمؽ بت (30لى إ 25مف ) مكادمنيا، ألف باقي اؿ 24ية المادة غاإلى  مأ 2
 .اذؼالف االتفاقية حيز

  Nations Unies, ibidem. 
  Ibidem. 

 : يتفعف شبكة االنتر... ماس، زلندا الجديدة بومصر، ليبيا، : كؿ منيا د ىي عشرك 5
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: http : // www.unhchr.ch 

 .19لمادة ا 6
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: الجزائرية التحفظات على المعارضة في المرأة حقوق اتفاقيات في األطراف الدول حق -2

 اليت للتحفظات للتصدم ما، اتفاقية يف األطراؼ الدكؿ تستعملها قانونية كسيلة االعًتاض يعترب

. ترفضها

 موضوع كاعتبارىا الًتتيبات بعض أنبية مدل كشف يف التحفظات على االعًتاض يساىم كقد

 .الدكلية االتفاقيات غرض أك

 باألمانة اػبارجية الشؤكف دبكتب االتفاقيات فرع قبل من ُقدـ قانوين رأم اؾىن الصدد، ىذا كيف

 اتفاقية موضوع أك بغرض يبس ما ربفظا بأف اعتبار يبكن: "  أنو على ينص  اؼبتحدة لؤلمم العامة

 الدكؿ من األقل على (3/2) ثلثي قبل من اعًتاضا يلقى ؼبا العنصرم، التمييز أشكاؿ كل على القضاء

".  فيها راؼاألط

 كاف إذا ما لتقدير اؼبعيار ىذا دبثل النساء ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية تزكدنا مل

. كغرضها ؼبوضوعها ال أـ مطابقا ما ربفظ

 ثبلث إال ،1979 اتفاقية من الثانية اؼبادة على اعبزائرية التحفظات تقابل مل أنو ذلك إىل أضف

. كالنركيج ىولندا انيا،أمل من كل قبل من اعًتاضات

 التجديد، كجو على اعبزائر إىل موجهة تكن مل الثبلث الدكؿ ىذه اعًتاضات فإف ذلك من كأبعد

 .اؼبادة ىذه على ربفظت اليت الدكؿ كل إىل بل

 عبلمة السكوت" بأف تقضي اليت للقاعدة كامتثاال سكتت، فقد األخرل، األطراؼ الدكؿ أما

.  . ؽبا قبوؽبا دبثابة اعبزائرية التحفظات على خَتةاأل ىذه سكوت فإف ،"الرضا

 كالدكلة اؼبتحفظة الدكلة بُت النفاذ حيز االتفاقيات دخوؿ على تؤثر ال االعًتاضات أف كما

. ذلك عكس رظبية بطريقة األخَتة ىذه أعلنت إذا إال اؼبعًتضة

 فيما الدكؿ بُت العبلقات تنظم ال ،1979 اتفاقية فيها دبا اإلنساف، حقوؽ اتفاقيات كانت كؼبا

 ال اجملاؿ ىذا يف االعًتاضات فإف ذباكزاهتا، من الدكؿ تلك رعايا حقوؽ غبماية كجدت كإمبا بينها،
.  بشيء اؼبتحفظة الدكؿ تضر

                                                 
  Voir Hafidha Chekir, les réserves de la Tunisie, dans colloque de Tunis, op. cit., pp 53-

54. 
  Susane Bastid, op. cit., p 72. 
  Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 83. 
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 إليها سبتثل أف هبب جدا، مهمة أخرل دكلية قاعدة ىناؾ فإف النتيجة، ىذه إىل توصلنا رغم كلكن

  عدـ على تنص حيث اؼبعاىدات، لقانوف فيينا اتفاقية من 27 اؼبادة هبا جاءت الدكؿ، كسائر اعبزائر

.  ما معاىدة تنفيذ عدـ لتربير الداخلي القانوف بأحكاـ االستظهار جواز

 على مكرر 4 فقرة الثالث اعبزء يف قضت اإلنساف غبقوؽ العاؼبي للمؤسبر النهائية اغبصيلة أف كما

 الصكوؾ على تبديها ربفظات أم مدل ربديد يف تنظر أف على الدكؿ العاؼبي اؼبؤسبر يشجع: " يلي ما

 كأف اإلمكاف قدر كضيقة دقيقة بصورة ربفظات أم صيغة تضع كأف اإلنساف، حبقوؽ اؼبتعلقة الدكلية

 أم بانتظاـ تستعرض كأف منها، كالغرض الصلة ذات اؼبعاىدة موضوع مع يتناىف ال منها أينا أف تكفل

  ". سحبها بقصد ربفظات

                                                 
  Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 90. 

 .111 السابؽ، ص جعم لحقكؽ اإلنساف، خاص بفيينا، المرطفمرصد الكاؿ 2
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 حقوؽ اتفاقيات على اعبزائر أبدهتا اليت كللتحفظات اعبزائرم اؼبشرع إوباء ؼبصدر تعرضنا ما بعد

: اآلتية اؼببلحظات إبداء يبكن اؼبرأة، حقوؽ حبماية اؼبتعلقة اإلنساف

 األحواؿ لقانوف أساسي مصدر اإلسبلـ أف إىل توصلنا فلقد األكىل، النقطة ىبص فيما -1

 .رماعبزائ الشخصية

 من سبكنا"  الرجاؿ؟ مع مساكاة للنساء يضمن اإلسبلـ ىل" مفاده الذم السؤاؿ على كلئلجابة

 حملاربة البعض بو يستدؿ الذم"  التمييز"  ك"  التفاكتات"  إذ ذلك، ؽبن يضمن بالفعل أنو على التأكيد

 بعض فيها زببطت لتقاليد راجع أك األخَت، ىذا فهم لسوء نتيجة إال ىو ما الكرًن، الدين ىذا

. كذلك ؾبتمعنا على ينطبق األمر كىذا دينيا، مصدرا ؽبا بأف منها اعتقادا اجملتمعات

 إىل خلصنا اإلنساف، حقوؽ ذبزئة كعدـ عاؼبية مبدئي مواجهة يف اإلسبلـ مسألة ىبص كفيما

 مبادئ يف ديناؿ ىذا تعاليم كدمج اإلسبلمية، الدكؿ سبيز احًتاـ الدكيل اجملتمع على هبب أنو اعتبار

. األخَتة ىذه عاؼبية عن اغبديث حينئذ يبكن لكي اإلنساف حقوؽ

 اإلنساف حقوؽ اتفاقيات شىت إىل انضمامها حُت اعبزائر أبدهتا اليت التحفظات ىبص فيما أما -2

 نظامنا مع األخَتة ىذه أحكاـ بعض سباشي عدـ إىل دائما راجعة بأهنا الحظنا اؼبرأة، لوضعية اؼبنظمة

. انوينالق

 التحفظات ـبالفة عدـ" معيار ألف صحيحة، غَت التحفظات ىذه بأف قبـز أف نستطيع مل كلكن

 مل اعبزائر كألف جهة، من الكاؼ بالقدر كاضح غَت معيار رأينا، كما ،"االتفاقيات كغرض ؼبوضوع
 قبل فـ كبَتة معارضة يلقى مل ىذا سلوكها أف كما التحفظات، أبدت اليت الوحيدة الدكلة تكن

. أخرل جهة من الدكيل، اجملتمع

 يف اؼبرأة غبقوؽ خاصة نظرة ؽبا األخرل، اإلسبلمية الدكؿ مثل اعبزائر بأف األخَت يف يستخلص
 كترددىا العامة، اإلنساف حقوؽ اتفاقيات إىل السريع انضمامها يفسر الذم الشيء األسرة، إطار

 إىل باالنضماـ دائما تنتهي إذ لؤلفراد، الشخصية ةللحاؿ تتعرض اليت الدكلية اتفاقيات إىل باالنضماـ

.  االتفاقيات تلك أحكاـ أثار تطبيق بإبعاد ؽبا تسمح ربفظات بإبداء األخَتة ىذه

                                                 
  N. Saadi, op. cit., pp 28 – 33. 
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: خـــاتمـــــة

 اتفاقيات مع كمقارنتها النساء، بوضعية اؼبتعلقة اعبزائرية القوانُت ـبتلف لًتتيبات تصفحنا بعد

 تلك مع متطابقة كوهنا ، بالثنائية سبتاز بأهنا القوؿ إىل خلصنا اجملاؿ، ىذا يف اإلنساف حقوؽ

 االجتماعية االقتصادية السياسية اؼبدنية اغبقوؽ ؾباؿ يف حقوقهن كامل النساء كسبنح االتفاقيات

. األسرة داخل النساء بوضعية األمر يتعلق ؼبّا معها متطابقة غَت ىي بينما كالثقافية،

 اإلنساف حقوؽ اتفاقيات إىل السريع اعبزائرم االنضماـ سبب يفسر ىذا زائرماًف السلوؾ إف

 إىل االنضماـ كرفضها كالثقافية، االجتماعية االقتصادية السياسية اؼبدنية باغبقوؽ اؼبرتبطة أك العامة

 الزكاج، قبوؿ كاتفاقية اؼبتزكجة، اؼبرأة جنسية كاتفاقية األسرة، داخل النساء حبالة اػباصة اتفاقيات

. 1979 كاتفاقية النقطة ىذه إىل بكثرة تتعرض اليت االتفاقيات إىل االنضماـ يف كترددىا

 نظر كجهة من ؿبمية الشخصية، األحواؿ عدا فيما ببلدنا، يف اؼبرأة حقوؽ أف إىل توصلنا أننا كما

. الواقع أرض إىل رجعنا إذا كمنتهكة القانوف

: نقترح كهذه وضعية وأمام

 فيها حظيت اليت اجملاالت يف الواقع أرض على كالنساء الرجاؿ بُت اؼبساكاة ربقيق رةضرك:  أوال

:  اآلتية اجملاالت بالذكر كلبص قانونيا، باؼبساكاة األخَتة ىذه

 باشًتاط إال ذلك يتسٌت كلن للنساء كفعالة حقيقية مشاركة ربقيق هبب السياسي، ؾباؿ يف /1

 يف الرجاؿ مع اؼبساكاة قدـ على كمشاركتهن القرار أخذ مناصب يف النساء من معينة نسبة تعيُت
.  االنتخابية القوائم يف كبالعدؿ ترشيحهن طريق عن االنتخابية، العمليات

 ىذا يف قوانيننا كأف خصوصا للنساء السياسية اغبقوؽ اتفاقية إىل اعبزائر نظمت لو كببذ أننا كما

 .سبييزية غَت رأينا كما اجملاؿ

                                                 
تمييز اؿ شكاؿأ ل جميععؿ ءانة القضجنفس ما تكصمت إليو الحككمة الجزائرية في تقريرىا االبتدائي لؿ لىصمنا إتك 1

 .12 ص ،النساء المرجع السابؽ ضد

عمؽ بالنساء، أنظر تالـ ،بالشعكنساف ك رتكككؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلب مشركع مف (أ) رةفؽ 9 ةادظر الـأف 2
  كذلؾ

Rapport de la commission, femmes et politiques, dans l’actes de l’atelier femmes et 

développements, op. cit., pp 338-339. 
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 ذلك يكوف كلن باؼبدارس، االلتحاؽ من اإلناث حرماف بعدـ األكلياء إلزاـ الثقايف، اؼبيداف يف /2

:   أم البلزمة الظركؼ ؽبن بالتوفَت إال فبكنا

 كسائل زبصيص اإلمكانيات، تسمح مل إف أك السكنية، اجملمعات من ريبةؽ مدارس بإنشاء ػ أ

. التبلميذ لنقل

 تعلم سبيل يف باإلناث التضحية إىل األكلياء يضطر ال لكي التمدرس، تكاليف زبفيض ػ ب

. الذكور

 لكي إذ إجباريا، االبتدائي التعليم هبعل الذم الدستورم اؼببدأ ىبرؽ من على عقوبات توقيع ػ جـ

 ؼبعاقبة قانونية ترتيبات ربسب بل فقط، عليو بالنص نكتفي أال هبب أكثر، ؿبًـت اؼببدأ ىذا يكوف

. اؼبادية منها خاصة تربيراتو، اغبرماف لذلك يكوف أف دكف التعلم من بناهتم وبرموف الذين األكلياء

 الذكور، كحىت البنات عدد إحصاء يف االجتماعيوف اؼبساعدكف يلعبو قد الذم الدكر يظهر كىنا

 ؼبتابعة الضركرية، اإلجراءات بازباذ تتكفل لكي اؼبعينة السلطات إىل كتبليغو اغبق، ىذا من احملركمُت

. اؼبدارس إىل أبنائهم إرساؿ بغرض البلزمة، كاإلمكانيات الوسائل ؽبم بالتوفَت مساعدهتم، أك األكلياء

 بات كأنو كثَتا، الوقت ذباكزه قد ، ببلدنا يف الًتبية قطاع ينظم الذم القانوف بأف نرل كأخَتا، ػ د

. األخَتة األعواـ يف طرأت اليت كاؼبستجدات يتماشى دبا تعديلو الضركرم من

 فإف األخرل، القوانُت مع مقارنة الطليعة يف تعترب كلو اعبزائرية القوانُت فإف العمل، ؾباؿ يف أما /3

 النقطة ىذه يف نقًتح إذ الريفية، اؼبرأة بوضعية مرتبطة كىي تتجاكزىا، أف نأمل النقائص بعض ىناؾ

:  بالذات

 امتبلؾ من بتمكينهن العمل قوانُت ـبتلف يف العامبلت من الفئة ؽبذه خاصة ضباية تقرير ػ أ

. ؿباصيلها كجناية إدارهتا، األراضي،

 الفبلحية اؼبعدات ؽبن كالتوفَت االقًتاض سبل ؽبن كالتسهيل مادية، دبساعدات تزكيدىن ػ ب

 .اؼبتطورة

 األحواؿ قانوف بتعديل إال فبكنا ذلك يكوف كلن األسرة، إطار يف للنساء أفضل ضباية تقرير:  ثانيا

 الشريعة أحكاـ تعكس ال لكوهنا اؼبرأة حق يف كاضحا سبييزا تقيم اليت اؼبواد كحذؼ الشخصية

: لذا الرجعية، تقاليدنا نتاج ىي بل اإلسبلمية

                                                 
 . رذؾالؼ اؿس 35-76قـ ألمر را 1
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 قوانُت عدة أك علمانيا، الشخصية لؤلحواؿ قانونا كضع هبب بأنو مفاده الذم الرأم نرفض /1

 بضركرة يؤمنوف فبن كبن بينما ، غباجاهتم األنسب القانوف الختيار مفتوحا اجملاؿ للمواطنُت  تاركُت

. العصر ؼبقتضيات كفقا اإلسبلـ يف النساء حبق اؼبتعلقة كراألـ بعض يف االجتهاد

 أكثر االشًتاط، يف الزكجُت حبق اؼبتعلقة الشخصية، األحواؿ قانوف من 19 اؼبادة تصبح لكي /2

:  باالشًتاط للنساء فيها يسمح اليت النقاط ػ اؼبثاؿ سبيل على ػ بتوضيح تعدؿ، أف نقًتح فعالية،

 للنساء يعطي فبّا زكجها، عليها يتزكج أف رفض أك العمل، منفرد، جيزك مسكن اشًتاط يف كحقها

. فيها االشًتاط يستطعن اليت اؼبسائل عن أحسن فكرة الزكاج، على اؼبقببلت

 لشركط الزكج يبتثل لكي اؼبادة ىذه على اإللزامي اعبانب إضفاء الضركرم من بأنو نرل أننا كما

. الزكجة

 يقرأ أف قانونيا اؼبؤىل اؼبوظف أك اؼبوثق تلـز فقرة إضافة الضركرم من أنو نرل ذلك، من كأبعد

. الًتتيبات ىذه ىبالفوا ؼبن عقوبة كإقرار الزكاج، عقد يتمّ  أف قبل الزكجُت على اؼبادة ىذه

 السابقة الزكجة إعبلـ يصبح حبيث الثامنة، اؼبادة تعدؿ بأف نقًتح الزكجات، تعدد ىبص فيما /3

 السبب أف من قانونيا اؼبؤىل اؼبوظف أك اؼبوثق ربقق كضركرة الزكاج، إلسباـ ياشكل شرطا كالبلحقة

 عليو أنو كما عليهن، الزكاج عدـ يشًتطن مل السابقات الزكجات كأف متوفرا، الزكاج إلعادة الشرعي

. الزكاج إلعادة الكافية اؼبادية اإلمكانيات لو الزكج أف من التحقق

 بل فقط، لؤلباء قررت قد اإلسبلـ يف الوصاية بأف نرل ال بناء،األ على الوصاية ىبص فيما /4

 اغبق، هبذا التمتع من النساء غبرماف ضركرة قبد ال لذا ، أطفاؽبن على حقوؽ ؽبن كذلك األمهات

 األـ بُت األبناء على الوالدين سلطة بتقسيم األسرة قانوف من 87 اؼبادة تعديل إذف األمر فيستدعي

.  كاألب

                                                 
 :التقرير الدكرم الجزائرم سبة فحص افـب فااإلنسنة حقكؽ قدـ بو أحد خبراء لجت ذماؿلؾ الرأم ذ نظر فيأ 1

Comité des droits de l’hommes, 63éme session, 20 et 21 Juillet 1998, tiré par 

l’Internet :Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : 
http://www.unhchr.ch 

 .في بالدنا لت الدينيةمؿؽألؿ خاصة ترتيبات ال نرفض فكرة تقرير افأفك ؿك 2

 .الكالية عمى الزكاجا يما عدؼ 3

 .100  –98ؽ، ص بجع السارجب كفتيحة عقاب، الـرنادية ب: لؾذ نظر فيأ 4
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 التذرع يبكن ال إذ ألطفاؽبن، كجنسيتهن اظبهن منح يف النساء غبق بالنسبة الشيء نفس

 كغَتىا ػ اؼبسائل ىذه يف كالرجاؿ النساء بُت يبيز ال اإلسبلـ إذ اغبق، هبذا التمتع من غبرماهنن باإلسبلـ

 ػ
 األبناء، يرث ما نصف للبنات اإلسبلـ منح سبب شرحنا كأف لنا سبق اؼبَتاث، ىبص فيما /5

 األحواؿ قانوف يف مادة إضافة الضركرم من بأنو نرل لذا عليهن، بالنفقة ىؤالء كاجب يف اؼبتمثلك

 يف اغبق ؽبن كالضماف عليهن، بالنفقة اإلناث، من أكثر كرث الذم الذكر أك العاصب ذبرب الشخصية
. مبسطة قضائية إجراءات دبوجب بالنفقة حقوقهن طلب

 للدكلة تابعة مؤسسة بإقامة يطالبوا ؼبن صوتنا نضم الطبلؽ، قةنف يف النساء غبق بالنسبة أما /6

 أك السابقُت، أزكاجهن من اسًتجاعها على القدرة مع اؼبطلقات، النساء إىل النفقات دفع هبدؼ

 طوؿ إىل معرضات النساء يبقى ال لكي مباشرة الزكج راتب من أك حساب من تلقائي خصم إنشاء

.  حقوقهن لتحصيل مكلفة ضائيةؽ إجراءات ازباذ أك االنتظار،

 تصرؼ عن عبارة اغبضانة، حبق يتمتعن أهنن مع الزكجي اؼبسكن من النساء حرماف بأف نعترب /7

 أنفسهم إهباد جراء من كأمهاهتم األطفاؿ ؽبا عرضة يكوف اليت الوخيمة لؤلضرار نظرا مدركس، غَت

 اؼبسكن تقرير الضركرم من بأنو نرل لذا ،إيوائهم يقبل من مع بالعيش متضايقُت أك الشارع يف مرميُت

. اغبضانة لو ؼبن الزكجي

 اؼبرتبطة اإلنساف حقوؽ اتفاقيات أحكاـ بعض على اعبزائرم للتحفظ ضركرة نرل ال أننا كما /8

 القضاء اتفاقية من 16 كاؼبادة ،4 فقرة 15 كاؼبادة التاسعة، اؼبادة من الثانية الفقرة منها خاصة دبوضوعنا،

 خرقا تشكل ال اؼبواد ىذه يف عليها اؼبنصوص اؼببادئ ألف النساء، ضد التمييز أشكاؿ يعجم على

.  اإلسبلـ ألحكاـ

                                                 
التقرير  ف،سافالمرصد الكطني لحقكؽ اإل:  لؾنظر كذأ 38-37ابؽ، ص ساؿ عجمرب كفتيحة عقاب، اؿرجادية بف 1

 .109ص ، 1994/1995السنكم 

نفس الحقكؽ ك المسؤكليات " ر تؽألنيا ، 16فقط مف المادة  (ج)عمى الفقرة األكلى حرؼ إبداء التحفظ ف اف يمؾؾ 2
ف ـ 72-66الزكجيف في اإلسالـ، أنظر ص،  مفؽ لنا كأف بينا حقكؽ كمسؤكليات كؿ د سبكنحف ؽ" أثناء الزكاج 

 .إلسالـا ـاؾحؼ أ تخاؿال 16ذلؾ كؿ فقرات المادة ا عدا لكف فيـ ا،بحثف
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 حقوؽ عبنة أماـ اعبزائرية اغبكومة بذلك كعدت كما التحفظات ىذه يف النظر يعاد أف كنأمل 

.  اؼبرأة

 بأف الذكر مع عليها، ؽاؼبصاد االتفاقيات تنشر ؼبا اعبزائرية السلطات سلوؾ نستغرب أننا كما

. التحفظات ىذه مضامُت كال اؼبواد، ىذه ربديد دكف موادىا، بعض على ربفظت قد اعبزائر

 ببلدنا قبل من عليها اؼبصادؽ لبلتفاقيات الكامل النص اؼبعنية اؽبيئات تنشر أف األفضل من لذا

 لقرار كفقا الداخلي، كفالقاف يف إدراجها إطار يف التفسَتية، التصروبات أك التحفظات نص ككذا

.  االتفاقيات ىذه أحكاـ تطبيق القاضي يستطيع لكي ،1رقم الدستورم اجمللس

 ليشمل عضويتو توسيع الضركرم من بأنو نرل الدستورم، اجمللس على اغبديث بصدد ككبن /9

 تطبيقها رفض الجتناب عليها اؼبصادؽ اؼبعاىدات دستورية يف البت يف تساىم لكي دينية شخصيات

. لئلسبلـ ـبالفتها حبجة

 الدستور مبادئ بانتهاكات الدستورم اجمللس إخطار ؽبا وبق اليت اعبهات توسيع نقًتح أننا كما

 مع يوميا تتعامل اليت اؼبؤسسة بوصفو اإلنساف، غبقوؽ الوطٍت اؼبرصد بإضافة ، اإلنساف حقوؽ مث كمن

. حقهن يف تقع اليت االنتهاكات جراء النساء منهم خاصة طنُتاؼبوا كمشاكل شكاكل

 منها خاصة اإلنساف حقوؽ غبماية طريقة أفضل أف على التأكيد إال يسعنا ال كأخَتا،:  ثالثا

 بطريقة تعمل مؤسسات كإنشاء اغبقوؽ، ىذه على يدكس ؼبن عقوبات تقرير ىي النساء، حقوؽ

 أفضً أْ وّب ٚضؼ١زٙٓ، رزبثغ ، اؼزشبض٠خ جهات كمجرد ليس فعالة

 ئطالػٙٓ ٚ اٌّٛاطٕبد ا٘زّبَ ٘ٛ اٌحمٛق ٘صٖ ٌزٕف١ص ضّبْ
 .رؼ١ٕٙٓ اٌزٟ اٌمٛا١ٔٓ ػٍٝ

  

                                                 
1 Observation finales du CEDAW, Algérie : 27 janvier 1999, CEDAW/ C/ 1999/ I / L.1 / 

add :2 (Concluding observations/ comments),p3. 
2 Voir Ahmed Laraba, chronique de droit constitutionnel Algérien, 1989 – 1994, revue 
IDARA, volume 1, 1995, pp 81-87. 

كرية قرئيس الجـ: كرم ىي تالتي  يحؽ ليا  إخطار المجمس الدست الييئا، 1996ر ف دستكـ 166مادة اؿب ذ حسإ 3
 .ألمةالس جالشعبي الكطني أك رئيس ـ مجمسرئيس اؿ أك

 .لمنساء مفطلكا لمجمسكا 4
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ـ 1 ـ رلـى انًهحـك  

 انًـزأج حمـٕق حـٕل انذٔنٛـح االذفـالٛـاخ
 

 أػ١س ،1919 ٔٛفّجط 28 فٟ اٌّإضذخ األِِٛخ حّب٠خ ارفبل١خ -
 ئػبزح ِشطٚع ٕٚ٘بن ،103 ارفبل١خ ثّٛجت 1952 فٟ ِطاجؼزٙب
 زٚضرٗ فٟ ٌٍؼًّ اٌسٌٟٚ اٌّإرّط ػٍٝ ػطض ثب١ٔخ ِطح ِطاجؼزٙب

 .1999 جٛاْ 17  –1 ثزبض٠د أٞ 87
 رؼس٠ً أػ١س ٌٚمس ،1919 ٌؽٕخ ا١ٌٍٍٟ إٌؽبء ػًّ حظط ارفبل١خ -
 وّب ،41 ضلُ االرفبل١خ ثّٛجت 1934 ؼٕخ فٟ جعئ١ب االرفبل١خ ٘صٖ
 اٌزٟ 89 ضلُ االرفبل١خ ثّٛجت 1948 ؼٕخ فٟ ثب١ٔخ ِطح ز٠ٍٙبرغ أػ١س

 .1951 ف١فطٞ 27 فٟ إٌفبش ح١ع زذٍذ
 إٌؽ٠ٛخ اٌؼبٍِخ ا١ٌس ث١ٓ األجٛض فٟ اٌّؽبٚاح ارفبل١خ -

 23 فٟ إٌفبش ح١ع ٚزذٍذ ،1951 جٛاْ 29 فٟ اٌّجطِخ ٚاٌطجب١ٌخ،
 .1953 ِبٞ
 ز٠ؽّجط 20 ٞف اٌّجطِخ ٌٍّطأح، اٌؽ١بؼ١خ اٌحمٛق ارفبل١خ -
 .1954 جٛاْ فٟ إٌفبش ح١ع زذٍذ ،1952
 ،1957 جبٔفٟ 29 فٟ اٌّجطِخ اٌّزعٚجخ، اٌّطأح جٕؽ١خ ارفبل١خ -

 .1958 أٚد 11 فٟ إٌفبش ح١ع زذٍذ
 فٟ اٌّجطِخ ٚاٌزٛظ١ف، اٌؼًّ ِجبي فٟ اٌز١١ّع ػسَ ارفبل١خ -
 .1960 جٛاْ 25 فٟ إٌفبش ح١ع زذٍذ ،1958 جٛاْ 25

 14 فٟ اٌّجطِخ اٌزؼ١ٍُ ِجبي فٟ اٌز١١ّع ػٍٝ ضبءاٌك ارفبل١خ -
 .1964 ز٠ؽّجط 9 فٟ اٌزٕف١ص ح١ع زذٍذ ،1960 ز٠ؽّجط

 اٌّجطِخ إٌؽبء ضس اٌز١١ّع أشىبي وً ػٍٝ اٌمضبء ارفبل١خ -
 .1981 ؼجزّجط 3 فٟ إٌفبش ح١ع زذٍذ ،1979 ز٠ؽّجط 18 فٟ
 أشىبي وً ػٍٝ اٌمضبء الرفبل١خ االذز١بضٞ اٌجطٚرٛوٛي -
 .1999 أوزٛثط 6 فٟ اٌّإضخ إٌؽبء ضس ٌز١١ّعا
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 ـ 2 ـ رلـى انًهحـك

 :انًـزأج حمـٕق حـٕل انذٔنٛـح انًـؤذًـزاخ
 

 ِٟىؽ١ى١ٛ فٟ ٌٍّطأح زٌٟٚ ِإرّط أٚي 1975 ف. 
 ٟوٛثٕٙبج فٟ ٌٍّطأح زٌٟٚ ِإرّط ثبٟٔ 1980 ف. 
 ٟ١ٔطٚثٟ فٟ ٌٍّطأح زٌٟٚ ِإرّط ثبٌث 1985 ف. 
 ٟثى١ٓ فٟ اٌّطأح حٛي زٌٟٚ ِإرّط ضاثغ 1995 ف. 

 

 -3 –رلـى انًهحـك

 :انًـزأج نحمـٕق ذؼزضد انرٙ انذٔنٛـح انًـؤذًـزاخ
 

 1968 ِبٞ 13 طٙطاْ اإلٔؽبْ، ٌحمٛق األٚي اٌؼبٌّٟ اٌّإرّط. 
 1992 اٌج١ئخ حٛي ض٠ٛ ِإرّط. 
 ف١١ٕب اإلٔؽبْ ٌحمٛق اٌؼبٌّٟ ٌٍّإرّط إٌٙبئ١خ اٌحص١ٍخ 
1993. 
 1994 ؼجزّجط اٌمب٘طح اٌؽىبْ، حٛي اٌسٌٟٚ اٌّإرّط. 
 1995 ِبضغ ثىٛثٕٙبج، االجزّبػ١خ اٌمّخ. 
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 :اٌّطاجـغ لبئّخ
 .اٌىط٠ُ اٌمطآْ -

: انكرة  -أٔال

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 ٓط ،2 جعء اٌّمزصس، ٚٔٙب٠خ اٌّجزٙس ثسا٠خ: اٌمططجٟ  ضشس اث 
 .1988 ث١طٚد اٌؼ١ٍّخ، اٌىزبة زاض ،10
 ٌٍٕشط صبِس ٚاٌّجزّغ، اٌشط٠ؼخ فٟ اِطأرٕب: حساز اٌطب٘ط 

 .1998 ِبضغ رٛٔػ ٚاٌزٛظ٠غ،
 اٌس١ٌٚخ، ٚاٌؽ١بؼخ اإلٔؽبْ حمٛق: فٛضؼب٠ث. ة زاف١س. ز 

 ٌٕشط اٌّصط٠خ اٌجّؼ١خ غ١ُٕ، ِصطفٝ ِحّس رطجّخ
 اٌمب٘طح األٌٚٝ، اٌؼطث١خ اٌطجؼخ اٌؼب١ٌّخ، ٚاٌثمبفخ اٌّؼطفخ

1993. 
 اٌؽ١بؼ١خ َٚإٌع اٌسؼزٛضٞ اٌمبْٔٛ: اٌشؼ١ط ثٛ ؼؼ١س. ز 

 .1992 اٌجعائط ،3 ط ،I اٌجعء اٌجبِؼ١خ اٌّطجٛػبد ز٠ٛاْ اٌّمبضٔخ
 6جعأ ، اٌّطأح احىبَ فٟ اٌّفصً: ظ٠ساْ اٌىط٠ُ ػجس. ز ، 

 .1993 ٌجٕبْ اٌطؼبٌخ، ِإؼؽخ
 اٌسٌٟٚ اٌمبْٔٛ فٟ ِسذً:  هللا ؼؼس ئؼّبػ١ً ػّط. ز 

. 1993 اٌجعائط ،2 ط اٌجبِؼ١خ اٌّطجٛػبد ز٠ٛاْ اإلٔؽبْ، ٌحمٛق
 ز٠ٛاْ اإلٔؽبْ، حمٛق ِصبزض فٟ زضاؼخ: صسٚق ػّط. ز 

 .1995 جٛاْ اٌجعائط اٌجبِؼ١خ، اٌّطجٛػبد
 اٌس١ٌٚخ ٚاٌؼاللبد ٚاٌٛاججبد اٌحمٛق: ػثّبْ ضأفذ ِحّس. ز 

 .1991 اٌمب٘طح اٌض١بء، زاض اإلؼالَ، فٟ
 إٌظبَ طغ١بْ ث١ٓ اٌّطأح: اٌجٛطٟ ضِضبْ ؼؼ١س ِحّس 

 .1996 ؼٛض٠خ ،1ط اٌفىط، زاض ٌطثبٟٔ،ا اٌزشط٠غ ٌٚطبئف اٌغطثٟ
 اٌشط٠ؼخ فٟ اٌّطأح حمٛق: ثغسازٞ ١ٍِبٟٔ ِٛالٞ. ز 

 .1997 اٌج١ٍسح اٌىزبة، لصط اإلؼال١ِخ،
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II – انفزَسٛح تانهغح :
 B. M. Thaalibi: école idéologie et droits de l’homme, le modèle algérien, collection approche, éd. Casbah, 

Alger 1998. 
 Fédération internationale pour la planification familiale: le droit humain à la planification familiale et la 

santé reproductive, Angleterre 1996. 
 G. Ben Melha: le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, Alger 1993.  
 G. Lebreton: libertés publiques et droits de l’homme, Armond Colin, 2e éd, Paris 1996. 
 J. Lang: enquête sur la situation des femmes dans le monde, imprimé pour l'assemblée nationale par 

Automedou, Paris 1998. 
 M. Allal Sinaceur: islam et droit de l’homme, les dimensions universelles des droits de l’homme, volume I, 

publié avec le concours de l’UNESCO, Bruxelles 1990. 
 M. Aniba: l’islam et droit de l’homme, éd. Nadjib, Alger 1990. 
 M. Bedjaoui: droit international bilan et perspectives, tome 2, éd. A pedone. Paris 1991. 
 N. Bensadou: les droits de la femme des origines à nos jours, que sais-je? Presse universitaire de France, 4e 

éd, Paris. 1994. 
 N. Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par F. Mernissi , éd. Bouchène, Alger 1991.  
 Ouvrage collectif: Femmes de Méditerranée politique, religion, travail, éd. KARTHALA, Paris 1995  
 P. Bretton: travaux dirigés de droit international public et de relations internationales, commentaire de 

textes, note de synthèse, cas pratiques, dissertation, imprimerie Lussaud, Paris 1991. 
 S. Bastid: les traités dans la vie internationale conclusion et effets, collection droit internationale, éd. 

Economica, Paris 1985. 
 S. Cheikh: droits de l’homme et libertés publiques, ENA, imprimerie officielle de la république tunisienne, 

Tunis 1997. 
 S. laghmani: répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de la république 

tunisienne, Tunis 1993. 

 
 
 

: ٔانثحٕز انزسائم -شاَٛا
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 ٞإٌظبَ فٟ اٌؽ١بؼ١خ اٌحمٛق ِّبضؼخ حط٠خ: اٌمبزض ػجس جس 
 ٌٍؼٍَٛ اٌمبزض األ١ِطػجس جبِؼخ ِبجؽز١ط، ثحث اإلؼالِٟ،
. 1999 لؽٕط١ٕخ اإلؼال١ِخ،

 فٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌثٕبئ١خ اٌّؼب٘سح ث١ٓ اٌزٕبظع: غعاٌخ ثٛ ٔبصط ِحّس 
 ضؼبٌخ اٌؼبَ، اٌسٌٟٚ اٌمبْٔٛ أحىبَ ضٛء فٟ اٌساذٍٟ اٌّجبي
 .1996 اٌجعائط اإلزاض٠خ، ٚاٌؼٍَٛ اٌحمٛق و١ٍخ ٖ،زوزٛضا

 َاٌزؼج١ط ث١ٓ اٌؼطث١خ اٌسٚي فٟ اإلٔؽبْ حمٛق: فط٠حخ ثٓ ١٘ب 
 ِؼٙس ِبجؽز١ط، ثحث اٌسٌٟٚ، ٌٍٛالغ ٚاالؼزجبثخ اٌصارٟ
 .1996اٌجعائط اٌس١ٌٚخ، ٚاٌؼاللبد اٌؽ١بؼ١خ اٌؼٍَٛ

 

: انًماالخ  -شانصا

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 ئزاضح، اإلٔؽبْ، ٚحمٛق 1996ٔٛفّجط 28 رؼس٠ً: ٌٞع٘بض ثٛظ٠س. ز 
 .1997  –1 اٌؼسز ،7 اٌّجٍس ٌإلزاضح، اٌٛط١ٕخ اٌّسضؼخ ِجٍخ

 اٌّؼبصط، اإلؼالِٟ ٚاٌفىط اإلٔؽبْ حمٛق: اٌؽ١س ضضٛاْ. ز 
 .1996 ِبضغ 448 اٌؼسز اٌؼطثٟ ِجٍخ

 ٌٍحطوخ جس٠سح ئؼزطار١ج١خ ضؤ٠خ ٔحٛ: ؼؼ١س اٌؽ١س ِحّس. ز 
 اٌؽبثغ اٌؼسز ؼٛاؼ١خ ِجٍخ اإلٔؽبْ، ٌحمٛق اٌؼطث١خ
 .1996 جبٔفٟ اإلٔؽبْ، حمٛق ٌسضاؼخ اٌمب٘طح ِطوع ٚاٌثبِٓ،

 
II – انفزَسٛح تانهغح :

 Ahmed Laraba: chronique de droit constitutionnel algérien, 1989-1994, revue IDARA, volume1,1995. 
 Bureau international du travail: Faits et chiffres, dans les femmes elles ont l’emploi à quand l’égalité, 

travail le magasine de l’OIT, n°12, mai / juin 1995. 
 R. Babadji et J. Robert Henry: universalisme et identité juridique, les droits de l’homme et le monde arabe, 

annuaire de l’Afrique du nord, 1995, èd. CNRS, Paris 1997. 
 S.A.A Abu-sahlieh: la définition internationale des droits de l’homme et l’Islam, revue générale du droit 

international publique, T.89/1985-3. 
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 S. A.A. Abu-sahlieh: droits de l’homme conflictuel entre l’occident et l'Islam, revue algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques, volume XXI, N°01 1993. 

 

: انًرحذج األيى يُشٕراخ -راتؼا

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 ٚحّب٠زٗ اٌطفً ٌجمبء اٌؼبٌّٟ اإلػالْ أٚال األطفبي: ا١ٔٛ١ٌؽف
 أجً ِٓ اٌؼبٌّٟ اٌمّخ ِإرّط ألط٘ب وّب اٌؼًّ ٚذطخ ّٚٔبئٗ
 .1990 ٠ٛ١ٔٛضن، اٌطفً حمٛق ارفبل١خ اٌطفً،

II – انفزَسٛح تانهغح 
 Nations Unies: la conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran, Iran 22 avril au 13 mai 1968, 

service de l’information 1968. 
 Nations Unies: droits de l’homme et élection, série de formation professionnelle n°2, centre pour les droits 

de l’homme, New York et Genève 1994  
 Nations Unies: droit de l’homme, discrimination à l’égard des femmes: la convention et le comité, New 

York. Fiche d’information n°22, Genève, février 1995. 
 Nations Unies: déclaration et programme d’action de Copenhague, sommet mondial pour le développement 

social, 6-12 mars 1995, New York. 
 Nations Unies: la promotion de la femme, notes pour l’orateur, département de l’information, New York, 

avril 1995. 
 Nations Unies: Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 – 15 septembre 

1995. 
 Nations Unies: les femmes dans le monde, des chiffres et des idées, New York. 1996.  
 Nations Unies: traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New 

York. 1996. 
 Nations Unies: rapport initial de l'Algérie au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes, CEDAW/C/DZA/1, 1 septembre 1998. 
 Nations Unies: Observations finales du CEDAW, Algérie 27 janvier 1999, CEDAW/C/1999/I/L.1/add: 2 

(concluding observations/comments). 

 

: اإلَساٌ نحمٕق انٕطُٙ انًزصذ يُشٕراخ -خايسا

I-  انؼزتٛح تانهغح: 
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 ذبص اإلٔؽبْ، حمٛق ِجٍخ: اإلٔؽبْ ٌحمٛق اٌٛطٕٟ اٌّطصس 
 .1993 ؼجزّجط ،1993 جٛاْ 24 ئٌٝ 14 ِٓ ثف١١ٕب

 1994 انسُٕ٘ انرمزٚز: اإلَساٌ نحمٕق انٕطُٙ انًزصذ- 
1995. 

 1996 انسُٕ٘ انرمزٚز: اإلَساٌ نحمٕق انٕطُٙ انًزصذ. 

II – انفزَسٛح تانهغح :
K. A. Bouchenak: les droits de la femme à travers les textes universels des nations unies, éd. ONDH.1995. 

 

: انُسٕٚح انجًؼٛاخ يُشٕراخ  –سادسا
 اٌمٛا١ٔٓ رؼط٠فٟ ً٘ اِطأح: إٌؽبء حمٛق ٔصط أجً ِٓ اٌّؽزمٍخ اٌجّؼ١خ 

 .1991 أوزٛثط ٌٍٕؽبء ز١ًٌ رّٙه؟ اٌزٟ
 اٌجعائط٠خ اٌجّؼ١خ اٌجعائط، فٟ اٌّطأح ٚضؼ١خ: ػمبة ٚفز١حخ ثطجت ٔبز٠خ 

. 1995 ز٠ؽّجط اٌّطأح، ٌجٕخ اٌؼبئٍٟ، ٌٍزٕظ١ُ

: يهرمٛاخال-ساتؼا

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 اٌّطأح لضب٠ب فٟ زٌٟٚ ٍِزمٝ: األػٍٝ اإلؼالِٟ اٌّجٍػ 
 اٌٛضؼ١خ، اٌمٛا١ٔٓ ِٚؼبٌجبد اإلؼال١ِخ اٌّجبزئ ث١ٓ ٚاإلؼالَ
 .1999 أوزٛثط 13ـ11 اٌجعائط

 حمٛق ٌحّب٠خ األٚضٚثٟ إٌظبَ: ا١ٌّسأٟ أ١ِٓ ِحّس. ز 
 اٌثالث١ٓ، اٌسٚضح اإلٔؽبْ ٚقٌحك اٌسٌٟٚ اٌّؼٙس اإلٔؽبْ،

 .1999 ١ٍ٠ب جٛ ؼزطاؼجٛضؽ
 ٔؽبء"  اٌّطأح حٛي اٌٛطٕٟ اٌٍّزمٝ: االجزّبػٟ اٌزضبِٓ ٚظاضح 

 ،1998 ِبضغ 44-3 اٌجعائط" أفىبض ٚرؼسز٠خ ِرزٍفخ ٔظط ٚجٙبد
 .1998 ٔٛفّجط

II – انفزَسٛح تانهغح :
 Les actes du premier colloque inter universitaire de Fribourg 1982, èd. Universitaire, Fribourg, Suisse 

1984. 
 Les actes du deuxième colloque inter universitaire de fribourg 1983, èd Universitaire, Fribourg Suisse 

1985. 
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 Le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle en collaboration avec le PNUD: le comité 
national préparatoire à la conférence mondiale sur les femmes, actes de l’atelier femmes et développement, 
Alger 18 - 21 octobre 1994, èd. CRASC Alger août 1994. 

 Les femmes cadres algériennes pour la revalorisation et l'élargissement de l'encadrement féminin 
AFKARE: Journée d’étude sous le thème, l’emploi féminin, situations et perspectives, Alger le 4 mars 
1999. 

 UNESCO- CERP: non-discrimination à l’égard des femmes, entre la convention de Copenhague, le droit 
interne tunisien et le discours identitaire, Tunis le 31-16 janvier 1988, imprimerie Officielle de la 
république tunisienne 1989. 

: انجزائذ -شايُا

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 اٌشطق جط٠سح ٌّطأح،ا حمٛق ػٓ رشط٠غ ألٚي 150اٌـ اٌصوطٜ
 .1998 حج٠ٍٟٛ 19 األٚؼظ،

II – انفزَسٛح تانهغح :
H. Souhila: les femmes en Suède des droits mais... journal El WATAN dimanche 15 novembre 1998. 

: انمإََٛح انٕشائك -ذاسؼا

 انذٔنٛح االذفالٛاخ : 

I-  انؼزتٛح تانهغح: 

 اإلٔؽبْ ٌحمٛق اٌس١ٌٚخ اٌشطػخ. 
 1981 ٚاٌشؼٛة اإلٔؽبْ ٌحمٛق اإلفط٠مٟ ا١ٌّثبق. 
 ٚاٌشؼٛة اإلٔؽبْ ٌحمٛق اإلفط٠مٟ ا١ٌّثبق ثطٚرٛوٛي ِشطٚع 

 .ثبٌٕؽبء اٌّزؼٍك
 حمٛق حٛي  اٌمب٘طح ئػالْ: اإلؼالِٟ اٌّإرّط ِٕظّخ 

. 1990  أٚد فٟ اٌّإضخ اإلؼالَ فٟ اإلٔؽبْ
II – انفزَسٛح تانهغح :

- La charte des Nations Unies 1945.      
- Convention sur les droits politiques de la femme, du 20 décembre 1952. 
- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, du 
7 novembre 1962. 
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- Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes du 6 octobre 1999 (résolution, A/RES/ 54/4). 
 

 انجزائزٚح انمإََٛح انٕشائك :

 .(1966 جٛاْ 08 فٟ اٌّإضخ 156 ـ 66ضلُ األِط ) اٌؼمٛثبد لبْٔٛ -
  أضّبَ اٌّزضّٓٚ 1968 أوزٛثط 15 فٟ اٌّإضخ 581–68 ضلُ األِط -

 اٌمضبء ارفبل١خ ئٌٝ اٌشؼج١خ اٌس٠ّٛلطاط١خ اٌجعائط٠خ اٌجّٙٛض٠خ
 .اٌزؼ١ٍُ ١ِساْ فٟ اٌز١١ّع ػٍٝ

 أضّبَ ٚاٌّزضّٓ 1969 ِبٞ 22 فٟ اٌّإضخ 31-69 ضلُ األِط -
 ِٕظّخ ارفبل١خ ئٌٝ اٌشؼج١خ اٌس٠ّٛلطاط١خ اٌجعائط٠خ اٌجّٙٛض٠خ

 .إٌّٟٙ ٚاٌزى٠ٛٓ اٌزٛج١ٗ ثسٚض اٌّزؼٍمخ اٌس١ٌٚخ اٌؼًّ
 .(1970 فجطا٠ط 25 فٟ اٌّإضخ 22-70 ضلُ لبْٔٛ ) اٌّس١ٔخ اٌحبٌخ لبْٔٛ -
 .(1970 ز٠ؽّجط 15 فٟ اٌّإضخ 86-70 ضلُ األِط) اٌجٕؽ١خ لبْٔٛ -
 .(1975 ؼجزّجط 26 فٟ اٌّإضخ 58-75 ضلُ لبْٔٛ ) اٌّسٟٔ اٌمبْٔٛ -
 .(1975 ؼجزّجط 26 فٟ اٌّإضخ 59-75 ضلُ األِط ) اٌزجبضٞ اٌمبْٔٛ -
  اٌزطث١خ رٕظ١ُ اٌّزضّٓ 1976 أفط٠ً 16 فٟ اٌّإضخ 35-76 ضلُ األِط -

 .ٚاٌزى٠ٛٓ
 ١ٍ٠ب جٛ 2 فٟ اٌّإضخ 11-83 ضلُ لبْٔٛ) االجزّبػٟ اٌضّبْ لبْٔٛ -

1983). 
 جبٔفٟ 9 فٟ اٌّإضخ 11-84 ضلُ لبْٔٛ) اٌشرص١خ األحٛاي لبْٔٛ -

1984). 
 ف١فطٞ 16 فٟ اٌّإضخ 05 - 85 ضلُ لبْٔٛ) اٌؼ١ِّٛخ اٌصحخ لبْٔٛ -

1985). 
 .اٌّحبِبح ٌّٕٙخ إٌّظُ 1991 جبٔفٟ 8 فٟ اٌّإضخ 04-91 ضلُ لبْٔٛ -
 اٌّزُّ 1989 اٚد 5 فٟ اٌّإضخ 13-89 ضلُ لبْٔٛ) االٔزربثبد لبْٔٛ -

 .(1991 فٟ ٚاٌّؼسي
 .1991 أوزٛثط 28 فٟ اٌّإضخ dlcc  91ـ4 ضلُ اٌسؼزٛضٞ اٌّجٍػ لطاض -
 .اٌؼًّ لٛا١ٔٓ ِرزٍف -
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 اٌمبْٔٛ اٌّزضّٓ 1969 ِب٠ٛ 13 فٟ اٌّإضخ 27-69 ضلُ األِط -
 04-92 اٌّطؼَٛ ثّٛجت ٚاٌّؼسي اٌّزُّ ٌٍمضبء األؼبؼٟ

 .1992 أوزٛثط 24 فٟ اٌّإضخ
 1996 جبٔفٟ 22 فٟ اٌّإضخ 51ـ96 ضلُ اٌطئبؼٟ اٌّطؼَٛ -

 اٌشؼج١خ اٌس٠ّٛلطاط١خ اٌجعائط٠خ اٌجّٙٛض٠خ أضّبَ ٚاٌّزضّٓ
 ضس اٌز١١ّع أشىبي ج١ّغ ػٍٝ اٌمضبء ارفبل١خ ئٌٝ رحفع ِغ

 .اٌّطأح
 األذ١ط اٌسؼزٛضٞ اٌزؼس٠ً ف١ٙب ثّب اٌجعائط٠خ اٌسؼبر١ط ِرزٍف -

 .1996 ٌؽٕخ
 اٌّزؼٍك 1997 ِبضغ 29 فٟ اٌّإضخ 89-97 ضلُ اٌزٕف١صٞ اٌّطؼَٛ -

 .ٌٍٕؽبء اٌٛطٕٟ اٌّجٍػ ثزأؼ١ػ
 : األَرزَد شثكح -ػاشزا

 Organisation internationale du travail: http://www.ilo.org 
 Haut commissariat des nations unies pour les droits de l’homme: http://www.unhchr.ch 
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