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  داءـــإه
  

   ثالثا عليه سالمه و اهللا صلوات نبينا أوصانا التي إلـــى

   بحنانه الفياض عبالمن إلــى

  اإلقدام و الصبر و الحنان و المحبة نبع

   بةــالحبي اليةـالغ إلـــى

  " اهللا اـحفظه ريمةـالك يـوالدت" 

   اليوم هذا ينتظر شبابه أفنى من ىــــإل

   المجد من لماس لنا ليصنع ظهره احنـــ و

   إليه باالنتمــاء يـــشرفن من ىــــإل

   العطاء و التضحية في األعلى مثلي سيظل و كان

   قلبي على األعز الشخص ىـإلــ

  "  اهللا هــحفظ ريمـــالك ديــوال"

   راحيــأف و زانيــأح اركونيــش من ىـــإل

  "المــإس: " لـالمدل اصةـخ يــأخوات و يــإخوت

  ابــــــاألحب و لـاأله عــجمي ىـــإل و

  
  الطــالــبة  

 " دـهن مطـاري"   



  مبسم اهللا الرحمن الرحي
  

  َدْعَبَربََّنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا  {
 دنكَل ْنا ِمَنَل ْبَه ا َوَنَتْيَدَه ْذِإ 

  } اْبَهَوْلَا َتْنَأ َكنَِّإ ًةَمْحَر
   عمران آل سورة من 08 اآلية                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  تقدير و شكر

  "زيدنكمأل شكرتم لئن : " القائل وجل عز هللا الشكر و الحمد كل

 العمل بهذا للقيام وفقنا أن على بجالله يليق حمدا و جاللهب يليق شكرا نشكره

 بالشكر أتقدم آن لي يطيب و إتقانه حاولنا منه بفضل و إنجازه سبل لنا يسر و

 علي يبخل لم الذي" كريم خلفان" الدكتور:  المشرف األستاذ إلى الجزيل

  المذكرة هذه إعداد طيلة بنصائحه

 و بعيد من أو قريب من المساعدة يد لي قدم من كل بالشكرإلى أتقدم و 

  المتواضع العمل هذا إلتمام طيبة بكلمة لو



  : المختصرات قائمة

  العربية باللغة:  أوال
 .المرأة ضد التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية:  م.ض.ت.ق.إ .1

 .النشر تاريخ بدون:  ن.د.ب .2

 .رسمية جريدة:  ر.ج .3

 .النشر بلد دون:  ن.د.د .4

 .الجامعية المطبوعات ديوان:  ج.م.د .5

 .السياسية و صاديةاالقت القانونية، للعلوم الجزائرية المجلة:  س.إ.ق.ع.ج.م .6

 .األسمرية الجامعة مجلة:  أ.ج.م .7

 .الكويتية الحقوق مجلة:  ك.ح.م .8

 .المحامين منظمة عن تصدر مجلة:  م.م.ت.م .9

 .اإلنسانية العلوم مجلة:  إ.ع.م .10

 .اإلنسانية العلوم و الحقوق مجلة:  إ.ع.ج.م .11

 .االجتماعي النقد و الدراسات مجلة:  إ.ن.د.م .12

 .دوليةال العدل محكمة:  د.ع.م .13

 .البرلماني الفكر مجلة:  ب.ف.م .14

 .األمة مجلس مجلة:  أ.م.م .15

 .الثقافية و االجتماعية االقتصادية، للحقوق الدولي العهد:  ث.ج.ق.ح.د.ع .16

 .المدنية و السياسية للحقوق الدولي العهد:  م.س.ح.د..ع .17

 .المرأة ضد التميز على القضاء لجنة:  م.ض.ت.ق.ل .18

  

  

  

  



  ةاألجنبي باللغة:  ثانيا

1- C.E.D.A.W      : Convention About Elimination of all Forms of 
                                Discrimination against Women. 
2- C.R.A.S.C       : Centre de Recherche en Anthropologie Social et 
                                Culturelle.                                  
3- L.G.D.J            : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
4- N°                     : Numéro. 
5- R.A.S.J.E.P     : Revue Algérienne des Sciences Juridiques  
                                Economiques et Politiques. 
 
6- R.A.D.I.C        : Revue Africaine de Droit International et   
                                Comparé. 
7- R.I.P.C            : Revue Internationale Politique Comparée. 
8- R.I.S.S             : Revue Internationale de Science Sociale. 

  9- U.N.I.F.E.M   : United Nation Développement Fund-for women. 
 10-  Vol                : Volume. 
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  : مقدمة
بالتالي  و أجله، من إال النظم هذه وجدت ما و الدولية، النظم كل ةيغا اإلنسان يمثل      

 الفرد بات و أولوياته، من حرياته و حقوقه و بالفرد الدولي القانون اهتمام أصبح

 المواثيق و الدولية الصكوك تكفلت قد و اإلنسان، حقوق موضوعات من أساسيا موضوعا

 شك ال و اإلنسان، بحقوق األفراد بتعريف العالم دول أغلب في الوطنية لدساتيرا و الدولية

  .دولة أي في الرخاء و التقدم و لإلنتاج الطبيعي المدخل هو قوقالح هذه احترام أن

  

 الجنس بسبب بينهم فرق فال ،البشر بين المساواة مبدأ اإلنسان حقوق مبادئ أهم من    

 ديمقراطي مجتمع لكل األساس حجر عامة بصفة المساواة مبدأ يعتبر و،  اللغة أو الدين

 الديمقراطية من المبدأ هذا يعد و اإلنسان، حقوق حماية إلى و االجتماعي العدل إلى يتوق

  .)1( الحرية مدلول كل ينهار و الديمقراطية معنى ينتفي بدونه و الجسد في الروح بمثابة

  

 قبلتال و نفصلت ال العالمية، اإلنسان حقوق نم جزءا للمرأة اإلنسان حقوق تشكل     

      السياسية الحياة في المساواة قدم على الرجل المرأة مشاركة إن و التجزئة، ال و التصرف

 القضاء و الدولي، و اإلقليمي و الوطني الصعيد على و الثقافية، و االقتصادية و المدنية و

  .)2(أولوية ذات الدولي المجتمع أهداف من الجنس أساس على التمييز أشكال كافة على

  

 عملت و النساء بوضعية اهتماما المتحدة األمم أبدت المرأة، حقوق مسالة ألهمية نظرا    

       ةيالدول الندوات و المؤتمرات عقد طريق عن ذلك و ترقيتها، و حمايتها على جاهدة

             االقتصادي المجلس أنشأ فقد بالفعل و ،)3( المرأة بوضعية تهتم لجان إنشاء و

                                                            
 دراسة( الوضعي التشريع و اإلسالمية الشريعة و الدولة االتفاقيات بين المرأة حقوق فهمي، مصطفى خالد -1

 .1. ص ،2007 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،)مقارنة
 مكتب ،"بالرجل مساواتها و المرأة" اإلنسان، حقوق من المعاصر الدولي القانون موقف علوان، الكريم عبد -2

 .3.  ص ،)ت.ن.د( األردن، اليونيسف،
 الظروف-اإلنسان حقوق اتفاقيات مع مقارنة الجزائرية التشريعات في المرأة حقوق حماية طالبي، سرور -3

 ،2000الجزائر جامعة الحقوق، كلية الدولية، العالقات و الدولي القانون في الماجستير شهادة لنيل بحث-العادية

 .01.ص
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 المرأة مركز لجنة 21/06/1946 في األولى دورته في المتحدة األمم لهيئة االجتماعي و

       السياسية الميادين، كافة في المرأة حقوق تعزيز سبيل، في كبير بدور تضطلع هي و

 المتحدة ألمما أبرمتها التي الدولية الصكوك إلى ضافةباإل، الثقافية و االجتماعية و

  .)2(خاصة بصفة المرأة بحقوق تهتم التي الصكوك من العديد أبرمت. )1( عامة بصفة

  

 مبدأ أن و المرأة حقيقة يطبع يزال ال التمييز عدم فإن النصوص هذه من بالرغم     

 بمبادرة و الدولي المجتمع حث مما ملزمة، قانونية قوة يكتسب لم الجنسين بين المساواة

 وضعية تطوير و  تعزيز جلأ من الحقوق لكافة شامل نص إليجاد المتحدة مماأل منظمة

  .المرأة

  

 اتفاقية اسم عليها أطلق دولية اتفاقية المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت هكذا و   

  .)3( المرأة عند التمييز أشكال جميع على القضاء

 تتمثل اإلنسان، بحقوق الخاصة ليةالدو المعاهدات نبي مهما موقعا االتفاقية هذه تحتل و

 التي موضوعاتال صلب في البشرية مجموع نصف تمثل التي المرأة قضايا إدراج في

:  التالية المتحدة األمم أهداف في تنجدر االتفاقية فروح اإلنسان، حقوق مفهوم تتناول

 بما و قدره، و الفرد بكرامة و لإلنسان األساسية بالحقوق اإليمان على جديد من التأكيد"

 بين المساواة معنى االتفاقية هذه توضح كما ،" ...متساوية حقوق من النساء و  الرجال

 لمرأةا لحقوق دولية وثيقة تقر ال فإنها الدور هذا تلعب إذ هي و تحقيقها كيفية و  الجنسين

                                                            
 الدولي العهد ،1948 لسنة اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل ،1945 لسنة المتحدة األمم ميثاق بها، تقصد و -1

         المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ،1966 لسنة الثقافية و االجتماعية و االقتصادية بالحقوق الخاص

 .1966 لسنة السياسية و
 1952 سنة صدرت التي ةللمرأ السياسية الحقوق اتفاقية:  هي المرأة بحقوق ، مباشرة تتعلق اتفاقية أول إن -2

 لسن األدنى الحد و بالزواج الرضا اتفاقية مث ،1958 لسنة المتزوجة المرأة جنسية اتفاقية ذلك بعد تلتها ثم

 .1967 سنة الصادر المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن ثم ،1962 لسنة الزواج عقود تسجيل و الزواج
3 - Nation unies, Conseil économique et social, panel sur  le  rôle de  la  justice dans  la 

promotion et la mise en œuvre des droit des femmes, septième conférence régionale 
africaine  sur  les  femmes,  examen  décennal  de  la mise  en  ouvre  de  la  plate  forme 
d'action de Dakar et de programme d'action de Beijing (Beijing 10) octobre 2004.  
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 تغيير أحداث عالجت و اإلنسان، لحقوق الدولي القانون من جزءا أصبحت بل حسب و

 الدول قبل من اتخاذها الواجب اإلجراءات و الحلول وضعت و المرأة أوضاع في حقيقي

  .)1( االتفاقية على صادقت التي و   األطراف

 اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية القانونية الصكوك إلى االنضمام على الجزائر عملت    

 لسنة استقاللها استعادت أن منذ ذلك و المرأة، بحقوق خاصة أو عامة صكوك كانت سواء

 التي المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على الجزائر صادقت و ،1962

 لمؤتمرا في مشاركتها بعد ذلك و المرأة، ضد التمييز معنى يعرف دولي صك أول تعتبر

 للجنة قدم تقرير بموجب المتحدة األمم الجزائر صفتو و بكين،ب المرأة حول الرابع

 في للمرأة العامة الحالة و الخصائص المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

 في الحال هو كما باالزدواجية يتسم الجزائر في للمرأة القانوني الوضع إن"... الجزائر

 المبدأ فإن النحو هذا على و اإلسالمي، العربي العالم إلى تنسب التي المجتمعات جميع

        المدنية الحقوق صعيد على بدقة محترم الجنسين بين بالمساواة الخاص الدستوري

 أما الرجل، مع التامة المساواة قدم على المواطنة بصفة المرأة يمنح هو و السياسية، و

 من يستلهم الذي األسرة قانون بموجب منظمة فإنها الشخصية باألحوال يتعلق فيما

  .)2( ..."اإلسالمية الشريعة

 أشكال جميع على القضاء اتفاقية على صادقت التي الدول بين من الجزائر كون    

 يخص فيما االتفاقية عليها نصت التي األحكام بمسايرة ملزمة فهي المرأة، ضد التمييز

  .المرأة ضد التمييز كافة مناهضة

 الجزائرية التشريعية المنظومة في النظر بإعادة ملزم الجزائري المشرع أن همؤدا هذا   

  .المرأة بوضعية تهتم التي القوانين خاصة و

  

 على انعكاسات و أثار عدة االتفاقية هذه على الجزائر لتصديق كان فقد بالفعل و    

 بين المطلقة اةالمساو إلى تهدف التي االتفاقية مع تتعارض كونها التشريعية المنظومة

                                                            
          المرأة ضد التمييز أشكال جميع علىالقضاء   اتفاقية تطبيق على العربية البلدان تحفظات واقع خليفة، ندى -1

 .83.  ص لبنان، ،)ت ن، د،(
2 -   Nations  Unies  ,  rapport  initial  de  L'Algérie  au  comité  pour  l'élimination  de  la 

discrimination a l'égard des femmes. CEDAW/C/DZA/1, 1septmebre 1998, p . 12. 
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 قانون منها، نذكر عدلت التي القوانين أهم من و تعديالت و تغييرات عدة فولدت  الجنسين

 صنع مناصب في الجزائرية المرأة مكانة في النظر إعادة كذلك و الجنسية، قانون  األسرة

 عن ثالبح إلى بنا أدى ام هذا الجزائرية، للمرأة السياسية المشاركة تفعيل في أو القرار

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية بها جاءت التي القانونية القواعد و األحكام

  ؟ ةالجزائري التشريعية المنظومة على ولدتها التي االنعكاسات أهم هي ما و المرأة،

 الفصل في نتناول فصلين، إلى البحث خطة تقسيم ارتأينا اإلشكالية هذه على لإلجابة      

  .المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانوني إلطارا األول

 على طرأت التي التغييرات و المستجدات أهم لدراسة فخصصناه نيالثا الفصل أما     

  .االتفاقية بأحكام النهائي االلتزام و مصادقةال بعد الجزائرية التشريعية المنظومة
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  األول الفصل

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانوني اإلطار
 

         العام اإلطار المختلفة اإلنسان لحقوق الدولي القانوني النظام مصادر تشكل       

 اتفاقية باعتبارها المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانوني المصدر و

 الحقوق جميع في الرجل مع المساواة في حقها و عامة بصفة المرأة حقوق يف متخصصة

 سلوك تحكم إلزامية قاعدة الدول على االتفاقية تضع و ،)األول الفرع( )1( خاصة بصفة

  ).الثاني الفرع( عليها المصادقة الدول

  
 التي ودللجه تتويجا المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعتبر       

 و الرجل مع المساواة قدم على الوقوف أجل من العالم دول مختلف في المرأة بذلتها

 بين المساواة مبدأ إقرار تم أنه من فبالرغم )2( ضدها التمييز أشكال جميع على القضاء

 اإلعالن و المتحدة، األمم كميثاق االتفاقية سبقت التي الدولية الصكوك في الجنسين

 و االقتصادية و السياسية و المدنية للحقوق الدوليين العهدين و اإلنسان، لحقوق العالمي

 التمييز مبدأ أن إال  المرأة بحقوق الخاصة اإلعالنات كذلك و الثقافية، و  ةاالجتماعي

 لمكانة ملزمة قانونية قوة االتفاقيات هذه تكتسب لم و االنتشار، واسع بقي المرأة ضد

 حقوق بشأن دولي صك بإعداد المتحدة األمم في المرأة مركز لجنة بدأت و المرأة،

 أشكال جميع على القضاء اتفاقية صياغة إلى اللجنة انتهت و ،1974 عام المرأة

                                                            
 من يؤكد المتحدة األمم ميثاق أن نالحظ إذ االتفاقية هذه في األطراف الدول إن: " االتفاقية اجةديب في جاء -1

 نالحظ إذا و متساوية، حقوق النساء و للرجال بما و...الفرد بكرامة و لإلنسان األساسية بالحقوق اإليمان جديد

  ، ...التمييز جواز عدم مبدأ يؤكد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن

 الرجال حق ضمان واجب عليها اإلنسان بحقوق الخاصين الدوليين العهدين في األطراف الدول أن نالحظ إذ و

    السياسية و المدنية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الحقوق بجميع المساواة قدم على التمتع في النساء و

 تشجع التي المتخصصة الوكاالت و المتحدة األمم برعاية دةالمعقو الدولية االتفاقيات االعتبار بعين تأخذ إذ و

 ...".المرأة و الرجل بين الحقوق في المساواة
 المرجع ،"بالرجل مساواتها و المرأة" اإلنسان حقوق من المعاصر الدولي القانون موقف علوان، الكريم عبد -2

 .11.ص السابق،
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 و للتوقيع عرضتها و المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدتها التي المرأة ضد التمييز

 سبتمبر 03 في النفاذ زحي دخلت التي و 1979 ديسمبر 18 في 84/180 بقرار االنضمام

1981)1(.  

  

 من عاما ثالثين ثمرة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعد      

 نشر و المرأة أوضاع لتحسين المتحدة األمم في المرأة لجنة مركز بها قامت التي الجهود

 األمم أهداف ضمن المرأة قضايا وضعت كونها في االتفاقية هذه أهمية تأتي و حقوقها

 تشكل و اإلنسان، لحقوق الدولي القانون من جزءا فأصبحت أولوياتها، قائمة في و المتحدة

 التي األحكام دراسة سنحاول لذلك ،المرأة ضد التمييز مفهوم تعرف أساسية وثيقة االتفاقية

 مراقبة أجل من و) األول المبحث( الجنسين بين المساواة لمبدأ بالنسبة االتفاقية بها جاءت

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  أحكام بتطبيق األطراف الدول التزام مدى

 في التي أحرزته الدول التقدم متابعة و لرصد آلية علىالمرأة ،  نصت من خالل موادها  

 ).الثاني المبحث(    االتفاقية  بنود تنفيذ مجال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
     :الموقع على ورمنش مقال ،2002 دمشق، المرأة، ضد تمييزال أشكال جميع على القضاء اتفاقية دعد، موسى -1

 http : www.maaber.org/ind esa/a/al‐dail‐mim‐html. 
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  األول المبحث

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء فاقيةالت األساسية األحكام

  

 مبدأ هو المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية األساسي المبدأ إن      

 فلسفتها و االتفاقية أساس المبدأ هذا يشكل و الحقوق، جميع في الجنسين بين المساواة

 األساسية الدولية الصكوك خانة في اقيةاالتف تصب و ،)1( تحقيقها إلى تصبو التي القانونية

     اإلنسان لحقوق الدولية المواثيق بين هاما موقعا االتفاقية هذه تحتل و اإلنسان، لحقوق

  ).األول المطلب(

  

 قامت التي اإلضافات أهم من المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعد و

 بتوضيح تكتف فلم ،)2( الجنسين بين المتساوية قالحقو مجال في المتحدة األمم هيئة بها

 الدول تتعهد التي االلتزامات بتعداد أيضا قامت بل فقط، الحقوق في المساواة ضرورة

 األساسية القانونية القاعدة المرأة ضد التمييز أشكال جميع فحضر باحترامها، األطراف

   المجاالت جميع في مرأةال ضد التمييز بمناهضة الدول ألزمت لذلك ،)3( لالتفاقية

  ).الثاني المطلب(
 
 
 
 

  

  

                                                            
 الثاني الجزء ،"المحمية الحقوق"  اإلنسان لحقوق الدولي القانون موسى، خليل محمد علوان، يوسف محمد -1

 .508.  ص ،2007 الثقافة، دار ،األولى الطبعة
 النهضة دار األولى، الطبعة اإلسالمية، الشريعة و العام الدولي القانون في المرأة حقوق محمود، الغني عبد -2

 .44-43.  ص. ص ،1991 مصر، العربية،
 مذكرة اإلنسان، وقبحق المتعلقة الدولية باالتفاقيات مقارنة الجزائري التشريع في المرأة مواطنة برازة، وهيبة -3

            وزو تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية الدولة تحوالت فرع القانون، في الماجستير درجة لنيل

 .33.  ص 2005
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   األول المطلب

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانونية الطبيعة

  

         العام اإلطار المختلفة اإلنسان لحقوق الدولي القانوني النظام مصادر تشكل       

 اتفاقية باعتبارها المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانوني المصدر و

 الحقوق جميع في الرجل مع المساواة في حقها و عامة بصفة المرأة حقوق في متخصصة

 سلوك تحكم إلزامية قاعدة الدول على االتفاقية تضع و ،)األول الفرع( )1( خاصة بصفة

  ).الثاني الفرع( عليها المصادقة الدول

  

   األول الفرع

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية صادرم عالمية

  

 وثيقة أهم في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية مصادر تتمثل      

 احترام مبدأ على ينص الذي المتحدة األمم ميثاق في المتمثلة و اإلنسان لحقوق دولية

 اللغة أو الجنس، أو العرق بسبب تمييز الب كافة للناس األساسية الحريات و اإلنسان حقوق

 سنة الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نجد الميثاق إلى باإلضافة و ،)أوال( الدين أو

         المدنية األساسية الحريات و الحقوق أصناف و فئات فصل و حدد الذي و ،1948

  ).ثانيا( السياسية و االقتصادية و االجتماعية و

     االجتماعية و المدنية، و السياسية بالحقوق الخاصين الدوليين العهدين من لك نص كما

 كما ،)ثالثا( تمييز أي دون من و الجنسين بين المساواة مبدأ على الثقافية و االقتصادية و
                                                            

 من يؤكد المتحدة األمم ميثاق أن نالحظ إذ االتفاقية هذه في األطراف الدول إن: " االتفاقية ديباجة في جاء -1

 نالحظ إذا و متساوية، حقوق النساء و للرجال بما و...الفرد بكرامة و لإلنسان األساسية قبالحقو اإليمان جديد

  ، ...التمييز جواز عدم مبدأ يؤكد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن

 الرجال حق ضمان واجب عليها اإلنسان بحقوق الخاصين الدوليين العهدين في األطراف الدول أن نالحظ إذ و

    السياسية و المدنية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الحقوق بجميع المساواة قدم على التمتع في النساء و

 تشجع التي المتخصصة الوكاالت و المتحدة األمم برعاية المعقودة الدولية االتفاقيات االعتبار بعين تأخذ إذ و

 ...".المرأة و الرجل بين الحقوق في المساواة
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 المرأة بحقوق الخاصة اإلعالنات و االتفاقيات جميع و كافة في االتفاقية مصادر تتمثل

  ).رابعا(

  المتحدة األمم ميثاق - أوال

 المتحدة األمم مهام عليها تقوم التي القانونية القاعدة العامة الدولية الصكوك تمثل        

 لألمم الهامة المبادئ من الجنسين بين المساواة مبدأ يعتبر و اإلنسان، بحقوق المتعلقة

 ديباجة في فجاءت تحدةالم لألمم األساسي المبدأ هو الجنسين بين المساواة فمبدأ )1( المتحدة

 إيماننا جديد من نؤكد أن... أنفسنا، على ألينا قد و المتحدة، األمم شعوب نحن"  الميثاق

 حقوق من...النساء و للرجال بما و قدره و الفرد بكرامة و لإلنسان، األساسية بالحقوق

 فقرة األولى  المادة في جاءت ما حسب المتحدة األمم مقاصد أهم من و ..."متساوية

 و        االقتصادية الصيغة ذات الدولية المسائل حل على الدولي التعاون تحقيق الثالثة

 الحريات و اإلنسان حقوق احترام تعزيز على و اإلنسانية و الثقافية و االجتماعية

 الدين أو اللغة أو الجنس سبب تمييز بال إطالقا ذلك على التشجيع و جميعا للناس األساسية

  .)2(" النساء و الرجال بين يقتفر ال و

  

 تشير و دراسات العامة الجمعية تنشئ"  ب،/1 فقرة  الميثاق من 13 المادة نصت      

 الثقافية و واالجتماعية االقتصادية الميادين في الدولي التعاون إنماء... بقصد بتوصيات

 األساسية اتالحري و اإلنسان حقوق تحقيق على اإلعانة و الصحية، و    التعليمية و

 و الرجال بين تفريق ال و الدين، أو اللغة أو الجنس في متمييز بينه بال كافة للناس

  ...."النساء

  

 و العالمي االحترام وجوب على الدول لتحث الميثاق، من 55 المادة جاءت كما     

 ذهه مراعاة و النساء، و الرجال بين تفريق ال و تمييز أي دون و الشعوب لحقوق الفعلي

 يقوموا بأن األعضاء الدول حث أجل من فجاء 56 المادة نص أما فعلية، مراعاة الحقوق
                                                            

1-Voir fiche d'information N° 22 "discrimination à l'égard des femmes, la convention et 

le comite" publiée par les Nations Unies‐Genève, février, 1995, p . 03. 
 .المتحدة األمم ميثاق من 56 ،55 المادة نص انظر -2
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 عليها المنصوص المقاصد تنفيذ في المتحدة األمم هيئة مع بالتعاون مشتركين و منفردين

  .)1( 55 المادة في

 يالت المتحدة األمم لهيئة الرئيسي الهدف أن الميثاق من 76 المادة نصت أخيرا و    

 تفرقة بدون و الناس، جميع بين المساواة مبدأ احترام على الحث هو تحقيقه إلى  تصبو

  .)2( التمييز أشكال من آخر شكل أي أو اللغة، أو الدين أو الجنس حيث من سواء

  

 تكريس و اإلنسان حقوق حماية أن لنا يتبين غيرها و المبادئ هذه جملة من إذا    

 من أنشأت التي المقاصد أهم من الحريات، و الحقوق في ساءالن و الرجال بين المساواة

 و للدول العالمي الدستور بمثابة المتحدة األمم ميثاق فيعد المتحدة، األمم منظمة أجلها

  .محددة بعبارات الحقوق في الرجل و المرأة تساوي ذكر الذي دولي صك أول يعتبر

  اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -  ثانيا

 مجال في تسجيلها تم التي الخطوات أهم من 1948 سنة الصادر اإلعالن تبريع      

 من بذلت التي الجهود لجميع إلهام مصدر يشكل حيث الحديث، العصر في اإلنسان حقوق

 ثالثين و ديباجة من  اإلعالن يتألف و البشر، لبني الطبيعية الحقوق حماية و تعزيز أجل

 في النساء، و الرجال لجميع تستحق التي األساسية اتالحري و اإلنسان حقوق تحدد مادة،

 الناس جميع يولد":  أنه اإلعالن من 01 المادة تقرر و تميز، أي دون العالم من مكان أي

 عليهم و الوجدان و العقل وهبوا قد هم و الحقوق، و الكرامة في متساوين و أحرارا،

 على فتنص الثانية المادة نص إلى بالنسبة أما ،"اإلخاء بروح بعضا بعضهم يعاملوا أن

 األساسية الحريات و بالحقوق بالتمتع يتعلق فيما التمييز عدم و للمساواة األساسي المبدأ

  .)3( نوعه كان أيا التمييز رلحظ لإلنسان

  

                                                            
 .الميثاق من ،76 المادة نص لنظر -1

2 ‐ Hakim Saheb, Statues de la femme en Algérie et droit international, mémoire pour 
l'obtention  du  magister  en  Droit  ,  spécialité,  Droit  international  et  relations 
internationales, facult. de Droit, Université Mouloud Mammeri TIZI OUZOU, 08 octobre 

2005, p . 11. 
 .اإلعالن من 2 المادة نص إلى انظر -3
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 لهم كما تمييز أي بدون القانون أمام سواسية الناس جميع أن السابعة المادة أكدت كما     

 تحريض أي ضد و اإلعالن، بهذا لخي تمييز أي ضد متساوية ايةحم في الحق جميعا

 يتعلق فيما الجنسين بين المساواة مبدأ على عشر السادسة المادة أوجبت و ،)1( التمييز على

 لحقوق العالمي اإلعالن يعتبر إذا الواجبات، و الحقوق جميع في و األسرة، بتكوين

 وضع قد و ،)2( به الالحقة الدولية الصكوك لجميع مصدرا كونه كبرى، أهمية اذ اإلنسان

      الرجال أي جميعا الناس بين التمييز عدم مبدأ هو و أساسي، و رئيسي مبدأ اإلعالن

  .)3( النساء و

  

 االختالفات و الفروقات رغم الناس جميع توحيد هو العالمي لإلعالن األساسي الهدف إذا

  .العالمي االحترام ضمان وه اإلنسانية الحريات و الحقوق احترام ألن

 منظمة عنصادرة  اإلنسان لحقوق وثيقة أول فيعتبر قانونية، قيمة العالمي لإلعالن و

 يتعلق عندما تضمنها التي المبادئ خالل من معنوية قيمة اإلعالن يكتسب و عالمية، دولية

  .)4( اإلنسان بحقوق تهتم التي التشريعات بسن األمر

  ناالدولي ناالعهد - ثالثا

 بالحقوق و الثقافية، االجتماعية و و االقتصادية بالحقوق الدوليان الخاصان العهدان يحتل 

 ديسمبر 16 في المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من معتمدانال السياسية، و المدنية

 1.اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية المواثيق رأس على الصدارة مكان ،1966

 

                                                            
  الثقافة دار مكتبة الثانية، الطبعة األساسية، حرياته و اإلنسان حقوق في الوجيز غازي، صباريني حسن-1

 .237.ص ،1997 عمان،
2 - Collectif 95 Maghreb, Egalité, livre blanc sur les instrument internationaux relatives, 
aux droit de  le  femme et  leur  réception dans  les  législation nationales, des pays de 

Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie,"Novembre, 1994, p . 14. 
3 - Nations Unies, Conseil économique et social, panel sur  le rôle de  la  justice dans  la 

promotion et la mise en ouvre des droit des femmes, op‐cit, p . 03. 
 درجة لنيل مذكرة اإلنسان، حقوق باتفاقيات مقارنة الجزائري التشريع في المرأة مواطنة برازة، وهيبة -4

 .21.  ص ، السابق المرجع  الدولة، تحوالت فرع ،القانون في الماجستير
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  السياسية و المدنية بالحقوق خاصال الدولي العهد -1 

 التي المنتهكة، حقوقها بواقع كبير حد إلى يرتبط للمرأة السياسية الحقوق واقع إن        

 هذا يعتبر و الفعالة، مشاركتها و االجتماعي، وجودها تحقيق على قدرتها دون تحول

 على العهد يؤكد و ان،اإلنس لحقوق العالمي لإلعالن المكملة الدولية االتفاقيات من العهد

 المجاالت جميع في تمييز أي دون األفراد لكافة المقررة الحقوق تأمين و احترام ضرورة

  .النساء و الرجال بين السياسية و المدنية

  

 المعترف الحقوق جميع باحترام األطراف الدول تعهد على العهد من 2 المادة نصت و   

 أو الدين، اللغة، و الجنس و اللون العرق، ببسب سواء تمييز، أي دون ذلك و فيه، بها

 أي أو النسب و الثروة، االجتماعي، أو القومي األصل و السياسي، غير أو سياسيا الرأي

  .كان سبب

  

    الرجل من فكال الجنسين، بين التمييز عدم مبدأ على صراحة تنص 3 المادة جاءت كما   

 التي الحقوق هذه بين من و ،)1( المدنية و يةالسياس الشؤون في الحقوق نفس لهما المرأة و

 من الزواج، األسرة، تكوين إطار في الجنسين بين المساواة في األخير هذا عليها نص

      العامة الوظائف تقلد و الترشح، و التصويت حق كذلك و الواجبات، و الحقوق حيث

  .)2( القانون أمام المساواة حق كذلك و

  الثقافية و االجتماعية و االقتصادية بالحقوق علقالمت الدولي العهد - 2

 منذ شملها التي بالحقوق المتزايد لالهتمام األولى بالدرجة يعود العهد هذا تبني         

       القانونية المنظومة في بارزة مكانة تحتل الحقوق هذه أصبحت إذ العشرين، القرن مطلع

 الدولية المنظمات و المتحدة األمم منظمة لدى كذا و الدول لمختلف السياسية البرامج و

  .األخرى
                                                            

 16 في المؤرخ ألف 2200 العامة الجمعية بقرار االنضمام و التصديق و للتوقيع عرض و اعتمد -1

 مرسوم بموجب العهد إلى الجزائر انضمت و ،1976 مارس/آذار 23 النفاذ بدء تاريخ ،1966 ديسمبر/كانون

 .1989 جوان 17 في الصادرة 20 عدد ر ج ،1989 ايم 16 في المؤرخ 66-89 رقم رئاسي
 .3 المادة نص انظر -2
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 لم الذي اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن بالنسبة الحال عليه هو ما خالف على و هذا

 العهد تضمن فقد الثقافية، و االجتماعية و االقتصادية للحقوق عرضي بشكل إال يتعرض

       متكامل و أوسع بشكل الثقافية، و االجتماعية و االقتصادية بالحقوق المتعلق الدولي

 إليه المنضمة و عليه المصادقة الدول إلزام و اسمها يحمل التي الحقوق مختلف أشمل و

  .)1( تكريسها و تعزيزها و تحقيقها على السعي و باحترامها

  

 في الرجل و المرأة بين المساواة في العهد هذا تضمنها التي الحقوق أهم حصر يمكن     

 و       التربية و العمل في الحق في االقتصادية، و الثقافية و االجتماعية الحقوق مختلف

  .الصحة و الراحة، و االجتماعي، الضمان و الملبس و السكن و التعليم،

  

 الذي العمل في اإلنسان بحق دولة كل تعترف أن ضرورة على 06 المادة نصت فقد

      التوجيه برامج طريق عن بفعالية ائهأد من تمكينه ضرورة و إرادته، بمحض يختاره

   اقتصادية تنمية تحقيق شأنها من بسياسات هذا في األخذ و التقنين و المهني التدريب و

 حرياته ممارسة للفرد تضمن شروط ظل في منتجة عمالة و مطردة، ثقافية و اجتماعية و

  .)2( األساسية االقتصادية و السياسية

  

 في تهدف العاملة بالمرأة الخاصة األحكام من جملة على 07 المادة نصت كما     

 االتفاقية في طرف دولة كل على أوجبت حيث الرجل، بأخيها مساواتها إلى مجملها

 بشروط تمتعها خاص بشكل للمرأة تضمن أن على تمييز، أو تفرقة دون لعمالها االعتراف

 نفس تقاضيها في الحق و الرجل، بها يتمتع التي الشروط تلك من أدنى تكون ال عمل

 بين المطلقة المساواة كذلك فرضت كما العمل، في التساوي عند الرجل ألجر األجر

  .مالئمة و أعلى مرتبة إلى الترقية فرص في المرأة و الرجل

                                                            
 16 في المؤرخ) 21-د-ألف( 2200 العامة الجمعية بقرار االنضمام و التصديق و للتوقيع عرض و اعتمد -1

 بموجب إليه الجزائر انضمت ،1976 يناير/الثاني كانون 3: النفاذ بدء تاريخ ن1966 ديسمبر/األول كانون

 .17/05/1989 في الصادرة ،20عدد ر ج ،1989 ماي 16 في المؤرخ ،67-89 رقم رئاسي، رسمم
     وزو تيزي ناحية) م.م.ت.م( المحاماة مجلة اإلنسان، لحقوق الدولية المواثيق و الجزائر خداش، حبيب -2

 .66. ص ،2004 األول، العدد
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  المرأة بحقوق الخاصة اإلعالنات و االتفاقيات -ارابع

 األمم ميثاق عليه نص ما قوف و عالميا الحقوق في المساواة مبدأ شيوع إثر على      

 تحسين المتحدة لألمم العامة الجمعية قررت اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن و المتحدة

 المرأة حقوق يعالج دولي صك أول فصدر بها، خاصة اتفاقيات بعقد المرأة أوضاع

 ىأخر اتفاقية صدرت ذلك بعد و للمرأة، السياسية الحقوق اتفاقية في تمثلت و السياسية

   المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من اعتمدت التي و المتزوجة المرأة بجنسية تهتم

 تسجيل و الزواج لسن األدنى الحد و بالزواج الرضا اتفاقية كذلك صدرت و ،1958 سنة

 المساواة مبدأ كرس إعالن أهم صدور إلى باإلضافة هذا ،1962 سنة في الزواج عقود

 صدر الذي و المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن في لمتمثلا و الرجل و المرأة بين

  .1967 سنة

  للمرأة السياسية الحقوق اتفاقية - 1

 )1( 1952 ديسمبر 20 في للمرأة السياسية بالحقوق المتعلقة االتفاقية صدرت لقد       

 الذي الرئيسي الهدف و) V II 640 رقم توصية( المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من

 الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة مبدأ على التأكيد هو االتفاقية به جاءت

 الحقوق في النساء و الرجال تساوي مبدأ إعمال على الديباجة في نصت حيث السياسية،

 إدارة في المشاركة في شخص لكل االعتراف حق و المتحدة، األمم ميثاق في الواردة

 المرأة حق على كذلك تحث و مباشرة، غير أو مباشرة بصورة سواء لبلده العامة الشؤون

  .البالد في العامة المناصب تقلد فرصة لها تتاح أن

  : يلي ما على االتفاقية من 01 المادة نصت و مادة، 11  على االتفاقية تحتوي و

 دون الرجال بين و بينهن تساوي بشروط االنتخابات جميع في التصويت حق للنساء" 

  ."زتمي أي

 الترشح في الحق لها تمنح أن في المرأة حق على تنص االتفاقية، مواد جميع جاءت كما

 حق و الرجل مع المساواة  قدم على عاما انتخابا المنتخبة الهيئات لجميع و االنتخابات في

                                                            
) 7-د( 640 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب االنضمام و التصديق و للتوقيع عرضت و اعتمدت -1

 .1954 سنة يوليو/ تموز 7:  النفاذ بدء تاريخ ،1952 ديسمبر/ األول كانون 20 في المؤرخ
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 الحكومية المنظمات و )1( المتحدة األمم هيئة في الوظائف مباشرة و العامة المناصب تقلد

  ةلحكوميا غير و

  المتزوجة المرأة جنسية اتفاقية - 2

 لألمم العامة الجمعية أصدرت بالجنسية، التمتع في المرأة ضد القائم للتميز نظرا       

 دخلت التي و ،1952 يناير 25 في ذلك و المتزوجة، المرأة جنسية تعالج اتفاقية المتحدة

  .)2( 1958 أوت 11 في التنفيذ حيز

 أو الزواج بسبب الزوجة، جنسية على التلقائي التأثير من التخلص تفاقيةاال هذه من يراد و

 لمنازعات مرض حل على تشمل أن و الزوجية، الحياة خالل جنسية تغيير أو انحالله

  .الزوجة جنسية على المختلط الزواج بأثر المتعلق القانون

 في الجنسين بين ساواةالم مبدأ تحقيق في االتفاقية هذه إلبرام األساسي الدافع يكمن و 

 وحدة األسرة بأن القائلة النظرية نبذ مع المتزوجة، المرأة جنسية هي و معقدة مسألة أكبر

  .)3( المرأة برغبات اكتراث دون الزوج قبل من توجيهها يتم واحدة

 يؤثر أال موقعة، دولة لكل بالنسبة يراعي":  على االتفاقية من األولى المادة تنص

 جنسية تغيير أو ، أجنبي أي أو رعاياها إحدى بين الطالق حدوث أو واج،بالز االرتباط

  ."آلية بصورة المتزوجة المرأة جنسية على الزواج، خالل الزوج

 تكون قد ألنها االعتبار بعين الزوجة مصالح االتفاقية هذه أخذت ذلك مع بالموازنة     

 بالحقوق بتمتعها لإلسراع صةخا معاملة تعامل أن يتطلب مما زوجها، بيئة في اندمجت

  :  على الثالثة المادة نصت لذاك دولته، في كمواطن زوجها بها يتمتع التي

                                                            
 26 عدد ر، ج ،2004 أفريل 19 في مؤرخ 126-04 رقم رئاسي مرسوم بموجب عليها، الجزائر صادقت -1

 .2004 أفريل 25 في الصادرة
2 - Hakim Saheb, Statut de la femme en Algérie et Droit international; op‐cit, p . 33. 

 اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية باالتفاقيات مقارنة الجزائري التشريع في المرأة مواطنة برازة، وهيبة -3

  .30.  ص السابق، المرجع

  : ذلك في راجع المتزوجة المرأة جنسية حول التفاصيل من للمزيد
Nations Unies "Convention sur  la nationalité de  la femme mariée" Recueil des traités 
(traités  et  accords  internationaux  enregistrés ou  classée  et  inscrits  au  répertoire  au 

secrétariat de l'ONU, VOL 309 1 NOS 4466, 4479, 1958, pp . 67‐75. 
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 إذا مواطنيها، أحد من المتزوجة لألجنبية أن على المتعاقدة الدول من كل توافق. 1" 

 مما ،" ...خاص امتيازي تجنس إجراء خالل من زوجها، جنسية تكتسب أن ذلك، طلبت

 ألنصار العائلة في الجنسية وحدة ألنصار وجهها التي االنتقادات لبعض جاعال يشكل

      )1( زوجها دولة في المواطن لحقوق الزوجة فقد السيما العائلة، في الجنسية استقالل

 الزوج دولة لقانون وفقا للتجنس العادية الشروط توفر ضرورة مشكلة تجاوز يتم هكذا و

  .)2( قالتحقي سهلة ليست شروط هي و

 دخول تسهيل على المتزوجة المرأة بجنسية المتعلقة االتفاقية مبرموا حرص لئن و    

 تجنس إجراء عن عبارة التفسير أن إال طلبها، على بناء زوجها، جنسية في المرأة

 و تتفق ال مستعصية شروطا يضع قد و الدولة في المشرع لتقدير يخضع" خاص امتيازي

  .)3( بجنسيتها الخاصة القواعد وضع في حرة الدولة أن و صةخا االتفاقية واضعي قصد

  

                                                            
 الماجستير شهادة لنيل مذكرة الدولي، القانون و اإلسالمية الشريعة في للمرأة السياسية الحقوق يحياوي، أعمر -1

 .116،117 . ص ،2000 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون، في
 المتمم و المعدل 01-05 أمر من 10 المادة في الواردة الشروط إلى نشير أن يمكن ذلك على للتمثيل و -2

 المتضمن 2005 فيفري 27 في الصادرة ،15 عدد ر، ج ،1970 ديسمبر 15 في مؤرخ ،86- 70 رقم لألمر

  :  أنه على تنص إذ الجزائري، الجنسية قانون

  : بشرط عليها يحصل أن الجزائرية الجنسية الكتساب بطلب يقوم الذي لألجنبي يمكن"

  .الطلب تقديم بتاريخ األقل على سنوات 07 منذ الجزائر في مقيما يكون أن. 1

  التجنس يمنح الذي المرسوم على التوقيع وقت الجزائر في مقيما يكون أن. 2

  .الرشد سن بالغا يكون أن. 3

  .بالشرف تخل بعقوبة عليه الحكم يسبق لم و حسنة سيرته تكون أن.4

  .لمعيشته الكافية الوسائل يثبت أن. 5

  .قلالع و الجسد سليم يكون أن. 6

  .الجزائري المجتمع في اندماجه يثبت أن.7

 ".بعده 26 المادة شروط ضمن رفضه دائما يستطيع الذي العدل وزير إلى الطلب يقدم و
  .117.  ص السابق، المرجع الدولي القانون و اإلسالمية الشريعة في للمرأة السياسية الحقوق يحياوي، أعمر -3

Voir  aussi  :  Wassila  Latief,  Convention  international  de  mariage  mixte  et  droit 
successorale  en  Afrique  de  nord  :  chez‐moi  cette  différence  que  je  ne  saurais 
voir:(R.I.S.S.) N 184,2005, p. 367. 
http://www.cairn.info/article.php?ID.Revue= RISS & ID RISS 184 & article= 184 0363 
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  الزواج عقود تسجيل و الزواج لسن األدنى الحد و بالزواج الرضا اتفاقية -3

 1962 ديسمبر 07 في المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من االتفاقية هذه أعلنت       

  .1964 ديسمبر 09 في التنفيذ حيز دخلت و نيويورك في

 المتعاقدة الدول أن االتفاقية ديباجة في جاء ما أهم و مواد، 10 على االتفاقية هذه تحتوي

      اإلنسان لحقوق العالمين المراعاة و االحترام تعزيز المتحدة األمم لميثاق وفقا تود إذ

  .الدين أو اللغة أو الجنس أو األصل بسبب تمييز دون جميعا للناس العامة للحريات و

 التام الطرفين برضا الزواج يكون أن المبادئ هذه أهم من و مبادئ عدة االتفاقية تجسد و

 أمام عالنية الزواج هذا يكون أن و التامة، و الحرة بإرادتهما عنه إعرابهما و الحر و

  .)1( قانوني غير زواج يعتبر فإنه إال و الجميع،

  

 لتحديد التشريعية اإلجراءات كل األطراف الدول تتخذ أن على االتفاقية نصت كما     

 له سمعت إذا إال الزواج عقد السن هذا من أدنى هو لمن يجوز ال أن و للزواج، أدنى سن

 .)2( المنتظرين للزوجين مصلحة تحقيق أجل من أو المختصة السلطات

   المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن - 4

 كان و المرأة ضد التمييز على القضاء نإعال المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت      

 من سنوات أربع بعد ،1967 نوفمبر 07 في المؤرخ) 12د( 2263 رقم قرارها في ذلك

  .العامة الجمعية في و المرأة مركز لجنة في المفصلة الصياغة و النقاش

                                                            
1 - L'article Premier stipule : "aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans 

le libre et le plein constant des deux parties, ce constant devant être exprimé par elles 
en présence, de  l'autorité compétente pour célèbre  le mariage et de  témoins, après 
publicité  suffisante conféremement aux dispositions de  la  loi" voir  la convention  :  in  

http//..www.ohchr.org  
2 ‐L'article  2  stipule  :  "les  mesures  législatives  nécessaires  pour  spécifier  un  age 
minimum pour  le mariage, ne pourront contracter  légalement mariage  les personnes 
qui n'auront pas atteint cet âge, a mois d'une dispense d'âge accordée par  l'autorité 
compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs épouse". 
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 اءإز القلق عن أعربت و ،)1( اإلعالن هذا إصدار إلى الحاجة إلى الديباجة أشارت قد     

 لحقوق العالمي اإلعالن و الميثاق رغم" المرأة، ضد التميز من كبير قدر وجود استمرار

  ." ...األخرى الوثائق و اإلنسان لحقوق الخاصين الدوليين العهدين و اإلنسان

 األمم لسياسة عاما رسميا بيانا المرأة ضد التمييز على القضاء اإلعالن يمثل و      

 بسبب التميز على القضاء و الحقوق في المرأة و الرجل ساويبت يتعلق فيما المتحدة

 عن صادرة سابقة دولية صكوك منها تضمنت المبادئ من سلسلة يؤكد هو و الجنس،

 لم التي الهامة المبادئ من سلسلة يورد كما المتخصصة الوكاالت و  المتحدة األمم

  .)2( سابقة توصيات أو معاهدات تتضمنها

  

 شجب الدول على تفرض المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن وادم جاءت قد و     

 جميع تتخذ أن و المرأة، ضد التمييز مبدأ على تنص التي التقاليد و األعراف جميع

 هذه تشمل و الوطنية، قوانينها في الجنسين بين التمييز على القضاء أجل من اإلجراءات

  .الثقافية و االجتماعية و االقتصادية كذا و المدنية السياسية سواء الحقوق جميع المساواة

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                            

          األولى الطبعة الثالث، الجزء ،اإلنسان حقوق العام، الدولي انونالق في الوسيط علوان، الكريم عبد -1

  .201 . ص ،2006  والتوزيع، للنشر الثقافة دار
  : الموقع على انظر المرأة ضد التميز على القضاء إعالن نص على لالطالع -2

http : //www.humainrights.org/arabie/dec EDIS women.html  
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  الثـاني الفـرع

  لالتفاقية الملزمة الطبيعة

  

 كفاح و للنضاالت نتيجة المرأة ضد التميز أشكال جميع على القضاء اتفاقية جاءت      

 احةإت عدم و تهميشها و المرأة احتقار ترسخ التي البالية التقاليد و الرجل هيمنة ضد المرأة

            االقتصادية و السياسية المجتمع، الحياة جوانب كافة في للمشاركة لها الفرصة

  .االجتماعية و

 لحقوق العالمي اإلعالن صدور منذ اإلنسان بحقوق الدولي لالعتراف أيضا كان قد و    

 لسائدا التوجه عدم تدعم التي و بمقتضاه الصادرة البروتوكوالت و االتفاقيات و اإلنسان

 ديتجس و األساسية الحقوق من جملة إقرار و امرأة، أو كان رجال اإلنسان آدمية باحترام

 هذه أن إال المرأة، لصالح ايجابية تأثيرات العالم بلدان لمعظم الوطنية الدساتير في ذلك

 أشكال جميع عن بعيدا المرأة حقوق إقرار في األهم و األعظم و األبرز كانت االتفاقية

  .يزالتمي

 الدول على فرضت و المتحدة، األمم لواء تحت المنضوية الدول معظم االتفاقية تشمل    

 تقدم ضمان و المرأة، ضد التمييز على القضاء أجل من تدابير اتخاذ عليها، صادقت التي

    النساء و الرجال بين المساواة لصالح األعراف و التقاليد من الحد و تطورها و المرأة

 بالمشاركة المتعلقة الجوانب كافة كذلك و المرأة، باستغالل المتعلقة الظواهر مكافحة و

           االجتماعية و الصحية الرعاية و العمل و التعليم في حقها و العامة و السياسية

 أمور تنظيم و القانون أمام المساواة مبدأ تحقيق و الريفية، المرأة خاصة و االقتصادية، و

   .المساواة و اإلنصاف و العدل أساس على المرأة و الرجل بين ةاألسر و الزواج

  

 لبيان لوبةالمط التقارير إعداد و الرصد و المتابعة تتولى آليات عدة لذلك وضعت و   

 عنها تنتج التي األخطار و تحدث التي االنتهاكات تحديد و االتفاقية بمضمون االلتزام مدى

  .)1( عليها صادقت التي االتفاقية تحترم لم التي للدول الدولية المساءلة مبدأ قيام إلمكانية

                                                            
 2004 الليبية، الجماهيرية الرابع، العدد) أ.ج.م( اإلنساني الدولي القانون في المرأة ،الصبيعي راهيمإب محمد -1

 .264 ،263. ص
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 أنها أي اإلنسان، حقوق من يتجزأ ال جزء المرأة حقوق أن االتفاقية ديباجة في جاء و

 اإليمان تتضمن التي المتحدة لألمم األساسية المبادئ في المعتمدة اإلنسان بحقوق مرتبطة

 حد على النساء و للرجال المتساوية بالحقوق و بكرامته و لإلنسان األساسية بالحقوق

     المتحدة األمم برعاية المعتمدة المواثيق و االتفاقيات مضامين أن على تؤكد و سواء،

   بها الواردة بالحقوق التمتع في المساواة النساء و الرجال تعطي المتخصصة اتهامنظم و

 انتهاكا تعتبره و النساء ضد يمارس تمييز أي تشجب و بها، للنهوض آليات تحدد و

 مجاالت مختلف في مساهمته تعيق و اإلنسان كرامة تهدد و الحقوق في المساواة لمبادئ

  .األسرة أو المجتمع نطاق في سواء االجتماعية، و االقتصادية و السياسية الحياة

  

 على يتم تقيد أو استبعاد أو تفرقة أي يشمل فإنه االتفاقية حسب التمييز معنى أما    

 و االجتماعية و االقتصادية و السياسية بحقوقهن النساء تمتع في يؤثر و الجنس أساس

 محاولة فكل الرجل، مع لمساواةا قدم على بجعلها ذلك و أخرى، حقوق أية و  الثقافية

 ضد تمييز يعد األساسية الحقوق من حق أي في النساء و الرجال بين المعاملة في للتفرقة

 إستعداد كل كذلك و جنسه، كان أيا لإلنسان األساسية للحقوق انتهاكا يمثل و     المرأة

                  العامة السياسية الحياة مجاالت مختلف في بحقوقها التمتع و بدورها النهوض عن للمرأة

  .)1( الخاصة و

  

 تدعو و النساء و الرجال بين المساواة مضامين على تؤكد م.ض.ت.ق.إ فإن لهذا و    

 و المصلحين دعوات لها كفلتها التي حقوقها كافة على الحصول من المرأة تمكين إلى

 التي االتفاقية هذه إطار في نةالمتمد الدول كافة عليه أجمعت و السماوية، الشرائع أقرتها

 لحقوق الدولي القانون إطار في أساسيا ركنا تمثل أصبحت و الدول، حدود تتجاوز

 التهميش أو التمييز عدم و التجزئة عدم و الشمولية و بالعالمية قواعده تتمتع الذي اإلنسان

 المصاعب، تلك كل تجاوزت االتفاقية و عرقه، أو جنسه، أو لونه أساس على إنسان ألي

  .)2( .االتفاقيات والمواثيق األممية موضع التنفيذ ععلى وض العزم عقدت و

                                                            
 .264 . ص السابق، المرجع اإلنساني، الدولي القانون في المرأة ،عييالصب إبراهيم محمد -  1
 .264 . ص ،نفس المرجع ،عييالصب إبراهيم محمد -  2
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 خالل من ذلك و اإللزامية بفكرة تدفع أحكام عدة في لالتفاقية اإللزامي الطابع يظهر و    

 أشكال جميع بشجب األطراف الدول من تطالب التي ،2 فقرة ،28 و 19 ،2 المواد نص

     المرأة ضد التمييز على القضاء تستهدف سياسة انتهاج خالل من المرأة، ضد التمييز

 في المرأة و الرجل بين المساواة مبدأ بإدماج الدول االتفاقية فتطالب الغرض لهذا تحقيقا و

 كذلك تقوم و فيهما، موجودا المبدأ هذا يكن لم إذا المناسبة، تشريعاتها و الوطنية دساتيرها

 على تفرض التي الجزاءات طريق عن التشريعية غير و يعيةالتشر التدابير باتخاذ

 طريق عن للمرأة القانونية الحماية ضمان على كذلك تقر و المرأة، حقوق منتهكين

 ممارسة أو فعل بأي القيام عن االمتناع و البلد، في األخرى العامة المؤسسات و المحاكم

  .)1( المرأة ضد تميزية

  

 إنشاء على 17 المادة في نصها خالل من لالتفاقية إللزاميا الطابع كذلك يتضح و     

 من ذلك و االتفاقية أحكام تنفيذ في الدول أحرزته الذي التقدم مدى بمراقبة تقوم لجنة

 القضاء لجنة إلى المرأة حقوق انتهاك حالة في الدورية التقارير بعرض الدول إلزام خالل

 اللجنة تقوم و سنوات أربع كل تقاريرها قديمبت الدول تلتزم و المرأة، ضد التمييز على

  .توصيات بإصدار كذلك تقوم و مالحظات إبداء و التقارير بفحص

 ال أنه على تنص التي 2 فقرة/28 المادة نص في واضح بشكل اإللزامية فكرة تتأكد كما

   ةاالتفاقي هذه لموضوع منافيا يكون تحفظ أي تبدي أن االتفاقية في األطراف للدول يجوز

 )2( غرضها و

  
 
 
 
 
 

  
 

                                                            
 .االتفاقية من 2 المادة نص إلى انظر -1
 .االتفاقية من 28/2 المادة نص إلى انظر -2



 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفاقية القانوني اراإلط                  :  األول الفصل
   

23 
 

  الثاني المطلب

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء االتفاقية في األطراف الدول التزام

  

 في التقدم يخص فيما المبذولة الجهود من بالرغم أنه على االتفاقية ديباجة أقرت       

 يشكل و النطاق واسع تمييز هناك يزال ال فإنه بالرجل، المرأة مساواة و اإلنسان حقوق

 مشاركة أمام عقبة يعد و اإلنسان، كرامة احترام و الحقوق في المساواة لمبدأ انتهاكا

          األسرة رخاء و نمو يعيق و الميادين جميع في المساواة قدم على الرجال النساء

 على القضاء تستهدف سياسة بانتهاج األطراف الدول االتفاقية ألزمت لذا و المجتمع، و

)     األول الفرع( السياسية الحقوق يخص فيما سواء المجاالت كافة في المرأة ضد التمييز

 إلى باإلضافة ،)الثاني الفرع( االقتصادية الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة و

 توجب كما ،)الثالث الفرع( الثقافية و االجتماعية الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة

  ).الرابع الفرع( األسرية و القانونية الشؤون كافة في المرأة ضد التمييز بمناهضة اقيةاالتف

  

  األول الفـرع

  السياسية الحقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز على القضاء

  
 للمبدأ طبيعي ناتج هو السياسية بالحقوق التمتع في الجنسين بين المساواة أن من بالرغم 

 العامة الجمعية عنيت فقد ،)1( ةيالدول االتفاقيات و العالمية ناتاإلعال أرسته الذي العام

 بموجب المساواة هذه نواحي بعض على بالتركيز المتخصصة وكاالتها و المتحدة لألمم

 الدول على أوجبت التي الدراسة محور االتفاقية، الصكوك هذه أهم من و خاصة، صكوك
                                                            

 العلم دار  األولى،  الطبعة اإلقليمية، و العالمية الوثائق حول دراسات آخرون، و بسيوني شريف محمود -1

  .326.  ص ،)ن.د.د( ،1989 للماليين،

  : انظر ياسيةالس الحقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز حول التفاصيل من للمزيد
Valentine Moghadam  et  Lucie  Senftovra  , Mesurer  l'autonomisation  des  femmes  : 
participation  et  droits  dans  les  domaines  civile,  politique,  social,  économique,  et 

culturel (R.I.S.S) n°184, 2005, p . 433. 
http://www.cairn  .info/articles  PHP?  ID  REVEUE  =  RISS  &ID  RISS.184.&  ID  article. 
RISS.184 423 
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 خالل من ذلك و السياسية الحقوق يخص افيم المرأة ضد التمييز على القضاء األطراف

 العامة الوظائف تقلد في الحق و) ثانيا( الترشح في حقها ،)أوال( التصويت في حقها

  ).ثالثا(

  التصويت في المرأة حق - أوال

 الدول المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من أ فقرة 7 المادة ألزمت     

 المشاركة من تمكينها أجل من ذلك و االنتخابات، في التصويت حق المرأة منح األطراف

 يكون أن بد ال التصويت في المرأة فحق الرجل مع المساواة  قدم على السياسية الحياة في

 أعضاؤها ينتخب التي الهيئات جميع و العامة، االستفتاءات و االنتخابات جميع في

  .)1( العام باالقتراع

  

 أهمية له صوتها تجعل الدول داخل االنتخابات في التصويت في المرأة مشاركة إن    

  .االجتماعية أوضاعها تحسين إلى المشاركة هذه تؤدي بالتالي و حسبي

 خالل من تعمق بأكثر له التعرض تم قد االتفاقية من أ فقرة 7 المادة نص كرسته ما إن

 الدولية االتفاقية تفاقيات،اال هذه بين من و اإلنسان، بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات

 فنصت بالرجل مساواتها و التصويت في المرأة حق على أكدت للمرأة، السياسية للحقوق

 بشروط االنتخابات جميع في التصويت حق للنساء" :  يلي ما على منها األولى المادة

  ." تمييز أي دون الرجال بين و بينهن تساوي

   الرجل بين المساواة مبدأ إكمال هي السياسية الحقوق اتفاقية إليه تصبوا الذي الهدف إن

  .)2( تمييز أي دون التصويت حق في المرأة و

  

                                                            
 ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ: " االتفاقية من أ فقرة 7 المادة تنص -1

  : في الحق الرجل، مع المساواة قدم على المرأة تكفل خاص، بوجه و للبلد، العامة و السياسية الحياة في المرأة

 أعضاؤها ينتخب التي الهيئات لجميع لالنتخاب األهلية و العامة تاءاتفاالست و االنتخابات جميع في التصويت )أ(

 ".العام باالقتراع
 المرجع الوضعي، شريعالت و اإلسالمية الشريعة و الدولية االتفاقيات بين المرأة حقوق فهمي، مصطفى خالد -2

 .126.  ص ق،الساب
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 بمبدأ كسابقه يقر فهو السياسية و المدنية بالحقوق الخاص، الدولي للعهد بالنسبة أما     

 نص خالل من النساء و الرجال بين تمييز دون السياسية الحقوق في الجنسين بين المساواة

 أساس على كان سواء تمييز أي ضد الفعالة الحماية الجنسين لكال تكفل التي الثالثة المادة

 المادة تنص كما )1( السياسي الرأي أو العنصر أساس على أو الدين أو اللون، أو الجنس

 من وجه أي دون مواطن لكل يكون:"  أنه على ينص الذي س.م.ح.د.ع.من ب فقرة 25

  :  التالية الحقوق ،03 المادة في كورةالمذ التمييز وجوه

 في يختارون ممثلين بواسطة إما و مباشرة إما العامة الشؤون إدارة في يشارك أن - *

  .حرية

 قدم على و العام باالقتراع دوريا تجري نزيهة انتخابات في ينتخب و ينتخب أن - *

  .الناخبين إرادة عن الحر التعبير تضمن السري، بالتصويت و الناخبين بين المساواة

 في العامة الوظائف تقلد فرصة سواه مع عموما المساواة قدم على له تتاح أن - *

  ".بلده

 الحق المرأة منح على يؤكد كسابقه المرأة ضد التمييز على القضاء لإلعالن جاء كما     

 4 المادة نص خالل من ذلك و الرجل، مع المساواة قدم على االنتخابات في التصويت في

  .)2( منه ب أ، فقرة

      التصويت في الحق للمرأة أن الدولية، االتفاقيات و النصوص هذه خالل من لنا يتضح

 دون المحلية و النيابية المجالس في يمثلها من اختيار في و السياسة في الرجل مشاركة و

 المرأة كنيم المسؤوليات، تولي و الحقوق في المساواة مبدأ ألن ،)3( تمييز أو شرط أو قيد

  .)4( األساسية حرياتها و حقوقها ممارسة من

 

  

                                                            
1 - Hakim Saheb, statut de la femme en Algérie et Droit international, op‐cit, p . 32. 

 .اإلعالن من ، أ، فقرة 4 المادة نص انظر -2
 .128.  ص السابق، المرجع اإلسالمية، الشريعة و الدولية االتفاقيات بين المرأة حقوق فهمي، مصطفى خالد -3

4 - Ahooja‐Patel‐Krishna  "les  Droit  de  la  femme"  Droit  international,  bilan  et 

perspective Mohamed Bedjaoui, (s/d) édition, A, Pédome, tome2, Paris, p : 1175. 
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 حالترش في الحق - ثانيا

 تعاني مازالت التي الشائكة المسائل بين من تعتبر القرار صنع في المرأة حق مسألة إن

 هذا تعتبر المرأة إن بل فقط، الرجال حق على مقتصرة مسألة ليست فهي المرأة، منها

 أن المعقول غير من و حرية، بكل رأيها عن التعبير أجل من األساسية حقوقها من الحق

 الترشح في الحق يعتبر و. )1( القرار صنع عملية في المشاركة مجال في المرأة تهمش

 تسيير في تشارك أن تستطيع خالله فمن للمرأة األساسية الحقوق من االنتخابية للمناصب

 أشكال جميع على القضاء اتفاقية في لحقا هذا على النص تم قد و للبالد، العامة الشؤون

 تتخذ أن األطراف الدول على أوجبت التي ب، فقرة 7 المادة نص في المرأة ضد التمييز

 خالل من ذلك و السياسية، الحياة في الجنسين بين المساواة أجل من المناسبة التدابير

 في الحق طلب و الترشح من تمكينها قصد الحكومة سياسة صياغة في المرأة مشاركة

 االتفاقية في األطراف الدول ألزمت و المحلية، المجالس أو البرلمان في سواء العضوية

  .المجال هذا في القيود من التشريعية نصوصها تخلو بأن

 التي الدولية الصكوك في إليه التطرق تم قد -البحث محل االتفاقية عليه نصت ما إن    

 األهلية للنساء" :  أنه على للمرأة السياسية الحقوق قيةاتفا من 2 المادة نصت فقد سبقتها،

 التشريع بمقتضى المنشأة العام، باالقتراع المنتخبة الهيئات لجميع ينتخبن أن في

  ".تمييز أي دون الرجال بين و بينهن، تساوي بشروط و الوطني،

  

     الترشح في مرأةال حق على المدنية و السياسية بالحقوق الخاص الدولي العهد أكد كما     

 ينتخب أن في فرصة مواطن كل منح على نصت التي ب، فقرة 25 المادة نص في ذلك و

  .الناخبين بين المساواة قدم على و العام باالقتراع نزيهة انتخابات في

                                                            
1 ‐ Mahfoud Draoui Dors, "la démocratisation et participation des femmes à la prise de 
décision dans la vie privée et dans la vie publiques en jeu et perspective" in "femme et 
démocratisation en Afrique, en  jeu et perspectives "bureau régional de  l'.U.N.I.F.E.M, 
1995, p . 97.98 
Voir  aussi  :  Maxcime  Forest,  les  transferts  institutionnels  à  l'usage  des  politiques 
d'égalité homme et  femme dans  les nouveaux Etats membre de  l'Union européenne 
(R.I.P.C), vol 13, 2006, p . 260.261. in : 
http://www.cairn.info/article.php?ID REVUE (R.I.P.C) & 132 0259 
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 حقها خالل من للبلد العامة و السياسية الحياة في المشاركة فرصة المرأة إعطاء إن    

 مع المساواة قدم على االنتخابات جميع في كذلك و السياسية، حزاباأل في الترشح في

 الضرورية التحفيزات بين من يعد كذلك و المجتمع، تنمية في المساهمة من يمكنها الرجل

  .البالد جميع في الديمقراطية دعم أجل من

  العامة الوظائف تقلد في الحق - ثالثا

 حق الناس لجميع يكون أن العامة، وظائفال تولي في المساواة مبدأ مقتضى إن       

 تحددها التي االستحقاقات و األهلية شروط فيهم توفرت إذا العامة، الوظائف تولي

  .األصل أو اللغة، أو الجنس بسبب سواء تمييز أي دون هذا و القوانين،

 انتشار بعد حتى العامة الوظائف تولي في حقها من محرومة تزال ال المرأة أن إال     

 ضد التمييز على القضاء باتفاقية أدى ما هذا ،)1( المساواة مبادئ إعالن و الديمقراطية

 في الرجل مع المرأة تساوي ضرورة على ب فقرة 7 المادة نص خالل من بالنص المرأة

 المستويات جميع على العامة المهام جميع تأدية إلى باإلضافة العامة، الوظائف تقلد حق

   .الحكومية

  

 تمثيل فرصة المرأة منح األطراف الدول إلزام على االتفاقية من 8 المادة نصت كما      

 الدبلوماسي السلك أعضاء أحد تكون أن في الحق فللمرأة الدولي، المستوى على حكومتها

 مشاركتها إلى باإلضافة الدولية أو اإلقليمية سواء االجتماعات كافة في بلدها بتمثيل تقوم و

 المنظمات وكالة أو أخرى هيئة أي أو المتحدة، لألمم التابعة لهيئاتا اجتماعات في

 أرفع تقلد في الفرصة إعطائها و المرأة تشجيع أجل من هذا و الحكومية، غير و الحكومية

   .)2( المناصب

  

 تقلد حق في الجنسين بين المساواة مبدأ يخص فيما م،.ض.ت.ق االتفاقية تبنته ما إن     

 العالمي اإلعالن في كذلك و الدولية، االتفاقيات في عليه النص تم قد العامة الوظائف

                                                            
 للحصول مقدمة رسالة اإلسالمية الشريعة و الوضعية القوانين في الوظائف تولي في المساواة حمبلي، حمود -1

 .129،148 .ص ،1992.1993 الجزائر، جامعة القانون، في دولة الدكتوراه درجة على
 .االتفاقية من 8 المادة نص انظر -2
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 تقلد حق في المرأة و الرجل بين المساواة مبدأ على األخير هذا نص فقد اإلنسان، لحقوق

 مع بالتساوي شخص لكل" :  أنه على فنصت 2 فقرة 27 المادة نص في العامة الوظائف

  ."لدهلب العامة الوظائف تقلد حق اآلخرين،

 الجنسين بين المساواة مبدأ على للمرأة، السياسية الحقوق اتفاقية من 3 المادة تطرقت كما

       العامة المناصب تقلد أهلية للنساء" :  يلي ما على فنصت العامة الوظائف تقلد في

 تساوي بشروط الوطني التشريع بمقتضى المنشاة العامة الوظائف جميع ممارسة و

  ".تمييز أي دون الرجال بين و و بينهن

 تمييز أي يقبل ال أنه على العنصري التمييز على القضاء إعالن من 6 المادة نصت كما

 حقوق و السياسية بالحقوق شخص أي تمتع في الجنس، أو اللون أو العرق بسبب

       المتساوي العام باالقتراع االنتخابات في االشتراك حق السيما و بلده، في المواطنة

 قدم على بلد في العامة الوظائف تولي حق شخص لكل و الحكم، في اإلسهام و

  .)1(المساواة

 في الحق شخص كل منح على ج فقرة 25 المادة أكدت فقد س،.م.ح.د.ع.ل بالنسبة أما

  .جنسه عن النظر بغض العامة الوظائف تقلد

  

  الثـاني الفـرع

  قتصاديةاال الحقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز على القضاء

  

      الحرية إلى يتوق ديمقراطي مجتمع لكل األساسية الركيزة هي المساواة تعتبر       

 النشاط أوجه و المجتمعات من كثير في و اإلنسان، حقوق و االجتماعية، العدالة و

  .القانون و الواقع في المساواة عدم من مختلفة لمظاهر العامالت النساء تتعرض

  

 مكان في و المجتمع، و األسرة في تمييز وجود حدته من يزيد و يسببه الوضع هذا و     

 التي للبلدان التقاليد و األعراف على تاريخيا العاملة المرأة مكانة اعتمدت حيث العمل،

                                                            
 .147.  ص السابق، المرجع المرأة، حقوق فهمي، مصطفى خالد -1
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 المشروعة حقوقها من المرأة تلك حرمت التقاليد و األعراف بعض حسب و فيها، تعيش

 الجهود تتضافر أن طبيعيا كان لذلك ،ياألنثو تكوينها طبيعة و تتالءم عمل ظروف في

  .)1( الظاهرة تلك من للحد المدني المجتمع مؤسسات و اإلنسان، حقوق لمنظمات الدولية

  

 التي المشاكل لكافة عالج لتقديم تسعى - البحث محل– االتفاقية أن فيه شك ال مما و     

 فيعتبر الرجل، مثل مثلها لعملا حق نفس للمرأة االتفاقية منحت و المرأة، منها تعاني

 العمل قوة في مساهمتها مدى هو االقتصادي اإلنتاج عملية في المرأة مساهمة مدى مؤشر
 عليها المجتمع فرضها الذي التقاليد و األعراف من التحرر على يساعدها بذلك و    )2(
 إلى نتطرق ثم) أوال( العمل في الجنسين بين المساواة مبدأ تكريس سنتناول لذلك )3(

  ).ثانيا( بالعمل المتعلقة الحقوق في الجنسين بين المساواة

  العمل في الجنسين بين المساواة - أوال

    امرأة لكل العمل حق تقرير على من.ض.ت.الق اتفاقية من 14 المادة نصت لقد       

 في لحقا بمثابة يعتبر الحق فهذا البشر، لجميع ثابتا حقا باعتباره بالرجل مساواتها و

      المهنة اختيار حرية في حقها و العمالة، فرص بنفس تتمتع أن للمرأة بد ال و الحياة،

                                                            
  .331.  ص ،2004 ليبيا ،4 العدد ،)أ.ج.م( الدولي، القانون في العاملة المرأة مركز دة،أحمو سليمان فرج -1

  :انظر العمل حقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز حول التفاصيل من للمزيد
‐ Katell Berthou, discrimination au travail. Panorama du droit international et du droit 
communautaire (I.N.S.O), n° 184, 2008, p‐p . 46,47 
http://www.cairn .info/article.php?ID REVUE (I.N.S.O) & ID 184 & ID ARTICLE.INSO 184 
0046 
‐ Marie  Théres  Lanquetin,  luttes  contre  les discriminations dans  l'emploi, panorama 
juridique européenne caisse nationale des allocations familiales/informations sociales  
(I.S.N.O)2009, p . 56 
http://www.cairn.info/article php? ID.REVUE = ISNO & article = ISNO‐151 0052 

 التنمية عملية في دورها و لةالعام القوى في العربية المرأة مشاركة العمل، و العربية المرأة عوام، هنري -2

 .55 . ص ،2004 بيروت، ،)ع.و.د.م( الثانية الطبعة ،15 العربي المستقبل كتب سلسلة
3 - GUIRID Djamel, "les femmes, travail et société : la société à toujours le dernier mot" 

communication  à  l'atelier  sur  femmes  et  développement  à  l'issue  des  travaux 
préparatoire à la 4eme conférence sur les femmes; Alger, 18‐21 octobre, 1994, C.R.A.S.C 
Oran 1995, p . 37. 
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 يقبله أو يختاره بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن في الحق شخص فلكل العمل، نوع و

  .)1( بحرية

 سبقت التي الدولية النصوص كرسته نأ و سبق قد للنساء بالنسبة العمل في الحق إن     

 23 المادة نص في جاء حيث اإلنسان، لحقوق العالمي باإلعالن بدءا و م.ض.ت.ق اتفاقية

 في و عمله، اختيار حرية في و العمل، في الحق شخص لكل" :  أنه على منه 1 فقرة

 أن لنا يتبين النص هذا من و "البطالة من الحماية في و مرضية، عادلة عمل شروط

 لكل يحق أنه كما رجل، أو امرأة سواء الجنس عن لنظرا بغض إنسان لكل حق العمل

  .)2( قيد أو شرط دون العمل نوع اختيار حرية شخص

  

 على أ/1 فقرة 10 المادة في المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن نص كما     

 و آخر، سبب أي أو االجتماعية الحالة بسبب تمييز، بدون المرأة و الرجل بين المساواة

 الترقية نيل في و المهنة، اختيار على العمل في و المهني، التدريب تلقي في حقال كذلك

 بين المساواة بشأن عاما نصا ث،.ج.ق.ح.د العهد من 3 المادة وضعت كما العمل، في

 هذا في األطراف الدول تتعهد"  أقرت حين ذلك و االقتصادية الحقوق في المرأة و الرجل

... االقتصادية الحقوق بجميع التمتع حق في اإلناث و الذكور مساواة بضمان العهد

  ".العهد هذا في عليها المنصوص

  

    شخص لكل الحق بهذا األطراف الدول اعتراف على العهد نفس من 7 المادة نصت     

  .)3( الرجل بها يتمتع التي تلك من أدنى تكون ال عمل بشروط تمتعها للمرأة تضمن و

 فقررت العاملة بالمرأة كبيرا اهتماما) OIT( الدولية العمل مةمنظ أولت السياق هذا في و

 أو الجسدية سواء ظروفها و وضعها مع تتناسب القانونية الحماية من متعددة مظاهر لها

 اعتمدتها التي االتفاقيات من و القاسية، العمل بظروف يتعلق ما خاصة و االجتماعية،

                                                            
 مقارنة دراسة القانونية، الحماية و المساواة بين الجزائري العمل تشريع في العاملة المرأة تاج، اهللا عطا -1

 .62.  ص ،2006 الجزائر،) ج.م.د(
 .89.  ص السابق، المرجع تاج، اهللا عطا -2
 .78.  ص المرجع، نفس -3
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 هي ،)1( المرأة، أو الرجل سواء العمال جميع على تنطبق التي الدولية العمل منظمة

 )2( 1958 سنة 111 رقم االتفاقية هي و الوظائف شغل و العمل في التمييز منع اتفاقية

 أو استبعاد أو تفرقة أية على ينطوي ما كل أنه على األولى مادتها في التمييز عرفت التي

     الوطني األصل أو ،السياسي الرأي أو الجنس أو اللون أو العنصر أساس على تفضيل

 شغل و العمل، صعيد على المعاملة في أو الفرص في المساواة في التمييز عنه ينتج و

 سياسة يتبع أن فيها طرف كل االتفاقية ألزمت المبدأ هذا تجسيد أجل من و الوظائف،

 تتماشى وطنية تشريعية إصدارات خالل من الجنسين بين التمييز نمط على تقضي وطنية

  .)3( االتفاقية حرو و

  

 أكثر معاناة في تعيش التي و الريفية المرأة بوضعية اهتمام م،.ض.ت.ق.إ أولت لقد     

 المدخول ضعف و الثروة قلة و المعيشي المستوى تدني بسبب ذلك و الرجل، يعيشها مما

 التي يةاالقتصاد الحقوق الريفية المرأة منح إلى الدولية باالتفاقية أدى مما انتظامه، عدم و

 التي 14 المادة نص خالل من ذلك و الرجل، مع المساواة قدم على بالوقوف تساعدها

 على القضاء أجل من المناسبة التدابير جميع باتخاذ تلتزم بأن األطراف الدول على أوجبت

   الرجل مثل مثلها الريفية التنمية في مشاركتها و الريفية، المناطق في المرأة ضد التمييز

   وضع في المشاركة حق المرأة فمنحت المادة، نفس من ز،.ه.أ الفقرات، بموجب ذلك و

        التسويق تسهيالت و زراعية قروض على الحصول و التنموية التخطيطات تنفيذ و

  .)4( الزراعية القروض ألسواق المرأة دخول تتطلب بينهما المساواة و

  

                                                            
1 - Ahooja Patel Krishna, "Droit international, op‐cit, p‐p . 1191,1192. 

 في الصادرة 49 عدد ر، ج ،1969 ماي 22 في مؤرخ ،69/31 رقم أمر بموجب الجزائر عليها صادقت -2

06/06/1969. 
 درجة لنيل رسالة الجزائري، التشريع و الدولي القانون في المرأة، و الرجل بين واةالمسا يحياوي، أعمر -3

 .87.  ص ،2007 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في الدكتوراه
 الملحق عامةال للجمعية العشرين و الثالثة االستثنائية للدورة المخصصة الجامعة اللجنة تقرير المتحدة، األمم -4

 . 31.  ص ،2000 نيويورك،) A/S 23 /10/Rev.1( 3 رقم
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 الريفية التنمية و الزراعي لإلصالح لعالميا المؤتمر أن إليه اإلشارة تجدر مما و      

 و االقتصادية الحياة في الحيوي المرأة بدور اعترف ،1979 عام روما في انعقد الذي

 سياسات نجاح أجل من جوهري شرط عدي المرأة مشاركة أن اعتبر و الزراعية، األنشطة

 القرار في المتحدة ألممل العامة الجمعية عليه أكدت ما هذا و الريفية، التنمية و التخطيط

  .)1( 39/165 رقم

  بالعمل المتعلقة الحقوق في الجنسين بين المساواة -  ثانيا

 المتعلقة الحقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز مناهضة على م.ض.ت.ق.إ أقرت     

   المادية الحوافز جميع في و )2( األجر في المساواة حق الحقوق، هذه بين من و بالعمل،

           جزعال و المرض و التقاعد حالة السيما و االجتماعي الضمان في حقها كذلك و

 ذلك في بما العمل ظروف سالمة و الصحية الوقاية في حقها إلى باإلضافة الشيخوخة، و

  .اإلنجاب وظيفة حماية

  المتساوية قيمة ذو العمل و األجر في المساواة حق-1

 المادة بموجب ذلك و األجر، في الجنسين بين ةالمساوا مبدأ م.ض.ت.ق.إ كرست      

 ذلك في بما األجر في المساواة في الحق"...:  يلي ما على نصت و د/1 فقرة 11

 المتساوية القيمة ذي بالعمل يتعلق فيما المعاملة في المساواة في الحق و االستحقاقات،

 عنصر أنه على األجر يعرف و ،"العمل نوعية تقييم في و المعاملة في المساواة وكذلك

  .)3( عمله لقاء العامل يتقاضاه الذي العيني أو النقدي المقابل فهو العمل عقد في أساسي
 

 األجر في المساواة لمبدأ بالنسبة الدولية الصكوك كرستها التي األحكام صعيد على و     

 الدولي العهد ككذل و ،)4( اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن األجر، في الرجال و النساء بين

                                                            
 .103-102. ص- ص السابق، المرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في المرأة حقوق محمود، الغني عبد -1

2 - Yves de Curriaize et Rejane Hugoumeng, inégalité de salaire entre femme et homme 

et discrimination, REVUE de l'(O.F.C.E) n°90. Juillet 2004, p . 195 
http://www.cairn.info/REVUE de.l.ofce.2004 page.194.htm 

 .114 .ص السابق، المرجع الجزائري، التشريع في العاملة المرأة تاج، اهللا عطا -3
 .العالمي اإلعالن من.ب فقرة 23 ادةالم نص انظر -4
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 منح على تؤكد التي فقرة، 7 المادة نص في االجتماعية و االقتصادية بالحقوق الخاص

 خصوصا للمرأة يضمن أن على تمييز أي دون العمل قيمة تساوي لدى مكافأة شخص لكل

 يساوي أجرا تقاضيها و الرجل، بها يتمتع التي تلك من أدنى تكون ال عمل بشروط تمتعها

 ضد التمييز على القضاء إعالن عليه أكد ما هذا و العمل، تساوي لدى الرجل أجر

  .)1(المرأة

  

 المساواة بمبدأ المتعلقة 1951 لسنة 100 رقم اتفاقية الدولية العمل منظمة أصدرت     

 دون األجر نسبة تحدد أن بد ال أنه ب فقرة األولى مادتها نصت و العمال، بين األجر في

  .)2( الجنس ساسأ على قائم تمييز أي

  

 األوروبية المجموعة مجلس تعليمة من 2 فقرة األولى المادة نصت اإلطار هذا في و     

 األعضاء الدول تشريعات بتقريب المتعلقة 1976 فيفري 10 في المؤرخة 75/117 رقم

 استعمال عند":  أنه النساء و الرجال العمال بين األجور في المساواة مبدأ بتطبيق الخاصة

 معايير على النظام هذا يعتمد أن يجب األجور تحديد قصد الوظائف تصنيف امنظ

 على القائم التمييز يستبعد بشكل يقام أن و النساء و الرجال العمال بين مشتركة

  .)3("الجنس

  االجتماعي الضمان في  الحق-2

     اتواجب عليهم و حقوق لهم أفراد مجموعة من يتكون العالم في مجتمع كل إن       

 بين االجتماعي الضمان و التكافل من بد ال منتجا و سليم المجتمع هذا يكون لكي و

 حمايته أجل من ذلك و االجتماعي، الضمان في الحق فرد فلكل تمييز أي دون و أفراده،

 تقديمات من فالهدف المهنية، األمراض و الطوارئ عن ناتجة تكون قد التي األخطار من

 كذلك و عليهم، باإلنفاق الملزم عائلته أفراد مع المضمون إعانة هو االجتماعي الضمان

  .المستقبلية الحياتية المصاعب مواجهة من تمكينه أجل من

                                                            
 .32 ،31. ص السابق، المرجع المرأة، و الرجل بين الحقوق في المساواة يحياوي، أعمر -1

2 - Ahooja‐Patel‐Krishna, op‐cit, p . 1192. 
 .32.  ص نفسه، المرجع يحياوي، أعمر -3
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 كبيرا اهتماما م.ض.ت.ق.إ أولت المسألة هذه في تمييز من المرأة تعانيه لما نظرا      

 االتفاقية في األطراف الدول التزام على ه/1 فقرة 11 المادة خالل نصت و المشكل بهذا

 حالة في السيما و لها مقرر حق باعتباره االجتماعي الضمان في حقها المرأة بضمان

  .)1( الشيخوخة و البطالة التقاعد و

 بصورة الريفية المرأة استفادة على االتفاقية من ب/2 فقرة 14 المادة نصت كما     

  . )2( الحضارية بالمرأة مساواتها و االجتماعي الضمان في حقها من مباشرة

  الصحية الحماية و اإلجازة في العاملة المرأة حق-3

 المرأة معاناة مشكلة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية عالجت       

 االتفاقية في األطراف الدول فألزمت األمومة، عطلة أو الحمل بسبب ذلك و العمل، أثناء

 نظام إدخال طريق عن ذلك و العمل من فصلها عدم أجل من قةالالئ التدابير تتخذ أن

  .العمل في لمنصبها فقدانها دون عالوات و بمزايا المشفوعة األجر المدفوعة األمومة

 متعلقة اتفاقية الدولية، العمل منظمة عن الصادرة االتفاقيات أكدت أن و سبقت قد و

 اتفاقيتين بموجب مراجعتها تمت قد و ،1919 لسنة 03 رقم اتفاقية هي و األمومة، بحماية

 183 رقم االتفاقية و األمومة، حماية بشأن ،1952 لسنة 103 رقم االتفاقية هما أخريين

 االتفاقيات هذه تطرقت و ،1952 لسنة األمومة حماية اتفاقية مراجعة بشان 2000 لسنة

 الحماية في حقها في المتمثلة و العاملة، لألم األساسية الحقوق تنظيم إلى المذكورة

  .)3( الرجل مع مساواة المالية، اإلعانات في حقها و الصحية،

  اإلجازة في العاملة المرأة حق - أ

 توخيا" :  أنه على م.  ض. ت.  ق.  إ من  ب أ، ،2 فقرة 11 المادة نصت       

 العمل في الفعلي لحقها ضمانا و األمومة أو الزواج بسبب المرأة ضد التمييز لمنع

  : المناسبة التدابير األطراف الدول تتخذ

                                                            
 .االتفاقية من هـ/1 فقرة 11 المادة نص انظر -1
 .االتفاقية من ب/2 فقرة 14 ةالماد نص انظر -2
 .338.  ص السابق، المرجع الدولي، القانون في العاملة المرأة مركز أحمودة، سليمان فرج -3
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 من الفصل في التمييز و األمومة إجازة أو الحمل  بسبب الخدمة من الفصل لحظر . أ

  .المخالفين على إجازات فرض مع الزوجية، الحالة أساس على العمل

 مماثلة اجتماعية بمزايا المشفوعة أو األجر المدفوعة األمومة إجازة نظام إدخال . ب

 ."االجتماعية للعائالت أو لألقدمية أو السابق للعمل فقدان دون

  

 للمرأة السماح عدم على 1919 اتفاقية من الثالثة المادة أكدت إن سبقت قد و       

 المالية مستحقاتها كامل إعطائها مع للوضع، التالية الستة األسابيع خالل بالعمل العاملة

 و اإلجازة انتهاء بعد العاملة األم منح على المادة ذات نصت كما الفترة، هذه خالل

 إلرضاع العمل ساعات خالل يوميا الراحة من ساعة نصف في الحق عملها مباشرة

 المرأة إنذار من العمل صاحب منع على االتفاقية هذه من الرابعة المادة نصت كما.طفلها

 عن ناتج أنه طبية بشهادة تُثبت و المرض، بسبب عملها عن تغيبت إذا بالفصل العاملة

  .الوضع أو الحمل

 اإلجازة في العاملة األم حق تنظيم إلى 2000 لسنة 183 رقم االتفاقية تطرقت جانبها من

 مادتها نصت بحيث ،1919 اتفاقية بها جاءت التي تلك من إنصافا أكثر بأحكام فجاءت

 عشر أربعة مدتها أمومة إجازة على الحصول عاملة امرأة أي حق من أن على الرابعة

 خاص حكم على االتفاقية هذه من الخامسة المادة نصت آخر جانب من ، أسبوعا،

 إجازة العاملة لألم منحت بحيث الوالدة، و الحمل عن الناتجة المرضية بالمضاعفات

 بمضاعفات إصابتها حالة في ذلك و انتهائها، بعد أو األمومة إجازة بداية قبل إضافية

 األقصى الحد و اإلجازة هذه طبيعة تحديد يتم و الوالدة، و الحمل عن ناتجة مرضية

  .)1( الداخلية للتشريعات وفقا لطولها

  الصحية الحماية في العاملة المرأة حق - ب

 الحامل للمرأة توفير على د،/2 فقرة 11 المادة بموجب م.ض.ت.ق.إ أوجبت     

  .حملها على بالضرر عليها تعود بأعمال تقوم أال و مناسبة، عمل ظروف

                                                            
 .340.  ص السابق، المرجع أحمودة، سليمان فرج -1
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 2000 لسنة 183 رقم األمومة حماية اتفاقية من الثالثة المادة عليه أكدت ما هذا و

 الممثلة المنظمات مع التشاور بعد االتفاقية في عضو دولة كل تتخذ أن على بنصها،

 المرضعة أو الحامل المرأة تضطر أال لضمان مناسبة تدابير العمال، و العمل ألصحاب

  .الطفل أو األم بصحة ضارا المختصة ةالسلط تعتبره عمل أداء إلى

  

 أو الحامل المرأة يعرض أن العمل لصاحب يجوز ال المادة هذه بموجب و     

 إذا و األذى، بطفلها أو بها تلحق أن شأنها من مناسبة، غير عمل لظروف المرضعة

 باتخاذ عليها الموقعة الدولة توصي االتفاقية فإن األمر هذا العمل صاحب خالف

  .)1(ضده رادعة ءاتإجرا

  

 إلى باإلضافة العمل بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات جميع أن سبق مما نستنتج     

 المرأة آمال تلبية جاهدة حاولت المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 و للمرأة، مناسبة و الئقة تكون عمل ظروف على الحصول أجل من ذلك و  العاملة

 بالعمل االلتحاق قبل سواء العمل، مجال في المرأة ضد التمييز على القضاء لىع عملت

  .)2( ممارسته أثناء أو

                                                            
 .346.  ص ،نفس المرجع -1
 حدثت حادثة نذكر بحيث ،"ملالع: " يخص فيما الجزائرية المرأة وضعية حالة لمعرفة هنا الوقوف بنا تجدر -2

 به يقضي كان حي على الهجوم تم حيث ،2001 سنة مسعود حاسي مدينة في يعملن كن الالتي النسوة لبعض

   االغتصاب و الضرب و لالعتداء تعرضن العمل، بهدف الوطن واليات كل من قدمن الالتي العامالت، النساء

 تم الذي المعتدين امتثل و امرأة، 83 النساء عدد كان و ع،الشار في عاريات الرمي و الثياب من التجريد و

  ؟ فقط أشخاص 6 سوى تحبس لم أنه إال شخص، 40 اتهام تم و التحقيق، قاضي أمام عليهم القبض

 من بالرغم قائما، مازال الجزائر في العمل مجال في الجنسين بين التمييز عدم مبدأ بأن تترجم الحادثة هذه إن

 القضية هذه حول التفاصيل من للمزيد و التمييز مناهضة و المرأة بحقوق الخاصة الدولية قياتاالتفا هذه جميع

  =: بـ االسترشاد يمكن

. ص  2006 ،22/23عدد) أ.ن.د.م( المواطنة، و المرأة ،"مسعود حاسي قضية" حربال، عمران دليلة= 

37،76.  

 حاسي في يعملن اللواتي النساء مهاجمة تم ثحي 2010 أفريل شهر في ذلك و مؤخرا الحادثة هذه تكررت كما

 مجال في المرأة ضد التمييز مبدأ أن على دليل هذا و االغتصاب، و لالعتداء فتعرضن المنطقة نفس في مسعود
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  الثالث الفرع

  الثقافية و االجتماعية الحقوق يخص فيما المرأة ضد التمييز على القضاء

 األمية و الجهل سيطرة ظل في تتطور و تنمو أن اإلنسانية للمجتمعات يمكن ال       

 نموا ينمو لكي المعرفة، و العلم بنور تغذية إلى بحاجة البشري فالعقل األفراد، عقول على

 تطورها و المجتمعات لتقدم األساسية الوسيلة هو التعلم لكون نظرا و سليما، و صحيحا

 في و التعليم، في الحق الجنس بسبب تمييز أي دون فرد لكل تضمن أن الدول على ينبغي

 الدول م.ض.ت.ق.إ ألزمت التعليم و التربية مجال في الرجل مع المرأة مساواة إطار

 االتفاقية ألزمت كما ،)أوال( المجال هذا في المرأة ضد التمييز على بالقضاء األعضاء

  ).ثانيا( للمرأة الصحية الرعاية الخدمات بتوفير األطراف الدول

  التعليم و التربية مجال في الجنسين بين المساواة - أوال

    لإلنسان األساسية الحقوق من باعتباره التعليم في المرأة حق على االتفاقية أكدت      

    التعليم و التربية مجال في الجنسين بين المساواة وجوب على منها 10 المادة نصت و

 البيت في سواء التعليمية المؤسسات في العلمية الدرجات على الحصول خالل من ذلك و

 على الحصول في التساوي فرصة و ،)1( عامة بصفة المجتمع في وأ العمل أماكن في أو

     الكبار تعليم دعم و العليا، الدراسات إكمال على الفتيات تشجيع كذا و الدراسية، المنح

  .التعليم مجال في الفجوة تضييق و األمية محو و

  

 في المرأة ضد تمييزال تقيم التي المعوقات و المفاهيم على تقضي االتفاقية فإن بهذا و     

 ضئيلة العالي التعليم في البنات التعليم نسبة كانت االتفاقية إقرار فقبل التعليم، مجال

                                                                                                                                                                              

 التلفزيون من المعلومة هذه على الحصول تم هذا، يومنا إلى الجزائري المجتمع في قائما مازال العمل
france24. 

  .54.  ص السابق، المرجع المرأة، و الرجل بين المساواة ،يحياوي أعمر -1

  :  انظر االجتماعية الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة حق حول التفاصيل من للمزيد
Marie Théres Lanquetin, Marie Théres Letablier, Hèlène Rérivier, Acquisition des droits 

sociaux et égalité entre les femmes et les hommes, Revue de l'(O.F.C.E) n° 9, 2004, p . 
467.468. 
http://www.cairn.info/REVUE de.l.ofce‐2004‐3.page‐461.htm 
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 مصادقة بمجرد لكن التعليم، من محرومة الريف في المرأة كانت كما بالرجل، مقارنة

 يف المرأة بنهوض يخص فيما ملحوظا تطورا الثمانينات مطلع شهد االتفاقية، على الدول

 نفس في و الحكومات بها تهتم التي األولويات بين من البنات تعليم فأصبح التربية، قطاع

     العلمية قدراتها إبراز خالل من جديدة، نظرة التعليم إلى تنظر المرأة أصبحت الوقت

  .)1( المجتمع ترقية بناء في المساهمة و

  

 سنة منذ ذلك و الدولية المواثيق هب أقرت قد و المجتمع في فرد لكل حق هو التعليم إن    

 احترام خالل من ذلك و الجنسين بين المساواة في الحق على اليونسكو أكدت ،1946

 من ذلك و الدين، أو الجنس أو العرق، في تمييز بدون األساسية، حرياته و اإلنسان حقوق

 في التمييز بمكافحة خاصة اتفاقية ،1960 سنة تبنى الذي لليونسكو العام المؤتمر خالل

:      أنه على 26 المادة خالل من اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نص و ،)2( التعليم مجال

 المرحلة في األقل على مجانا التعليم يوفر أن يجب و التعليم، في الحق شخص لكل" 

 العهد من 13 المادة نصت كما ..."للجميع مجانا التعليم يكون و األساسية و االبتدائية

 من يتمكن خاللهما من الذي التعليم و التربية في شخص كل حق على ث.ج.ق.ح دوليال

 الدول أقرت الحق لهذا الممارسة ضمان أجل من كذلك و المجتمع، تطور في اإلسهام

 ممكن حد أبعد إلى تكثيفها أو األساسية التربية تشجيع المساواة، قدم على الجميع األطراف

 إعالن أكد قد و االبتدائي، في الدراسة يستكملوا لم أو تلقواي لم الذين األشخاص أجل من

  .)3( التعليم في المرأة و الرجل بين المساواة حق المرأة ضد التمييز على القضاء

  الصحة مجال في الجنسين بين المساواة -  ثانيا

 عدم على ديباجتها في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نصت        

         الحقوق و الكرامة في متساوين و أحرارا يولدون الناس جميع أن و التمييز جواز

 في المساواة لمبدأ انتهاك شكل مما المرأة ضد النطاق سعاو تمييز وجود الحظت و

                                                            
 .69.  ص السابق، المرجع المرأة، حقوق محمود، الغني عبد -1
 في الصادرة ،87 عدد ر ج ،15/10/1968 في مؤرخ ،68/581 أمر بموجب الجزائر عليها صادقت -2

25/10/1968. 
 .المرأة ضد التمييز على القضاء إعالن من 9 المادة نص انظر -3
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 مع المساواة قدم على المرأة مشاركة أمام عقبة عدي و اإلنسان، كرامة احترام و الحقوق

   المجتمع رخاء و نمو يعوق و الثقافية، و االجتماعية و السياسية ابلدهم حياة في الرجل

 النساء أن و البشرية و بلدها خدمة في المرأة إلمكانات الكاملة التنمية صعوبة من يزيد و

  .)1( الصحة و الغذاء من نصيب أدنى ينلن ال و الفقر حاالت من يعانون

  

 ميدان في المرأة ضد القائم التمييز 12 المادة بموجب االتفاقية عالجت بذلك و     

 الخدمات على الحصول حق للمرأة تضمن أن األطراف الدول بإلزام الصحية، الرعاية

 الكافية و الكاملة التغذية و الوالدة و للحمل الالزمة الخدمات و األسرة بتنظيم المتعلقة

  .الضرورة عند مجانا كذلك يكون و اإلرضاع و الحمل فترة خالل

  

 و االتفاقية، سبقت التي اإلنسان لحقوق الدولية المواثيق به أقرت الحق هذا إن و    

:  أنه على منها، 1 فقرة 12 المادة في نصت التي 1966 لسنة ث.ج.ق.ح.د.ع السيما

 الصحة من مستوى بأعلى التمتع في إنسان كل بحق العهد في األطراف الدول تقر"

  ."بلوغه يمكن العقلية و  الجسمية

  

 العمل إلى للوصول العهد هذا في األطراف الدول تتخذها التي الخطوات تشمل و      

 و تحسين كذلك و للطفل، الصحية التنمية أجل من المواليد في الوفيات نسبة خفض على

 التي الظروف تهيئة إلى باإلضافة معالجتها، و المتفشية و المعدية األمراض من الوقاية

  .المرض حالة في الطبية العناية و ماتالخد تؤمن أن شأنها من

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .60.  ص السابق، المرجع المرأة، حقوق فهمي، مصطفى خالد -1
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  الـرابع الفـرع

  األسرية و القانونية الحقوق في المرأة ضد التمييز على القضاء

 المكانة النساء منح على م.ض.ت.ق االتفاقية من ،16 ،15 ،9 المواد أوجبت     

 حق كذلك و ،)أوال( القانونية الشؤون كافة في بينهم المساواة و للرجل الممنوحة القانونية

  ).ثانيا( األسرية العالقات و الزواج في الجنسين بين المساواة

  القانونية الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة - أوال

  الجنسية قوانين في المساواة حق االتفاقية، ذكرتها التي القانونية الحقوق بين من      

  .الممتلكات إدارة و عقودال إبرام أهلية في المساواة حق على نصت كما

   الجنسية في المساواة -1

 نفس للمرأة تعطي أن األطراف الدول جميع على 9 المادة نص في االتفاقية أوجبت      

 حالة في و ،)1( بها االحتفاظ أو تغييرها أو الجنسية باكتساب يتعلق فيما الرجل مع الحقوق

 عليها تفرض أو جنسية، بال تصبح أو جنسيتها تغيير عليها يتوجب ال أجنبي من زواجها

 تقرر فهي نفسها للزوجة المصلحة تقدير ترك يجب الحالة هذه ففي األجنبي الزوج جنسية

 من االستفادة و زوجها جنسية في الدخول تقتضي مصلحتها كانت إذا فيما إرادتها بمحض

 األطراف الدول على االتفاقية ألزمت كما ،)2( زوجها دولة في للمواطنين المقررة المزايا

  .أطفالها بجنسية يتعلق فيما الرجل لحق مساوي حق بمنحها للمرأة تسمح أن

  

 و سبق فقد الناس، لجميع متاح حق هو الجنسية على الحصول في المساواة حق إن      

 حق فرد لكل":  يلي ما على 15 المادة نص في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أعلن

 في حقه من ال و جنسيته من شخص أي حرمان تعسفا يجوز ال و ،ما بجنسية التمتع

                                                            
 .االتفاقية من 9 المادة نص انظر -1
 .115.صة ، المرجع السابق ،الدولي القانون و اإلسالمية يعةالشر في للمرأة السياسية الحقوق يحياوي، أعمر -2
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 في المرأة أحقية على المتزوجة المرأة بجنسية خاصة اتفاقية جاءت كما ،"جنسيته تغيير

  .)1( الرجل مثل مثلها جنسية لها تكون أن

  العقود إبرام في المساواة حق -2

 مع الحقوق نفس للمرأة يحق هأن على م.ض.ت.ق اتفاقية من 15 المادة نص في جاء     

 في بينه و بينها تساوي و الرجل ألهلية مماثلة قانونية أهلية فلها القانون، أمام الرجل

  .الممتلكات إدارة كذلك و العقود إبرام في الحق فلها األهلية، تلك ممارسة فرص

  األسرية الشؤون في الجنسين بين المساواة:  ثانيا

 للقضاء مناسبة تدابير باتخاذ األطراف الدول من م.ض.ت.ق.إ من 16  المادة تلزم     

 يعتبر فهو األسرية، العالقات و بالزواج المتعلقة األمور  كافة في المرأة ضد التمييز على

 الستمرارية الوحيد السبيل يعتبر و الحياة، سنن من سنة هو و إنسان لكل طبيعيا حقا

 حرية في الحق نفس كذلك و الزواج، عقد في الحق نفس للمرأة فيكون البشري، الجنس

 حيث من باألطفال يتعلق فيما الحقوق نفس لها يكون أن يجب كما الزوج، اختيار

  .الحضانة كذلك و الوصاية و القوامة و الوالية، و اإلنجاب،

  

 كذا و الوظيفة، المهنة و و العائلي اللقب اختيار في الحقوق، للنساء تعطي أن يجب و     

  .زواجها فسخ في الرجل مع الحق نفس لها

 أي األطفال زواج أو الطفل لخطوبة يكون ال أنه على 2 فقرة 16 المادة أكدت كما     

 اإلجراءات و التدابير جميع اتخاذ هذا في األطراف الدول على يتعين أنه و قانوني أثر

 الزواج تسجيل لجعل و للزواج أدنى سن لتحديد منها التشريعي ذلك في كما الضرورية

  .)2( إلزامي أم رسمي سجل في

  

 في الجنسين بين التمييز مبدأ يخص فيما م.  ض. ت.  ق االتفاقية عليه نصت ما إن     

 في فجاء الدولية االتفاقيات في التفصيلمن  بشيء إليه التطرق تم قد األسرية الشؤون

                                                            
 .المتزوجة المرأة جنسية اتفاقية من 15 المادة نص انظر -1
 .324.  ص السابق، المرجع اإلنسان، حقوق آخرون، و بسيوني شريف محمد -2
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 المناسبة التدابير العهد هذا في األطراف الدول تتخذ أن ث،.ج.ح.د.ع من 10 المادة نص

 الطرفين برضا ذلك و الزواج عقد أثناء الواجبات و الحقوق في الزوجين تساوي أجل من

 المادة نص في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المبدأ هذا كرس كما فيه، إكراه ال رضا

    ةأسر تأسيس حق فلهما البلوغ، سن المرأة و الرجل أدركا متى أنه على أكد الذي 16

 الحقوق في متساويين هما و الدين، أو  الجنسية أو العرق بسبب قيد دون التزويج حق و

      بالزواج الرضا االتفاقية تضمن و انحالله، عند و الزواج، قيام أثناء و التزويج لدى

 لألمم العامة الجمعية عرضتها التي الزواج عقود تسجيل و الزواج لسن األدنى الحد و

 بصفة إليها اإلشارة سبقت التي المبادئ ،1962 نوفمبر 7 في التصديق و توقيعلل المتحدة

  .)1( إثباته و الزواج بانعقاد المتعلقة التفاصيل خاصة و عامة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .324.  ص السابق، المرجع ,آخرون، و بسيوني شريف محمد -1
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  الثـانـي المبحث

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تنفيذ مراقبة و رصد آليات

  

 لحقوق باحترامها كبيرا دعما المرأة حقوق الدولية االتفاقيات و اتالمنظم تدعم        

 تكتف لم و )1( المرأة حقوق حماية مجال في الدولي التعاون على الدول تشجع و اإلنسان

 نصوص بموجب اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات إعالن على المتحدة األمم هيئة منظمة

 في تتجسد أن أجل من التنفيذ ضوعمو النصوص هذه وضعت و جسدت بل فحسب،

 التزام مدى تراقب دولية قانونية آليات إنشاء على النص طريق عن ذلك و العملي، الواقع

  .)2( اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات تنفيذ و بتطبيق الدول

  

 االتفاقيات بين من المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعتبر و     

 و تنفيذ لضمان آلية إنشاء خالل من المرأة حقوق دعمت التي اإلنسان لحقوق ليةالدو

 بمناهضة الخاصة و بالتزاماتها بالوفاء االتفاقية على المصادقة الدول إلزام مدى مراقبة

  .المرأة ضد التمييز

  

 االتفاقية أحكام تطبيق على باإلشراف يقوم تنفيذي جهاز في اآللية هذه تتمثل و      

  ).األول المطلب( المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة اسم عليها أطلق

 بروتوكول المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت اللجنة عمل دعم أجل من و     

 المرأة ضد التمييز على القضاء اللجنة اختصاص على أحكامه خالل من ينص اختياري

  ).الثاني المطلب(

  

  

  

                                                            
 .161.  ص السابق، جعالمر فهمي، مصطفى خالد -1

2 - Voir : Nicoles Valticos, "les mécanismes  internationaux de protection des droits de 

l'homme", droit international, bilan et perspectives, tome 2, Mohamed Bedjaoui, (S/D) 
édition A, Pedome, Paris, 1991, p . 1119. 
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  األول المطلب

  المرأة ضد التمييز على ءالقضا لجنة
  

 التي المحرز التقدم بدراسة تقوم لجنة إنشاء على م.ض.ت.ق.إ من 17 المادة نصت      

 التمييز على القضاء لجنة اسم عليها أطلق التي و )1( االتفاقية بنود تنفيذ في الدول به تلتزم

 األمم منظمة بين و األطراف، الدول بين بالتنسيق اللجنة هذه تقوم و ،)2( المرأة ضد

 إلى الدول طرف من الممنوحة تقاريرها و أعمالها جميع أداء خالل من ذلك و المتحدة،

 بأحكام الخاصة التزاماتهم األطراف الدول مراعاة مدى تقييم أجل من المتحدة، األمم هيئة

) األول الفرع(كيفية انتخاب أعضائها اللجنة تشكيل دراسة إلى سنتطرق لذلك االتفاقية

      المرأة ضد التمييز على القضاء اللجنة بها تقوم التي األساسية المهام دراسة إلى باإلضافة

  ).الثاني الفرع(

  

  األول الفـرع

  أعضائها انتخاب كيفية و المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تشكيل

  

 تشكيلة لىع المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 17 المادة تنص      

 يكونوا أن يريدون الذين األشخاص في تتوفر أن يجب التي الشروط أهم على و اللجنة

  ).ثانيا( اللجنة أعضاء انتخاب كيفية على 2 فقرة 17 المادة تنص كما ،)أوال( فيها أعضاء

   المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تشكيل -أوال

 عند ذلك و خبيرا عشر 18 من المرأة ضد زالتميي على القضاء لجنة تتألف تكان       

 اللجنة أصبحت الثالثين و الخامسة الدولة مصادقة بعد و أنه غير ،)3( االتفاقية نفاذ بدء

                                                            
 .االتفاقية من 17 المادة نص انظر -1

2 -  Ahooja Patel Krishna, op‐cit, p . 1185. 
 منشأة الخامسة، الطبعة الدولية، و الوطنية تطبيقاته و مصادره اإلنسان، حقوق قانون الشافعي، بشير محمد -3

 .32،32. ص ،2009 القاهرة، اإلسكندرية، المعارف
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 المكانة ذوي من يكونوا أن الخبراء على االتفاقية اشترطت و خبيرا، 23 من تتكون

  .المرأة حقوق ميدان في العالية الكفاءة و الرفيعة الخلقية

 على اإلشرافية الهيئات سائر عن المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تختلف و      

 تاريخ منذ اللجنة هذه عضوية أن األولى ناحيتين، من اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات

 بكون تتعلق الثانية و واحد عضو عدا فيما النساء، على يقتصر 1982 سنة إنشائها

 على القضاء لجنة أعضاء ينتمي فيما القانون، أهل عليها بيغل الهيئات تلك معظم عضوية

 سياسيين أو اجتماع، علماء أو اقتصاديين، سواء المجاالت، جميع من المرأة ضد التمييز

  .)1( قانونيين أو

  المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة أعضاء انتخاب كيفية:  ثانيا

 جميع على القضاء اتفاقية في األطراف الدول تقوم 2/ق.إ من 17 المادة لنص وفقا      

 يكونوا أن يودون الذين األشخاص فيها ترشح قائمة بإعداد المرأة، ضد التمييز أشكال

 طرف دولة كل ترشح و السري، االقتراع طريق عن ذلك و م.ض.ت.ق.لـ في أعضاء

  .مواطنيها بين من فقط واحدا شخصا االتفاقية قي

  

 فيها يدعوها االتفاقية في األعضاء الدول إلى رسالة المتحدة مملأل العام األمين يوجه و    

 بإعداد العام األمين يقوم بعدها و بشهرين تقدر زمنية مدة في ذلك و ترشيحاتها تقديم إلى

 كال رشحت التي الطرف الدولة الذكر مع ،المرشحين األشخاص جميع تضم الفبائية قائمة

  .طرافاأل الدول إلى بتبليغها يقوم و منهم

  

 قبل من موجهة بدعوة ذلك و المتحدة األمم مقر في اللجنة أعضاء االنتخابات تجري    

 ثلثي يشكل الذي االجتماع ذلك في و األطراف، الدول إلى المتحدة لألمم العام األمين

     المرشحون األشخاص هم اللجنة لعضوية المنتخبون األشخاص يكون األطراف الدول

                                                            
1  -   Nations  Unies,  les  droits  de  la  femme,  le  comité  pour  l'élimination  de  la 
discrimination  à  l'égard  des  femmes,  New  York,  Janvier  2005,  in 
http://www.aidh.org/femme/comit‐onu‐html =/= 5 
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 من مطلقة أكثرية تمثل نسبة على و األصوات، من عدد أكبر على يتحصلون الذين و

  .المصوتين و الحاضرين األطراف الدول ممثلي أصوات

  

 من تسعة فترة أن غير سنوات، بأربع تقدر مدتها لفترة اللجنة أعضاء ينتخب و     

 اللجنة رئيس يقوم و سنتين فترة نهاية في تنقضي األول، االنتخاب في المنتخبين األعضاء

  .بالقرعة التسعة األعضاء هؤالء أسماء باختيار األولي االنتخاب بعد

 من 4 و 3 و 2 الفقرات ألحكام وفقا الخمسة اإلضافيين اللجنة أعضاء انتخاب يجري كما

 من اثنتين والية تنتهي و الثالثين و الخامس االنضمام أو التصديق بعد المادة هذه

 اسميهما اختيار يتم و سنتين، فترة نهاية في المناسبة هذهب المنتخبين اإلضافيين األعضاء

  .اللجنة رئيس قبل من بالقرعة

  

 العمل عن خبيرها كف التي الطرف الدولة تقوم الطارئة، الشواغر ملء أجل من و      

 يتلقى كما اللجنة بموافقة رهنا مواطنيها، بين من آخر خبير بتعيين اللجنة في كعضو

 باألحكام المتحدة األمم موارد من تدفع مكافآت العامة، الجمعية بموافقة و اللجنة، أعضاء

  .باللجنة المنوطة المسؤوليات ألهمية االعتبار إيالء مع الجمعية، تحددها التي الشروط و

 مرافق و موظفين من اللجنة يلزم ما بتوفير المتحدة لألمم العام األمين يقوم كما

  .)1( .االتفاقية هذه بموجب بها المنوطة بالوظائف فعالة بصورة لالضطالع

  

  

  

  

  

                                                            
1  -   Nations  Unies,  les  droits  de  la  femme,  le  comité  pour  l'élimination  de  la 
discrimination  à  l'égard  des  femmes,  op‐cit,  in          
http://www.aidh.org/femme/comit‐onu‐html =/= 5 
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  الثاني الفرع

  المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة مهام

  

 الدولية التقارير فحص المرأة، ضد التمييز على القضاء للجنة الموكلة المهام من        

 عامةال للجمعية سنوي تقرير بتقديم األخيرة هذه تقوم كما األطراف، الدول تقدمها التي

 الوكاالت دعوة المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة تقوم كما ،)أوال( المتحدة لألمم

 التزام مدى عن بها خاصة تقارير تقديم أجل من) الحكومية الغير المنظمات( المتخصصة

  ).ثانيا( االتفاقية بتنفيذ الدول

  المتحدة لألمم ةالعام للجمعية سنوي تقرير تقديم مع الدولية التقارير فحص – أوال

   الدولية التقارير فحص -1

 فعلى المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 18 المادة لنص وفقا      

 أجل من م.ض.ت.ق لجنة إلى دورية تقارير بتقديم تقوم أن االتفاقية في األطراف الدول

       إدارية و قضائية و عيةتشري تدابير اتخاذ خالل من تحرزه الذي التقدم مدى مالحظة

 هي األعضاء الدول تقدمها التي التقارير و ،)1( االتفاقية هذه أحكام إنفاذ أجل من غيرها و

 العام األمين إلى بتقديمها اللجنة تلتزم و األطراف الدول حكومات تعدها رسمية تقارير

 1 فقرة 18 المادة هعلي نصت ما حسب ذلك و التقارير، من نوعين يوجد و المتحدة، لألمم

 األولية التقارير في تتمثل و المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء االتفاقية من

)rapports initiaux (الدورية التقارير و )rapports périodiques ()2(.  

                                                            
 .االتفاقية من 18 المادة نص انظر -1
 نظام على نصت التي المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على ءالقضا اتفاقية فقط ليست أنه بالذكر الجدير من -2

  : من كل عليه نصت بل الدولية التقارير

  .40 المادة نص في ذلك و السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -

  .16 المادة نص في الثقافية و االقتصادية و االجتماعية بالحقوق الخاص الدولي العهد -

  .8 المادة نص في العنصري التمييز أشكال جميع على ضاءالق اتفاقية -

 نص في الالإنسانية أو المهنية أو القاسية العقوبة و المعاملة ضروب من غيره و التعذيب مناهضة اتفاقية -

 .19 المادة
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  : األولية التقارير - أ

 القضاء االتفاقية ىعل الدولة تصديق تلي التي األولى السنة في األولي التقرير يقدم      

 شاملة و دقيقة صورة تقديم إلى األخير هذا يهدف و المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على

       السياسي و القانوني اإلطار أي التطبيق، حيز االتفاقية فيه ستدخل الذي اإلطار عن

 تدل ما حسب الدول، تلك في المرأة أوضاع وصف على ينطوي و للدولة، االجتماعي و

 من انطالق نقطة تشكل أن شأنها من و الميادين بجميع صلة ذات محددة مؤشرات عليه

     )1( الدولية التقارير إليها سنتطرق التي المجاالت مختلف في المحرز التقدم قياس أجل

 معرفة أجل من ذلك و األجوبة، و األسئلة طرح طريق عن األولية التقارير مناقشة تتم و

  .)2( االتفاقية تنفيذ فيه يجري الذي الدستوري و القانوني اإلطار

  : الدورية التقارير - ب

 المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية في األطراف الدول تقوم        

  .االتفاقية في المحدد الميعاد حسب ذلك و الدورية، التقارير بتقديم

 بعد سنوات أربع غضون في مرأةال مكانة على الحاصل التطور التقارير هذه تشمل و

 الدول اتخذتها التي التدابير أهم على الدورية التقارير تشمل و األولي، التقرير تقديم تاريخ

 الجنسين بين المساواة و الثقافية و االجتماعية األنماط تعديل و التمييز لمكافحة األطراف

 مواد تنفيذ وجه في تقف التي العراقيل أهم على كذلك تشمل و المجاالت، جميع في

  .العراقيل تلك لتخطي الالزمة الوسائل و اآلليات أهم على و االتفاقية

  

                                                            
   : انظر 1998 سنة في الجزائرية الدولة طرف من األولي التقرير تقديم تم لقد -1

Rapport  initial de  l'Algérie au comité pour  l'élimination de  la discrimination à  l'égard 
des femmes, CEDAW/C/D2A/1, 1er septembre 1998. 

 سوريا ،1997 سنة األردن ،1995 سنة تونس منها و العربية، البلدان بعض في األولية التقارير تقديم تم كما

  : الموقع على انظر ،2005 السعودية العربية المملكة ،1994 سنة المغرب ،1986 سنة مصر ،2005 سنة
http://www.un.org/women watch/daw/country/index/html 

 القانون في الماجستير شهادة لنيل بحث اإلنسان، حقوق حماية في المتحدة األمم إسهامات داودي، أونيسة -2

 .83 . ص ،2006 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع
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 لها لتكون و ،االيجابية اآلثار فحص من اللجنة تمكن أنها التقارير هذه أهمية تكمن       

 جميع بمناهضة الخاصة اللتزاماتها األطراف الدول تطور مدى معرفة عن واسعة نظرة

 و للمرأة العام الوضع على طرأ الذي التغيير إلى باإلضافة المرأة، ضد ييزالتم أشكال

 تؤثر التي العراقيل و الصعاب تشخيص كذلك و ،لالتفاقية انضمامها جراء من مكانتها

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية في المقررة بااللتزامات الوفاء مدى على

 و بفحص األخيرة هذه تقوم اللجنة، إلى تقاريريها رافاألط الدول تقديم بعد و المرأة،

 مناقشتها بعد هذا و األطراف، الدول إلى تعليقاتها و مالحظاتها إبداء و فيها جاء ما دراسة

 ليس العامة المالحظات هذه كانت إن و عليهم األسئلة طرح و الدول مندوبي مع الحوار و

 المقدمة التقارير كفاية عدم في األطراف الدول هانتبا تلفت أو تجذب فإنها إلزامية قوة لها

 تشريعاتها بتضمين العمل على تدعوها أنها كما الشكلية أو الموضوعية الناحية من سواء

  .)1(االتفاقية أحكام مع الداخلية الدول قوانين تطابق قصد هذا و االتفاقية، بنصوص الداخلية

  

    مشاكل عدة اللجنة تجد األطراف للدول لدوريةا التقارير اللجنة مناقشة أثناء و عادة     

 الخاصة التقارير مناقشة أثناء الحكومات ممثلي بعض غياب في المشاكل هذه تتمثل و

  .)2(اللجنة أسئلة على اإلجابة على قادرين غير يكونوا و الدول مندوبي حضور أو بدولهم،

 مدى على بالنص االتفاقية نفردت اإلنسان، لحقوق األخرى الدولية االتفاقيات خالف على و

 بحيث االتفاقية، اتجاه بالتزاماتها األطراف الدول وفاء مدى على اإلشرافية اللجنة انعقاد

 على تزيد ال فترة عادة اللجنة تجتمع":  أنه على االتفاقية من 1 فقرة 20 المادة تنص

  ."االتفاقية ههذ من 18 للمادة وفقا و المقدمة التقارير في للنظر سنويا أسبوعين

  

 على القضاء لجنة اجتماعات تعقد" :  أنه على المادة، نفس ن 2 الفقرة تصنيف       

  ."اللجنة تحدده آخر مناسب مكان أي في أو المتحدة األمم مقر في المرأة ضد التمييز

 في و حصريا نيويورك في تنعقد اللجنة اجتماعات أن الفقرة هذه خالل من لنا يتضح

  .)1( ائيااستثن جنيف

                                                            
 .84 . ص السابق، المرجع اإلنسان، حقوق حماية في المتحدة األمم إسهامات داودي، أونيسة -1
 .85 . ص السابق، المرجع داودي، أونيسة -2
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 من يمكن التي الضمانات من ضمانه بمثابة الدورية التقارير تقديم نظام يعتبر إذا      

 الحلول إيجاد و االتفاقية ألحكام طبقا التزاماتها تنفيذ من الدول التزام مدى مراقبة خاللها

 في تقاريرال هذه أهمية تكمن كما ،)2( االتفاقية األهداف تحقيق سبيل في تقف التي للعراقيل

 بأحكام المتعلقة االلتزامات خالل من الدول عليها تحصلت التي النتائج أهم تقييم أنها

 على القضاء للجنة الدورية التقارير تقديم إجراء بأن القول يمكن بالتالي و   االتفاقية

  .)3( للمرأة األساسية الحريات و الحقوق تطبيق يضمن و يعزز المرأة، ضد التمييز

  المتحدة لألمم العامة للجمعية سنوي تقرير متقدي -2

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 2 فقرة 21 المادة نص حسب      

 الجمعية إلى نشاطاتها عن سنوي تقرير تقديم م.ض.ت.ق لجنة مهام بين من فإن المرأة

 اللجنة تبدي و ،االجتماعي و االقتصادي المجلس بواسطة ذلك و المتحدة، لألمم العامة

 من الواردة المعلومات و للتقارير دراستها إلى استنادا توصياتها و تعليقاتها و مالحظاتها

 مشفوعة اللجنة تقرير في العامة التوصيات و المقترحات تدرج و األطراف، الدول

  .)4( وجودها حال في األطراف الدول بتعليقات

 إلى اللجنة تمنحها التي التقارير هذه أن على 21 المادة من 2 الفقرة تصنف كما     

  .)5( المرأة مركز لجنة إلى بإحالتها األخير هذا يقوم المتحدة لألمم العام األمين

  

  

                                                                                                                                                                              
1 -  Voir Documentation des Nations Unies, guide de recherche, droits de l'homme, in : 

http://www.un.org/french/apps/pressreleasy/./"Doc. 
2 -  Voir : Frédéric Sudre, droit  international et européen des droits de  l'homme, 2eme 

édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, p.365. 
3- Voir : Huaraka Tunguru, "les droits civiles et politiques", droit international, bilan et 
perspectives, tome II, :  Mohamed Bedjaoui,(S/D) édition A Pedome, Paris, p.1148. 

 .117 . ص السابق، المرجع محمود، الغني عبد -4
  : راجع المرأة مركز لجنة حول التفاصيل من للمزيد -5

 . 197،181. ص السابق، المرجع ،فهمي مصطفى خالد
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   التقارير إعداد في المتخصصة الوكاالت دور – ثانيا

 الوكاالت تدعو أن للجنة" :  أنه على م.ض.ت.ق.إ من 2 فقرة 22 المادة تقر    

 نطاق في تقع التي المجاالت في االتفاقية تنفيذ عن تقارير ديمتق إلى المتخصصة

  ."أعمالها

 أن تقييمها و الحكومية التقارير مناقشة على القيمة م.ض.ت.ق للجنة فيمكن عليه و    

 أو مكتوب ملخص تقديم أجل من الحكومية غير المنظمات ممثلين و ممثالت تستدعي

 يتم و أنشطتها، في اللجنة إليها تحتاج التي المناسبة الوثائق أو المعلومات توفير أو شفوي

 مناقشة قبيل اللجنة أعضاء يعقدها التي الجلسة حضور أو المباشر اللقاء خالل من ذلك

  .الحكومية غير المنظمات إلى اللجنة فيها تستمع التي و الحكومي التقرير

  

 أكثر الحقوقية و لنسائيةا المنظمات مقدمتها في و الحكومية، غير المنظمات تعتبر     

 من كثيرة لمهام بأدائها تتميز ألنها االتفاقية بتنفيذ المتصلة التقارير إلنجاز أهلية الجهات

 الحماية بآليات المجتمع في المؤثرة المجموعات و األفراد وعي مستوى رفع ضمنها،

 عن بالكشف تقوم كما الدولي و الوطني المستوى على الجماعات و األفراد لدى الوطنية

 على بالضغط تقوم كما الوطنية، التشريعات في القانونية و الدستورية القصور أوجه

  .)1( .ضدها التمييز تفنن أو المرأة حقوق تقيد التي التشريعات

  

 االتفاقية تنفيذ رصد و متابعة في مزدوج بدور الحكومية غير المنظمات تقوم كما     

 المستقلة الظل تقارير و لبلدانها، الحكومية التقارير زانجا في نفسه الوقت في تشارك فهي

  .نظرها وجهات تترجم التي

  

  

  

                                                            
 اللجنة العربية، البلدان في الظل تقارير المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ناصري، ربيعة -1

 .19.ص ،2007 نيويورك، المتحدة األمم ،)اإلسكوا( آسيا لغربي االجتماعية و  االقتصادية
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   الحكومية التقارير إعداد في الحكومية غير المنظمات مشاركة -1

 في الحكومات ترتكز ما عادة أنه المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تدرك      

 لتنفيذ إجراءات من به قامت ما كل تقييم أجل من تبذلها التي الجهود تثمين على تقاريرها

 التي المشاكل ذكر من التقليل و الجانب هذا تضخيم إلى عادة تميل أنها و االتفاقية،

 الحكومات من المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تطلب لذلك المرأة، لها تتعرض

 اقتناعا الحكومي، رالتقري إعداد في الحكومية غير المنظمات إشراكها مدى على اطالعها

 التقارير انجاز في إشراكه و المدني المجتمع باستشارة الحكومات قامت كلما بأنه منها

  .)1( موضوعية أكثر صيغة اتخذت و اآلراء، لتلك النهائية النسخة عكست

   الخاصة للتقارير الحكومية غير المنظمات إعداد -2

 خاصة وثائق و تقاريرها تضمين إلى تالمنظما تسعى أن ينبغي أنه اللجنة ترتأى      

 تقوم و الحقيقية شواغها و المرأة أوضاع فيها لتعكس استقاللية بكل تقاريرها انجاز و بها

 اعتراف هو و رسمي، غير بشكل تقاريرها لتقديم مباشرة المنظمات هذه باستدعاء اللجنة

 الحكومية غير لمنظماتا تقوم و المجال هذا في الحكومية غير المنظمات بدور اللجنة من

  .البديلة التقارير و  الظل تقارير التقارير، من نوعين بتقديم

  

 تقوم الحكومية غير المنظمات ألن الظل تقارير اسم عليها يطلق:  الظل لتقارير بالنسبة -

 على االطالع من المنظمات تتمكن حينما الحكومية للتقارير موازي بشكل بانجازها

  .االتفاقية في الطرف الدولة تنجزه التي رسميال الحكومي التقرير

 موازي بشكل الحكومية غير المنظمات بانجازها تقوم:  البديلة للتقارير بالنسبة أما

 التقرير على االطالع من الحكومية غير المنظمات تتمكن ال حينما الحكومية، للتقارير

  .)2(الرسمي الحكومي

.  
                                                            

 اللجنة العربية، البلدان في الظل تقارير المرأة ضد التمييز شكالأ جميع على القضاء اتفاقية ناصري، ربيعة -1

 .19.ص ،2007 نيويورك، المتحدة األمم ،)اإلسكوا( آسيا لغربي االجتماعية و  االقتصادية
  ، العربية البلدان في الظل تقارير المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ناصري، ربيعة -2

 .20.ص ،المرجع السابق
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 نظر وجهة عن يعبر أنه في البديلة أو لظلا سواء التقارير هذه أهمية تكمن     

 كآلية تستخدمه المنظمات تلك أن كما بلدانها، في المرأة ألوضاع الحكومية غير المنظمات

 تجاه بمسؤولياتها االضطالع إلى الحكومات لدفع و متابعته، و االتفاقية تنفيذ و   لرصد

  .أولوياتها و صوتها إسماع من فيها المنظمات يمكن جيدة مناسبة تعتبر كما االتفاقية، تنفيذ

  

 للجزائر بالنسبة نجد الظل تقارير أنجزت التي الحكومية غير المنظمات بين من و    

 كما. 1999 سنة ذلك و أولي كتقرير أنجزتها التي المسلمين قوانين ظل في النساء منظمة

. 2005 نةس في ذلك و دوري تقرير المساواة، أجل من المغاربية 95 مجموعة أنجزت

 الجمعية هي األولي التقرير تقديم على أشرفت التي فالمنظمة للمغرب بالنسبة أما

 تقرير بتقديم الجمعية نفس قامت كما. 1997 سنة قدمته و المغرب لنساء الديمقراطية

 على أشرفت التي الحكومية غير فالمنظمة لتونس، بالنسبة أما. 2003 سنة في دوري

 الجمعية من كل هي المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة إلى الدوري التقرير تقديم

 سنة ذلك كان و المرأة حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة و الديمقراطيات للنساء التونسية

2002 )1(.  

  

 إنجاز على الحكومية غير المنظمات تساعد و تدعم التي الجهات مقدمة في تأتي     

 بعض من أيضا الدعم هذا يأتي كما للسكان، المتحدة لألمم التابعة المنظمات الظل، تقارير

         المرأة حقوق أجل من الدولي العمل رصد منظمة مثل الحقوقية الدولية المنظمات

    المرأة قضايا على العمل في المنظمات هذه تشترك و اإلنسان، لحقوق الدولي االتحاد و

  .أولوياتها بين من المجال هذا في العامة للمنظمات دعما تعتبر كما حقوقها، و

  

 ما على الحصول عدم منها و عراقيل عدة تواجهها الحكومية غير المنظمات أن إال       

       اإلعداد مرحلتي في المنظمات عليها تعتمد أن يمكن التي المعلومات و البيانات من يكفي

 يجب التي األولويات و اإلشكاليات حول الدقيقة اإلحصائيات توفر عدم و المناقشة و

 قد الذي األمر أحيانا، الرسمية اإلحصائيات و البيانات تضارب إلى باإلضافة معالجتها،

                                                            
1 -  Voir : http://www.un.org/womenwatch/daw/country/index/html 
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 كما المتابعة، و الرصد عمليتي مراحل مختلف في بها المنظمات أخذ عدم إلى يؤدي

 من بالرغم لبلدانها الرسمي التقرير على الحصول في صعوبة المنظمات بعض تواجه

 في التقرير تضع ال الحكومات بعض أن كما إليه، للوصول الطرق شتى إلى اللجوء

  .)1( الحكومية المنظمات متناول

  

  الثاني المطلب

   أشكال جميع على القضاء باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول

  المرأة ضد التمييز

  

 العامة لجمعيةا اعتمدت المرأة ضد التمييز على القضاء للجنة الجيد العمل أجل من     

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية ملحق اختياري بروتوكول المتحدة لألمم

   2000 ديسمبر 22 في النفاذ حيز دخل الذي و )2( 1999 أكتوبر 06 في ذلك و المرأة،

 المساواة قدم على و تام بشكل و المرأة تمتع ضمان على تأكيده البروتوكول تضمن قد و

 تمييز أي لمنع فعالة إجراءات اتخاذ على و األساسية، الحريات و اإلنسان قوقح بجميع

 الملحق االختياري البروتوكول جاء و ،)3( الحريات و الحقوق لهذه انتهاكات أو

 الفرع( المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة اختصاص دعم أجل من م.ض.ت.ق.بإ

 القضاء لجنة اختصت التي البالغات أحد من نموذج تقديم ارتأينا الصدد هذا في و) األول

 البروتوكول كموجب المقدم 3/2004 رقم بالغ هو و فيه النظر المرأة ضد التمييز على

 ضد نغوين ثوى ثي دونغ سيدة قدمته الذي و م.ض.ت.ق باالتفاقية الملحق االختياري

  ).الثاني الفرع( هولندا دولة

  

  

                                                            
 19. ص السابق، المرجع ناصري، ربيعة -1
  : الموقع على انظر البروتوكول نص على لالطالع -2

http://www.droit humain.org./femme/comit/onu/htm. 
 الجدير و البروتوكول على المصادقة الدول إال باالتفاقية الملحق للبروتوكول وفقا لجنةال اختصاص يلزم ال - 3

 .المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية الملحق البروتوكول على بعد تصادق لم الجزائر أن بالذكر
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  ولاأل الفرع

  باالتفاقية الملحق روتوكولللب وفقا اللجنة اختصاص

  

 المرأة حقوق انتهاك شكاوى تلقي في المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تختص        

 إلى باإلضافة) أوال( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باالتفاقية المرتبطة و

  ).ثانيا( للجنة المقدمة البالغات فحص

  المرأة حقوق انتهاك غاتبال تلقي في اللجنة اختصاص -أوال

 بموجب األفراد من مجموعة أو الفرد طرف من البالغات تقديم إجراء يعتبر       

 بحيث المرأة، حقوق حماية لضمان الفعالة الوسائل أهم من باالتفاقية الملحق البروتوكول

 وجببم عنهم نيابة أو األفراد من مجموعة و للفرد) أ( 2 المادة نص في األخير هذا أجاز

 الحقوق من أي النتهاك ضحايا أنهم فيها يزعمون التي و الطرف، للدولة القضائية الوالية

 المقدمة البالغات في يشترط و ،)1( اللجنة إلى االنتهاك بالغات تقديم االتفاقية في الواردة

 التبليغات تكون ال أن و كتابية، التبليغات تكون أن هي و شكلية شروط عدة اللجنة إلى

       االتفاقية في طرف بدولة يتعلق كان إذا تبليغ أي تسلم يجوز ال و المصدر، ولةمجه

  .البروتوكول في طرفا ليست لكنها و

  

 جميع استنفذت إذا إال لها المقدمة البالغات في اللجنة تنظر أن يجوز ال كما     

 اإلجراءات ههذ تطبيق أمد إطالة يتم لم ما و المتوفرة، المحلية، العالجية إجراءات

 فعاال إنصافا تحقق أن المحتمل غير من يكون عندما أو معقولة، غير بصورة العالجية
)2(.  

                                                            
1 -  L'article 2 du protocole stipule : 
"Des  communications  peuvent  être  présentées  par  des  particuliers  ou  groupes  de 
particuliers  ou  au  nom  de  particuliers  ou  groupes  de  particuliers  relevant  de  la 
juridiction  d'un  état  partie,  qui  affirment  être  victimes  d'une  violation  par  cet  état 
partie d'un des droits énoncés dans la convention…". voir :  
http://www‐droit humains.org/femme/comit‐onu‐htm 
2 - L'article 4 du protocol stipule : 
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  المعنية للدولة البالغات إحالة:  ثانيا

 المعنية الطرف الدولة إلى التبليغ بإحالة المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة تلتزم      

 على و الطرف، الدولة لتلك هويتهم عن الكشف على األفراد أو الفرد موافقة بشرط لكن و

 هذا بموجب إليها يقدم تبليغ أي على سرية بصورة الطرف الدولة إطالع اللجنة

 أشهر ستة خالل اللجنة إلى تقدم أن المتلقية الطرف الدولة على يتعين كما البروتوكول،

 تقدمها أن يمكن كان التي وجدت إذ المعالجة و القضية، توضح خطية إفادات أو شروطا

  .)1( الطرف الدولة تلك

   للجنة المقدمة البالغات فحص:  ثالثا

 قبل من تتلقاها التي البالغات اللجنة تتفحص باالتفاقية الملحق البروتوكول بموجب      

 هذه نقل شريطة الطرف، الدولة قبل من و عنهم، نيابة أو األفراد مجموعات، أو األفراد

 البالغات فحص عند مغلقة اجتماعات اللجنة تعقد و المعنية فاألطرا إلى المعلومات

 جانب إلى بشأنه آراءها اللجنة تنقل البالغ، فحص بعد و البروتوكول هذا بموجب المقدمة

  .المعنية األطراف إلى وجدت، إن توصياتها

  

 تقدم و وجدت، إن توصياتها عن فضال اللجنة، أراء بعناية الطرف الدولة تدرس كما    

 آراء ضوء في يتخذ إجراء أي حول معلومات يتضمن خطيا ردا أشهر ستة خالل إليها

  .توصياتها و اللجنة
                                                                                                                                                                              
"1‐ Le comité n'examine aucune communication sans avoir vérifie que tous les recours 
internes ont été épuisés  ,  à moins que  la procédure de  recours n'excède des délais 
raisonnables  ou  qu'il  soit  improbable  que  le  requérant  obtienne  réparations  par  ce 
moyen." 
1 -  Le comité déclare irrecevable toute communication : 
(a)‐ Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait 
l'objet d'un examen dans  le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement 
international. 
(b)‐ Incompatible avec les dispositions de la convention. 
(c)‐ Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée 
(d)‐ Constituant un abus du droit de présenter de telles communications. 
(e)‐ Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée e, vigueur du présent protocole à 
l'égard de l'état partie intéressé, à moins que ces fait ne persistent après  cette date". 
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 أي حول المعلومات من المزيد تقديم إلى الطرف الدولة تدعو أن للجنة يمكن كما    

 ما ذلك في بما وجدت، إن توصياتها أو ألرائها استجابة الطرف الدولة اتخذتها تدابير

 المادة بموجب تقدم التي الطرف للدولة حقةالال التقارير في ذلك و مناسبا للجنةا تعتبره

  .)1( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 18

  

 و صحيحة معلومات المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة تلقت إذا ام حالة في و     

 طرف من االتفاقية أحكام عليها نصت التي للحقوق انتهاكات حدوث إلى تشير بها، موثوق

 و المعلومات فحص في معها التعاون إلى الطرف تدعو هنا اللجنة فإن األطراف، الدول

 الطرف الدولة على يجب و الصلة، ذات علوماتبالم تتعلق مالحظات الغاية لهذه تقدم أن

       التعليقات و النتائج تسلمها من أشهر ستة غضون في اللجنة إلى مالحظاتها تقدم أن المعنية

  .اللجنة إليها نقلتها التي التوصيات و

  

 ستة غضون في اللجنة إلى مالحظاتها تقدم أن المعنية الطرف الدولة على يجب     

 إحاطة يجب كما اللجنة، إليها نقلتها التي التوصيات و التعليقات و النتائج هاتسلم من أشهر

  .)2( اإلجراءات مراحل جميع في الطرف الدولة تلك تعاون طلب و بالسرية التحقيق هذا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1 - L'article 7 de protocole stipule : 
"1‐  En  examinant  les  communications  qu'il  reçoit  en  vertu  du  présent  protocole  le 
comité tient compte de toutes les indications qui lui communiquées par les particuliers 
ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'état partie intéressé" …" 

 .189. ص المرجع، نفس فهمي، مصطفى خالد -2
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  الثاني الفرع

  باتفاقية الملحق البروتوكول بموجب اللجنة إلى 03/2004 رقم بالغ تقديم

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء

  

       03/2003 رقم البالغ م.ض.ت.ق لجنة إلى قدمت التي البالغات بين من          

 تقديم تم بحيث )1( م.ض.ت.ق باالتفاقية الملحق االختياري البروتوكول بموجب ذلك و

 ذلك و ،)2( هولندا الطرف الدولة ضد نغوين، ثوى ثى ديونغ السيدة طرف من البالغ

 ضحية أنها تدعي دولنغ السيدة أن القضية هذه أحداث تدور و ،2003 ديسمبر 8 تاريخب

 السيدة عملت بحيث م.ض.ت.ق.إ من 11 المادة من) ب( 2 الفقرة األحكام هولندا انتهاك

 مع عملت كذلك و ،)المؤقت التشغيل وكالة لدى موظفة( الوقت لبعض كموظفة دونغ

 إجازة أخذت و طفال أنجبت و عمله، في هازوج تعاون كزوجة مؤسسة في زوجها

 قانون بموجب عليها مؤمنا البالغ مقدمة كانت و ،1999 يناير 17 من ابتداء األمومة

 هذا من 29 المادة بموجب حصلت و بأجر، عملها على بالمرض المتعلقة االستحقاقات

 16 دامت مةاألمو إجازة عملها من دخل من فقدته عما للتعويض استحقاقها على القانون

  .أسبوعا

  

 العاملين( العجز ضد التأمين قانون بموجب أيضا عليها مؤمنا البالغ مقدمة كانت و     

 بدء قبل و ،1998 سبتمبر 17 في و زوجها، بمؤسسة بعملها يتعلق فيما) الخاص لحسابهم

 قانون بموجب األمومة إجازة استحقاقات على للحصول طلبا قدمت المرضية إجازتها

 االجتماعي للتأمين الوطني المعهد قرر 1999 فبراير 19 في و الخاص، لحسابهم ملينالعا

 استحقاقات على الحصول مؤهلة البالغ مقدمة أن من الرغم على أنه االستحقاقات وكالة

 فقدته عما تعويضا المرضية اإلجازة خالل استحقاقات على تحصل ال سوف فإنها مقدمة

                                                            
  : الموقع على 03/2004 رقم البالغ على الحصول تم لقد -1

http://www.umn/ecu/humanrts/arabic/html. 
 أما ،1991 أغسطس 22 في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على هولندا صادقت -2

   : الموقع على انظر ،2002 أغسطس في عليه فصادقت باالتفاقية الملحق ولللبروتوك بالنسبة
http://www.umn.edu/humanrts/arabic.html 
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 العاملين قانون من) 4(  9 البند أن هو ذلك سبب و ا،زوجه مؤسسة في عملها دخل من

 حاالت في ينص) االستحقاقات بين الجمع عدم شرط( -يسمى ما-الخاص لحاسبهم

 تدفع ال االستحقاقات أن على) األمومة إجازة استحقاقات على للحصول المتزامنة الطلبات

 االستحقاقات قانون وجببم المستحقة االستحقاقات مبلغ على تزيد قيمتها كانت إذا إال

 زوجها مع العمل من البالغ مقدمة استحقاقات قيمة تزد لم و هذا و بالمرض، المتعلقة

  .بأجر عملها من الناشئة استحقاقاتها قيمة على

  

 ذلك يعد و ،1999/مايو في رفض لكن و القرار هذا في طعنا البالغ صاحبة قدمت     

 19 في الطلب هذا رفض و القرار، في النظر عادةإل بريدا مقاطعة محكمة إلى طلبا قدمت

 25 في و المركزية، االستئناف محكمة إلى طعنا البالغ صاحبة قدمت ثم ،2000/مايو

 محكمة عن الصادر فيه المطعون الحكم المركزية االستئناف محكمة أكدت 2003/أفريل

 ال الخاص ابهملحس العاملين قانون من) 4( 59 البند أن إلى المحكمة خلصت أو بريد

  .بالرجل مقارنة سلبية بصورة المرأة معاملة إلى يؤدي

  

 قدمت و المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة غالى ديون السيدة ذلك بعد توجهت     

 ما اعتبار يمكن كان إذا عما تبحث أن اللجنة من طلبت و قضيتها، فيها عرضت شكوى

 الذي و - الخاص لحسابهم العاملين قانون من) 4( 59البند أي -الجمع عدم بشرط يسمى

 بإجازة يتصل فيما زوجها مع كعاملة دخل من فقدته مما تعويض أي على سببه يحصل لم

 االتفاقية من 11 المادة من) ب( 2 الفرعية الفقرة أحكام ينتهك و تمييزيا نصا األمومة،

  )1( .م.ض.ت.ق

  

 المحلية االنتصاف سبل جميع أن البالغ ةصاحب تقول البالغ، بمقبولية يتعلق فيما أما     

 لم أنها البالغ مقدمة تذكر و العليا، اإلدارية المحكمة أمام الدعوى قدمت ألنها استنفذت قد

 في عليه المنصوص المقبولية شرط يكون بذا و أخرى، دولية هيئة ألي البالغ هذا تقدم

  .به الوفاء مت قد االختياري البروتوكول من 4 المادة من) أ( 2 الفقرة

                                                            
 .االتفاقية من ب/2فقرة11 المادة نص انظر -1
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 على الهولندية الدولة وردت البالغ، لهذا هولندا دولة م.ض.ت القضاء لجنة أعلمت      

 19 في المقدمة مذكرتها بموجب الطرف الدولة جاءت بحيث مذكرة، بموجب البالغ هذا

 من) هـ( 2 بالفقرة عمال الزمني االختصاص بحكم البالغ مقبولية بعدم ،2004 مارس

 في صدر التأمين استحقاق عدم قرار صدور تاريخ أن بحيث ،)1( البروتوكول من 4 المادة

 في إال الهولندية للدولة بالنسبة النفاذ حيز يدخل لم البروتوكول و ،2002 يونيو

  .2002 أغسطس/22

 غير أو مقبوال البالغ كان إذا فيما ،)2( الداخلي نظامها من 64 للمادة وفقا اللجنة ثبت     

 من 72 المادة من 4 بالفقرة عمال ذلك و باالتفاقية، الملحق البروتوكول جببمو مقبول

  .لبالغ الموضوعية الوقائع في النظر قبل الداخلي نظامها

 إجراء أي بموجب النظر قيد ليست أنها و المسألة، في النظر يسبق لم أنه اللجنة أكدت و

  .الدولية التسوية أو التحقيق إجراءات من آخر

  

 جميع ضوء في الحالي البالغ في اللجنة فنظرت الموضوعية الناحية من بالنسبة أما     

 من 1 الفقرة عليه تنص لما وفقا الطرف الدولة و البالغ مقدمة أتاحتها التي المعلومات

  .)3( االختياري البروتوكول من 7 المادة

  

 بحسابهن تالعامال للنساء أن على ينص الطرف الدولة تشريع أن اللجنة الحظت     

 إجازات على الحصول في الحق أجر لقاء العاملين و ازدواجهن مع يعملن الالئي الخاص

 المطالبة بالمستطاع و مختلفين، تأمين لنظامي وفقا ذلك كان أن و األجر مدفوعة األمومة

 في و المحدد، للمبلغ األقصى الحد نطاق في النظامين بموجب باالستحقاقات واحد أن في

 الخاص لحسابهن العامالت النساء يغطى الذي النظام في المساهمات تعدل االتالح هذه

  .الطرف و للدولة التقديري الحكم هامش في يدخل

                                                            
1 -  Voir : L'article 4/2 (e) du protocol de la convention. 

  : الموقع على انظر المرأة ضد لتمييزا على القضاء للجنة الداخلي النظام على لالطالع -2
http://www.un.org/wwww atch/daw/cedaw. 
3 -  Voir : L'article 7/1 du protocol de la convention. 
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 العاملين قانون من) 4( 59 البند تطبيق أن إلى تقدم الم ضوء في اللجنة خلصت     

 انتهاك و البالغ مقدمة ضد محضورة تمييزية معاملة أي عن يسفر لم الخاص لحسابهن

  .االتفاقية من 11 المادة من) ب( 2 الفقرة كموجب لحقوقها

  

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول من 7 المادة من 3 الفقرة بموجب عمال     

 من 11 المادة من) ب( 2 للفقرة انتهاكا تمثل ال أمامها المعروضة الوقائع أن م.ض.ت.ق

  .)1( االتفاقية

  

  

  

   

  

                                                            
 .االتفاقية من) ب( 11/2 المادة نص انظر -1



  

  

  األول الفصل
 إلتفاقية القانوني اإلطار

 أشكال جميع على القضاء

  المرأة ضد التمييز
 



  

 

   الثاني الفصل
 القانون على االتفاقية انعكاسات 

 الجزائري الداخلي
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  انيــالث لـالفص

  ريـالجزائ يـالداخل ونـالقان على اقيةـاالتف تانعكاسا

  
 المشاركة على ترتكز دولة إقامة على استقاللها استعادت أن منذ الجزائر عكفت     

 المختلفة الدساتير كرست و األساسية، الحريات و اإلنسان حقوق احترام و الشعبية

 المتعلقة الصكوك جميع إلى الجزائر انضمت و دد،الص هذا في العالمية المبادئ للجزائر

  .)1( المرأة بحقوق خاصة صكوك أو عامة الصكوك هذه كانت سواء اإلنسان، بحقوق

 مع التكييف التحديث و و القضائية والسياسية اتطوير منظومته و اجل تجديدوذلك من  

 و ترقية و اطيةالديمقر على ترتكز دولة إقامة بخصوص الدولية المعايير و الضوابط

  .)2( المرأة حقوق حماية خاصة و اإلنسان حقوق حماية

  

 االتفاقيات هذه بين من و المرأة، بحقوق المتعلقة االتفاقيات جميع إلى الجزائر انضمت و

 الجزائرية الدولة عليها صادقت التي المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 ضد التمييز مصطلح من به يقصد ما بين دولي صك أول م.ض.ت.ق.إ تعتبر و )3( بتحفظ

 التمييز مناهضة على األطراف الدول ألزمت التي األولى مادتها خالل من ذلك و المرأة،

 يعتبر و االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية سواء المجاالت جميع في المرأة ضد

 للمرأة التدريجي التحرير من تهارغب سياق في االتفاقية إلى الجزائر انضمام من الهدف

  ).األول المبحث( الجزائرية

 من ذلك و ملزمة، قانونية قوة المرأة ضد تمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تكسب و

 غير و تشريعية تدابير اتخاذ األطراف الدول على تفرض التي موادها و أحكامها خالل

 اإللزامي بالطابع تتسم االتفاقية كون و أة،المر ضد التمييز على القضاء أجل من تشريعية
                                                            

1-  Nation  Unies,  convention  sur  l'élimination  de  toutes  formes  de  discrimination  à 

l'égard des femmes, CEDAW/C/DZA/CC/2.op‐cit p . 05. 
) ب.ف.م( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على ءالقضا اتفاقية لتطبيق البرلمانية الضمانات األمة، مجلس -2

 .05 . ص ،2005 ،08 العدد
 عدد ر.ج ، ،1996 جانفي 22 في مؤرخ 51- 96 رقم رئاسي مرسوم بموجب ظبتحف الجزائر إليها انضمت -3

 .1996 جانفي 24 في الصادر 06
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 تشريعاته الجزائري المشرع عليها بني التي المصادر سلم في هامة مكانة تكتسب جعلتها

 هذا و الجزائرية التشريعية المنظومة على أثار عدة االتفاقية لهذه كان فقد لذلك و الوطنية،

  ).الثاني المبحث( لجزائريا المشرع فيها شرع التي الوطنية اإلصالحات إطار في
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  األول ثـالمبح

   اءـالقض اقيةـاتف من زائرـالج موقف

  ةأرـالم ضد زـالتميي الـأشك عـجمي ىـعل
  

 االتفاقيات معظم على الجزائر صادقت اإلنسان، حقوق ترقية و دعم جلأ من       

 لها تتعرض التي لالنتهاكات نظرا و المتحدة، األمم اعتمدتها التي اإلنسان بحقوق المتعلقة

 من العديد إصدار على عملت و النساء بوضعية المتحدة األمم اهتمت العالم، عبر المرأة

 في الرجل مع المرأة مساواة حق تبرز التي اإلعالنات و المبادئ و المواثيق و االتفاقيات

     حقوقها كشف أجل من للمرأة الفرصة إلتاحة آليات عدة بتوفير قامت كما الميادين كافة

  .األمر لزم إذا عنها الدفاع و

 كما ،)1( المرأة بحقوق المتعلقة االتفاقيات إلى الجزائر انضمت التوجه لهذا مسايرة و

 أن اإلمكان قدر حاولت و المرأة، بحقوق المتعلقة المؤتمرات جميع في الجزائر شاركت

 في الجزائر مشاركة فبعد ،)2( الواقع أرض على المؤتمرات هذه عمل برامج تجسد

 على القضاء اتفاقية على الجزائر صادقت ،1995 لسنة بكين النساء حول الرابع المؤتمر

  ).األول المطلب( المرأة ضد التمييز أشكال جميع

 أبدت الجزائرية الداخلية التشريعات مع باالتفاقية المتعلقة االلتزامات مواءمة أجل من و

     الداخلية قوانينها مع تتعارض التي االتفاقية بنود بعض على اتتحفظ الجزائرية الدولة

 بهذه تلتزم فال باالتفاقية، المتعلقة التزاماتها تنفيذ في الحرية ضمان أجل من ذلك و

  ).الثاني المطلب( دستورهايجيزها  لذيا الحدود ضمن إال االتفاقية

                                                            
  : بينها من و المرأة بحقوق المتعلقة االتفاقيات إلى الجزائر انضمت -1

 581/68 رقم أمر بموجب الجزائر إليها انضمت التعليم، مجال في التمييز بمكافحة الخاصة اليونسكو فاقيةات- أ

  .السابق المرجع

 الجزائر إليها انضمت ،1958 لسنة) 111 رقم اتفاقية( الوظائف شغل و العمل في التمييز عدم اتفاقية -ب

  .السابق المرجع ،69/31 رقم أمر بموجب

 رقم رئاسي مرسوم بموجب الجزائرانضمت اليها ،1952 ةللمرأة لسن السياسية بالحقوق لمتعلقةا االتفاقية -ج

 .السابق المرجع 04/124
 .2.1 .ص السابق، المرجع الجزائرية، التشريعات في المرأة حقوق حماية طالبي، سرور -2
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  األول المطلب

  االتفاقية على الجزائر مصادقة
 بذلك يقترن أن يجب بل عليها ممثلها توقيع مجرد ما بمعاهدة الدولة اللتزام يكفي ال      

 أشارت مختلفة وسائل القبول هذا عن للتعبير و بها، االلتزام نهائيا الدولة قبول يفيد ما

 ارتضاء عن التعبير يتم الغالب في و ،)1( 1969 لسنة المعاهدات لقانون نافي اتفاقية إليها

 أتبعه ما هذا و ،)2( عليها التصديق طريق عن ممثلها وقعها التي بالمعاهدة لتزاملال ما دولة

 فتعتبر ،االتفاقية على صادقت الجزائرية الدولة أن بما و) األول الفرع( الجزائري لمشرعا

 من بد ال و )3( المرأة حقوق حماية مجال في الدولية اللتزاماتها المباشر بالتطبيق ملزمة

  ).الثاني الفرع( االتفاقية بنصوص الداخلية اتهاتشريع تضمين

أن  دأمام المحاكم الوطنية الب اإلنسان حقوق باتفاقيات االحتجاج لألفراد يتسنى حتى و

  ).الثالث الفرع( الرسمية الجريدة يتنشر ف

  األول الفرع

  باالتفاقية االلتزام لقبول كوسيلة التصديق

  الجزائــري الداخلــي القــانون في 
  

 المتبع الحكم نظام حسب و أخرى إلى دولة من بالمعاهدة االلتزام طرق تختلف         

 توقيعها أو عليها التصديق بمجرد التنفيذ حيز دخولها على تنص معاهدات فنجد الدول في

                                                            
 في مؤرخ ،87/222 مرسوم وجببم بتحفظ ،1969 لسنة المعاهدات لقانون فينا اتفاقية إلى الجزائر انضمت -1

 .14/10/1987 في الصادرة ،42 عدد ر ج ،13/10/1987
         1995 اإلسكندرية، المعارف، ةأمنش الثانية، الطبعة العام، الدولي القانون الهيف، أبو صادق علي -2

 .469 . ص

: إلى انظر الداخلي لقانون الدولي القانون عالقة حول أكثر للتعمق -                                 

DjenaWenbo  ou  Michel‐Cyr.  "les  normes  internationales  relatives  au  droits  de 
l'homme et leur application dans la législation internes des Etas Africains : problème et 
perspectives", R.A.D.I.C, tome 11, N° : 01, 1999, p‐p . 51‐67. 
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 نجد و فقط، التصديق بوسيلة بالمعاهدة تلتزم دوال نجد المقابل في و .إليها باالنضمام أو

  .)1( بها الخاصة الوثائق يتبادل و عليها بالتوقيع بالمعاهدة متلتز دول كذلك

  

 إدماج أسلوب اختيار أو تقرير في الحرية بكامل الدول تتمتع الدولي القانون بمقتضى و

 هو و واحد بشرط مقيدة الحرية هذه لكن و الوطني، القانوني نظامها في الدولية التزاماتها

 الحرية هذه من تتخذ أن تملك ال الدول أن أي متعاقدين،ال شريعة العقد بمبدأ المساس عدم

  .)2( الدولية بالتزاماتها لإلخالل أو للتحلل وسيلة

  

 من تستشفه ما هذا و التصديق بوسيلة بالمعاهدة تلتزم التي الدول من الجزائر تعتبر     

 يصادق التي المعاهدات":  يلي ما على تنص التي )3( 1996 الدستور من 132 المادة نص

  ."القانون على تسمو عليها صالشروط المنصو بحس الجمهورية رئيس عليها

 المعاهدات عقد تملك التي السلطة من رسميا بالمعاهدة االلتزام قبول بأنه التصديق يعرف

  .وقعتها التي بالمعاهدة أساسا الدولة تتقيد ال بدونه جوهري إجراء يعد و   الدولة عن

 إجراءات احترام إطار في الدولة رئيس عن صدر الذي الرسمي لالفع بالتصديق، يقصد و

  .الدولي المستوى على الدولة به تلتزم الذي و الوطني القانون

  

 الدولة في المختصة الداخلية السلطات عن الصادر اإلقرار ":  بأنه كذلك يعرف     

 جوهري إجراء فهو الخارجي، الصعيد على بالمعاهدة الدولة يلزم نحو على بالموافقة

  .)1( " الدولة نظر وجهة تتأكد و النفاذ قوة المعاهدة على يضفي و التوقيع يعقب

                                                            
 لنيل مذكرة ،1996 دستور ضوء على الدولية المعاهدات مجال في الجزائرية الممارسة مختاري، الكريم عبد -1

         معمري مولود جامعة الحقوق، كلية اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون، في الماجستير شهادة

 .93 . ص ،2004-2003 وزو، تيزي
 السابق المرجع ،"المحمية الحقوق" اإلنسان، لحقوق الدولي القانون موسى، خليل دمحم علوان، يوسف محمد -2

 .76 . ص
 ديسمبر 07 في المؤرخ 438- 96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر ،1996 نوفمبر 28 دستور -3

 10 في مؤرخ 03- 02 رقم القانون بموجب المعدل ،1996 ديسمبر 08 في الصادرة ،76 عدد ر، ج ،1996

    رقم قانون بموجب المتمم و المعدل ،2002 أفريل 14 في الصادرة 25 عدد رسمية جريدة ،2002 أفريل

 .2008 نوفمبر 16 في الصادرة ،63 عدد ر ج ،2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 08-19
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  : بأنه 14 المادة نص في التصديق إجراء )2( المعاهدات للقانون فينا اتفاقية عرفت و

  : متى بالتصديق عنها يعبر ما بمعاهدة االلتزام على الدولة موافقة. 1 "   

  ،أو ،بالتصديق الموافقة تلك عن التعبير يتم أن على هدةالمعا نصت) أ(      

   ،أو ،التصديق اقتضاء على اتفقت قد المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة تَبثَ) ب(      

  ،أو ،بالتصديق مرهونة جعلها مع المعاهدة الدولة ممثل وقع) ج(      

 وثيقة من بالتصديق ونةمره جعلها مع المعاهدة توقيع في الدولة نية تبنت) د(      

  ".المفاوضات أثناء عنها التعبير تم أو ممثلها تفويض

  

 من و بالمعاهدة النهائي لاللتزام رسمية و أساسية كوسيلة التصديق الجزائرية الدولة تعتمد

  .)3( الوطني القانون في المعاهدة إلدماج الرئيسي المعيار التصديق وسيلة يعتبر ثانية جهة

 الجمهورية رئيس هو الجزائر في الدولية المعاهدات على التصديق مهمة يتولى الذي و

  : 1996 الدستور من 11 فقرة 77 المادة تنص بحيث

 أحكام صراحة إياه تخولها التي السلطات إلى باإلضافة الجمهورية رئيس يضطلع" 

  : اآلتية الصالحيات و بالسلطات الدستور في أخرى

  ."عليها يصادق و الدولية المعاهدات يبرم - 11

  

    البرلمان بموافقة المشروط التصديق نوعان، أنه الجزائر في التصديق يميز ما أهم إن     

  .لوحده الجمهورية رئيس به يختص أي مشروط غير تصديق و

                                                                                                                                                                              
      2005 الجزائر،) ج.م.د( الثانية الطبعة األول، الجزء العام، الدولي القانون مبادئ بوسلطان، محمد -1

  .281،282 .ص

  : انظر التصديق مفهوم حول التفاصيل من للمزيد

  .بعدها ما و 510 . ص ،1999 بيروت الجامعية، الدار العام، الدولي القانون في الوسيط المجذوب، محمد
DAILLIER (p) et PELLET (a) : Droit international public L.G.D.I, Paris, 1999, p : 138. 

 انضمام يتضمن ،1987 أكتوبر 13 في المؤرخ 222- 87 رقم مرسوم بموجب الجزائر هاإلي انضمت -2

 .السابق المرجع،42 عدد ر ج بتحفظ، المعاهدات لقانون فينا اتفاقية إلى الجزائر
 المرجع ،1996 دستور ضوء على الدولية المعاهدات مجال في الجزائرية الممارسة مختاري، الكريم عبد -3

 .94 . ص  السابق،
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 المعاهدات على بالتصديق يقوم الجمهورية رئيس أن المشروط غير بالتصديق يقصد     

 موافقة من بد ال هو و المشروط بالتصديق يقصد بينما مان،البرل إلى الرجوع دون بنفسه

  .الجمهورية رئيس عليها يصادق إلى الدولية المعاهدات بعض على البرلمان

  

 رئيس يصادق":  أنه على 1996 دستور من 131 المادة عليه نصت ما هذا و     

 المعاهدات و داالتحا و التحالف و السلم معاهدات و الهدنة اتفاقيات على الجمهورية

 تترتب التي المعاهدات و األشخاص بقانون المتعلقة المعاهدات و الدول بحدود المتعلقة

 البرلمان من غرفة كل عليها توافق أن بعد الدولة، ميزانية في واردة غير نفقات عليها

  ."صراحة

  

 ضمن تندرج اإلنسان، بحقوق المتعلقة االتفاقيات أن المادة هذه من نستشف إذن     

  .عليها للتصديق البرلمان موافقة فيها يشترط التي االتفاقيات

 التي اإلنسان حقوق اتفاقيات ضمن تندرج م.ض.ت.ق.إ فإن ذكره، سبق ما على قياسا و

  .)1( عليها التصديق أجل من البرلمان موافقة تشترط

  

 المرأة دض التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية التزمت الجزائر أن بما و     

 القانون في الدولية المعاهدات إلدماج الرئيسي المعيار يعتبر الذي التصديق بإجراء

 تقرير بتقديم تقوم بأن االتفاقية من 1 فقرة 18 المادة نص حسب ملزمة فإنها الوطني،

 الجزائر، في حالتها و المرأة أوضاع فيه تصف المتحدة األمم لهيئة العام األمين إلى أولي

 سنة غضون في ذلك و المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة مناقشته و بالتطرق تقوم و

 تقرير بتقديم ذلك بعد تقوم ثم الجزائري، الداخلي القانون في االتفاقية النفاذ بدء من واحدة

 ضد التمييز على القضاء لجنة منها طلبت كلما أو األقل، على سنوات أربع كل دوري

  .)2( بتقديمه   المرأة

                                                            
 المرجع المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية لتطبيق البرلمانية الضمانات األمة، مجلس -1

 .76 . ص السابق،
 من بعدها وما 47 الصفحة راجع المرأة ضد التمييز على القضاء لجنةمهام  حول التفاصيل من للمزيد -2

 .بحثنا من الثاني للمبحث األول الفصل
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 تقريرها بتقديم قامت سنتين غضن في االتفاقية على الجزائر بمصادقة و بالفعل و     

 حرصت الجزائر أن التقرير في الجزائري الوفد ذكر فيه و ،)1( م.ض.ت.ق للجنة األولي

 الجزائر بأن يشهد هذا و تواجهها، التي الصعوبات و المشاكل رغم التقرير هذا تقديم على

  .االتفاقية حددتها حسبما المرأة حقوق السيما و اإلنسان حقوق عن بالدفاع تلتزم

  

 الذي االقتصادية و السياسية اإلصالحات برامج األولي التقرير في كذلك جاء كما     

 على قائمة جديدة مؤسسات إنشاء بهدف ،1989 فبراير 23 دستور اعتماد منذ شنت

 كما القضائية، السلطة استقاللية دأمب و السلطات، بين الفصل و الحربية التعددية أساس

 بحقوق المتعلقة الدولية الصكوك جميع إلى االنضمام بعملية متمسكة أنها الجزائر أكدت

  .اإلنسان

  

 و األولي التقرير تقديم من سنوات أربع بعد قدم فقد الدوري التقرير إلى بالنسبة أما     

 قامت التي األعمال خالصة فيه جاء و االتفاقية، من ب،/1 فقرة 18 المادة لنص وفقا ذلك

 يرمي و الجزائر، في المرأة حقوق تقرير من الحكومية السلطات و الجزائرية الدولة بها

 التدابير و الجزائرية للمرأة الحقيقية للحالة صورة اللجنة إعطاء إلى الدوري التقرير هذا

  .)2( النفاذ حيز االتفاقية دخول منذ المتخذة العملية

  

 فهي وجه أحسن على باالتفاقية المتعلقة بالتزاماتها بالوفاء الجزائر تتمكن حتى و     

 االتفاقية أوجبته ما هذا و الداخلية تشريعاتها في االتفاقية نصوص بإدراج تقوم بأن ملزمة

 .)3( عليها صادقت التي الدول على

  

                                                            
1 -   Nations  Unies,  Rapport  initial  de  l'Algérie  au  comité  pour  l'élimination  de  la 
discrimination à l'égard des femmes op‐cit, p . 12 
2 - Nations Unies Convention sur l'élimination de toutes  les formes de discrimination à 

l'égard des femme deuxième rapport op‐cit p. 15. 
 الوطني الصعيد على تدابير من يلزم ما جميع باتخاذ األطراف الدول تتعهد: " االتفاقية، من 24 المادة تنص -3

 ".االتفاقية هذه في بها المعترف للحقوق الكامل التحقيق تستهدف
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  الثــاني الفـرع

  االتفاقية بنصوص الداخلية التشريعات تضمين واجب
  

 القانونية القاعدة تكون أن اإلنسان، حقوق التفاقيات المباشر التطبيق يستدعي        

 قاعدة إلى تحويلها إلى بحاجة تكون ال أن و الوطني، القانون في للتطبيق بذاتها صالحة

 القاعدة صفة عليها يسبغ قانونية نصوص بموجب أو وطني تشريع بمقتضى داخلية

   .)1( الوطنية

  

 الداخلية، التشريعات مع اإلنسان، حقوق اتفاقيات تتطابق ال كانت إذا ما حالة في ماأ      

 القانوني نظامها في اإلنسان لحقوق الدولية باالتفاقيات المتعلقة التزاماتها إدماج من فالبد

 شريعة العقد بمبدأ المساس عدم هو و واحد بشرط مقيد االلتزام هذا لكن و الوطني،

 النظام في الدولية المعاهدات إدماج يعتبر و )Pacta Sunt Servanda ()2( المتعاقدين

 اتفاقيات في األطراف الدول من دولة لكل الدستورية باألحكام محكوم الوطني القانوني

  .اإلنسان حقوق

 وفقا هذا و التصديق، بإجراء اإلنسان لحقوق الدولية باالتفاقيات تلتزم الجزائر أن بما و

 فهنا الوطنية، قوانينها مكانة من أعلى مكانة تمنحها و الدستور من 132 المادة لنص

 االتفاقيات به تمتاز الذي السمو هذا محتوى أو المكانة هذه محتوى معرفة لنا يستلزم

 القوانين على تسمو مكانة التصديق بإعطاء و ،)أوال( الجزائري، القانون في الدولية

  ).ثانيا( عليها المصادق غير و عليها الموقع لدوليةا االتفاقيات تلك عن فماذا الداخلية

  الجزائري الداخلي التشريع على عليها المصادق االتفاقيات سمو مبدأ - وال\

:  يلي ما على تنص التي الدستور من 132 المادة نص في جاء لما وفقا       

 في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات"

  "القانون على تسمو الدستور
                                                            

 .96 . ص السابق، المرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون موسى، خليل محمد علوان، يوسف محمد -1
 بموجب بتحفظ الجزائر إليها انضمت 1969 لسنة المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من 26 المادة نص انظر -2

 .السابق المرجع ،13/10/1987 في مؤرخ 87/222 مرسوم
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 النظام في إدراجها تم التي االتفاقيات جميع أن المادة هذه نص من يتضح إذن     

 االنضمام طريق عن أو قانونا عليها المصادقة و إقرارها طريق عن الجزائري القانوني

 أعلى نيةقانو قيمة الدستور باسم تكتسب و بل الجزائري للتشريع مكمال جزءا تصبح إليها

 القوانين من أسمى قانوني مركز لها يصبح بحيث )1( العادية للقوانين الممنوحة تلك من

  .)2( الدستور بعد الداخلية

  

 االتفاقيات سمو مبدأ هي عاتقها على الجزائر أخذتها التي الدولية االلتزامات بين من     

 في الدستوري المجلس عليه دأك ما هذا و الجزائري، الداخلي القانون على عليها المصادق

 ونظرا ":  أنه على حرفيا القرار هذا نص قد و )3( 1989 أغسطس 20 في المؤرخ قراره

  وتكتسب ، الوطني القانون في تندرج ، ونشرها عليها المصادقة بعد اتفاقية أية لكون

 مواطن كل وتخول ، القوانين على السمو سلطة الدستور من 123 المادة بمقتضى

  ." القضائية الجهات أمام بها يتذرع  أن ريجزائ

   

 مراقبته مدى الدستوري المجلس صالحيات من أن القرار هذا من نستشفه ما     

 القوانين على سموها تجسيد مدى و عليها المصادق الدولية المعاهدات و تالتفاقيال

  .الداخلية

                                                            
 الجزائر هومة، دار ثانية،ال الطبعة الداخلي، القانون و الدولي القانون في اإلنسان حقوق حماية يحياوي، نورة -1

 .50 . ص ،2006
  : انظر الجزائري الداخلي القانون في الدولية المعاهدات مكانة في أكثر للتعمق -2

‐  Kanoune  Nacira  et  Taleb  Taher,  "de  la  place  des  traités  internationaux  dans 
l'ordonnancement    juridique  national  en  Algérie"  Revue  Elmohamat  Editée  par  le 

Barreau de Tizi Ouzou N° 03 Décembre, 2005, p. 1,22. 
 في الصادرة ،36 عدد ر ج االنتخابات برقابة يتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخ د.م.ق.ق 01 رقم قرار -3

  .1989 أوت 30

 بمناسبة إنما و المعاهدات، دستورية على الرقابة لممارسة يحظر لم الدستوري المجلس أن إلى اإلشارة تجدر

  : راجع االنتخابات، قانون يةدستور في الفصل

  .51،63. ص السابق، المرجع الدولية، داتالمعاه مجال في ريةائالجز الممارسة ،الكريم عبد مختاري

 المتعلق ،1995 أوت 06 في المؤرخ ،1995 د م.01 رقم قرار هو و الدستوري للمجلس آخر قرار صدر كما

 .1995 أوت 08 في المؤرخة 43 عدد ر ج نتخابات،اال قانون من 108 المادة من السادس البند بدستورية
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 الدستوري سالمجل يفصل":  أنه على 1996 دستور من 165 المادة فنصت     

 في الدستور من أخرى أحكام صراحة اهيإ خولتها التي االختصاصات إلى باإلضافة

 أو التنفيذ، واجبة تصبح أن قبل برأي أما التنظيمات، و القوانين و المعاهدات دستورية

  ."العكسية الحالة في بقرار

  

 ستوريةد مراقبة مدى في النظر الدستوري المجلس اختصاصات و صالحيات فمن     

 على فتسموا الدستور و القانون بين ما تتراوح سموها في المعاهدة أن طالما المعاهدة

  .الثاني عليها يسمو و األول

  

 األستاذ ذكره ما حد على و للمعاهدات السابقة الدستوري المجلس رقابة إطار في و     

 دستور ضمن أورده الذي الحل عن عزف الجزائري الدستوري المؤسس فإن" محيو"

    )1( تعديله بعد إال الدستور، مع المتعارضة المعاهدة على المصادقة بعدم المرتبط 1976

 التعديل من 168 و 165 المادة أحكام ضمن هذا على النص يتم لم إن و أنه الواضح و

 إبرام تراءى ما فإن محظور، غير أنه طالما مفترض ذلك فإن 1996 لسنة الدستوري

 ذلك في المكنة تبقى و )2( تعديله أمكن الدستور مع تعارضها اكتشاف تم لكن دولية معاهدة

 هذا يخالف ال أن شرط على )3( الدستوري التعديل باقتراح المبادرة في الجمهورية لرئيس

 أكدته ما وفق الجزائري المجتمع عليها يقوم التي العامة بالمبادئ عليه اصطلح ما التعديل

  .1996 لسنة الدستوري ديلالتع من 178 و 176 المادة

  

                                                            
1 - Ahmad Mahiou, la constitution Algérienne et le droit international R.G.D.I p . 02. 

 المرتبطة القضايا ببعض يتعلق فيما األول الدستوري المجلس قرار حول تأمالت جبار، المجيد عبد -2

  .161 . ص ،1996 األول، لعددا) س.إ.ق.ع.ج.م( الدولية بالمعاهدات

               :      دلك في  راجعالمجلس الدستوري للمعاهدات الدولية    رقابة حول التفاصيل من للمزيد

        ،2008 جوان   1   العدد) أ.ع.ج.م( الدولية، المعاهدات ورقابة الدستوري المجلس داود، بن إبراهيم

 .110،111.  ص
  المتمم و المعدل 1996 دستور من 174 المادة تنص -3

  الوطني الشعبي المجلس عليه يصوت أن بعد و الدستوري بالتعديل المبادرة حق الجمهورية لرئيس: " نهأ على

 ..."األمة مجلس و
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 الدستوري، المجلس قرارات و الدستورية، النصوص هذه بفحص قيامنا خالل من      

 القوانين من أعلى مكانة المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تحتل فإذن

 قرار كذا و ،1996 دستور من 132 المادة نص في جاء ما على قياسا ذلك و الوطنية

  .الدستوري مجلسال

  الجزائري القانون في عليها الموقع الدولية المعاهدات مكانة - ثانيا

 هو الدولية بالمعاهدات لاللتزام األساسية الوسيلة بأن الجزائري المشرع اعتبر لقد       

 القانوني النظام في الدولية المعاهدات إدماج أجل من ذلك و التصديق، إجراء طريق عن

 القوانين من أسمى مرتبة لها عليها المصادق المعاهدات أن نتيجة إلى وصلنات و الجزائري

 في عليها الموقع اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات مكانة هي ما اإذ الوطنية،

  ؟-البحث موضوع-المرأة بحقوق تهتم التي تلك خاصة الجزائري، الداخلي النظام

 المعاهدات أن نجد فإننا ،1996 دستور من 132 و 131 المادتين إلى بالرجوع"     

 تجعل الدستور في المحددة الشروط وفق عليها التصديق تم التي اإلنسان بحقوق المتعلقة

 طرف من عليها الموقع المعاهدات نإف بالتالي و الدستور من أسمى مكانة ذات منها

 ما هذا و عليها، تصديقال بعد إال السمو مكانة إلى ترتقي أن يمكن ال الجمهورية رئيس

 القوانين على تسمو أن يمكن ال بالتالي و الداخلي القانون في االندماج من مقصية يجعلها

  .الداخلية

  

 الداخلي القانون في المعاهدات إدماج أجل من الوحيدة الوسيلة التصديق جعل إن     

 الجزائري القانوني النظام في يالحظ ما إذا المرأة، بحقوق المساس إلى يؤدي الجزائري

 يتعدى فقد عليها، التصديق و المعاهدة على التوقيع بين يفصل الذي الطويل الوقت هو

 فالجزائر أكثر، أو سنة 20 الدولية المعاهدات بعض على للتصديق المستغرق الوقت

 السياسية كذا و الثقافية، و االجتماعية و االقتصادية للحقوق الدوليين العهدين على صادقت

 العهدين هذين و إبرامها، في طرفا كانت أنها رغم ،1989 سنة في 1966 لسنة المدنية و

  .المجاالت جميع في بينهما ساوى و ،)1(" بالحقوق للمرأة اعترفا

                                                            
 .يليها ما و 125 . ص السابق، المرجع الجزائري، التشريع في المرأة مواطنة برازة، وهيبة عن نقال -1



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

75 
 

 المعاهدات صنف من اإلنسان حقوق اتفاقيات جعل الدستوري المؤسس أن باعتبار و     

 في اإلسراع ضرورة تظهر فإنه ليه،ع للتصديق البرلمان موافقة فيها تشترط التي

 حقوق على سلبيا تؤثر التي الطويلة المدة اجتناب و الموقعة، االتفاقيات على التصديق

  .)1( اإلنسان

  

 خاصة و اإلنسان بحقوق المتعلقة االتفاقيات على التصديق ضرورةالبد من  بالتالي     

  .)2( الداخلي القانون في سموها و مكانتها إبراز إمكان أجل من المرأة حقوق

  

  الثالث الفرع

  الوطني القانون ضمن إلدراجها حتمية كمرحلة االتفاقية نشر وجوب
  

 لها يكون حتى و الوضعي، القانون مصادر من مصدرا الدولية االتفاقية تعتبر ال      

        تنظيم هدفها آليات مجموعة تمثل التي اإلجراءات بعض الدول تضع ما فغالبا ذلك

  .النشر شرط على تتوافر لم ما الداخلي المجال إلى الدولي المجال في المعاهدة مراقبة و

 الداخلي القانون ضمن المعاهدة إدراج":  روسو شارل األستاذ أكد الصدد هذا في و

 القانوني بالمنطق لصيقة اعتبارات إلى يستجيب مما أكثر عملي، ترتيب إلى ستجيب

  .)3( "تشريعي أو دستوري نص إلى يستند ما نادرا نهأ يثبت ما و الصرف،

  

                                                            
 الكريم عبد -:  راجع الجزائري، القانون في مكانتها و عليها الموقع المعاهدات حول اصيلالتف من للمزيد -1

 .97 . ص السابق، المرجع ،مختاري
2 -  Laraba (A) " chronique de droit  conventionnel Algérien (1989‐1994)idara Vol 05 N° 

01, 1995, p . 88. 
 المرتبطة القضايا ببعض يتعلق فيما األول الدستوري لمجلسا قرار حول تأمالت جبار، المجيد عبد -3

  : عن نقال 161 . ص السابق، المرجع الدولية، بالمعاهدات

Charles Rousseau, Droit international public. Tome 01 Sirey, 1970, p . 167. 
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 لشرط الدستوري المؤسس ضبط عدم الجزائري القانوني النظام في يالحظ ما إن     

 نشر وجوب إلى الدستوري المجلس إشارة رغم عليها، المصادق المعاهدات نشر

 نشر مسألة إلى أشار كذلك و ،)أوال( األول قراره في عليها المصادق المعاهدات

 موقف كان فماذا م.ض.ت.ق.إ ندرس كوننا و) ثانيا( التنظيمي المشرع الدولية المعاهدات

  ).ثالثا( نشرها مسألة من الجزائري المشرع

  الدولية المعاهدات نشر إلزامية و )1( الدستوري المجلس قرار - أوال

 لم و لية،الدو االتفاقيات نشر إجراءات إلى اإلشارة على الدستوري المؤسس غفل لقد     

 مصدرا تعد ال الدولية فاالتفاقيات الضرورية، المرحلة بهذه علمه رغم بتاتا، إليها يتطرق

 معظم فإن ملزمة، قانونية قاعدة إلى تحويلها أجل من و الداخلي، القانون مصادر من

      الدولية االتفاقيات على التنفيذية بالصيغة تسميته على اصطلح ما إلضفاء تلجأ الدول

  .)2( عليها التصديق بعد ذلك و

  

 المصادق المعاهدات نشر وجوب مسألة إلى البت يتطرق لم الدستوري المؤسس إن     

 االتفاقيات":  تنص التي الدستور من 132 المادة نص من نستشفه ما هذا و عليها

 تسمو الدستور في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها المصادق

  ".ونالقان على

  

 يشير ما فيها يوجد ال أنه الدستور، من 132 المادة لنص بالنسبة مالحظته يمكن ما إن    

 نشر مسألة نظمت العالم دول أغلبية أن من بالرغم الدولية، االتفاقيات نشر مسألة إلى

 بقي الجزائري الدستوري القانون أن إال دستورية، نصوص بموجب الدولية االتفاقيات

  .)3( صامت

  

                                                            
 .السابق مرجعال االنتخابات، بقانون يتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخ د،.م.ق.ق ،01 رقم قرار -1
 .133 . ص السابق، المرجع الدولية، المعاهدات مجال في الجزائرية الممارسة مختاري، الكريم عبد -2
 العدد) إ.ع.م( الجزائري القانوني النظام في اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية المعاهدات نشر رزيق، عمار -3

 .106،107 .ص ،2000 جوان، قسنطينة، وري،تمن جامعة ،13
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 و الدولية المعاهدات نشر إلزامية مسألة إلى أوال تطرق الدستوري المجلس أن إال     

 بعد اتفاقية أية لكون نظرا و":  يلي ما صرح الذي 1989 لسنة المفاجئ قراره في ذلك

 123 المادة بمقتضى تكتسب و الوطني، القانون في تندرج نشرها و عليها المصادقة

 أمام بها ذرعيت أن جزائري مواطن كل تخول و القوانين، ىعل السمو سلطة الدستور من

  .)1( " ...القضائية الجهات

  

 لكن نظريا، بسيطا و واضحا يبدو الدستوري المجلس إليه توصل الذي القرار هذا إن     

 تندرج ما غالبا الدولية المعاهدات على التصديق أن ذلك ذلك، عكس لنا يبين العملي الواقع

 الجريدة في المعاهدة نص ظهور دائما يليه ال النشر عملية إصدار و ،)2( نشرال عملية فيه

 من عليها الحصول المحامين على خاصة و المواطن على العبء يقع بالتالي و الرسمية

  .الوطنية المحاكم و القضاء أمام بها االسترشاد و بها االحتجاج أجل

 359- 90 رقم التنظيمي سوممر صدر الدستوري المجلس قرار صدور من سنة بعد و

 المعاهدات نشر بينها من التي و الخارجية الشؤون وزير اختصاصات تضمن )3() الملغى(

  .الدولية

  الدولية المعاهدات نشر لعملية 02/403 الرئاسي المرسوم تكريس - ثانيا

 المعاهدات نشر مسألة ينظم دستوري نص أي يوجد ال أنه سابقا ذكرنا كما        

 مراسيم بموجب الدولية المعاهدات نشر مسألة إلى عمد الجزائري المشرع أن إال ية،الدول

:  16 المادة نص في 02/403 رقم الرئاسي المرسوم عليه نصت ما هذا و )4( تنظيمية

                                                            
 .المتمم و المعدل 1996 دستور من 132 المادة تقابلها ،1989 دستور من 123 المادة -1
 الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية و المدنية للحقوق الدوليين العهدين على الجزائر صادقت -2

 يمكن ما إن 26/02/1997 غاية إلى نشرها يتم لم و ،1989 لسنة ،67189 رقم رئاسي مرسوم بموجب

 .النشر عملية دائما يتبعها ال التصديق عملية أن مالحظته
 عدد ر ج الخارجية وزير اختصاصات يتضمن ،1990 نوفمبر 10 في مؤرخ 359- 90 رقم رئاسي مرسوم -3

 نوفمبر 26 في مؤرخ ،403-02 رقم رئاسي مرسوم بموجب) الملغى( 1990 نوفمبر 21 في الصادرة 50

 .2002 ديسمبر 01 الصادرة ،79 عدد ر ج الخارجية، الشؤون وزارة اتاختصاص يتضمن ،2002
- 70 رقم أمر بموجب صادرال الجنسية فقانون الدولية، المعاهدات نشر مسالة نظم الذي وحده التنظيم ليس -4

 المادة فنصت ذلك إلى أشار الذي الوحيد التشريعي النص تعتبر 01-05 رقم أمر بموجب المتمم و المعدل 86
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 مع نشرها على تسهر و..االتفاقيات على المصادقة على الخارجية الشؤون وزارة تعمل"

 التي االلتزامات ترافق و توضح التي االقتضاء عند ريةالتفسي التصريحات أو التحفظات

  ...".الجزائر بها تعهدت

 نشر وجوب لنا تبين إلزامية قاعدة توجد ال أنه المادة هذه نص من لنا يتضح    

 ببذل التزام بمثابة فتبقى ،"يسهر" الكلمة استنادا ذلك و عليها المصادق الدولية المعاهدات

  .المعاهدات بنشر التزامه عدم يعني هذا و جة،نتي تحقيق ليس و  مجهود

 القانون في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية نشر -  ثالثا

  الداخلي

 بالنسبة معين محدود نظام يحكمه ال الجزائري القانوني النظام أن سابقا توصلنا لقد      

 نص أن فبعد الداخلي، القانون في إدراجها أجل من الدولية، المعاهدات نشر مسألة إلى

 مرسوم ذلك بعد صدر المعاهدات، نشر إلزامية على األول قراره في الدستوري المجلس

  .المعاهدات نشر بمسألة الخارجية الشؤون وزير خص تنظيمي

  

 التي و اإلنسان، بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات بعض على اطالعنا خالل من    

 بموجب اتفاقية على يصادق فقد للنشر، محددة طريقة يتبع لم ري،الجزائ المشرع نشرها

 بنشرها يقوم و اتفاقية على يصادق قد و ،)1( للنشر آخر مرسوم يتبعها ثم رئاسي، مرسوم

  .واحد رئاسي مرسوم بموجب

  

                                                                                                                                                                              

 عند و القانون، بموجب الجزائرية بالجنسية للتمتع الضرورية الشروط تحدد: "  يلي ما على منه ألولىا

 لهذا يستند أن يمكن ال نهأ إال". نشرها يتم و عليها يصادق التي الدولية االتفاقيات و المعاهدات بواسطة االقتضاء

 نص يف جاء كما فقط الجنسية بقانون المتعلقة المعاهدات هنا يعني فهو الدولية، المعاهدات جميع نشر النص

 98 عدد ر ج المتمم و المعدل المدني القانون المتضمن 1975 لسنة 58-75 رقم المدني القانون من 4 المادة

 يوم من ابتداءا الشعبية الديمقراطية الجمهورية تراب في القوانين تطبيق: " على 26/09/1975 في الصادر

 ...."نشرها
   االجتماعية و االقتصادية و المدنية و السياسية للحقوق الدوليين العهدين على صادقت الجزائر أن جدن مثال -1

    رئاسي مرسوم بموجب نشرا و ،16/05/1989 في المؤرخ ،96/51 رقم رئاسي مرسوم بموجب الثقافية و

 .26/02/1997 في الصادر 11 عدد ر ج
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 بنشر قام الجزائري المشرع أن البحث محل االتفاقية بدراسة قيامنا أثناء لمسناه ما إن    

 الدوليين للعهدين بالنسبة الحال هو لما خالفا هذا و التصديق مرسوم بموجب قيةاالتفا

 رفقة كامال، نصها نشر على الجزائرية السلطات عمدت فقد اإلنسان، بحقوق المتعلقين

  .1996 جانفي 22 في الصادر 96/51 رقم الرئاسي المرسوم

 و اإلنسان حقوق بمسألة جياتدري تهتم بدأت الجزائر أن على يدل االتفاقية نشر إن    

 القانوني النظام إلى الدولي القانون قواعد ربط من يمكننا ما فهذا المرأة، حقوق خاصة

 م.أ.ض.ت.ق االتفاقية فنشر الداخلية، القوانين في الدولية المعاهدات إدماج أي الجزائري

 االحتجاج إمكانية اليبالت و الجزائرية، المرأة الحقوق على إيجابا يؤثر الداخلي القانون في

  .)1( المرأة حقوق ضمانات من ضمانه بمثابة فتعد القضاء و الوطنية المحاكم أمام بها

  

  انيــالث بـالمطل

   القضاء اتفاقية على الجزائرية التحفظات

  رأةـالم ضد زـالتميي الـأشك عـجمي ىـعل

  
 عند أو عليها، التصديق أو المعاهدة على التوقيع عند الدولة، لدى يكون ما غالبا      

 يتم و المعاهدة، من معينة بنصوص االلتزام عدم في الرغبة بالمعاهدة بالتزامها التعبير

 تصادق و تنضم التي الدول مجموع من الجزائر تستثني ال و.)2( التحفظ، طريق عن ذلك

                                                            
 .80 . ص السابق، المرجع اإلنسان، لحقوق يةالدول المواثيق و الجزائر حبيب، خداش -1
 الحقوق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة اإلنسان، حقوق عالمية و الثقافية الخصوصيات معزوز، علي -2

 2004،2005 ،بومرداس جامعة، التجارية العلوم و الحقوق كلية  اإلنسان، لحقوق الدولي القانون التخصص

  .120،121 .ص

 على تحفظاتها في تستند للتحفظات، إبداء أثناء اإلسالمية و العربية الدول أغلبية أن إلى اإلشارة تجدر

 مع يتعارض بما الدولية باالتفاقيات تلتزم أنها بحيث اإلسالمية، الشريعة في المتمثلة و الثقافية خصوصياتها

 .اإلسالمية الشريعة أحكام
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 مع يتعارض التحفظ هذا أن من بالرغم ذلك و اإلنسان، حقوق اتفاقيات على بتحفظ

  .)1( الدولية القواعد عالمية و بفعالية تمس التي و الموضوعية يعتهاطب

 أي من أكثر كانت فقد )2( م،.ض.ت.ق اتفاقية على صادقت التي الدول عدد تزايد رغم

 الدول بين من الجزائر تعتبر و للتحفظات، موضعا اإلنسان لحقوق أخرى دولية اتفاقية

     للتحفظ القانونية األسس بدراسة مسنقو ذلكل ،)3( بتحفظ االتفاقية إلى انضمت التي

      االتفاقية على الجزائرية التحفظات مضمون دراسة إلى باإلضافة) األول الفرع(

 الجزائرية التحفظات شرعية مدى فما التحفظات تجيز االتفاقية كانت إذا و) الثاني الفرع(

  ).الثالث الفرع( االتفاقية ضوء على

  

  األول رعـالف

  ظـللتحف انونيةــالق سـاألس
 معاهدة على التصديق أو التوقيع عند الدول إحدى تقدمه بيان أو إعالن هو التحفظ      

 من معاهدة إزاء النهائي موقفها تحديد من للدول يسمح و ،)4( إليها االنضمام عند أو ما،

 المتحدة األمم اهتمت قد و ،)أوال( الداخلية نصوصها مع يتعارض نص أي استبعاد أجل

 صدد في نحن و ،)ثانيا( المعاهدات لقانون فينا اتفاقية في ذلك كان و التحفظ بموضوع

                                                            
 قانون فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة نسان،اإل لحقوق الدولي القانون في التحفظ نادية، مومو -1

 .08.  ص ،2003،2004وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية األعمال،
  : الموقع على انظر 2008 غاية إلى دولة 185 االتفاقية على صادقت التي الدول عدد بلغ -2

http://www.un.org/women watch/daw/cedaw 
 من و 16-9-2:  المواد على التحفظ تمحور و االتفاقية، من البنود بعض على تحفظت العربية الدول معظم -3

  : ذلك في انظر السعودية، و سوريا، و مصر لبنان، تونس، الكويت، العراق، األردن، بينهم

    87 3. ص السابق، المرجع المرأة، ضد التمييز اتفاقية بيقتط على العربية البلدان تحفظات واقع خليفة، ندى -

  .بعدها ما و

 المرجع العربية، البلدان في الظل تقارير المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ناصري، ربيعة -

 .08:  ص السابق،
 .609 .ص ،2007 لبنان، لحقوقية،ا حلبيال منشورات السادسة، الطبعة العام، الدولي القانون مجذوب، محمد -4
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ف فكي اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات أهم بين من تعتبر التي م.ض.ت.ق إتفاقية دراسة

  ).ثالثا( التحفظ مسألة إزاء موقفها كان
 

 الدولية المعاهدات على التحفظ تعريف - أوال

 عند الدولية، المنظمة أو الدولة عن صادر رسمي تصريح ":  بأنه بالتحفظ يراد     

 تضعها التي الشروط يتضمن إليها، االنضمام أو عليها، التصديق أو معاهدة على توقيعها

 تسحبها التي القانونية اآلثار نطاق من الحد أثره من يكون و المعاهدة إلى تنضم لكي

 المعاهدة في األطراف من غيرها مع عالقاتها في المنظمة أو ،الدولة مواجهة في المعاهدة

   منفرد تصريح " عن عبارة هو أو )1("  فيها أطرافا يصبحوا أن يمكن الذين أولئك أو

 األثر بتعديل أو باستبعاد يسمح االتفاق، لنص أو اإلتفاقي للقانون مخالف) منفردة بإرادة(

  .)2("  المعاهدة من المنبثقة لتزاماتاال محتوى بتحديد ذلك و األحكام لبعض

  التحفظ من فينا اتفاقية موقف - ثانيا

 القانون نظرة من غيرت قانونية أحداثا 1969 لعام فيانا اتفاقية إلبرام سبق لقد        

  .)3( الثالث للعالم المنتمية تلك خاصة دول عدة ضغط تحت المسألة هذه تجاه الدولي

 جواز بعدم القائل بالرأي تأخذ 1956 و 1945 عامي بين المتحدة األمم منظمة كانت

 تقبل ال العامة األمانة كانت فقد المعاهدة، في األطراف الدول باإلجماع إال التحفظات قبول

 الدول كل إجماع و موافقة على حازت إذا إال بالتحفظات المرفقة التصديقات إيداع

  .)4( الموقف هذا دةالمتح األمم عصبة أكدت إن و سبقت قد و األطراف
                                                            

 اآلثار البطالن الموضوعية، الشروط الشكلية، الشروط اإلبرام، الدولية، المعاهدات في الوسيط إبراهيم، علي -1

 .309 . ص ،1995 مصر، العربية، النهضة دار التفسير، و   التطبيق و
  : التالية بالصيغة جاء التعريف و شخصية ترجمة -2

"  Une  réserve  est  une  stipulation  unilatérale  dérogatoire  à  la  réglementation 
conventionnelle  elle  permet  d'exclure  ou  de  modifier  l'effet,  à  la  réglementation 
(interprétation  particulière)  de  certain  disposition  à  l'égard  d'un  état,  en  limitant  la 
portée des obligations découlant d'un  traité"; voir  : David Rauzie, Droit  international 
public, 16éme édition, Dalloz, Paris, 2001, p . 36. Voir aussi : Cambarceau, (j) et sure (s) 
Droit international public, 2eme édition, Montchrestien, Paris, 1995, p : 134. 

 .296 . ص ،المرجع نفس بوسلطان، محمد -3
 .237،228. ص السابق، المرجع الدولية، المعاهدات في الوسيط إبراهيم، علي -4
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 09 المادتين بخصوص) سابقا( االشتراكية الدول أبدتها التي التحفظات موجة أن إال     

 وضعت قد ،)1( 1948 لعام البشري الجنس إبادة جريمة عقاب و منع اتفاقية من 12 و

 األعضاء إثارة بالتالي و التحفظات قبول إما مأزق، في المتحدة لألمم العام األمين

 خلق إلى باإلضافة فيها، وزن ذات دول فقدان بالتالي و رفضها أو االتفاقية في خريناآل

 تتطلبه التي تصديقا العشرين ضمن بالتحفظ المرفقة التصديقات حساب جواز مدى مشكلة

  .)2( التنفيذ حيز للدخول االتفاقية

  

 الدولية العدل محكمة ةاستشار إلى المتحدة لألمم العامة بالجمعية االنسداد هذا أدى لقد     

 في رأيها المحكمة فأصدرت 16/02/1950 في الصادر} V "478"{ رقم القرار بموجب

   المعاهدة ألطراف الجماعي القبول فكرة بين الموازنة نحو فيه اتجهت و 28/05/1951

  .)3( المعاهدة بأهداف اإلخالل عدم شرط التحفظات من تشاء ما إبداء في الدولة حق و

 فيما) د.ع.م( ل االستشاري بالرأي )4( 1969 لسنة المعاهدات لقانون فينا تفاقيةا أخذت

  : بأنه) د( 2/1 المادة نص في للتحفظ تعريفها استقر و ،)5( التحفظات يخص

 معاهدة توقع حين ما دولة تصدره تسميته، أو صيغته كانت أيا واحد، جانب من إعالن" 

 األثر تغيير أو استبعاد به مستهدفة إليها، ظمتن أو تقرها أو تقبلها أو تصدقها أو

  ".الدولة تلك على تطبيقها في المعاهدة أحكام لبعض القانوني

 يغير أو يستبعد تصريح كل يعتبر التحفظ إن) د( 2/1 المادة نص خالل من لنا يتضح

  .المعاهدة أحكام لبعض القانوني األثر

  

                                                            
 63/340 المرسوم بموجب بتحفظ البشري الجنس إبادة جريمة عقاب و منع اتفاقية على الجزائر صادقت -1

 .14/12/1963 في الصادرة 66 عدد ر، ج ،11/09/1963 في المؤرخ
 .231،232. ص نفسه، المرجع م،إبراهي علي -2
 .329.  ص السابق، المرجع -3
 في مؤرخ ،87/222 مرسوم بموجب بتحفظ المعاهدات لقانون فينا اتفاقية على الجزائر صادقت -4

 .14/10/1987 في الصادرة ،42 عدد ر ج ،13/10/1987
 التحلل بنود" علوان محمد يوسف : انظر الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي حول التفاصيل من لمزيد -5

 .125. ص ،1985 ،9 السنة 04 و 01 العدد) ك.ج.م( اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات من



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

83 
 

  المرأة ضد التمييز أشكال عجمي على القضاء التفاقية وفقا التحفظ - ثالثا

 إبداء جواز على الختامية أحكامها في اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقية تنص ما عادة      

 أي في التحفظ إبداء يجوز و تحفظات، بإبداء تسمح كانت إن هذا عليها، التحفظات

 للدولة مكني التحفظ بمقتضى و إليها، االنضمام أو التصديق أو التوقيع أثناء أي مرحلة،

 تفسيرا تعلن أو اإلتفاقية، نصوص ببعض ملتزمة تكون أن من رضاها تمنع أو تحد أن

  .النصوص هذه تطبيق لكيفية فهمها عن الدولة تعبر بمقتضاه االتفاقية في معينة لنصوص

  

 بشأنها التحفظات إبداء يمكن فإنه اتفاقي قانون أغلبها في اإلنسان حقوق كانت إذا و     

 أية على تصديق أو بتوقيع تعليقها، تعلن فالدولة سيادة، من الدول لهذه بما الدول قبل من

 بعض كانت إذا بشأنها، التحفظات بإبداء تسمح بأن شرط اإلنسان، بحقوق متعلقة اتفاقية

 يعد التحفظ فإن بالتالي و بها، تؤمن التي مبادئها و قوانينها تعارض المعاهدة نصوص

 هي إنما مطلقة، غير السيادة هذه أن غير التزامات من تبرمه فيما ولةالد سيادة عن تعبيرا

 مقيدة هي و الدولي، القانون قواعد عن تختلف التي اإلنسان، حقوق قواعد بمميزات مقيدة

 بعض ألن بشأنها التحفظات بإبداء تسمح ال اتفاقيات هناك إذ ذاتها، حد في االتفاقية بأحكام

       )1( التحفظات مسألة تخص أحكام على تتضمن ال اإلنسان بحقوق المعنية االتفاقيات

 إال صريحة بأحكام للتحفظات الدول إبداء تمنع و تحضر االتفاقيات من آخر نوع هناك و

  )2( صريحة بأحكام التحفظات مسألة تنظم اإلنسان حقوق اتفاقيات من آخر نوع هناك أنه

  .المرأة ضد التمييز أشكال عجمي على القضاء اتفاقية عليه نصت ما هذا و

  

 التي االتفاقيات بين من المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعتبر     

 أو قبولها أو عليها، التصديق أو التوقيع عند سواء موادها على التحفظات إبداء تجيز

 يكون تحفظ أي إبداء عدم هو و مهم شرط وضعت االتفاقية هذه أن غير عليها، الموافقة

 الغرض و الهدف يتمثل و أجله، من أبرمت التي اإلتفاقية غرض و لموضوع منافيا

 الجنسين بين المطلقة المساواة و المرأة ضد القائم التمييز حضر في اإلتفاقية لهذه الرئيسي

                                                            
 .121 . ص السابق، المرجع اإلنسان، حقوق وعالمية الثقافية الخصوصيات معزوز، علي -1
 .11 . ص بق،السا المرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في التحفظ نادية، وموم -2
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 و السياسية سواء الميادين جميع في األساسية الحريات و الحقوق بكافة التمتع في

 التمييز على القضاء سياسة انتهاج طريق عن ذلك و الثقافية، و االجتماعية و االقتصادية

 األخرى التشريعات و الوطنية الدساتير في المساواة مبدأ تجسيد على العمل و المرأة ضد
)1(. 
 

   الثـاني الفـرع

   القضاء اتفاقية على الجزائرية التحفظات مضمون

  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على

  
 مستمدا يكون قد مضمونها فإن قانونية، قاعدة يضع عندما الجزائري المشرع إن        

 الحقائق هذه أن و سياسية، أو اجتماعية أو دينية أو تاريخية كانت سواء الحقائق بعض من

 تأتي ثم من و المجتمع، وجدان من المستمدة القانونية للقاعدة الموضوعي المصدر مثلت

 مجال ال التي الحقائق من و للمجتمع، كانعكاس الحقائق لهذه مستمدةال القانونية القاعدة

 وجوب و رسوله و باهللا اإليمان الجزائري المجتمع وجدان في استقرارها و حولها للنقاش

 اتخاذ فإن هنا من و االجتماعية، و األخالقية أفراده حياة في بشريعته االلتزام و طاعته

  .)2( عليه النص يحتاج ال للتشريع موضوعيا مصدرا مهاأحكا و اإلسالمية الشريعة مبادئ

  

 حول يدور م.ض.ت.ق اتفاقية على الجزائر أبدتها التي التحفظات مجمل فإن عليه و     

 بين من و اإلسالمية، الشريعة أحكام من المستمد األسرة قانون إطار في المرأة وضعية

 وكذلك 16 المادة و ،4 فقرة 15 المادة ،2 فقرة 9 المادة ،2 المادة عليها، المتحفظ المواد

  :)3( التالي الشكل على التحفظ جاء و 29 المادة نص

                                                            
 .االتفاقية من 28 المادة نص انظر -1
 كلية ،03 العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( الوضعي القانون مصادر من اإلسالمية الشريعة مكانة حمودي، آيت حليمة -2

 .129 . ص ،2001 الجزائر، جامعة اإلدارية، العلوم و الحقوق
 في بذكرها تكتفي بل اإلنسان، حقوق اتفاقيات لفمخت على الجزائرية التحفظات الرسمية الجريدة في تنشر ال -3

 على جاء حيث م.ض.ت.ق اتفاقية على التصديق مرسوم  عليه نص ما هذا و االتفاقيات، على التصديق مرسوم

 الجمهورية انضمام يتضمن الذي ،22/01/1996 في مؤرخ 96-51 رقم رئاسي مرسوم:  التالي الشكل
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  : 2 المــادة

 أحكام لتطبيق استعداد على أنها الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تعلن"

  "الجزائري األسرة قانون أحكام مع تعارضها عدم بشرط المواد هذه

  : يلي ما على تنص االتفاقية من 2 المادة جاءت بينما

 بكل تنتهج أن على تتفق و المرأة ضد التمييز أشكال جميع األطراف الدول تشجب"

        المرأة ضد التمييز على القضاء تستهدف سياسة إبطاء دون و المناسبة الوسائل

  :يلي بما بالقيام تتعهد لذلك قيقاتح و

 تشريعاتها أو الوطنية دساتيرها في المرأة و الرجل بين المساواة مبدأ تجسيد. أ

 العملي التحقيق كفالة و اآلن، حتى فيها ادمج قد المبدأ هذا يكن لم إذا األخرى، المناسبة

  .األخرى المناسبة الوسائل و القانون خالل من المبدأ لهذا

 من األمر يقتضيه ما ذلك في بما المناسبة غيرها و التشريعية التدابير اعتماد. ب

  .المرأة ضد تمييز كل لحظر جزاءات

 الحماية ضمان و الرجل مع المساواة قدم على المرأة لحقوق القانونية الحماية إقرار. ج

 األخرى العامة المؤسسات و االختصاص تذا الوطنية المحاكم طريق عن للمرأة الفعالة

  .تمييزي عمل أي من

 تصرف كفالة و المرأة، ضد تمييزية ممارسة أو عمل بأي االضطالع عن االمتناع. د

  .االلتزام هذا و يتفق بما العامة المؤسسات و السلطات

 أي جانب من المرأة، ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع اتخاذ. هـ

  .مؤسسة أو منظمة أو شخص

      القوانين إلغاء أو لتعديل التشريع من ذلك في بما المناسبة التدابير جميع اتخاذ. و

  .المرأة ضد تمييز تشكل التي القائمة الممارسات و األعراف و األنظمة و

  ."المرأة ضد تمييز تشكل التي الوطنية العقوبات قوانين أحكام جميع إلغاء. ز

  

                                                                                                                                                                              

 انظر االنترنيت مواقع في التحفظ مواد عن البحث بنا أدى مما الم.ض.ت.ق اتفاقية إلى التحفظ مع الجزائرية

  :  الموقع
http//:www.amnesty.org 



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

86 
 

 أحكام مع تعارض عدم شرط المادة هذه بتطبيق مستعدة أنها على الجزائر تأكد لقد     

 كفل الذي الدستور، أحكام بموجب مضمونة المرأة حقوق أن على أكدت و األسرة،  قانون

 ال و":  يلي ما على الدستور من )1(29/2 المادة فنصت المواطنين، بين المساواة مبدأ

 القوانين جميع كفلت و ،" ...الجنس ...إلى هسبب يعود تمييز بأي يتذرع أن يمكن

 قانون و الجنائية، اإلجراءات قانون و الجنائي، القانون المدني، لقانون  األخرى

 عدم على ينص التحفظ نص نجد و ،)2( المساواة مبدأ القوانين هذه كفلت االنتخابات،

 في المساواة مسألة يف كذا و الزوجات، تعدد مسألة في األسرة، قانون أحكام مع التعارض

 هذه نظم الجزائري المشرع أن نجد الميراث، مسألة المثال سبيل على و    المالية المسائل

 التحفظ فينبع اإلسالمية، الشريعة أحكام من المستمد األسرة قانون أحكام بموجب المسألة

 شريعةال أحكام مع االتفاقية من 2 المادة تعارض في الجزائرية الدولة رغبة عدم في

  .الميراث مسألة في خاصة اإلسالمية

  

 قد الرجل ميراث نصف للمرأة يمنح الذي اإلسالمي للتشريع الظاهري التغيير إن     

 اإلسالمية الشريعة في الميراث نظام تناول أن إال المرأة، ضد تمييزا أنه المتأمل يراه

 كقاعدة الرجل راثمي نصف المرأة ميراث يجعل لم اإلسالم بأن يظهر متكامل كنظام

 التي األسباب و الحاالت بعض في إال تنطبق ال القاعدة هذه أن بل الميراث، في عامة

  : يلي فيما شرحها يمكن

 مكُدالَوَأ يف اُهللا ميكُيوص"ُ:  تعالى لقوله الرجل حصة ميراث نصف أحيانا تأخذ المرأة

 لقوله الرجل لحصة مساويا قدرا أخرى حاالت في تأخذ لكنها ،)3( "نِييثَنُْألاَ ظِّح ُلثْم رِكَلذَِّل

 نِإ و كرتَ امم سدالس امهنْم داحو ِلكُِل هيوبَأل و فُصالنّ اهلَفَ ةداحو تْانَكَ نِإ و":  تعالى

 هيوبَأل و" لقوله المرأة و الرجل بين الميراث في تساوي الكريمة فاآلية. )4(" دلَو هلَ انكَ

 المرأة تأخذ أحيانا و.تمييز دون السدس األبوين تعطي فهي ،"سدالس ماهنْم داحو ِلكُِل

                                                            
 المتمم و المعدل ،1996 ديسمبر في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم بموجب الصادر ،1996 دستور -1

 .السابق المرجع
 .17 ،16 ،15.  ص السابق، المرجع المرأة، ضد يزالتمي أشكال جميع على القضاء اتفاقية المتحدة، األمم -2
 .11 اآلية النساء، سورة -3
 .11 اآلية النساء، سورة -4
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 كل األبوان يأخذ فعندئذ أبويه و واحدة بنتا ترك و شخص توفي لو كما الرجل من أكثر

 خذتأ أحيانا و بل الرجل جدها من أكثر أي النصف البنت تأخذ بينما السدس منهما واحد

 الربع الحالة هذه في يستحق الذي الجد مع وجودها حالة في كما الباقية أرباع الثالثة البنت

  .الميراث أرباع ثالث حفيدته تستحق و

  

 نقص سبب أن ثم شيئا، المرأة حق من ينتقص لم اإلسالم في الميراث توزيع إن     

 ألسباب بل امرأة، هالكون يعود ال الرجل مع مقارنة الحاالت بعض في المرأة ميراث

 خالل من و الورثة، عند القربى، درجة و االجتماعية، العدالة و التوزيع و الميراث تخص

 لها أن نجد الجنسين بين ساوت التي اإلسالمية، الشريعة في الميراث لحاالت استقرائنا

 مجلسال قرار السيما و اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في المقررة تلك من أوسع مدلول

 النساء و للرجال يكون أن" على أكد الذي} XXXIV{ د 884 رقم االجتماعي و االقتصادي

  الميراث في متساوية حصص في الحق المتوفى، الشخص مع نفسها القرابة درجة في

  . )1( "الورثة ترتيب في متساوية و

  

 على لتحفظا جاء و )2( االتفاقية ض 9/2 المادة نص على الجزائر تحفظت كذلك و     

  : التالي النحو

 بشان تحفظاتها عن تعرب أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تود"

 األسرة قانون و الجنسية قانون أحكام مع تتنافى التي 9 المادة من 2 الفقرة أحكام

  ".الجزائري

  

 االتفاقية من 2 قرةف 9 المادة في الوارد بالجنسية المتعلق البند على الجزائر تحفظت     

 بجنسية يتعلق فيما الرجل لحق مساويا حقا للمرأة األطراف الدول تمنح بأن فيها جاء التي

  .أطفالها

                                                            
 المرجع الجزائري، التشريع و الدولي القانون في المرأة و الرجل بين الحقوق في المساواة يحياوي، أعمر -1

 .117،118 .ص السابق،
 .االتفاقية من 2 فقرة 9 المادة نص انظر -2
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 و )1( 1970 سنة الصادر 86-70 رقم قانون الجنسية أحكام ينظم الصدد هذا في و     

 األم، جنسية اكتساب للطفل يسمح ال أنه على) التعديل قبل( منه 7و 6 المادة تنص كانت

   جزائرية أم من الجزائر، في ولد أنه أو الجنس، عديم أو معروف، غير األب كان متى إال

  .الوالدة عند جزائريا أبوه كان و الجزائر في ولد إذا و الجزائر، في ولد أجنبي أب و

 الجزائري الجنسية قانون أن على 9 المادة نص على الجزائر تحفظ سبب يعود     

 و الجزائرية، الجنسية ألوالده يمنح أن يستطيع الذي فقط األب جهة من لدما حق يكرس

 منح أجنبي من المتزوجة الجزائرية المرأة تستطيع ال بينما أجنبية من متزوجا كان لو

  .ألوالدها الجزائرية الجنسية

  

 المادة نص بحكم األنساب، في خلط حصول تفادي إلى الجزائري المشرع يهدف       

 المادة نص كذلك و الشرعي، الزواج بحكم ألبيه االبن تنسب التي األسرة قانون من 44

       االنفصال تاريخ من أشهر عشرة خالل الحمل وضع إذا ألبيه تنسبه التي أ، ق 43

  .الوفاة و

  

  : التالي النحو على التحفظ جاء و 4 فقرة 15 المادة نص على كذلك الجزائر تحفظت و  

 المادة من 4 الفقرة أحكام أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية مهوريةالج حكومة تعلن"

 نحو على يفسر ال أن ينبغي سكنها و إقامتها مكان اختيار في المرأة بحق المتعلق 15

  ".الجزائري األسرة قانون من) 37 المادة( )2( الرابع الفصل أحكام مع يتعارض

  

 بسكن المتعلقة المسالة على يقتصر )3( 4 رةفق 15 المادة على الجزائر تحفظ سبب إن    

 في السكن المتزوجة للمرأة األسرة قانون أحكام تلزم الصدد هذا حسب المتزوجة المرأة

        الدينية التعاليم أن كما زوجها، بإذن إال التنقل أو السفر تستطيع ال و الزوجية بيت

                                                            
 105 عدد ر ج الجزائري، الجنسية قانون يتضمن ،1970 سنة ديسمبر 15 في مؤرخ 86-70 رقم أمر -1

      2005 فيفري 27 في مؤرخ ،05/01 رقم األمر موجبب المتمم و المعدل ،1970 ديسمبر 18 في الصادرة

 .2005 فيفري 27 في الصادرة 15 عدد ر، ج
 .الزوجين واجبات و حقوق ضمن يدخل ئري،الجزا األسرة قانون من الرابع الفصل -2
 .االتفاقية من 4 فقرة 15 المادة نص انظر -3
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 الخاص التحفظ بالتالي و ئلتها،عا مع المتزوجة غير المرأة تسكن بأن تقضي األعراف و

 إقامة ضرورة من الزواج عقد يعنيه لما منطقية كنتيجة يأتي المتزوجة المرأة بمسكن

 والدة و كزوجة بمسؤوليتهاالقيام  من تتمكن لكي الزوج لها يعده الذي السكن في الزوجة

 حالة في أي نشوزهاب قضائي حكم صدر إذا يسقط النفقة حق أن علما الزوجية، منزل في

  .مقبول مبرر أي دون الزوجية السكن في التزامها عدم

  

 ": التالية بالصيغة التحفظ نص فجاء )1(االتفاقية من 16 بالمادة الخاص للتحفظ بالنسبة أما 

 المتعلقة 16 المادة أحكام أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة علنت

 فسخه عند و بالزواج صلة لها التي األمور ميعج في المرأة و الرجل حقوق يتساوى

  ". يالجزائر األسرة قانون حكامأ مع يتعارض أال ينبغي السواء على

  

  : االتفاقية من 16 المادة تنص

 في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ. 1" 

 أساس على تضمن خاص بوجه و سرية،األ العالقات و بالزواج المتعلقة األمور كافة

  .المرأة و الرجل تساوي

  .الزواج عقد حرية في الحق نفس) أ(

 الحر برضاها إال الزواج عقد عدم في و الزوج، اختيار حرية في الحق نفس) ب(

  .الكامل

 األمور في الزوجية، حالتها عن النظر بغض كوالدة، المسؤوليات و الحقوق نفس) ج(

  .ةحالراج هي األطفال مصالح نوتك األحوال جميع في و ها،بأطفال المتعلقة

 الفترة و أطفالها عدد المسؤولية من بشعور و بحرية تقرر أن في الحقوق نفس) هـ(

 الكفيلة الوسائل و التثقيف و المعلومات على الحصول في و ،خرآ و الطفل إنجاب بين

  .الحقوق هذه ممارسة من بتمكينها

                                                            
 عدد ر.ج ، ،1996 جانفي 22 في مؤرخ 51- 96 رقم رئاسي مرسوم بموجب ظبتحف الجزائر إليها انضمت -1

 .1996، لمرجع السابق، جانفي 24 في الصادر 06
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 األطفال على الوصاية و القوامة و بالوالية يتعلق فيما سؤولياتالم و الحقوق نفس) و(

 المفاهيم هذه توجد حين االجتماعية، المؤسسية األنظمة من ذلك شابه ما أو تبنيهم و

  .الراجحة هي األطفال مصالح تكون األحوال جميع في و الوطني التشريع في

 األسرة اسم اختيار في لحقا ذلك في بما الزوجة، و للزوج الشخصية الحقوق نفس) ز(

  .الوظيفة و المهنة و

 اإلشراف و الممتلكات، حيازة و بملكيته يتعلق فيما الزوجين لكال الحقوق نفس) ح(

 ذي عوض مقابل أو مقابل، بال سواء فيها، التصرف و بها التمتع و إدارتها و عليها

  .قيمة

 اإلجراءات جميع ذتتخ و قانوني، ثرأ أي زواجه أو الطفل لخطوبة يكون ال. 2

 لسج في الزواج تسجيل لجعل و للزواج، أدنى سن لتحديد التشريع فيها بما الضرورية

  ".إلزاميا أمرا رسمي

  

 و ،)1(األسرة قانون أحكام مع تتعارض ألنها 16 المادة نص على الجزائر تحفظت     

 و الحقوق في التساوي و األسرة و بالزواج متعلقة المادة هذه أحكام أن المالحظ

 في بالوالدة المناطة المسؤوليات و الحقوق و فسخه، و الزواج عن المترتبة المسؤوليات

 المواضيع هذه فكل أطفالها، على الوصاية و القوامة و بالوالية و بأطفالها المتعلقة األمور

 سنقوم التي التالية، لألسباب التحفظ هذا يأتي عليه و الجزائري األسرة قانون نظمها

  : إيجاز في رحهابش

  : )2( نفسها تزويج حق في المرأة ألهلية بالنسبة

 بدون الزواج عقد يصح فال الزواج، عقد إلبرام وركن أساسي  المرأة رضا يعد      

 و ، بكرا كانت إذا وليها رضا على المرأة تحصل أن يجب كما ، والكامل الحر رضاها

 مبدأ هو الوالية مبدأ كذلك يعد و ها،مصلحت ضمان هو الولي، وجود إلى  الحكمة تعود

                                                            
 31 عدد ر، ج الجزائري، األسرة قانون المتضمن ،1984 سنة يونيو 9 في المؤرخ ،11- 84 رقم قانون -1

 ر ج ،2005 سنة فبراير 27 في مؤرخ 02-05 رقم أمر بموجب متمم و معدل 31/07/1989 في الصادر

 .2005 فيفري 27 في الصادر ،15 عدد
 لالفص من  بعدها وما 103 الصفحة راجع الزواجعقد  إبرام في المرأة رضا حول التفاصيل من للمزيد -2

 .بحثنا من الثاني للمبحث الثاني
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 تحمل واحد لفرد يمكن ال و خطورة، له الزواج عقد يعتبر إذ المسؤولية تحمل و التضامن

 فمظهر بالجنس، له عالقة ال تكريم مظهر يعتبر الزواج عقد في الوالية و مسؤوليته

 و اإلحاطة باب نم الوالية تعتبر و الكونية، السنن من سنة هو و اجتماعي مظهر الزواج

 بالمنطق يتصرف باعتباره للذكر الوالية جعلت قد و المرأة، لهذه المصلحة لتحقيق السعي

  .)1( العاطفة من أكثر

  : القوامة لحق بالنسبة أما

 المرأة تجريد أو الزوج استبداد و الرجل تسلط األحوال من حال بأي يعني ال هو و     

 إطار في الزوج يمارسها مسؤولية هي القوامة بل األسرة، في دورها من الزوجة أو

 و التوازن بمراعاة إال تتحقق ال التي و بالمعروف، المعاشرة و األسرة على اإلنفاق

 هو اإلسالم في الزوجية الحياة إدارة في األساسي، فالمبدأ الواجبات، و الحقوق في التقابل

 نع االًصف اادرَأ نِإفَ: " تعالى قولهب صراحة الكريم القرآن إليه يشير ما هذا و    التشاور

 و التفاعل من قدرا هناك أن على يدل هذا و ، "امهِيلَع احنَج الَفَ رٍاوشَتَ و امهنْم اضِرتَ

  .المشتركة حياتهما أمور في الزوجين بين الرأي تبادل

  

 الممتلكات حيازة و كيةبمل يتعلق فيما الزوجين لكال المتعلقة لحقوقا يخص فيما أما     

 الشريعة أحكام من المستمدة األسرة قانون أحكام الشأن هذا في تأخذ الجزائر فإن

 أن هذا معنى و للزوج، المالية ذمة عن مستقلة مالية ذمة للمرأة يكون بحيث  اإلسالمية

 إلى ال حاجة في ليست فهي ، الرشد سن بالغة كانت إذا أهليتها على تأثير أي للزواج ليس

 تبقى إذن فالزوجة  أموالها في التصرفات بكل تقوم حتى مساعدته إلى ال و الزوج، إذن

 أموال على تنطبق القاعدة نفس و أثناءه أو الزواج قبل بها جاءت التي األموال لكل مالكة

 ليس لكن و ،)2( المرأة على تقع ال مالية أعباء يتحمل ألنه مطلقة بصفة ليس لكن و الزوج

 ما كل أن أي المشتركة، المالية الذمة نظام على الزواج عقد في الزوجان يتفق أن يمنع ما

  .بينهما مشتركة ملكية تعتبر الزوجية خالل أمواله من زوج أي يكتسبه

                                                            
 الرابعة الطبعة األول، الجزء الطالق، و الزواج الجزائري، األسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج -1

 .118،126. ص ،2005 الجزائر،) ج.م.د(
 1994 ،الجزائر ،1 العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( الجزائري، التشريع في للزوجين المالي النظام دنوني، هجيرة -2

 .164 . ص
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 بالصيغة فجاء 29 المادة نص على الجزائر أبدته الذي األخير للتحفظ بالنسبة أما     

  : التالية

 األولى بالفقرة ملزمة نفسها تعتبر ال الشعبية، الديمقراطية الجزائر جمهورية حكومة إن"

 األطراف الدول من أكثر أو دولتين بين أينش خالف يأ أن على تنص التي 29 المادة من

 على بناء يعرض المفاوضات، طريق عن يسوى ال و االتفاقية، تطبيق أو تفسير حول

  ".الدولية لالعد محكمة على أو للتحكيم الدول هذه من واحدة طلب

  

 يمس ال اتحفظ اعتبرته و صراحة االتفاقية أجازته الذي الوحيد التحفظ هذا يعتبر     

 نزاع أي بتسوية ملزمة غير نفسها الجزائر اعتبرت بحيث االتفاقية، هدف و بغرض

 ما صورة في ذلك و الدولية العدل محكمة اختصاص من االتفاقية تطبيق أو بتفسير يتعلق

 تتوصل لم إذا أو أولى، كمرحلة المفاوضات طريق عن لتسويته األطراف لتتوص لم إذا

 ستة مدة خالل النزاع لتسوية كوسيلة التحكيم إجراء لتنظيم اتفاق إلى ثانية مرحلة في

  .)1( التحكيم طلب تاريخ من أشهر

  

  الثــالث رعـالف

  االتفاقية ضوء على الجزائرية التحفظات شرعية مدى
  

 عدم أجل من الدول تبديها التي القانونية و السياسية الوسائل بين من تحفظال يعتبر       

        الدولي القانون قواعد بعض من التنصل و اإلنسان، حقوق باتفاقيات كليا االرتباط

 التصديق أو التوقيع عند الدول ممانعة إظهار هو سابقا ذكرنا كما التحفظ من الهدف و

 السيما المتحفظة، للدول الداخلية أنظمتها مع تتألف ال معينة نصوص على و االتفاقية على

  .)2( الدستور دون الداخلية القوانين مرتبة من أعلى مرتبة في تأتي الدولية المعاهدات  أن

  

                                                            
 .79 . ص السابق، المرجع اإلنسان، لحقوق الدولية المواثيق و الجزائر خداش، حبيب -1
 المرجع المرأة، ضد التمييز على القضاء اتفاقية تطبيق على العربية البلدان تحفظات واقع خليفة، ندى -2

  .68 . ص السابق،
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 جميع مناهضة و المرأة حماية هو م.ض.ت.ق.إ تحقيقه إلى تصبو الذي الهدف إن     

 بكل تنتهج أن األطراف الدول االتفاقية ألزمت آخر بمعنى و ضدها، التمييز أشكال

 مبدأ بتجسيد ذلك و المرأة، ضد التمييز على القضاء سياسة إبطاء دون و المناسبة الوسائل

 لكن و )1( األخرى المناسبة تشريعاتها و الوطنية الدساتير في المرأة و الرجل بين المساواة

 ألن بتطبيقها ملزمة غير تكون االتفاقية نصوص بعض على الدول تحفظت إذا ما حالة في

 هذا سبب يرجع و بها، االلتزام في رغبتها عن تعبر لم التزامات تحمل تقبل ال الدولة

 المعاهدات أحكام مخالفة عدم في اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات مواد على التحفظ

 تالؤمها حدود في إال الدولية االتفاقيات نصوص تقبل ال أنها أي الوطني، لقانونها الدولية

  .)2( الوطني القانون مع

  

 16 ،15/4 ،9/2 ،2 المواد تجاه الجزائر أبدتها التي التحفظات أن جليا لنا يتضح     

 حول يدور لالتفاقية األساسي الهدف ألن االتفاقية وغرض بهدف تمس تحفظات تعتبر

 النص و المجاالت عجمي في الجنسين بين المساواة مبدأ تحقيق على الدول حث و   تشجيع

 النموذجية الوثيقة االتفاقية هذه تعتبر يقال كما إذ ،)3( الداخلية قوانينها في المبدأ هذا على

  .)4( الجنسين بين المساواة لتكريس

                                                            
 .االتفاقية من 2 المادة نص انظر -1
 .9،15 .ص السابق، المرجع اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات في التحفظ ،مومو نادية -2
 عقدت الذي و 1993 سنة في 13 دورتها في المرأة ضد التمييز على القضاء اللجنة نصت الشأن هذا في و -3

  : يلي ما على فينا في اإلنسان لحقوق العالمي للمؤتمر السنة نفس في
"…Lors de  sa 13  session en 1993,  le  comité pour  l'élimination de  la discrimination à 
l'égard des femmes a exprimé son accord avec l'avis de la conférence mondiale sur les 
droits  de  l'homme  qui  s'est  tenue  a  Vienne  la même  année,  selon  lequel  les  Etats 
doivent  envisager  de  limiter  l'étendue  d'éventuelles  réserves  formulées  à  l'égard 
d'instruments internationaux relatifs aux droit humains et émettre leurs réserves de la 
manière la plus précise et la plus étroite possible, le comité à également conclu que les 
Etats doivent  veiller  à  ce  aucune  réserve ne  soit  incompatible  avec  l'objet et  le but 
traité concerne et réexaminer régulièrement  leurs éventuelles réserves en vue de  les 
retirer" …" voir  : Amnesty  international, Algérie, Brifing au comité sur  l'élimination = 

=de toutes les formes de discrimination à l'égard des femme, Décembre 2004, p . 08.in 
: http://www.amnesty.org 

 .101.  ص السابق، المرجع الجزائرية، التشريعات في المرأة حقوق حماية طالبي، سرور -4
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 أحكامها تتالءم إن عليها تحفظت التي المواد تطبيق أجل من الجزائر اشترطته ما إن     

 اعتبرتها التحفظات هذه أن إال الجنسية، قانون كذلك و الجزائري، األسرة قانون أحكام مع

 من 2 فقرة 28 المادة لنص وفقا هذا و االتفاقية هدف و بغرض تمس المتحدة األمم هيئة

 االتفاقية هذه لموضوع منافيا يكون تحفظ أي إبداء يجوز ال" :  على تنص التي االتفاقية

  ". غرضها و

  

 قوانينها ألحكام وفقا االتفاقية نصوص على أبدتها لتيا التحفظات الجزائر بررت لقد     

 في تنص بتحفظ الجزائر إليها انضمت التي المعاهدات لقانون فينا اتفاقية أن إال الداخلية

 لتبرير الداخلي قانونه بأحكام يستظهر أن طرف ألي يجوز ال ":  أنه على 27 مادتها

 القانونية القواعد تدرج مبدأ في طعنت ائرالجز بأن نرى بهذا و ..."ما معاهدة تنفيذه عدم

  .)1( القانون من أسمى بمرتبة الدولية المعاهدات تتمتع بموجبه الذي و دستوريا المجسدة

  

 التقارير المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة مناقشة أثناء و الصدد هذا في و     

 إزاء قلقها عن اللجنة ربتأع )2( الثاني الدوري التقرير بالخصوص و للجزائر الدورية

 الجزائر ألزمت و االتفاقية، غرض و بهدف تمس أنها اعتبرتها التي الجزائرية التحفظات

 من كل أن اللجنة اعتبرت و رفعها، أجل من ذلك و التحفظات، كل في النظر بإعادة

 تعطي ال التي التمييزية التشريعات من يعتبران الجزائري، الجنسية قانون و األسرة قانون

 جميع في النظر إعادة الجزائر من اللجنة طالبت و الرجل، مع الحقوق نفس للمرأة

  .الجنسين بين الحقوق في تساوي ال التي الوطنية تشريعاتها

  

 فيما اللجنة أعربته الذي القلق إلى باإلضافة باالتفاقية، المتعلقة لاللتزامات نظرا و     

  الجزائري الثاني التقرير مناقشة أثناء و الجنسين بين المساواة لمبدأ الفعلي التجسيد يخص

 بالخصوص و بالجزائر، اإلنسان حقوق مناضلي من صدر الذي استياء إلى باإلضافة
                                                            

 .السابق المرجع االنتخابات، بقانون يتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخ د.م.ق.ق ،01رقم قرار -1
2  - Nations Unies, comité pour  l'élimination de  la discrimination à  l'égard des femmes 

groupe  de  travail  précession  pour  la  trente  deuxième  session,  liste  de  thèmes  et 
questions  en  vue  de  l'examen  des  rapport  périodique,  Alger, 
CEDAW/pswg/2005/I/O/CRP.1/Add.1, p . 2 ,3. 
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 اإلجراءات اتخاذ الحكومة من الجمهورية رئيس طلب )1( بالدنا في النسوية الجمعيات

 وجاهة في النظر إعادة و لي،الدو القانون تطور مع الوطنية التشريعات لمواءمة الالزمة

  .)2( سحبها قصد االتفاقيةـ على التصديق وقت الجزائر أبدتها التي التحفظات

  

 يكرس و األسرة، قانون يكمل و يعدل قانون مشروع الحكومة اقترحت بالفعل و     

 المادة و 9 المادة و 2 بالمادة الخاص التحفظ رفع أجل من الرجل، و المرأة بين المساواة

 المرأة وصاية و بالزواج، المتعلقة األمور في الجنسين بين المساواة مبدأ تكرس التي 16

  .القصر أوالدها على

 القوانين من اللجنة اعتبرته الذي الجزائري، الجنسية قانون في النظر إعادة كذلك و

 إعطاء في الرجل لحقوق المساوية الحقوق من المرأة يحرم و يديم الذي و التمييزية

  .ألطفالها لجنسيةا

 التمتع مجال في الجنسين بين المساواة لمبدأ الفعلي تكريسها على الجزائر اللجنة حثت كما

  .السياسي المجال في الرجل مع الحقوق بنفس

  

  

  

  
 

                                                            
1-Collectif  95  Maghreb  Egalite,  Rapport  Alternatif,  l'Algérie  et  le  (CEDAW),  20ème 
session du comité de toutes les formes de discrimination sa l'égard des femmes, Alger, 
27 Décembre 2004, in http://www.algeria‐watch.org 

 العشرين و الثالثة االستثنائية للدورة المخصصة الجامعة اللجنة تقرير عن درتص التي التوصيات بين من -2

        التنمية و الجنسين بين المساواة 2000 عام المرأة" عنوان تحت جاءت التي المتحدة لألمم العامة للجمعية

 جميع على القضاء يةاتفاق على تحفظ أي نطاق من الحد على التأكيد ،"العشرين و الحادي القرن في السالم و

 الملحق:  انظر التفاقيةا مقاصد و أهداف مع تتعارض التي التحفظات جميع سحب و المرأة ضد التمييز أشكال

 AS/23/10/ 113 رقم
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  الثـاني المبحث

  الجـزائري الداخـلي القـانون على االتفاقية  تطبيق آثـار

           االجتماعية العدالة أسس على تقوم دولة أسيست على الجزائر عكفت االستقالل منذ        

 الدساتير مختلف و األساسية، الحريات و األفراد حقوق احترام و الوطنية المشاركة و

 لحقوق العالمي اإلعالن عليها نص مما انطالقا المساواة هذه أعلنت و كرست الجزائرية

  .)1( المتحدة األمم ميثاق و اإلنسان

  

  

 واحد مفهوم له ليس و أخرى إلى دولة من يختلف الجنسين بين المساواة مبدأ نأ إال     

 جميع في الجنسين بين الواجبات و الحقوق في تساوي من الدول فمن عالمي، و محدد

 التي القيود ببعض األحيان بعض في تتقيد أنها إال المساواة بمبدأ تقر من منهم و الميادين

 من آخر نوع يوجد كذلك و المعاشة، البيئة و المجتمع قاليدالت و العادات عليها تفرضها

 بالنسبة هذا و بالدين تتقيد أنها إال الرجل و المرأة مساواة بمبدأ تقر و تعترف التي الدول

      اإلسالمية الشريعة أحكام حدود في الرجل مع المرأة بمساواة تعترف أي اإلسالمية، للدول

 نظمها المساواة هذه أن إال الجنسين بين المساواة بمبدأ يقر لم اإلسالم أن يعني ال هذا و

  .شروط و بأحكام

  

الدولة الجزائرية صادقت على االتفاقية،فقد قامت بتعديل قانونها الداخلي وفقا لما  أنوبما 

 على طرأت التي المستجدات ألهم دراسة إجراء ارتأينا ينصت عليه االتفاقية،بالتال

    الجزائري الجنسية قانون على االتفاقية آثار دراسة خالل من ذلك و التشريعية، المنظومة

 الجزائري األسرة قانون على االتفاقية آثار دراسة إلى باإلضافة ،)األول المطلب(

 السياسي المجال يخص فيما الجزائرية المرأة وضعية معرفةكما سنقوم ب) الثاني المطلب(

  ).الثالث المطلب(

  

                                                            
1 -  Voir Nations Unies, Conseil des droits de  l'homme, examen périodique universel, 

Rapport National de l'Algérie, 24 janvier 2008, p: 05. In http://www.algeria‐watch‐org 
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  األول المطلـب

   الجزائـرية جنسيـةال قـانون على اإلتفـاقية ارآثـ
  

 في النظرإعادة  ىحثت  الجزائر عل  المرأة ضد التمييز على ءإن لجنة القضا       

 الحقوق من المرأة تحرم التي التمييزية التشريعات من اعتبرته الذي و الجنسية، قانون

 الجنسية منح في األم و األب نبي المساواة يتعلق فيما خاصة و الرجل، لحقوق المتساوية

 الدول تمنح":  9 المادة من 2 الفقرة عليه نصت لما وفقا هذا و ،)1( لألوالد األصلية

 الضروري من بات ،"أطفالها بجنسية يتعلق فيما الرجل لحق مساويا حقا المرأة األطراف

 ضد التمييزية األحكام مراجعة و الجنسية، قانون في النظر إعادة الجزائرية الدولة على

  .المرأة

    بالتحديد و الجزائري، الجنسية قانون على طرأت التي التعديالت أهم بدراسة نقوم لذلك

 رقم أمر لظ في لألطفال الجنسية منح في األم و األب بين المساواة بمبدأ فقط الخاص و

 الجنسية قانون عليه كان ما على نظرة إلقاء من بد ال ذلك قبل و) الثاني الفرع( 01- 05

 ظل في لألطفال الجنسية منح في الجنسين بين المساواة مبدأ تقيد يخص فيما بالتحديد و

  ).األول الفرع( 86-70 رقم أمر

  

  األول الفــرع

  لألطفال الجنسية منح في الجنسين بين المساواة مبدأ تقيد

  86- 70 رقم أمر ظل في 

  
 رابطة أو مالد رابطة طريق عن يةأصل بصفة الجزائرية بالجنسية التمتع يكون        

 طريق عن أو ستجنال طريق عن أو القانون بفضل هذا و الحقة بصفة ماإ و اإلقليم

    حتى ميالده منذ للشخص تثبت التي تلك هي األصلية الجزائرية الجنسية و اد،داالستر

 ال و طلب يمتقد لثبوتها تحتاج ال و الميالد، على الحق تاريخ في عليها الدليل أقيم لو و

                                                            
1 - Voir : Nouredine Saadi, la femme et la loi en Algérie, op‐cit, p . 67,68. 
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 حق على إما و عام كأصل الدم حق طريق عن ماإ الجنسية هذه تبني و السلطة لموافقة

  .ستثناءإك اإلقليم

      المرأة بين المساواة مبدأ الجزائري المشرع تطبيق مدى الدراسة هذه في يهمنا ما و

 األخرى التفاصيل في الخوض دون لألطفال، الجنسية منح في) األم و األب( الرجل و

  .دراستنا عن بعيدة تبقى التي

 عام كأصل ذلك و لفالألط الجنسية إعطاء في الحق لألب الجزائري المشرع منح لقد

 إعطاء في الحق للمرأة الجزائري المشرع منح األب، وجود عدم حالة في و ،)أوال(

  ).ثانيا( كاستثناء ألطفالها الجنسية

  امع كأصل ألطفاله الجنسية األب منح - أوال

 الجزائرية الجنسية من يعتبر":  أنه على الجنسية قانون من 1 فقرة 6 المادة نصت      

 كان مهما و أمه جنسية كانت مهما هذا و ..."يجزائر أب من المولود الولد بالنسب،

 مهما و بالخارج، أو الجزائري باإلقليم الميالد كان سواء عام، أصل بمثابة فيعتبر ميالده

 كان التي الجزائرية أبيه جنسية الولد فيأخذ مكتسبة، أو أصلية سواء ألبا جنسية كانت

  .)1( به األم حمل عند أجنبية األب جنسية كانت لو و الولد ميالد وقت و يحملها

  

 يكون أن فيكفي حيا األب يكون أن األصلية الجزائرية الجنسية لثبوت يشترط ال و    

 مولود دائما يعتبر الولد ألن أجنبية الولد أم كون ذلك في يؤثر ال و وفاته، عند بها متمتعا

  .جزائري ألب

  

 الحمل وقت قائمة الزوجية العالقة تكون أن األصلية الجزائرية الجنسية لثبوت يكفي و    

 عليه و الجزائرية، الجنسية ثبوت في تؤثر فال بعده انقطاعها أما و الوالدة، لغاية بالولد

 يؤثر ال ذلك فإن الوالدة و الحمل بين ما الممتدة الفترة في وجينالز بين الطالق وقع فإذا

  .للولد األصلية الجزائرية الجنسية ثبوت في

                                                            
 .242 . ص السابق، المرجع الجزائري، الخاص الدولي القانون في مذكرات سليمان، علي على -1
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 إنما و األصلية الجزائرية الجنسية له تثبت حتى الجزائري من الطفل والدة تكفي ال و    

 الفصل يتم المسألة هذه و قانونيا، ثبوتا منه نسبه ثبوت ذلك على زيادة المشرع اشترط

 قانون من 40 المادة نص إلى بالرجوع أنه حيث الجزائري، األسرة لقانون وفقا فيها

 البينة أو باإلقرار أو الصحيح بالزواج النسب يثبت":  أنه على تنص التعديل قبل األسرة

 قانون من 41 المادة تنص كما ،"الدخول قبل فسخه تم زواج بكل أو الشبهة بنكاح أو

 ينفه لم و االتصال أمكن و شرعيا الزواج كان تىم ألبيه الولد ينسب":  نهأ على األسرة

 غير العالقة فإن الذكر السالفة المادة لنص المخالفة بمفهوم و ،"المشروعة بالطرق

 المادة في الوارد اإلقرار أن يتضح المادتين بين بالجمع و النسب، بها يثبت ال الشرعية

  .)1(النسب يثبت فال عداه فيما شرعية عالقة على المبني راإلقرا هو األسرة قانون من 40

  استثناءا فاللألط الجنسية األم منح - انياـث

 أطفالها منح في األم حق على 86- 70 رقم أمر من 3 ،2 فقرة 6 المادة نصت      

 الحالة و مجهول، أب و جزائرية األم كانت إذا ما حالة:  حالتين في الجزائرية الجنسية

  .الجنسية عديم أب و جزائرية األم كانت إذا يةالثان

  :مجهول أب و جزائرية األم كانت إذا ما حالة -1

 أب و جزائرية األم كانت إذا ما حالة في للولد األصلية الجزائرية الجنسية تمنح       

 يأخذ هنا فالولد مجهوال، باعتباره األب، جهة من الدم على االعتماد يتعذر فقد مجهول،

 الطفل كذلك يأخذ و شرعيته، عدم أو ألبيه نسبه شرعية عن النظر بغض أمه ةجنسي

 أن تشترط لم 6 المادة ألن و الميالد، مكان كان حيث الدم رابطة على بناءا أمه جنسية

 حتى و الجنسية، له تثبت أخرى، دولة إقليم فوق أمه ولدته لو فحتى بالجزائر الطفل يولد

 طبقا االعتبار بعين تأخذ ال األخرى فالجنسية اإلقليم، برابطة تأخذ الدولة هذه كانت إن و

  . )2( المدني القانون من 2 فقرة 22 المادة لنص

                                                            
      الجزائرية الجنسية الدولي، القضائي االختصاص ،الجزائري الخاص الدولي القانون ،بلقاسم أعراب -1

 .180،181،182 .ص ،2003 ،)ج.م.د( ،2 طبعة
 .242 . ص السابق، المرجع سليمان، علي على -2
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  : الجنسية عديم أب و جزائرية األم كانت إذا ما حالة -2

 فنسب الجنسية عديم لكنه معروفا يكون الموضع هذا يف فاألب السابقة، الحالة فعكس     

 الجزائري المشرع منح الجنسية، عديم األب كون و األخرى، الحالة بخالف ثابت الولد

 جهة من الدم رابطة على الجنسية اعتماد نأل لولدها، جنسيتها إعطاء الحالة هذه في ملأل

 األم جهة من الدم على االعتماد من مفر ال ذلك لتجنب و الجنسية، عديم الولد تجعل األب

  .األصلية الجزائرية جنسيةال لولدها فيثبت جزائرية كانت متى

  

 فهل ولده ميالد عدب و دولته لجنسية الجنسية عديم األب اكتسب إذا ما حالة في لكن     

 محتفظ ولدال يبقى الحالة هذه في ؟ يفقدها أم الجزائرية بالجنسية محتفظا الولد يبقى

 والده اكتسابب تتأثر فال أمه جهة من الدم رابطة على بناءا ذلك و الجزائرية بالجنسية

  .األجنبية دولته لجنسية

 الجزائرية الجنسية من يعتبر":  يلي ما على القانون نفس من 2 فقرة 7 المادة نصت كما

 هو بينجأ أب من و جزائرية أم من الجزائر في المولود الولد الجزائر، في بالوالدة

  ..."الجزائر في المولود نفسه

  

 مولود نفسه هو أجنبي أب من و جزائرية أم نم الجزائر في المولود الولد إن     

  حق بين الجزائري المشرع جمع بحيث المضاعف، بالميالد الحالة هذه تسمى إذ ،الجزائرف

 الجزائرية الجنسية لمنح يشترط و أبيه، و الولد جهة من اإلقليم حق و األم، جهة من الدم

  :شروط ثالث توافر المادة لهذه وفقا األصلية

 .الجزائر في الطفل دةوال تكون أن 

 .الجزائر في األب والدة ونكت أن 

 .مكتسبة أو أصلية جنسيتها كانت سواء جزائرية األم يكون أن 

 منح في المطلق الحق األب منح الجزائري المشرع أن لنا يتضح عامة كقاعدة و إذا

 العالقة نأ إثبات فمجرد استثناءات، ال و قيود بأية المشرع يقيده فلم ألطفاله، الجنسية

 حتى و أجنبية، الزوجة كانت إن و حتى لولده، جنسيته منح في الحق فللولد قائمة الزوجية
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 فقد األب، وجود عدم حالة في أما و األصل، هو هذا فيعتبر إذا الجزائر، خارج ولد إن و

 اعتبرته ما هذا و كاستثناء ألطفالها جنسيتها إعطاء في الحق ملأل الجزائري المشرع منح

 بين يساو لم الجزائري المشرع نأل ضدها، تمييزا المرأة ضد التمييز على القضاء جنةل

  .)1( لألطفال الجنسية منح في األم و األب

 الفرع الثاني

  طفاللأل الجنسية منح في الجنسين بين المساواة حق

  01-05 رـأم ظل يـف 
 

 ذلك و 1970 لسنة جنسيةال قانون من 6 المادة بتعديل الجزائري المشرع قام لقد       

 الولد جزائريا يعتبر" :  أنه على تنص 6 المادة أصبحت و )2( 01- 05 رقم أمر بموجب

 المشرع أن المادة هذه خالل من لنا يتضح ،"جزائرية أم و جزائري أب من المولود

 ذلك و ،)3( لألوالد الجنسية منح في المرأة و الرجل بين المساواة سياسة انتهج الجزائري

 لم الجزائري المشرع أن فنالحظ التعديل، قبل 6 المادة في عليه منصوص كان ما عكس

 فهو جزائرية ألم يولد ولد فكل شروط، أو قيود بأية األم جهة من الجنسية ثبوت يقيد

  .أبوه جنسية حتى ال و ميالده مكان يهم ال و األصل جزائري

  

                                                            
  :أنه على 1999 سنة في الجزائرية للدولة النهائية مالحظاتها في المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة نصت -1

"…Par  le  fait que  la mère ne peut  transmettre  sa nationalité  à  ses enfants dans  les 
mêmes  conditions  que  le  père,  la  citoyenneté  est  un  droit  fondamental  du  quel 
doivent  bénéficier  de  façon  égalitaire  l'homme  et  la  femme…"  in  : 
http://www.amnesty.org 
Voir aussi : Karima Bennoune, le pacte international relatif au droit économique social 
et  culturel  comme  outil  de  lutte  contre  la  discrimination  à    l'égard  des  femmes  :          
considérations générales et étude de cas sur l'Algérie. (R.I.S.S), n°184, 2005/2 , p . 398 
in : 
 http://www.cairn.info/article.php?ID.REVUE=RISS 184 & article= RISS 184  0  385 

 .بقالسا المرجع ،86-70 رقم األمر يتمم و يعدل ،2005 سنة فبراير 27 في مؤرخ 01-05 رقم أمر -2
3‐  Voir Nations Unies,  Conseil  des  droit  de  l‐homme,  examen  périodique  universel, 

rapport national de l'Algérie, op‐cit; p . 13. 
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 أب من المولود للولد بالنسبة سواء سبالن تشترط لم المعدلة 6 المادة أن يالحظ كما    

  .الجنسين بين المساواة مبدأ تجسيد أجل من هذا و جزائرية أم أو جزائري

 المتعلق الدستوري المبدأ كرس جهة من الجزائري المشرع بأن يتضح هذا كل من و

 أخرى جهة من و األم، و األب جهة من األصلية الجنسية ثبوت موضوع في بالمساواة

 المشرع أن لنا يتضح مما و الجنسية، انعدام ظاهرة من التقليل أو الحد في ساهم

 األعلى القوانين مع تنسجم جعلها القديم، الجنسية قانون من 6 المادة عدل عندما الجزائري

 احترام بضرورة تقضي التي للقوانين الهرمي التدرج قاعدة إطار في ذلك و منها، درجة

  .درجة األدنى القانوني النص

  

 و الرجل بين المساواة مبدأ تكريس إطار في و الجزائري المشرع أن نجد بهذا و     

 بموجب عليه المنصوص و )1( 1996 لسنة الجزائري الدستور عليها نص الذي المرأة

 بأي التذرع يمكن ال و القانون، أمام سواسية المواطنين كل":  تقضي التي و 29 المادة

 آخر ظرف أو شرط أي أو الرأي الجنس أو العرف أو دالمول إلى سببه يعود تمييز

 32 المادة ذلك إلى يضاف و الجنسين، بين المساواة مبدأ كرس ،"اجتماعي أو شخصي

 المواطن و اإلنسان حقوق و األساسية الحريات":  تنص التي و الدستور من 1 فقرة

  ."مضمونة

  

 كل تحترم أن بد فال الحقوق، و الحريات ضمان و المساواة قرر الدستور أن دام فما     

 بأن يتضح هذا من و الدستوري، المبدأ عليه نص ما هذا مرتبة األدنى القانونية النصوص

 لألطفال الجنسية منح في الجنسين بين بالمساواة الخاص الدستوري المبدأ جسدت الجزائر

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 2 فقرة 9 المادة عليه نصت لما وفقا

 فقرة 9 المادة نص على الجزائر أبدته الذي التحفظ رفع في يساهم التعديل هذا و  المرأة

  .االتفاقية على المصادقة أثناء 2

  

                                                            
 المتمم و المعدل ،1996 ديسمبر في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم بموجب الصادر ،1996 دستور -1

 .السابق المرجع



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

103 
 

  انيــالث بـالمطل

  الجـزائري رةـاألس انونـق على االتفـاقية آثـار

  
 الدولة أخذتها التي الدولية االلتزامات مع التشريعية المنظومة تكييف أجل من       

 ترمي التي اإلجراءات من مجموعة باتخاذ الجزائري المشرع قام عاتقها، على الجزائرية

 مع تماشيا خاصة بصفة المرأة و عامة بصفة اإلنسان واجبات و حقوق حماية ضمان إلى

  .الشأن هذا في المتخذة الدولية المعايير

 هي الجزائرية التشريعية ومةالمنظ على م.ض.ت.ق.إ ولدتها التي اآلثار بين من و

 بحيث ،1984 سنة منذ تعديل له يشهد لم الذي األسرة قانون على أدخلت التي التعديالت

 المرأة بين الحقوق في تساوي ال التي التمييزية التشريعات بين من م.ض.ت.ق.ل اعتبرته

 داركت أجل من األخير، هذا في النظر إعادة الجزائري المشرع ألزمت مما الرجل، و

   الجزائري األسرة قانون في الجنسين بين المساواة مبدأ مع تتعارض التي النقص مواطن

  .)1( م.ض.ت.ق.إ و

 في الجديد بالتحديد و األسرة قانون على طرأت التي المستجدات أهم دراسة ارتأينا لذا 

 قبل و) الثاني الفرع( االتفاقية ضوء على 02- 05 رقم أمر ظل في المرأة وضعية

 وضعية معرفة من بد ال األسرة قانون على استحدثت التي التعديالت أهم إلى لتطرقا

 الحقوق بعض في الرجل مع مساواتها يخص فيما )2( 11- 84 رقم قانون ظل في المرأة

 ).األول الفرع(

 

 

  

                                                            
1 - Voir  :  Samira  Lokmane, Révision du  code de  la  famille,  l'appel présent de  l'ONU, 
liberté, 17 janvier 2005. 

 31 عدد ر، ج الجزائري، األسرة قانون المتضمن ،1984 سنة يونيو 9 في المؤرخ ،11- 84 رقم قانون -2

 ر ج ،2005 سنة فبراير 27 في مؤرخ 02-05 رقم أمر بموجب متمم و معدل 31/07/1989 في الصادر

 .2005 فيفري 27 في الصادر ،15 عدد
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  األول رعــالف

  11-84 رقم انونـق ظل في المرأة وضعية
  

 الشريعة من أحكامها تستوحي التي القوانين بين من الجزائري األسرة قانون يعتبر       

 تدوينه قبل الجزائري، المجتمع واقع عن غريبة قط تكن لم التي و السمحاء، اإلسالمية

 األحوال فإن لبالدنا، االحتالل مدة طول رغم ذلك و ،11-84 رقم القانون بمقتضى

 من أنه أضحى و ،)1( سنة و قرآن من اإلسالمية الشريعة ألحكام خاضعة بقيت الشخصية

 هذه من و األساسية اإلنسان حقوق في الكثير حققت الغراء اإلسالمية الشريعة بأن المعلوم

 عن المستقلة المالية ذمتها في المرأة حق و القانون، أمام المساواة و الحرية مبدأ الحقوق

 فحرم ،الجاهلية العادات من المستقبح كل اإلسالمية الشريعة ألغت قد و ،)2( زوجها

  .البنات وأد و عضل حرم و البيع بطريقة الزواج

  

 ال و بالماضي، الصلة يقطع ال إصالح المجتمع، يحققه تشريعي إصالح أعظم لعل و     

 هذا في العظمى المكانة للمرأة كان لما أنه و البالد، تربة في ينبت لم تشريعا يستورد

 المركز و المكانة لها منازع بال فهي ،اإلسالمية الشريعة من أحكامه قاةسالمست التشريع

 إذن فالمرأة العمران، في العالم هذا يستمر بهما و منهما و الرجال شقائق فالنساء المرموق

 الجهالة أعمت من إال الحقيقة هذه ينكر ال أنه و األساسي، ركنه و المجتمع، نصف

  .)3( أبصارهم

  

 دار الذي الوحيد القانون هو زائريالج األسرة قانون أن مالحظته يجب ما أن إال    

       بين الحقوق في المساواة بمبدأ يتعلق فيما خاصة االنتقادات، و الجدل من الكثير حوله
                                                            

 فرع القانون في الماجستير شهادة لنيل رسالة الجزائري، األسرة قانون في المرأة مركز لوعيل، لمين محمد -1

 .30 . ص ،2000 عكنون، بن الحقوق كلية الجزائر، جامعة مسؤولية، و عقود
 دنوني هجيرة:  انظر الجزائري األسرة قانون في للزوجة ليةالما الذمة استقاللية حول التفاصيل من للمزيد -2

 .168،152 . ص السابق المرجع  الجزائري، التشريع في للزوجين المالي النظام
 األسرة تشريع( 11-84 رقم قانون في التطبيق و النظرية بين القانونية اإلشكاالت تقية، الفتاح عبد -3

 .83.ص ،2003 ائر،الجز ،2العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( الجزائري
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  الرجل بين المساواة عدم مبدأ على يقوم اجائر اقانون أنه البعض اعتبره فقد ،)1( الجنسين

 أبسط المرأة يعطي ال و المرأة حساب على الرجل أنصف أنه و الحقوق، في المرأة و

  .)2( الحقوق

  

 و 11-84 رقم األسرة قانون في المرأة وضعية دراسة سنحاول المنطلق هذا من و    

 في المساواة حيث من الحقوق، بعض على فقط بالتركيز ذلك و الرجل، مع مساواتها مدى

 مدى نتناول ذلك دبع ثم ،)أوال( الزوجية العالقة قيام أثناء و الزواج عقد إطار في الحقوق

  ).ثانيا( الزوجية الرابطة فك في الرجل مع الحق نفس للمرأة الجزائري المشرع إعطاء

  : الزوجية العالقة قيام أثناء و الزواج عقد إطار في المرأة وقحق - أوال

 الشريعة فقهاء اهتم المجتمعات، و األفراد حياة في أهمية من للزواج لما نظرا     

 الوجه على باآلخر العاقدين من كل استمتاع حل يفيد عقد أنه على يفهبتعر اإلسالمية

  .)3( المشروع

 في األهمية هذه تتمثل و جمعاء، بشرية مصلحة من يحققه لما نظرا كبيرة أهمية للزواج و

   الزوجين بين المودة و الراحة و األنس تحقيق و البشري، النسل حفظ منها و أمور عدة

  ...النفس تحصين و

 التي الحقوق هي فما واجبات، و حقوق المرأة و الرجل من للك الزواج عقد يرتب و

 الذي الحقوق هي ما و الزواج؟ عقد إبرام أثناء للمرأة الجزائري األسرة قانون خصها

 الزوجية؟ العالقة قيام أثناء األخير هذا رتبها

 

  

                                                            
 .31 . ص السابق، المرجع الجزائري، األسرة قانون في المرأة مركز لوعيل، محمد -1

2 - Voir Salima Telemcani,  la déclaration de collectif Maghreb, égalité,  le code est un 

violence, ElWatan, 10 janvier 2005. 
             السابق المرجع الطالق، و الزواج الجزائري، سرةاأل قانون شرح في الوجيز بلحاج، العربي -3

 .118،126. ص
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  : الزواج عقد إطار في المرأة حقوق -1

 رضا حق ، عنها الحديث سنركز التي و دراستنا موضوع تهم تيال الحقوق بين من      

  .الزواج عقد إبرام أثناء االشتراط في المرأة حق و الزواج، عقد إبرام في المرأة

  : الزواج عقد إبرام في المرأة رضا -أ

 طبقا و الزواج، عقد لصحة أساسي ركن الرضا يعد اإلسالمية الشريعة ألحكام طبقا     

 أحكام في وارد هو كما )1( القبول مع اإليجاب تطابق الرضا يعد الوضعي انونالق لقواعد

 دون واحد جانب من فيه الرغبة إعالن و الطلب بمجرد الزواج ينعقد فال المدني، القانون

 مستوحاة الشرعية المبادئ هذه و الرجل، إرادة بين و بينها تميز التي المرأة إلرادة اعتبار

 الجماعة روي فقد السالم، و الصالة عليه الرسول أحاديث و ريمالك القرآن نصوص من

 حتى األيم تنكح ال":  قال سلم و عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن

  ".تستأذن حتى البكر ال و تستأمر

  

:  أنه على 9 المادة في نص حين ذلك و الجزائري، المشرع سار المجال هذا في و     

 خالل من و ،"صداق و شاهدين، و الزوجة بولي و الزوجين، برضا الزواج عقد يتم"

 في المرأة و الرجل رضا ركن من كل جعل الجزائري، المشرع أن لنا يتضح المادة نص

 بل الزواج عقد إبرام إتمام أجل من لوحده يكفي ال الزوجة رضا أن إال واحدة مرتبة

 لذلك باطال، زواجا اعتبر إال و وجةالز الولي ركن توفر الجزائري المشرع اشترط

 لحرية ديتقي الزواج، عقد إلبرام كركن المرأةهل يعتبر وجود ولي   هنا يطرح فالتساؤل

  .)2( الشرعية الضرورة فرضته أو المرأة،

  

 المرأة زواج يتولى":  أنه على الجزائري األسرة قانون من 11 المادة نصت لقد       

 أنه يعني هذا و ،"له ولي ال من ولي القاضي و األولين قاربهاأ فأحد أبوها هو و  وليها

                                                            
 1996 الجزائر، هومة، دار الثالثة، الطبعة الجزائري، األسرة قانون في الطالق و الزواج سعد، العزيز عبد -1

 .116 . ص
 .51 . ص السابق، المرجع الجزائري، األسرة قانون في المرأة مركز لوعيل، لمين محمد -2
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 بل يكفي ال لوحده الفتاة رضا فإن الزواج النعقاد الخطيبين رضا توفر من بد ال كان إذا

 األقرباء، فأحد غيابه عند و األب، هو الزواج في الولي و الولي، برضا تدعيمه من بد ال

 القانوني للنص تطبيقا القاضي زواجها عقد إبرام لىيتو أقرباء للمرأة يكن لم إذا أما و

  .)1( يبطل فالعقد الولي وجود عدم حالة في و ،"له ولي ال من ولي القاضي" المعروف

  

 الرجل" كونه لواجبه امتداد هو الزواج، عقد إبرام في الولي وجود من الحكمة تعود و     

 كرامتهم و حقوقهم تضيع ال حتى و ،السالم و الصالة عليه قال كما "بيته أهل عن ألراع

 في الوالية فتعد  البنته األصلح الزوج عن التحري في الولي دور يكمن أنه إلى باإلضافة

  .)2( األسرة إصالح أجل من شرعت وظيفة بمثابة الزواج

  

 حين ذلك و الزواج، عقد إبرام في الولي رضا سلطة قيد الجزائري المشرع أن غير     

 رغبت إذا الزواج من واليته في من يمنع أن للولي يجوز ال":  أنه على 12 المادة قررت

 حقها من فإن السواء فعلى اثيب أو ابكر البنت هذه كانت سواء و"  ...لها أصلح كان و فيه

 الولي امتنع إن و يرض، لم أو الزواج بهذا رضي سواء إرادته تتحدى أن وليها منعها إذا

    هذا من 9 المادة مراعاة مع ذلك و  الزواج بهذا يأذن أن فللقاضي ابنته زواج من

  .)3( القانون

  

 وضع فالمشرع موافقتها، بدون و الزواج على الفتاة إجبار عدم على 13 المادة نصت كما

 ال بشخص الزواج على واليته في من إجبار في الولي سلطة مدى حول للنقاش نهائيا حدا

                                                            
1- Souad Bendjaballah, le problématique d'une définition du mariage (dans le code de 

la famille algérien) R.A.S.J.E.P, vol n° 3, Alger, 2001, p . 9,10. 

  : نهأ على األسرة قانون من 33 المادة تنص و

 ".واحد ركن من أكثر اختل إذا الزواج عقد يبطل"
 .219.  ص السابق، المرجع المرأة، و الرجل بين المساواة ي،يحياو أعمر -2
 .123 . ص السابق، المرجع الجزائر، األسرة قانون في الطالق و الزواج سعد، العزيز عبد -3
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   في 2000 سنة ،)العليا المحكمة( عليه أكدت ما هذا و رضاها، بدون به االرتباط تريد

  .)1( الرضا ركن بانعدام الزواج يبطل بأنه قررت بحيث) ص.م( ضد) م.س( قضية

  : الزواج عقد إبرام عند االشتراط في المرأة حق -ب

  األسرة قانون إطار في للمرأة الجزائري المشرع منحها التي الحقوق بين من       

 األسرة قانون من 19 المادة نص قررته لما هذا و الزواج، عقد إبرام عند شروط وضع

 مع تتناف لم ما يريانها التي الشروط كل الزواج عقد في يشترط أن للزوجين" الجزائري

 عقد في طرف أنها بما للمرأة يجوز أنه المادة هذه خالل من لنا يتضح " القانون هذا

 المرأة تضعها أن يمكن التي الشروط بين من و ،)2( مناسبا تراه ما كل اشتراط الزواج

 التعويض إلى باإلضافة بمفردها السكن في الحق العمل، في حقها الزواج عقد إبرام أثناء

 على الزوجة اشتراط جواز مدى هنا، يطرح الذي السؤال لكن التعسفي الطالق حالة في

  الزوجات؟ تعدد عدم أو عليها؟ الزواج عدم الزوج

  

  الجزائري؟ األسرة القانون في التعدد مفهوم معرفة من بد ال السؤال هذا على ابةلإلج     

 نظر جهة من و زوجة، من بأكثر المتزوج الزوج مركز القانونية الناحية من التعدد يعتبر

 في سائدة ظاهرة التعدد و ،)3( كامرأة القانوني بمركزها اإلخالل هو فالتعدد المرأة

 المقيدة الشروط تباين مع ااستثنائي اطابع تكتسي الظاهرة هذه أن الإ اإلسالمية التشريعات

 التشريع التعدد في الزوج حق قيدت التي التشريعات بين من و آلخر، تشريع من للتعدد

 تقضي التي و الجزائري األسرة قانون من 8 المادة عليه نصت لما وفقا هذا و الجزائري،

 وجدمتى  اإلسالمية الشريعة حدود في واحدة ةزوج من أكثر بالزواج يسمح": :  بأنه

 الزوجة من كل علم بعد ذلك يتم و العدل، نية و شروط توفرت و الشرعي المبرر

                                                            
 249128 رقم ملف ،18/07/2000 بتاريخ الشخصية، األحوال غرفة العليا، المحكمة عن الصادر القرار -1

 .13.ص ،2 العدد ،2003 سنة العليا، للمحكمة النشر و ستنداتالم قسم القضائية، المجلة
2 - Mohamed  Sherif  Salah  Bey,  le  droit  de  la  famille  et  le  dualisme  juridique 

(R.A.S.J.E.P) n) 03, Alger, 1998, p . 921. 
 .53 . ص السابق، المرجع لوعيل، لمين محمد -3
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   الغش حالة في الزوج ضد قضائية دعوى رفع في الحق واحدة لكن و الالحقة و السابقة

  .)1( "الرضا عدم حالة في بالتطليق المطالبة و

  

 تعدد يفرض لم و أبقى قد الجزائري المشرع أن المادة هذه مضمون من يظهر     

 الجزائرية الشخصية مع انسجامها و اإلسالمية الشريعة ألحكام تطبيقا هذا و الزوجات

 أن نرى بذلك و ،)2( الجزائري للشعب المطلقة األغلبية تمثل التي اإلسالمي البعد ذات

 استعمال في يتعسف ال حتى شروط، دةبع الزواج يريد الذي الزوج قيد الجزائري المشرع

 يعتبر الجزائري المشرع وضعه الذي التقيد هذا أن مالحظته يمكن ما إن )3( الحق هذا

 مخالفة عند و الزيادة، و للتعديل يخضع تقيد هو و الظاهرة، هذه لمعالجة اوصفي اتقيد

 عند التطليق حق للزوجة المشرع منح األسرة، قانون من 8 المادة في المذكورة الشروط

  .الرضا عدم

  

 الشريعة لألحكام االمتثال فإن الديني وازعهم ضعف و الناس، طبائع لفساد نظرا و     

 المشرع فإن ثمة من و واحدة، من بأكثر التزويج لىع لإلقبال لوحده كاف غير اإلسالمية

 ليهاع المنصوص الشروط توفر لضمان بالنسبة أخرى تعديالت إدخال بوجوب مبدئيا بات

     نافذة مالية غرامة تحت و صارمة قضائية رقابة تحت ذلك و اجتماعها، من التأكد و

  .)4( رادعة و

  

 في ذلك و الزوجات تعدد لرجلل أجاز الجزائري المشرع أن إلى توصلنا أن فبعد     

 على االشتراط حق للنساء كان إذا فيما نظرة سنلقي فاآلن سابقا، إليها تطرقنا حدود

  عليهم؟ الزواج عدم جهنأزوا

                                                            
 حول الشيخ، بن دنوني هجيرة: راجع الجزائري األسرة قانون في دالتعد موضوع حول التفاصيل من للمزيد -1

 .512 . ص ،1987 ، 2 العدد ،)س.إ.ق.ع.ج.م( الجزائري التشريع في الزوجات تعدد األسرة، قانون
 .632 .ص ،1998 الجزائر، ،4 العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( المتغير و الثابت بين األسرة قانون فاضلي، إدريس -2
  الجزائر ،2 العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( المعاصرة و األصالة بين الجزائرية األسرة هرنان، الرحمن عبد -3

 .403 . ص ،1994
 .633،634 .ص السابق، المرجع المتغير، و الثابت بين األسرة قانون فاضلي، إدريس -4
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 أن بما و ،..."زوجة من أكثرب بالزواج يسمح":  بأنه األسرة قانون من 8 المادة تنص

 مجبرين غير للرجال يكون أن الطبيعي من فإنه يسمح عبارة استعمل الجزائري المشرع

 لم ما بأخرى الزواج عدم الزوج على الزوجة اشتراط طريق عن هذا و بذلك، بالقيام

  .19 المادة لنص وفقا األسرة قانون أحكام مع تتناف

  

 مساءلة مبدأ على تعتمد ال كونها االنتقادات من للكثير تعرضت المادة، هذه أن إال     

 للطابع تفتقد فهي بالتالي و الزوج، عقد في عليها المتفق بالشروط وفائه عدم عند الزوج

  .)1( العقد عن رتبةالمت بالتزاماته بالوفاء الزوج يجبر الذي اإللزامي

  :الزوجية العالقة قيام أثناء المرأة حق - 2

     الزوجية العالقة قيام أثناء ذلك و حقوق عدة للمرأة الجزائري المشرع منح لقد       

   38 المادة نص حسب ذلك و مالها، في التصرف حرية حق كذلك و النفقة، حق منها و

 لألم الجزائري المشرع منح مدى هنا يطرح الذي السؤال أن إال األسرة، قانون 78- 74 و

  القصر؟ أوالدها على الوالية حق

 بعد و القصر، أوالده على وليا األب يكون ":  أنه على األسرة قانون من 87 المادة تنص

  ." قانونيا محله األم تحل وفاته

  

 الشخص هوف ألب،ل اأصلي احق تعتبر الوالية أن المادة هذه نص خالل من لنا يتضح     

 الوالية أن كما محله، األم تحل وفاته حالة في و أبنائه، على األصلي الولي يكون الذي

 سن األوالد ببلوغ تنتهي و لألم الحضانة إسناد و الطالق بعد حتى لألب ممنوحة تبقى

  .القصر أوالدها على الوالية ممارسة في المرأة لحق اتقيد يعتبر هذا و    الرشد

  الزوجية الرابطة فك في مرأةال حق - ثانيا

 إليه الحاجة دعت إذا المنفردة بإرادته الطالق يوقع أن لزوجل وجل عز اهللا أباح كما     

     كنفه في العيش تطق لم و كرهته هي إن زوجها عن االنفصال حق أيضا للزوجة أباح

                                                            
 .65 . ص السابق، المرجع طالبي، سرور -1
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 حل جةللزو تجيز التي ،53 المادة نص في الجزائري األسرة قانون أجازه ما هذا و

 طريقة على نص كما لرغبتها، تنفيذا ذلك و التطليق، طلب طريق عن الزوجية الرابطة

  .الخلع طريقة هي و الزوجية الرابطة لفك أخرى

  : قـالتطلي – 1

 دون شاء وقت أي في الطالق طلب حق للزوج أعطى قد الجزائري المشرع كان إذا     

 التطليق طلب حق الزوجة يمنح لم فإنه بيده، الزوجية العصمة ألن معين بقيد طلبه يقيد أن

 األسرة قانون من 53 المادة نص في عليها النص ورد معينة حاالت توفرت إذا إال

  .)1( الجزائري

  

 طلب على بناءا يتم و القضاء من بحكم الزوجية العالقة إنهاء بالتطليق يقصد و     

 53 المادة عليها نصت التي الحاالت و ،53 للمادة وفقا و القانون عليه نص ألمر الزوجة

 التي العيوب بوجوبه، حكم صدور بعد ذلك و الزوجة على الزوج اإلنفاق عدم:  هي

 أشهر، أربعة مدة المضجع في لزوجته الزوج هجر الزواج، من الهدف تحقيق دون تحول

 سنة، مضي بعد الغيبة سنة، من أكثر لمدة الزوج لحرية مقيدة شائنة بعقوبة الحكم

  .مبينة فاحشة ارتكاب إلى باإلضافة

  : عـالخل - 2

 من 54 المادة نص خالل من عليه نص أنه إال الخلع، الجزائري المشرع يعرف لم     

 يتم مال على زوجها من نفسها تخالع أن للزوجة يجوز" :  أنه على األسرة، قانون

                                                            
  : الصدد هذا في بنون كريمة تقول -  1

"…Parmi  les dispositions  les plus  funestes du code  figure  l'article 48 qui permet a un 
homme de divorce de son épouse sans justification aucune ce qui revient a codifier la 
réputation coutumière, par contraste une femme ne peut divorce que pour ces motifs 
spécifier…" 
Karima  Bennoune,  le  pacte  international  relatif  aux  droits  économiques  sociaux  et 
culturels, op‐cit, p . 396. 
Voir aussi : Nouredine Saadi, la femme et la loi en Algérie, op‐cit, p : 59. 
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 وقت المثل صداق قيمة يتجاوز ال بما القاضي يحكم شيء على يتفقا لم نإف عليه االتفاق

  ."الحكم

  

 222 المادة ألحكام طبقا اإلسالمي الفقه مبادئ إلى بالرجوع علينا يستجوب لذلك و    

 النكاح عقدة إزالة بأنه اإلسالمية، الشريعة في الخلع يعرف بحيث األسرة، قانون من

 زوجته على حقوقه عن الزوج تخلى بأنه كذلك يعرف و الخلع، بلفظ قبولها على المتوقفة

  .)1( الزوج رضا يتوفر أن بشرط للزوج، الزوجة تدفعه المال من قدر مقابل

  

 رضا توفر زوجها من الخلع تطلب التي المرأة على اشترطت التي 54 المادة أن إال    

 الخلع ألن نفسها، ةعمخال في المرأة حرية تقيد ألنها انتقادات، لعدة تتعرض جعلها الزوج،

 حريتها على المرأة حصول أجل من الزوج موافقة ضرورة أي الزوج، برضا يرتبط هنا

 قرارها في صراحة قضت بحيث األولى، قراراتها في العليا المحكمة به أخذت ما هذا و

 رضا دون) الخلع( به الحكم للقاضي يجوز ال" :  بأنه 1969 فبراير 19 في الصادر،

 حيث االتجاه بهذا األخذ في استمرارها دلتؤك العليا المحكمة قرارات توالت قد و ،"الزوج

 أن على قضاءا و فقها المقرر من بأنه 21/11/1988في.الصادر قرارها في كذلك قضت

 رضا دون الزوجين مخالعة سلطة للقاضي ليس أنه و وجوبي أمر للخلع الزوج قبول

  .)2( الفقه ألحكام مخالفا يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء فإن ثم من و الزوج

  

 على تعمل أخذت الجمود موقف بقضائها تقف ال العليا المحكمة كانت لما لكن و    

 أساس على تقوم التي القاعدة هي و جديدة، قاعدة في أخيرا تبلور في اتجاهها تطوير

 هذا في قراراتها من و الزوج، يرضى لم ولو حتى الخلع طريق عن بالطالق النطق جواز

 القاضي و 17/03/1990 بتاريخ وهران محكمة عن الصادر كمللح المؤبد القرار الصدد

                                                            
  2 العدد) س.إ.ق.ع.ج.م( األسرة ونقان من 54 المادة تفسير في للقضاء االيجابي الدور حميدو، تشوار زكية -1

 .10 . ص ،2003 الجزائر،
      السابق المرجع األسرة، قانون من 54 المادة تفسير في للقضاء االيجابي الدور حميدو، تشوار زكية -2

 .12 .ص
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 دينار ألف 20 للزوج تدفع بأن الزوجة على الحكم و ابتدائيا و نهائيا الزوجة مخالعة

  . )1( جزائري

  

  انيــالث رعــالف

  02-05 رقم أمر ظل في المرأة وضعية في الجديد

  االتفاقية ضـوء علـى
  

 يونيو 09 في المؤرخ 11-84 رقم للقانون المتمم و المعدل 02-05 رقم أمر صدر      

 أجل من الكبرى االلتزامات من واحدا ليجسد موعده األسرة، قانون المتضمن و 1984

 خالل من ذلك و الخصوص، وجه على المرأة وضعية و عموما العائلية الخلية ترقية

 أجل من كذلك و ور،الدست عليه نص لما طبقا المواطنة في و المساواة في حقوقها تعزيز

  .)2( المرأة حقوق التفاقيات الدولية المعايير مع األسرة قانون نصوص تعارض عدم

  

 لها التي و المواد بعض ودراسة بتحديد سنقوم أننا إال كثيرة عدلت التي المواد عدد و

       المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 16 المادة أحكام مع عالقة

 المرأة رضا إلى باإلضافة ،)أوال( الجنسين لكال الزواج سن توحيد إلى بالنسبة بالتحديد و

 في المرأة حق توسيع إلى سنتطرق كما ،)ثانيا( الزواج عقد إبرام في الولي سلطة تقيد و

 على الوالية في المرأة حق توسع دراسة إلى باإلضافة ،) ثالثا( الزوجية، الرابطة فك

  ).رابعا( رالقص أوالدها

 الجزائري المشرع مسايرة و احترام مدى على سنتعرف األسرة قانون تعديل خالل من و

 األسرة قانون مع مطابقتها و 16 المادة نص خاصة و االتفاقية بأحكام المتعلقة التزاماته

  .الجزائري

                                                            
 .13.  ص السابق، المرجع تشوار، زكية -1

2 - Voir Hamid Hammoutene, réflexion sur le statut de la femme en droit Algérien de la 

Famille "R.B.A.R.T) n° 5, Tizi Ouzou, 2007, p . 14. 
Voir aussi l'article publie par, Hakim Saheb, femme égalité et citoyenneté, in : Elwatan 
.11 mars 2007.  
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   الجنسين لكال الزواج سن توحيد - أوال

 أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 2 قرةف 16 المادة نص في ورد ما مع تماشيا     

 أجل من الضرورية التشريعية اإلجراءات جميع باتخاذ الدول تلزم التي المرأة ضد التمييز

 نص في النظر إعادة في الجزائري المشرع قام الرجل، و للمرأة للزواج أدنى سن توحيد

 لألمر وفقا أصبحت بذلك و 16 المادة من 2 الفقرة مع تتوافق بما عدلها و )1( 7 المادة

           سنة 19 بتمام الزواج في المرأة و الرجل أهلية تكتمل":  يلي كما 02- 05 رقم

 على الطرفين قدرة تأكدت متى و ضرورة أو لمصلحة قبلك يرخص أن للقاضي و

  ."الزواج

  

 تكتمل ال الفتاة و الفتى من لكل الزواج أهلية أن على 1 فقرة 7 المادة من لنا يتضح     

 القانون من 40 المادة أحكام مع يتفق ما هو و ،)2( العمر من سنة 19 سن بلوغ بعد إال

         الذكر بين فرق ال و كاملة، سنة 19 ببلوغ الرشد سن تحديد على الناصة المدني

  .)3( األنثى و

  

 للخطيبين يرخص أن للقاضي يجوز أنه على المادة، نفس من 2 الفقرة نصت و     

 متى و ضرورة أو مصلحة لوجود سنة 19 سن بلوغ قبل بالزواج ألحدهما أو لكالهما

 زواج عقد إبرام إلمكانية يشترط أنه ذلك معنى و الزواج، على الطرفين قدرة من تأكد

 و يتزوج أن أحدهما أراد إذا و فوق، فما سنة، 19 سن منهم كل يبلغا أن الرجل و  المرأة

 ولي سواء( الولي يقدمه طلب بموجب إال الزواج، عقد إبرام يجوز فال السن، هذا يبلغ لم

 كال أن من التأكد إال األخير هذا على ما و المحكمة، رئيس إلى ،)الزوج أو الزوجة

  .أثار من عليه يترتب ما و الزواج، أعباء تحمل يستطيعان الزوجين

                                                            
 أهلية و سنة 21 بتمام تكتمل جالزوا في الرجل أهلية أن على 11- 84 رقم القانون في الزواج سن يحدد نكا -1

 .سنة 18 بسن تكتمل الزواج في المرأة
2- Karima Bennoune, op‐cit, p . 396. 

  2007 مارس وزو، تيزي ، 5 لعددا ،.)م.م.ت.م( األسرة قانون تعديل في الجديد دراسة صدوق، عمر -3

 .8 .ص
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   الزواج عقد إبرام في الولي سلطة تقيد - انياـث

 ضد التمييز على القضاء أجل من أنه االتفاقية، من) ب) (1( فقرة 16 دةالما نصت     

 أجل من خاص بوجه و األسرية و العالقات و بالزواج المتعلقة األمور كافة في المرأة

 إال الزواج عقد عدم في و ،)1( الزوج اختيار حرية في الرجل مع المرأة تساوي ضمان

 مواد نصوص تضمين و تشريعاتها بتغير طرافاأل الدول تلتزم الكامل و الحر برضاها

 بحرية التزوج في و زوجها اختيار في المرأة حق ألن ،)2( الداخلية تشريعاتها في االتفاقية

  .)3( كإنسان مساواتها و لكرامتها و لحمايتها أساسي حق هو

  

 جودو بأن مالحظتها في المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة اعتبرته لما نظرا و     

 )4( الزواج عقد إلبرام الرضا في المرأة لحرية تقيد يعتبر الزواج عقد في الزوجة الولي

 تنص 02- 05 رقم لألمر وفقا أصبحت و )5( 9 المادة نص في النظر إعادة الجزائر أبدت

 الزواج ينعقد" :  الرضا ركن في يتمثل و الزواج عقد إلبرام فقط واحد ركن وجود على

  ".جينالزو رضا بتبادل

 ما هذا و الزواج، عقد لصحة شرط أصبح إنما و الزواج عقد إلبرام ركن الولي يعد فلم

        الولي الصداق الزواج، أهلية في تتمثل الشروط هذه و مكرر 9 المادة عليه نصت

  .الشرعية الموانع انعدام و الشاهدين و

  

 بحضور زواجها تعقد راشدةال المرأة أن على األسرة قانون من 11 المادة نصت كما     

  .)6( تختاره آخر شخص أي بحضور أو أقاربها، أحد أو أبوها هو و وليها

                                                            
 .االتفاقية من) ب) (1( فقرة 16 المادة نص انظر -1
 .االتفاقية من 2 المادة نص انظر -2
 .96 . ص اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار اإلنسان، حقوق و الطفل و المرأة بندق، أنور وائل -3

4 - Voir : Houria Touati, code de la famille, des femmes et des leurs tuteurs putatifs in 

Elwatan, 07 septembre, 2004. 
  :  يلي كما 11-84 رقم القانون ظل في حررت -5

 ".صداق و شاهدين، و الزوجة، يولي و الزوجين، برضا الزواج عقد يتم"
 .األسرة قانون من 11 المادة نص انظر -6
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 خصوصية مع يتنافى 11 المادة نص على الجزائري المشرع به قام الذي التعديل إن

    الزواج عقد إبرام في الولي موافقة إلغاء ألن مسلم، شعب باعتباره الجزائري المجتمع

) 25: ( اآلية في تعالى و سبحانه قوله مع يتعارض فقط، الجسدي حضورهب االكتفاء و

    حمدأ أخرجه شريف نبوي حديث في و ، "أهلهن بإذن فانكحوهن":  النساء سورة من

 وليها إذن بغير نكحت امرأة أيما) " ص( الرسول قال ماجة ابن و الترميذي داود أبو و

 الموافقة اإلجازة و هو اإلذن أن شك ال و ..."طلبا فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها

  .)1( ثالثا شاهدا أصبح الولي كأن و المالحظة و المشاهدة سوى يعني ال الحضور بينما

  القصر أوالدها على الوالية في المرأة حق - ثالثا

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من) د( 1 فقرة 16 المادة نصت       

 على الوصاية و القوامة و بالوالية يتعلق فيما الحقوق نفس للمرأة يكون أن لىع المرأة

  .الرجل مع مساواة و تمييز أي دون األطفال

 الجزائري، األسرة قانون مع اإلتفاقية من) د) (1( الفقرة 16 المادة موافقة بقصد و     

 نص الجزائري المشرع عدل القصر، أوالدها على الوالية في المرأة حق يخص فيما

 في ذلك و القصر أوالدها على الوالية حق للمرأة منح و األسرة، قانون من )2( 87 المادة

          المهمة ورباألم القيام في األب، مقام األم فتقوم له، مانع حصول أو األب غياب حالة

 األطفال والية القاضي يمنح الطالق حالة في أنه كما بأوالدها، المتعلقة و المستعجلة و

 بالحضانة األولى هي األم األب، األم، هنا، به المقصود و الولد، حضانة له أسندت لمن

  .ألوالدها حضانتها عن األم تتنازل ما نادرا و األب، من

  

                                                            
  .18 . ص السابق، المرجع األسرة، قانون تعديل في الجديد دراسة صدوق، عمر -1

  : انظر زواجال عقد إبرام في الولي دور مس الذي التعديل حول التفاصيل من للمزيد
Voir : l'article publie par : 
‐ Fouzia Ababsa, la femme peut faire appel au tuteur de son choix pour le marriage : in 
la tribune, 6 mars 2005. 
‐ M‐Saadoune, code de  la famille,  le mystère de  l'article 11,  les surprises du nouveau 
code de la famille, in le quotidien d'Oran, 7 mars 2005. 
‐Abdenour Ali Yahia, quelle révision du code de la famille, in liberté, 7 mars, 2005.  

 .11 -84 رقم قانون من 87 المادة نص انظر -2
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  الزوجية الرابطة فك في رأةالم حق توسيع - اـرابع

 للمرأة يكون أن يجب أنه على م.ض.ت.ق.إ من) ج) (1( فقرة 16 المادة تنص      

 هذه نص في ورد ما مع تماشيا و الزواج، عقد بفسخ يتعلق فيما الرجل مع الحقوق نفس

 للمرأة تسمح التي المواد نص الجزائري المشرع عدل الجزائري، األسرة قانون مع المادة

 تباشر أن للمرأة يمكن التي الحاالت توسيع خالل من ذلك و الزوجية، الرابطة فك حق

  .الخلع و التطليق حق فيها

  :قـالتطلي – 1

 المادة نص في عليها النص ورد التي األسباب تلك هي للتطليق القانونية األسباب من     

 على بناءا جهازو من التطليق طلب حق للزوجة فيها منح و األسرة، قانون من 53

 يجوز التي الحاالت الجزائري المشرع فوسع القانون، إلى استنادا و المنفردة، إرادتها

    القديم القانون من 53 المادة نص في عليه كان ما إلى إضافة التطليق طلب فيها للمرأة

 إلى باإلضافة الزوجين بين المستمر الشقاق حالة منها و الشروط، بعض ذلك على زاد و

 في الواردة اإلحكام مخالفة إلى باإلضافة الزواج، عقد في عليها المتفق الشروط خالفةم

  .)1( األسرة قانون من 8 المادة

 تعتبر ،53 المادة نص في الجزائري المشرع عليها نص التي الشروط هذه مجمل إن     

 كما ه،زوجت طالق في الزوج تعسف حالة في المرأة بها تحتمي التي الضمانات بين من

 لجوء حالة في" :  أنه على تنص التي و مكرر 53 المادة نص الجزائري المشرع أضاف

 الذي الضرر عن للمطلقة التعويض للقاضي فيجوز ضرر، بها كان و للتطليق المرأة

  ".بها لحق

  : عـالخل – 2

 الزوج موافقة دون للزوجة يجوز":  أنه على 02-05 رقم أمر من 54 المادة تنص     

 يحكم للخلع المالي المقابل على الزوجان ايتفق لم إذا مالي، بمقابل نفسها تخالع أن

  ."الحكم صدور وقت المثل صداق قيمة يتجاوز ال بما القاضي

                                                            
 .02-05 رقم أمر من 53 المادة نص انظر -1
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 حق مقابل للزوجة حق الخلع أصبح أنه الذكر السالفة المادة نص خالل من لنا يتضح     

  .الزوج موافقة دون نفسها تخالع أن الزوجة تستطيع بالتالي و الطالق، في الزوج

 على الموافقة في الزوج رضا اشتراط وجوب عدم على 54 المادة من لنا يتضح كما

 بالمبلغ الزوج يرض لم أو يقبل لم إذا أنه على المادة نفس من 2 الفقرة تنص كما الخلع،

 الزوج إرادة يترك أن الحال هذه مثل في للقاضي يجوز فإنه الزوجة، من المقدم المالي

 رضي سواء الحكم صدور وقت المثل صداق قيمة يتجاوز ال بمبلغ للزوج يحكم و جانبا،

  .)1( يرض لم أو الخلع مقابل بالطالق

  

  الثـالث بـالمطل

  السياسية الحقوق يخص فيما المرأة مشاركة تفعيل
  

 الدولية تاالتفاقيا بين من المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية تعد       

 بين الفعلية المساواة تحقيق ضرورة على موادها خالل من نصت التي اإلنسان لحقوق

 على صادقت التي الدول من الجزائر كون و ،)2( السياسي المجال في الجنسين

 إدماج طريق عن ذلك و ،)3( االتفاقية نصوص باحترام ملزمة فهي م،.ض.ت.ق.إ

  .)4( السياسي الميدان في المساواة حق الخصوصب و الداخلية، التشريعات في نصوصها

         الحريات أساسية، مبادئ ثالث اإلنسان حقوق مادة في جسدت الدولية المعايير إن

 معايير الجزائر احترام مدى هنا، المطروح السؤال و )5( التمييز عدم و المساواة، و

 الحقوق في الجنسين بين المساواة مبدأ تجسيد في - م.ض.ت.ق.إ- الدولي القانون

                                                            
 دار التعديل، بعد الطالق و الزواج و األحكام الجديد، ثوبه في الجزائري األسرة قانون د،سع العزيز عبد -1

 .130 . ص ،2007 الجزائر، هومة،
 .االتفاقية من 7 المادة نص انظر -2

3 - Voir  :  Naima  B,  Accès  des  femmes  aux  postes  de  responsabilité,  l'Algérie  doit 

respecter la Convention de CEDAW, le jeune Indépendant, 12 mars, 2007. 
 .االتفاقية من 3 المادة نص انظر -4

5- Voir Hakim Saheb, femme égalité et citoyenneté, Elwatan op‐cit. 
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 التي الجزائرية التشريعية النصوص بدراسة سنقوم ذلك قبل و ،)الثاني الفرع( السياسية

            اآلليات هي ما و) األول الفرع( السياسي الميدان في المساواة في بحقها للمرأة اعترفت

  ).الثالث الفرع( السياسي التمثيل في المرأة مشاركة لترقية الضمانات و

  

  األول رعـالف

  السياسي المجال في الجنسين بين المساواة بحق القانوني االعتراف
  

 في المساواة حق تمييز دون و للمرأة تكفل تدابير استقاللها منذ الجزائر اتخذت     

 النساء و الرجال بين الفرص تكافؤ و المساواة مبدأ من انطالقا ذلك و السياسي، المجال

 المشاركة بحق للمرأة اعترفت الجزائرية الدساتير فمختلف انونيا،ق و دستوريا المكرسة

 المشرع نظمها المساواة هذه أن كما) أوال( )1( الرجل مع قدما السياسية الشؤون في

  ).ثانيا( يةتنظيم نصوص بموجب الجزائري

  الجزائري الدستور في السياسية الحقوق في المساواة حق - أوال

 من العديد اكتساب من مكنتها العالم، مناطق مختلف في المرأة بذلتها التي الجهود إن     

 النضال ذلك توج و تُنتخب، و تنتخب أن في الحق المواطنة، في الحق بينها من و الحقوق

 كانت و الوطنية التشريعات و اإلقليمية و الدولية المواثيق ضمن المرأة حق تكريس في

 حق على )2( الجزائرية الدساتير مختلف في ذلك و نصت التي الدول بين من الجزائر

                                                            
1 -  Mohamed Amine  Khaled Hartani,  femme  et  représentation  politique  en Algérie 

(R.A.S.J.E.P) vol n°03, Alger, 2003? p . 47. 
  .1963 سبتمبر 10 في الصادرة ،64 عدد ر  ج ،1963 سبتمبر 08 في مؤرخ ،1963 دستور -2

 الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور إصدار يتضمن ،1976 نوفمبر 22 في مؤرخ ،97-76 رقم أمر -

  .1976 نوفمبر 24 في الصادرة ،94 عدد ر ج الشعبية،

 .1989 مارس 01 في الصادرة 09 عدد ر ج ،1989 فيفري 25 في ؤرخم 18-89 رقم رئاسي مرسوم -
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 الدساتير جسدتها التي الحقوق بين من و ،)1( الحريات و الحقوق في الجنسين بين المساواة

  .)2( السياسية قالحقو يخص فيما التمييز عدم مبدأ الجزائرية

  

 المواطنين كل" :  أنه على 29 المادة نص في )3( الحالي الجزائري الدستور ينص و    

 وأ  العرق أو المولد، إلى سببه يعود تمييز بأي التذرع يمكن ال و القانون، أمام سواسية

  ."اجتماعي أو شخصي خر،آ ظرف أو شرط، أي أو الرأي، أو الجنس

 حق على العبارة بصريح نص الجزائري، الدستور أن المادة هذه خالل من لنا يتضح

 في المساواة فيها بما القانون، أمام الرجل أو المرأة سواء المواطنين جميع بين المساواة

  .السياسية الحقوق

 الحقوق ترقية على الدولة تعمل: "  أنه على الدستور من مكرر 31 المادة تنص كما     

  ". المنتخبة المجالس في تمثيلها حظوظ عبتوسي للمرأة، السياسية

 حق على العبارة بصريح نص الجزائري، الدستور أن المادة هذه خالل من لنا يتضح

 كما  السياسية، الحقوق في التمتع في الرجل أو المرأة سواء المواطنين جميع بين المساواة

 خالل من ذلك و رموقةم مكانة المرأة منح في تتجه الدستوري المؤسس إرادة أن لنا يتبين

  نتخبةالم المجالس في تمثيلها في الرجل لحق مساوي حق في حصولها

  العضوية القوانين في السياسية الحقوق في المساواة بحق االعتراف - ثانيا

 بتفصيل تقوم التشريعية، السلطة عن صادرة نصوص العضوية القوانين تعتبر      

  .تطبيقها كيفية تبين األولى و العامة، بالمبادئ تيتأ األخيرة فهذه الدستورية، القواعد

 صدر المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على الجزائر مصادقة بعد

 بين المساواة حق يكرس هو و )1( 97/07 رقم قانون باالنتخابات متعلق عضوي قانون

                                                            
 من 30 ،29 المادة و ،1976 دستور من 3 ،2 فقرة 39 المادة و ،1963 دستور من 12 المادة نص انظر -1

 .1989 دستور
 .1976 دستور من 58, 42 المادة و ،1963 دستور من 13 المادة نص انظر -2
 .السابق المرجع تمم،الم و المعدل ،1996 دستور -3
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 كل ناخبا يعد" :  أنه على 05 مادته في يقضي الذي و السياسي المجال في الجنسين

 في الحق يعطي بذلك هو و ،..."االقتراع يوم كاملة سنة 18 العمر من بلغ جزائري

  .)2( المرأة و الرجل بين يفرق لم و المجتمع أفراد لكل االنتخاب

  

 تشريعات كل تستثنيها فئات فهناك إطالقه على يكون ال المبدأ هذا تطبيق أن إال     

 عددهم قد و الصحيحة، بالديمقراطية مساسا ذلك يعد ال و نتخاباال حق ممارسة من العالم

  .)3( 97/07 رقم األمر من 07 المادة في الحصر سبيل على االنتخابات قانون

  

 يكون أن وجب الصحيحة الديمقراطية المبادئ عن معبرا االقتراع يكون لكي و    

 لسنة االنتخابات نقانو من 35 المادة عليه نصت ما هذا و شخصي، و سري التصويت

 و بالرأي اإلدالء بعملية بنفسه الناخب يقوم أن الشخصي بالتصويت فالمقصود. 1997

 رقم القانون كان ،97/07 رقم القانون صدور فقبل رسمية، بوثيقة هويته إثبات بعد ذلك

 شخصية على ينص كان أنه من بالرغم العائلي التصويت يجيز ،)4() الملغى( 80/08

 بصفة و كذلك يجوز": أنه على 2 فقرة 51 المادة فتنص ،)5( 30 المادة نص في التصويت

 فيتضح ،"منهم بطلب بالتوكيل التصويت في حقهم ممارسة األسرة أفراد لبعض استثنائية

 يوكل الرجل تتصور أن المعقول غير فمن النساء أنهم األسرة، أفراد لبعض كلمة من لنا

  .عنها نيابة للتصويت المرأة

  

                                                                                                                                                                              
  ر ج االنتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون يتضمن ،1997 مارس 06 في مؤرخ 07-97 رقم أمر -1

 07 في مؤرخ ،04/01 رقم عضوي قانون بموجب المتمم و المعدل ،1997 مارس 06 في الصادرة ،12 عدد

 .2004 فيفري 11 في الصادرة ،9 عدد ر ج ،2004 فيفري
 .31.  ص ،2007 ماي الجزائر، ،16 العدد) ب.ف.م( الجزائر، في االنتخابي النظام ت،وولمت عيسى -2
 .المتمم و المعدل 97/07 رقم أمر من 7 المادة نص انظر -3
 في الصادرة ،44 عدد ر، ج االنتخابات، قانون يتضمن ،1980 أكتوبر 25 في مؤرخ 08- 80 رقم قانون -4

      االنتخابات قانون يتضمن 1989 وتأ 7 في مؤرخ 13-89 رقم انونق بموجب الملغى ،1980 أكتوبر 28

 .1989 أوت 7 في الصادرة ،32 عدد ر، ج
 .السابق المرجع ،)الملغى( االنتخابات، قانون يتضمن الذي ،08-80 رقم قانون من 30 المادة نص انظر -5
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 المرأة جعل إلى أدت بالوكالة بالتصويت تسمح كانت التي القديمة الطريقة هذه إن     

 التصويت هذا أن إال ،)1( مجتمعنا لتقاليد مراعاة ذلك و وصي خالل من رأيها عن تعبر

 أبقى كما ،28 المادة في قانونا عليها المنصوص التصويت شخصية مبدأ مع يتناقض

 التصويت على أبقى الذي 1980 قانون عليه نص ما على 1989 لسنة االنتخابات قانون

 جهة من لكنه منها، العائلة أفراد يعفى الذي النص ألغى إذ للوكالة، أخصه لكنه العائلي،

      :  53 المادة عليه نصت ما هذا و )2( وكالة بال الزوجين بين التصويت أسس أخرى

 صلتها إثبات التصويت عند كنهمايم الذين الزوجة و الزوج التوكيل إجراء من يعفى"

  ."االنتخابية بطاقتهما إلى باإلضافة العائلي دفترها تقديم طريق عن الزوجية

  

 أن يمكن التي الوكاالت عدد فقط خفض أنه إال ،)3( 1990 في 1989 قانون عدل     

  .الزوجين بين التصويت على أبقى و ثالثة، إلى الشخص يستعملها

 التصويت ألغى الذي ،)4( 06-91 قانون بموجب 1989 قانون نم 50 المادة عدلت كما

 المادة نص في ذلك و وكالة بدون و الزوجين بين التصويت على أبقى أنه غير العائلي

 عن الزوجية الرابطة بإثبات اآلخر عن التصويت الزوجين أحد يمكن"  تنص التي ،54/2

  "االنتخابيتين البطاقتين إلى باإلضافة العائلي الدفتر تقديم طريق

  

                                                            
 الدول من المقدمة التقارير في النظر أة،المر ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية المتحدة، األمم -1

 الثانية الدورية التقارير المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من 18 المادة بموجب األطراف

 .29 . ص السابق، المرجع الجزائر، األطراف، للدول
 .48 . ص السابق، المرجع برازة، وهيبة -2
 أوت 07 في المؤرخ ،13- 89 رقم  القانون يتمم و يعدل ،1990 مارس 27 في مؤرخ 06- 90 رقم قانون -3

 .1990 مارس 28 في الصادرة ،13 عدد ر ج االنتخابات، قانون المتضمن ،1989
 أوت 7 في المؤرخ 13-89 رقم القانون يتمم و يعدل ،1991 أفريل 02 في مؤرخ ،06- 91 رقم قانون -4

 قانون أن إلى اإلشارة تجدر 1991 أفريل 03 في الصادرة ،14 عدد ر ج االنتخابات، قانون المتضمن 1989

 13-38 رقم القانون يتمم و يعدل ،1991 أكتوبر 15 في مؤرخ 17-91 رقم قانون بموجب كذلك عدل 1989

  .1991 أكتوبر 16 في الصادرة ،48 عدد رن ج االنتخابات، قانون المتضمن ،1989 أوت 07 في المؤرخ

 .48-47-46 .ص نفسه، المرجع برازة، وهيبة:  جعرا التفاصيل من للمزيد
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 رقم قانون في ذلك و عنها، العدول تم قد الزوجين بين بالوكالة التصويت أن إال     

 التصويت لها يمكن التي الفئات فقط تحدد صراحة، 62 المادة جاءت بحيث 97/07

  .)1( بالوكالة

 لمساواةا مبدأ عليها يقوم أساسيتان ركيزتان الترشح و االنتخاب اعتبار إلى باإلضافة    

 بالحقوق التمتع في المرأة و الرجل بين المساواة مبدأ لقيام منها بد ال أخرى ركيزة هناك

 لذلك و السياسية، األحزاب إلى االنتماء و السياسي النشاط ممارسة حرية هي و السياسية

 باألحزاب المتعلق العضوي القانون المتضمن )2( 97/09 رقم أمر الجزائري المشرع سن

 الرشد سن بلغ جزائرية و جزائري كل يمكن" :  1 فقرة 10 المادة في نص و يةالسياس

  ."سياسي حزب أي في االنخراط االنتخابي

 يقيد تنظيمي أو تشريعي حكم أي يوجد ال الذكر السابقة النصوص خالل فمن     

 لمكفو الترشح و االنتخاب في المرأة حق و للبلد، السياسية الحياة في المرأة مشاركة

 األساسي الوضعي القانون يتضمن الذي ،97/07 رقم العضوي القانون و الدستور بموجب

 المتعلق العضوي القانون المتضمن ،97/09 رقم األمر إلى باإلضافة ،)3( االنتخابات لنظام

  .السياسية باألحزاب
 

                                                            
       المتمم و المعدل باالنتخابات، المتعلق العضوي القانون المتضمن ،97/07 رقم أمر من 62 المادة تنص -1

  : منه يطلب بالوكالة التصويت حق يمارس أن المادة هذه في المبينة الفئات إحدى إلى المنتمي الناخب يمكن" 

  .منازلهم في يعالجون الذين أو/و بالمستشفيات موجودينال المرضى.1

  .العجزة أو الكبير العطب ذو. 2 

  .االقتراع يوم عملهم أماكن المالزمون أو تنقل في هم الذين أو/ و إقامتهم والية خارج يعملون الذين العمال. 3 

  .الخارج في مؤقتا الموجودون المواطنون. 4 

 مصالح و الوطنية الجمارك مستخدمو و المدنية الحماية و الوطني األمن و يالشعب الوطني الجيش أفراد. 5 

 .االقتراع يوم عملهم أماكن المالزمون البلدي، الحرس و السجون
 ر ج السياسية باألحزاب المتعلق العضوي القانون يتضمن ،1997 مارس 06 في مؤرخ ،09-97 رقم أمر -2

 .1997 مارس 06 في الصادرة ،12 عدد
3 - M. Amine Khaled Hartani,  femme et représentation politique en Algérie, op‐cit         

p   . 50,51. 
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 فيما الجنسين بين المساواة بمبدأ يخص فيما االتفاقية، أحكام سايرت الجزائر إذن    

 عليها التصديق قبل حتى المختلفة الدساتير خالل من ذلك و السياسية، الحقوق يخص

  .الدستور ألحكام تنقيحها خالل من النقائص بعض أضافت التصديق بعد و.م.ض.ت.ق.إ

 الرجل لمركز مساوي مركز للمرأة منحت التي العضوية للقوانين إصدارها إلى باإلضافة

 المحلية و الرئاسية االنتخابات، لجميع الترشيح أو االنتخاب في االقتراع حيث من سواء

  .عامة مناصب تقلد أو

 الجنسين بين المساواة بحق نظريا اعترفت المختلفة الجزائرية القوانين أنت نجد هنا فمن

  العملية؟ و التطبيقية الناحية من الحق هذا تجسيد مدى فما السياسية، الحقوق في

  انيــالث رعــالف

  السياسي التمثيل في الجنسين بين المساواة حق جسيدت مدى
 

   )1( الميدان في ذلك يتجسد أن يجب للمرأة، السياسية بالحقوق رسميا االعتراف عند       

 من الجنسين بين المساواة حق يقتصر يعد فلم الدولية، الجهود تحقيقه إلى سعت ما هذا و 

 عليه أكدت ما هذا و الفعلية، المساواة قيقتح ضرورة اعتبرت بل فقط القانونية الناحية

 الدول فألزمت أ، فقرة 2 المادة في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 و  الرجل بين المساواة مبدأ إدماج خالل من المبدأ لهذا العملي التحقيق بكفالة األطراف

  .المختلفة تشريعاتها و الوطنية دساتيرها في المرأة

 أنه نجد الجزائري القانون في الجنسين بين المساواة مبدأ تكريس إلى عدنا ما إذا و

 هو لما مطابق غير النظري الواقع في مجسد هو ما أن إال للمرأة، الحق بهذا اعترف

  :التالية اإلحصائيات خالل من ذلك و )2(العملي الواقع في مجسد

 هذا يومنا إلى االستقالل منذ عرفت ائر،الجز أن نجد الوطني، الشعبي المجلس إلى بالنسبة

 بـ فيه النساء نسبة تقدر كانت ،1963 لسنة المنتخب المجلس ففي منتخبة، مجالس ستة

                                                            
 .141 .ص السابق، المرجع الدولي، القانون و اإلسالمية الشريعة في للمرأة السياسية الحقوق يحياوي، أعمر -1

2 -  Voir : Amnesty international, Algérie, Breifing au comité sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des femmes, op‐cit, p . 25. 
In http://www.amenesty.org 

Voir aussi : Karima Bennoune, op‐cit, p . 389. 



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

125 
 

 ثم ، %3.83 إلى التشريعي المجلس انتخاب عند 1997 سنة في ارتفع ثم % 1.44

 إلى 1987 سنة ارتفعت ثم %1.42 بـ قدرت و 1982 سنة في كثيرا النسبة انخفضت

 بالنسبة أما %6.42 إلى قليال النسبة وصلت ،1977 النتخابات بالنسبة أما %2.37 نسبة

  %.7.48 إلى النسبة فارتفعت 2007 انتخابات إلى

  

 نسب تعتبر و أخرى، إلى سنة من مستقرة غير يجدها النسب لهذه المالحظ إن     

 و 2002 اباتالنتخ بالنسبة أما ،1997 غاية إلى 1963 إلى سنة من خاصة ضئيلة

  .للمنتخبات المئوية النسب فتضاعفت نكرانه، يمكن ال النسائي للتمثيل تقدم نالحظ 2007

  

 بـ تقدر 1977 سنة في النسبة فكانت األمة، مجلس في النسائي التمثيل إلى بالنسبة أما   

 نواب بين من منتخبات 3 و الجمهورية رئيس طرف من تعينهم تم 5 حيث 5.55

 أصبحت و المجلس، أعضاء نصف تجديد تم 2001 سنة في و المحلية بيةالشع المجالس

 %2.77 إلى 2003 سنة تقلصت و تستقر، لم النسبة هذه أن إال ، %4.86 بـ تقدر النسبة

 ازدادت ،2008 سنة إلى بالنسبة أما ،2007 سنة في عليه هو ما على النسبة بقيت و

  .)1( واحد بعضو عددال زاد أي %3.47 بـ تقدر أصبحت أي %1 النسبة

 منذ منتخبات أعضاء نساء األمة مجلس في يوجد ال أنه إليه اإلشارة يمكن ما إن     

 سنة في القرعة طريق عن اخترن اللواتي المنتخبات فالنساء ،2003 لسنة الجزئي التجديد

 غير االقتراع طريق عن فاالنتخاب يستبدلن، لم 2003 في عهدتهن انتهت أو 2000

  .)2( للنساء مناسب غير المباشر

  

                                                            
 السياسيات النساء منتدى في زاي، الزهراء فاطمة ألستاذةا تهاقلأ محاضرة من عليها الحصول تم النسب هذه -1

      2009 الجزائر، ،22 العدد) ب.ف.م( الجزائري، البرلمان في النساء تمثيل عنوان، تحت األمة، بمجلس

 .134،135،136 .ص
2  -Fatima  Zohra  Ait  Zai,  les  Algériennes  dans  les  espaces  politiques,  quelle 

perspectives? (R.A.S.J.E.P)vol x II n°3, Alger, 2003, p . 23. 
Voir aussi  : Fatima Zohra Zai,  les Algériennes dans  l'espace politique entre  la fin d'un 
millénaire et l'aube d'un autre, édition Dar El Gharb, Alger, 2002, p.32. 
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 موقف بسبب تقريبا مستقر عددهن فكان تعيينهم ثم الالتي األعضاء للنساء بالنسبة أما    

 النساء نصف من أكثر ،1997 ففي بالفعل و الجمهورية، رئيس أي التعيين سلطة صاحب

 هل الذي الجمهورية رئيس قبل من تعيينهم تم قد 8 من 5 أي األمة مجلس في األعضاء

  .)1( للبرلمان الثانية الغرفة أعضاء تعيين سلطة

  

 فمن 1997 سنة في المنتخبة المجالس فإن المحلية، الشعبية المجالس يخص فيما أما    

 905 بين من و البلدية، الشعبية المجالس في انتخبت امرأة 75 نجد مترشح 1281 بين

  .منتخبة امرأة 62 نجد الوالئية الشعبية للمجالس مترشح

 بالنسبة هذا و امرأة 147 انتخبت مترشح 3679 بين فمن ،2002 النتخابات بالنسبة أما

 من امرأة 113 فانتخبت الوالئي الشعبي للمجلس بالنسبة أما البلدية، الشعبية المجالس إلى

  .مترشح 2684 بين

  

 1982 عام فمنذ العامة، الوظائف تقلد مستوى على المرأة بوجود يتعلق فيما أما     

 و الدولة وزراء و وزراء، نواب و وزراء مناصب الحكومة في امرأة عشر 17 شغلت

 وزراء نساء 5 دخلت ،2002 حزيران في جرت التي الوزارة تشكيل إعادة عملية منذ

  .)2( المرأة بحالة  و  األسرة بشؤون مكلفة مفوضة وزيرة منهن

 هن و وزيرات 5 إلى من 2008 و 1997 بين الحكومة في األعضاء النساء عدد تتراوح

 للجالية منتدبة وزيرة المرأة، شؤون و لألسرة منتدبة وزيرة االتصال، و الثقافة وزيرة

 فكل العلمين البحث و للتعليم منتدبة وزيرة المالي، لإلصالح منتدبة وزيرة الجزائرية،

 للشؤون وزيرة أو للدفاع، وزيرة مثال نجد فال أنثوية، مناصب تعتبر الوزارية المناصب

      مناصب في النساء نجد بينما عنها، بعيدة الوزارات هذه فتبقى الخارجية، و الداخلية

 ضباط القضائية، المجالس رؤساء الدوائر، رؤساء إلى و الوزارات لهذه كتابعة وظائف و

  .)3( الشرطة

  
                                                            

 .المتمم و المعدل 1996 دستور من 101 المادة نص انظر -1
 .29،30 .ص السابق، المرجع الجزائر، األطراف، الدول من المقدمة التقارير في النظر المتحدة، األمم -2
 .140،141 .ص السابق، المرجع الجزائري، البرلمان في النساء ليتمث زاي، الزهراء فاطمة -3
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 في مثيلهنت فإن متعددة، مهنا دخلن و مختلفة مسؤوليات تولين النساء أن من فبالرغم     

 أن نجد تونس مع الجزائر بالمقارنة و تراجعا، الحاالت بعض في و ركودا يعرف السياسة

 في التونسية المرأة مشاركة في نجاحا حققت التي الدول بين من تعتبر التونسية، الدولة

 فتقدر السياسية، الحياة في متقدمة مكانة التونسية المرأة فتبوأت القرار، صنع مناصب

 مجلس أعضاء من %22.7 و %14 بـ الحكومة أعضاء في يشتغلن الالتي لنساءا نسبة

 من 44 المرتبة بذلك تونس تحتل و %18.6 يتجاوز ال العالمي المعدل بأن علما النواب

  .)1( العالم في دولة 137 بين

  

  الدولي البرلماني االتحاد اقتناها التي اإلحصائيات حسب األوروبي الصعيد على و     

 حوالي مستوى على البرلمان أعضاء من %20 نسبة تمثل البرلمان في المرأة ورحض

    الجمعية أعضاء من %25 من أقل و األوروبي، المجلس في عضو دولة 47 عدد نصف

 مجال في السنوي التمثيل أن اإلحصائيات و النتائج هذه من لنا يتضح. )2( البرلمانية

 العام القبول فرغم بالرجال، مقارنة رمزية و يلةضئ مشاركة يبقى الجزائر، في السياسي

 فقد األصعدة جميع على القرار صنع هيئات في الجنسين بين التوازن تحقيق لضرورة

 في الكبير التحسن رغم و التطبيقية، الناحية من المساواة بين القائمة الفجوة استمرت

 الفعلي التمثيل على كبير رتغيي يطرأ لم القوانين نص في الرجل و  المرأة بين المساواة

 تضمن سريعة معالجة يستلزم مما )3( الجزائر في القرار صنع مستويات أعلى في للمرأة

  .الرجل مع متساوية و فعالة، مشاركة النساء

  

                                                            
 .156 .ص بق،السا المرجع ،تونس في البرلمان في المرأة تمثيل زروق، لييصبال نزيهة -1
      لجزائرا ،22 العدد) ب.ق.م( السياسية الحياة في المرأة) 9( تمثيل في األوروبية التجربة ،ريبإ دييل -2

 161 ،160 .ص
3 - Voir,  Fatima  Zohra  Sai,  les  Algériennes  dans  les  espaces  politique  :  quelles 

perspectives, op‐cit, p . 29. 
Voir aussi ; Imane Hayef Ighilahriz, participation au vote : les limites, (R.A.S.J.E) vol XLI 

n°3, Alger, 2003, p . 45. 
Voir aussi : Yvette Roudy, situation des femmes maghrébines, (R.A.S.J.E.P) vol XLI n°3, 
Alger, 2003, p. 156,158. 
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   الثــالث رعــالف

  السياسي المجال في المرأة حقوق ترقية ضمانات و آليات
  

 على تنص تشريعية قواعد تتطلب ال شخص لكل المضمونة الحقوق أغلب إن      

 أجل من و الفعلي، تطبيقها تضمن مالئمة مؤسسات و إجراءات بل فحسب تطبيقها

 القضاء اتفاقية من 4 المادة أكدت النساء، و الرجال بين العملية المساواة بتحقيق اإلسراع

 مساواةالال دامت ما مقومة خاصة إجراءات بتطبيق المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على

 المساواة تؤكد إذ الشكلية للمساواة الضيق المفهوم من أبعد إلى االتفاقية فذهبت تختف، لم

 ضد التمييز على القضاء لجنة عليه أكدت ما هذا و واحد، آن في المعاملة و الحظوظ في

    أوصت أنها حيث) 05( رقم التوصية بمقتضى ،1988 سنة السابعة دورتها في المرأة

 مازالت تعديلها أو التمييزية القوانين بإلغاء يتعلق فيما هام تقدم إحراز تم قد نكا لئن و"

 التدابير خذأ طريق عن ذلك و تاما تنفيذا االتفاقية تنفيذ إجراءات اتخاذ إلى حاجة هناك

  .)1( "النساء و الرجال بين الفعلية المساواة تعزيز إلى تهدف التي

  

 على أكد الذي ،1995 سنة ببكين المنعقد النساء حول رابعال الدولي المؤتمر أكد كما      

 المناصب في النساء إدماج طريق عن ذلك و الواقع، في المساواة مبدأ تطبيق ضرورة

 شجب و الرجال لنسبة مماثلة ينسب العامة، الوظائف تقلد و االنتخاب و الترشح السياسية،

  .)2( السياسية األحزاب في التمييز أنواع كافة

 مجال في المرأة مكانة لتعزيز القانونية الوسائل و اآلليات و العوامل من العديد اكهن

 نظام نجد المعايير أو اآلليات هذه بين من و القرارات، اتخاذ عملية و  السياسي العمل

 مستوى على سواء السياسية الحياة في النساء مشاركة رفع هو به المقصود و الحصص،

  .الحكومة في المسؤولية مناصب وىمست على أو االنتخابات

 على سواء السياسية الحياة في النساء مشاركة رفع إلى يرميان الحصص من نوعان يوجد

    العمومية اإلدارة أو الحكومة في المسؤولية مناصب مستوى على أو االنتخابات، مستوى

                                                            
 .السابق المرجع الدولي، القانون و اإلسالمية الشريعة في للمرأة السياسية الحقوق يحياوي، أعمر  -1

2 - Nations Unies, quatrième conférence sur les femmes Beijing, op‐cit, p . 2. 



 الجزائري الداخلي القانون على االتفاقية انعكاسات     :  الثاني فصلال

 

129 
 

 تنشئها يالت الحصص ما أو الوطني التشريع يفرضها التي بالحصص إما األمر يتعلق و

  .)1( السياسية األحزاب

  

 نتيجة على التأثير الحصص فرصتها خالل من الوطنية التشريعات تهدف و     

 للنساء، لتخصيصها المقاعد من معينة نسبة أو معين عدد ضمان إلى أي االنتخاب،

 على يحصل التشريعات، على التأثير إلى تهدف السياسية األحزاب تقرها التي الحصص

 األقل على أو النساء من متكونا يكون المرشحين من مميزا عددا أن التأكد مع تيجةالن هذه

  .)2( االنتخابية القوائم في معينا عددا جنس أي يتجاوز ال

  

 جميع على واحد بشكل القانون يفرضها التي الحصص نظام طبقت التي الدول بين من    

  .سياسيا النساء تمثيل حصص ءبإنشا يسمح قانون على نصت بلجيكا نجد البلد أحزاب

 %25 في تتمثل إجبارية حصة يفرض ،1994 ماي 24 في عليه المصادق القانون هذا إن

 تحترم لم إذا انتخابي، موعد كل عند األحزاب قوائم بين من النساء المرشحات من

  .الحصة

 لقد ،محتلة تكون االنتخابية القوائم في للنساء المخصصة األماكن أن على القانون ينص

 النساء عدد أن بما اإلجراء هذا نجاح بمعاينة 1994 خالل المحلية االنتخابات سمحت

 في المنتخبين مجموع من %20 ليبلغ %50 بـ ارتفع قد المحلية المجالس في المنتخبات

  .)3( قبل من % 10 تتعدى ال التمثيل نسب كانت حين

 الترشيحات من %25 حصة يفرض قانون على 1982 عام في فرنسا، صادقت كما

 في التسارع تم أنه غير البلدية، االنتخابات خالل األحزاب تقدمها التي القوائم على السنوية

 القانون هذا أن فيه صرح رأيا الدستوري المجلس أصدر 1982 سبتمبر في و القانون هذا

  .)4( دستوري غير فهو بالتالي و المساواة مبدأ و يتوافق ال

                                                            
 .201 . ص ،2005 مارس، الجزائر، الثامن، العدد) ب.ف.م( آفاق و حقائق البرلمانية المرأة األمة، مجلس -1
 .202 . ص السابق، المرجع نية،البرلما المرأة األمة، مجلس -2
 .212 . ص نفسه، المرجع ،األمة مجلس -3
 .213 . ص المرجع، نفس -4
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 تفيد فقرة منه 3 للمادة 1999 جويلية 8 في الفرنسي الدستور فأضا 1999 سنة في لكن

 على بالنص قام 2000 جوان 06 لـ االنتخابات قانون أن كما االيجابية، للتدابير أخذه

  .)1( جنس كل من %50 بـ الحصص، نظام وحدة التمييزية، المعايير هذه

 في النساء إلدماج خرآ تفضيلي أسلوب أي أو الحصص نظام تبني فإن الجزائر، في أما

 تؤكد الدستور من 31 المادة دامت ما نظرية مشاكل أية يخلق ال الدولة، هيئات مختلف

  .)2( النساء و   الرجال بين الفعلية المساواة

  

 هذه تجسدت و السياسة، في للنساء أحسن تمثيل إرساء على الجزائر عكفت كما    

 الحقوق ترقية على الدولة تعمل":  تنص التي مكرر 31 المادة إضافة في اإلرادة

  .)3("  المنتخبة المجالس في تمثيلها حظوظ بتوسيع للمرأة السياسية

 من يرفع و للمرأة السياسية الحقوق يكرس عضوي قانون مشروع صدور على النص فتم

 أن إال الحصص مبدأ اعتماد طريق عن ذلك و )4( المحلية و النيابية المجالس في تمثيلها

  .)5( أسباب لعدة ذلك بعد يصدر لم قانونال هذا

                                                            
  : انظر 2000 لسنة الفرنسي االنتخابات قانون حول التفاصيل من للمزيد -1

 .70 . ص السابق، المرجع برازة، وهيبة
 .المتمم و المعدل 1996 دستور من 31 المادة نص انظر -2
 بمناسبة:  الدولي البرلماني االتحاد حماية و الديمقراطية، ترقية قسم مديرة شانقنق، مارتن:  سيدةال تقول -3

    :  موضوعه كان الذي للتنمية المتحدة األمم برنامج مع دولي منتدى الجزائري، بالبرلمان األمة مجلس تنظيم

 =للجزائر بالنسبة الحال هي و كثيرة بلدان في تتغير األمور إن" : "...األمة بمجلس السياسيات، النساء منتدى" 

 .السياسة في المرأة إشراك أهدافه من يجعل ألنه االرتياح على يبعث الجزائر في األخير الدستوري فالتعديل= 

 في موجودتان الحركية و الرغبة هذه أن عتقدأ و بالنتائج، يأتي الذي األساسي المحرك هي التغيير في الرغبة إن

  ."...الجزائر

 على اليوم الجزائر كفتع..: " اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ممثلة البي-نغوداغ ميد إيشاني السيدة لتقو كما

  ..."مكرر 31 المادة إضافة في اإلرادة هذه تجسدت و السياسة، في للنساء أحسن تمثيل إرساء

 .128 ،126 .ص ابق،الس المرجع األمة، بمجلس السياسيات النساء منتدى األمة، مجلس:  انظر
4 -  Voir  l'article publie par R.N, vers plus de  femme dans  les assemblées, élus,  in :  le 

Quotidien d'ORAN, 9 mars, 2009. 
 في المحاصصة مبدأ اعتماد إلى انتهت و عملها، أنهت اللجنة أن بالرغم"...  : لحياني عثمان الصحفي يقول -5

 المفترضة العراقيل حول الكواليس في يدور صامتا نقاشا أن إال الحكومة، لدى ديباجته تأودع الذي المشروع
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 واقع يفرضها ملحة ضرورة اليوم أصبح السياسية الحياة في المرأة مشاركة إن    

 تسعى الذي الديمقراطي النهج مصداقية على الحفاظ دعم إلى الحاجة تحتمها و   التطور

 انشغاال ذاته بالوقت و حقيقة اليوم أصبح التوجه هذا أن و خاصة تحقيقه، إلى الدول

  .الدولية المجموعة نشاطات رزنامة بتصدر عالميا

 التي القرارات في للتدخل متزنة قدرة لهن يمنح منه بد ال درب النساء تمثيل أن كما    

 أن ندرك أن ينبغي لذا أمتهن، أخيرا و مجتمعهن و عائالتهن حياة و حياتهن على تؤثر

 عليها المصادق القوانين و السياسية لقراراتا يخدم لكي لكن بالعدد، يتعلق ال األمر

 على ممثلة نساء و رجال المجتمع، شرائح جميع تكون أن المهم من المجتمع كل مصلحة

   .المستويات جميع

 الحقوق يخص فيما الجنسين بين المساواة مبدأ حققت التي الدول بين من الجزائر تعتبر إذا

 جميع على القضاء اتفاقية عليها نصت ما تساير قد تكون بذلك فهي للمرأة، السياسية

  .المرأة ضد التمييز أشكال

    

                                                                                                                                                                              

 المناطق غالبية على االجتماعية التقاليد إلى االحتكام و األعراف سيطرة إلى بالنظر القانون هذا تصنيف نأبش

  " ...السياسية و األساسية القوانين على التقاليد هذا تفوق و الجزائر، في

    2010 مارس 08 االنتخابية،" المحاصصة أبواب على الجزائر نساء" بعنوان الخبر جريدة في منشور لمقا

  .18.  ص
Voir aussi : Malika.L.B, la femme et la chose politique, changer les mentalités d'abord, 

Ou une question…, le Jeune indépendant 8 mars 2008. 
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  : خاتمة
 باعتبارها المرأة بحقوق تهتم المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية إن     

 المساواة مبدأ يكرس االتفاقية مضمون و للحياة المحركة و الباعثة القوة و المجتمع نصف

  االجتماعية و االقتصادية و السياسية الميادين، جميع في المرأة و الرجل بين الحقوق في

  .القانونية كذا و الثقافية و

  

 من ذلك و المرأة، ضد التمييز أشكال جميع بشجب األطراف الدول تلزم فاالتفاقية     

          األخرى التشريعات كذا و الوطنية دساتيرها في الجنسين بين المساواة مبدأ إدماج خالل

 سواء المرأة ضد تمييز كل حظر و المرأة، حقوق ينتهك من كل على جزاءات تفرض و

 التي القائمة الممارسات و األعراف و األنظمة و القوانين و األحكام جميع إلغاء أو بتعديل

  .الوطنية المحاكم طريق عن للمرأة القانونية الحماية إقرار و المرأة ضد تمييزا تشكل

 نسينالج بين المساواة األطراف الدول على االتفاقية فرضتها التي االلتزامات بين من و

 االنتخابات جميع في التصويت في حقها خالل من ذلك و السياسية الحقوق يخص فيما

  .العامة الوظائف تقلد و الترشح في حقها كذا و العام باالقتراع أعضائها ينتخب التي

 حق و بالتعليم التحاقها حيث من الرجل مع متكافئة فرص للمرأة يتاح أن يجب كما

   األجر و التوظيف فرص في التمييز عدم على و للرجل قررةالم البرامج نفس اختيارها

 كذلك االتفاقية ألزمت كما األمومة، و الزواج حالي في االجتماعية العمل ضمانات على و

 الجنسية بمنح يتعلق فيما الرجل لحق مساويا حقا للمرأة األطراف الدول منح على

  .ألطفالها

  

   األسرة حياة إطار في متساوية مسؤوليات من رأةالم و للرجل ما على االتفاقية ترتكز و

 الوالدين لتمكين األطفال رعاية مرافق السيما و اجتماعية خدمات إلى الحاجة تبرز هي و

 عدم إلى تدعو أنها إلى فضال العمل، مسؤوليات بين و األسرية التزاماتها بين الجمع من

 بتنظيم المتعلقة الخدمات ذلك في بما الصحية، الخدمات تقديم عند المرأة ضد التمييز

 أنواع سائر و العقود إبرام في الرجل ألهلية مماثلة قانونية أهلية منحها إلى و األسرة،

  .الصكوك
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 يسهر المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة في تمثل دولي جهاز االتفاقية وضعت و     

 تقديم خالل من ذلك و تفاقية،اال بأحكام األطراف الدول التزام مدى تنفيذ و متابعة على

 بعد و الميادين جميع في المرأة أوضاع و حالة فيها تصف دورية تقارير األطراف الدول

 حول األطراف الدول لجميع مقترحات و توصيات بإصدار اللجنة تقوم التقارير فحص

  .االتفاقية بمقتضى التزاماتها ألداء اتخاذها يمكن التي الخاصة اإلجراءات

  

 التشريعية منظومتها تتماشى أن أجل من االتفاقية على بمصادقتها الجزائر سعت قد و    

 الجزائر أن إال المرأة، حقوق حماية و ترقية بخصوص الدولية المعايير و الضوابط مع

 هذا أن غير الداخلية، قوانينها مع أحاكمها تتعارض التي االتفاقية بنود بعض على تحفظت

 مما االتفاقية، غرض و بهدف يمس المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة اعتبرته التحفظ

 على تعديالت إدخال خالل من ذلك و التحفظات، هذه مراجعة إلى بالجزائر أدى

 على تسمو عليها المصادق الدولية المعاهدات كون االتفاقية مع تتماشى ال التي التشريعات

  .الداخلي القانون على األسبقية لها و القانون،

  

 قام االتفاقية يخص فيما الجزائر التزامات مع الداخلية القوانين تكييف أجل من و   

 حقوق حماية ضمان إلى ترمي التي اإلجراءات من مجموعة باتخاذ الجزائري المشرع

 في النظر إعادة تم أنه حيث الشأن، هذا في المتخذة الدولية المعايير مع تماشيا المرأة

 و الرجل بين المساواة مبدأ مع تتعارض التي النقص مواطن تداركل القوانين من مجموعة

 رقم أمر بموجب 86- 70 رقم الجنسية قانون أحكام مراجعة تم فقد الحقوق، في المرأة

 للتعديل وفقا 6 المادة أصبحت و ألوالدها جنسيتها منح للمرأة يجيز ال كان الذي 01- 05

 أم و جزائري أب من المولود الولد جزائريا يعتبر" :  يلي ما على ينص الجديد

  .م.ض.ت.ق االتفاقية، من 9 المادة من 2 الفقرة أحكام عليه نصت ما هذا و. "جزائرية

 ترقية أجل من ذلك و ،02-05 رقم أمر بموجب 11-84 رقم األسرة قانون تعديل تم كما

 في هاحقوق تعزيز خالل من الخصوص وجه على المرأة وضعية و عموما العائلية الخلية

 بين الواجبات و الحقوق في التوازن استعادة أجل من و المواطنة، في و المساواة،

 قانون من 7 المادة نص في الزوجين لكال بالنسبة الزواج سن توحيد تم فقد الزوجين،

 في المرأة حق توسيع تم كما م.ض.ت.ق.إ من 2 فقرة 16 المادة نص مع تماشيا األسرة
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 حق المرأة منح تم أنه إلى باإلضافة الخلع، و التطليق من كل في الزوجية، الرابطة فك

  .القصر أوالدها على الوالية

 جميع على القضاء اتفاقية عليه نصت لما وفقا تعدل لم األسرة قانون مواد بعض أن إال

 ذلك و المرأة، ميراث مسالة و الزوجات، تعدد مسالة في مثال المرأة، ضد التمييز أشكال

  .الجزائري للمجتمع الثقافية بالخصوصيات المساس عدم اجل من

 الذي التعديل خالل من ذلك و السياسية، الحقوق مجال في المرأة مشاركة تفعيل تم كما

 السياسية الحقوق ترقية على تقر التي مكرر 31 المادة بإضافة الدستور على أجري

 تمثيل فتوسيع بة،المنتخ المجالس في تمثيلها حظوظ توسيع طريق عن ذلك و للمرأة،

   الدستور مبادئ يعزز ازدهارها تعوق التي العقبات إزالة و المنتخبة المجالس في المرأة

 المرأة حقوق حماية على الجزائرية الدولة حرص أكثر يجسد و روحه مع يتماشى و

  .المجتمع نصف باعتبارها

 المعايير و الضوابط معتدريجيا   القانونية منظومتها تتماشى بأن الجزائر التزمت بهذا و

 أن القول يمكننا بهذا و وبالضبط مع االتفاقية المرأة، حقوق ترقية بخصوص الدولية

 القانون يحرص كما األصعدة، كافة على حقوقها المرأة إعطاء إلى تدريجيا تسعى الجزائر

 ةالحيا ميادين من ميدان أي في المرأة و الرجل بين تمييز أي وجود عدم على الجزائري

  .الواجبات و الحقوق في التامة بالمساواة تمتعها على و

  

قامت  ألنهابعض التحفظات التي تحفظت عليها تسحب  أنالجزائر استطاعت  أنكما     

 القوانين حتىالدستور يبقى دائما أسمى على  ن، ال1996دستور  ودستورها وهبتعديل 

  .عاهدة والدستور يعدل هذا األخيروفي حالة وجود تعارض بين المعلى المعاهدات الدولية 

  

الجزائر بقيت متحفظة على بعض  أنقيامنا بالبحث وجدنا  أثناءالحظناه  ما أن إال    

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  تحفظات تمس  ةالمواد التي اعتبرتها اتفاقي

 أنترى هل  فيا وذلك رغم التعديل الذي طرا على الدستور،  بهدف وغرض االتفاقية

 لمرأةلالتي تحفظت عليها وتكون  تجميع التحفظاالدولة الجزائرية ستقوم بسحب 

، وهل مع الرجل وفقا لما نصت عليه االتفاقيةالجزائرية نفس الحقوق في كافة المجاالت 

المادة  أنخاصة الخصوصيات االجتماعية والدينية  للمجتمع الجزائري  الجزائر ستراعي
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دين الدولة  اإلسالم أنتنص  صراحة على  المعدل والمتمم 1996 تورالثانية من الدس

 .الجزائرية 
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  المــراجع قــائمة

  : العربية باللغة -أوال

  : الكريم القرآن -1

 : كتب -2

 الدولي القضائي االختصاص الجزائري، الخاص الدولي القانون ،بلقاسم أعراب -1

  .2003 الجزائر، ،)ن.د.د( الثانية، الطبعة الجزائرية، الجنسية

  .1999 بيروت، لجامعية،ا الدار العام، الدولي القانون في الوسيط ،محمد المجذوب -2

 الحقوقية الحلبي منشورات السادسة، الطبعة العام، الدولي القانون ،محمد المجذوب -3

  .2007 لبنان،

 الجزء الطالق و الزواج الجزائري، األسرة قانون شرح في الوجيز ،العربي بلحاج -4

  .2005 الجزائر،) ج.م.د( الرابعة، الطبعة األول،

) ن.د.د( الجديدة التعديالت ظل في الجزائرية الجنسية ،يعوني الدخ و جليلة عياد بن -5

  .2009 الجزائر،

) ج.م.د( الثانية، الطبعة األول، الجزء العام، الدولي القانون مبادئ ،محمد بوسلطان -6

  .2005 الجزائر،

 الحماية و المساواة بين الجزائري العمل تشريع في العاملة المرأة ،اهللا عطا تاج -7

  .2006 الجزائر، ،)ج.م.د( مقارنة، دراسة نونية،القا

 الثانية الطبعة األساسية، حرياته و اإلنسان حقوق في الوجيز ،غازي صباريني حسن -8

  .1997 عمان، الثقافة، دار

       اإلسالمية الشريعة و الدولية االتفاقيات بين المرأة حقوق ،فهمي مصطفى خالد -9

  .2007 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،)رنةمقا دراسة( الوضعي التشريع و

 دار الثالثة، الطبعة الجزائري األسرة قانون في الطالق و الزواج ، العزيز عبد سعد - 10

  .1996 الجزائر، هومة،



137 
 

 الطالق و الزواج أحكام الجديد، ثوبه في الجزائري األسرة قانون ، العزيز عبد سعد - 11

  .2007 الجزائر، ،هومة دار التعديل، بعد

 اإلسالمية الشريعة و العام الدولي القانون في المرأة حقوق ،محمود الغني عبد - 12

  .1991 القاهرة، العربية، النهضة دار األولى، الطبعة

        المرأة" اإلنسان، حقوق من المعاصر الدولي القانون موقف ،علوان الكريم عبد - 13

  ).ن.ت.د( األردن، اليونيسف، مكتب ،"بالرجل مساواتها و

 الثالث الجزء اإلنسان حقوق العام، الدولي القانون في الوسيط ،علوان الكريم عبد - 14

  .2006 األردن، التوزيع، و للنشر الثقافة دار األولى، الطبعة

 الشروط الشكلية الشروط اإلبرام، الدولية، المعاهدات في الوسيط ،إبراهيم علي - 15

  .1995 مصر، العربية، النهضة دار التفسير، و التطبيق و أثار و البطالن عية،الموضو

 المعارف منشأة الثانية الطبعة العام، الدولي القانون ،الهيف أبو صادق علي - 16

  .1995 إلسكندرية،ا

 الثالثة الطبعة الجزائري، الخاص الدولي القانون في مذكرات ،سليمان علي علي - 17

  .1991 الجزائر، ،)ج.م.د(

 الحقوق" اإلنسان لحقوق الدولي القانون موسى، خليل محمد ،علوان يوسف محمد - 18

  .2007 األردن، الثقافة، دار األولى، الطبعة الثاني، الجزء ،"المحمية

  اإلقليمية و العالمية الوثائق حول دراسات ،آخرون و بسيوني شريف محمود - 19

  .1989 ،)ن.د.د( للماليين، العلم دار األولى، الطبعة

      العاملة القوى في العربية المرأة مشاركة العمل، و العربية المرأة ،عوام هنري - 20

 بيروت) م.و.د.م( الثانية لطبعةا ،15 العربي الكتب سلسلة التنمية، عملية في دورها و

2004.  

 مصر الجامعي، الفكر دار اإلنسان، حقوق و الطفل و المرأة ،بندق أنور وائل - 21

  ).ن.ت.د(

 الطبعة الداخلي، القانون و الدولي القانون في اإلنسان حقوق حماية ، نورة يحياوي - 22

  .2006 الجزائر، هومة، دار الثانية،
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 : امعيةالج مذكرات و رسائل -3

  : رسائل -أ  

 الشريعة و الوضعية القوانين في العامة الوظائف تولي في المساواة ،حمود حمبلي -1

 الجزائر جامعة القانون، في دولة دكتوراه درجة على للحصول مقدمة رسالة اإلسالمية،

1992.1993.  
 الجزائري يعالتشر و الدولي القانون في المرأة و الرجل بين المساواة ،أعمر يحياوي -2

        معمري مولود جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في الدكتوراه درجة لنيل رسالة

  .2007 وزو، تيزي

  : مذكرات -ب 

 لحقوق الدولية باالتفاقيات مقارنة الجزائري التشريع في المرأة مواطنة ،وهيبة برازة -1 

 الحقوق كلية الدولة، تحوالت عفر القانون، في الماجستير درجة لنيل مذكرة اإلنسان،

  .2005- 2004 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة

 شهادة لنيل مذكرة اإلنسان، حقوق حماية في المتحدة األمم إسهامات ،أونيسة داودي -2 

 مولود جامعة الحقوق، كلية اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون، في الماجستير

  .2005 وزو، تيزي معمري،

 اتفاقيات مع مقارنة الجزائرية التشريعات في المرأة حقوق حماية ،سرور طالبي -3 

         الدولي القانون في الماجستير شهادة لنيل بحث -العادية الظروف-اإلنسان حقوق

  .2000- 1999 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية الدولية، العالقات و

 لنيل مذكرة الجزائري، األسرة قانون في للمرأة القانوني المركز ،لمين محمد لوعيل -4 

 الجزائر جامعة الحقوق، كلية مسؤولية، و عقود فرع القانون، في الماجستير شهادة

2000.  

 الدولية المعاهدات مجال في الجزائرية الممارسة الممارسة ،الكريم عبد مختاري -5 

 الدولي القانوني عفر القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،1996 دستور ضوء على

  .2004-2003 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة ، الحقوق كلية اإلنسان، لحقوق
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 شهادة لنيل مذكرة اإلنسان، حقوق عالمية و الثقافية الخصوصيات ،علي معزوز -6

 العلوم و الحقوق كلية اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع الحقوق، في الماجستير

  .2005- 2004 داس،بومر جامعة التجارية،

 الماجستير شهادة لنيل مذكرة اإلنسان، لحقوق الدولي القانون في التحفظ ،نادية مومو -7

 وزو تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون فرع القانون، في

2003-2004.  

  يالدول القانون و اإلسالمية الشريعة في للمرأة السياسية الحقوق ،أعمر يحياوي -8

 جامعة اإلنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة

  .2000 وزو، تيزي معمري، مولود

  : مقاالت -4

       الدراسات مجلة المواطنة، و المرأة" مسعود حاسي قضية" ،دليلة حربال أعمران -1

  .)68-37.ص ص( ،2006 الجزائر، ،22/23 العدد ،االجتماعي النقد و

 األسمرية الجامعة مجلة اإلنساني، الدولي القانون في المرأة ،إبراهيم محمد األصبعي -2

  ).285- 257.ص ص( ،2004 الليبية، الجماهيرية ،04 العدد

 البرلماني الفكر مجلة تونس، في البرلمان في المرأة تمثيل ،نزيهة زروق البصيلي -3

 .)158- 152.ص ص( ،2009 الجزائر، ،22 العدد

 الفكر مجلة الجزائري، البرلمان في المرأة تمثيل ،الزهراء فاطمة ساعي آيت -4

  .)146- 130.ص ص( ،2009 الجزائر، ،22 العدد  البرلماني

 المجلة الوضعي، القانون مصادر من اإلسالمية الشريعة مكانة ،حليمة حمودي آيت -5

        2001 الجزائر، ،03 عددال ،السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم الجزائرية

 .)141- 123.ص ص(

 الفكر مجلة السياسية، الحياة في المرأة تمثيل في األوروبية التجربة يرليدي،بإ -6

  .)165- 159.ص ص( الجزائر، ،22 العدد ،البرلماني
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        الحقوق مجلة الدولية، المعاهدات ورقابة الدستوري المجلس ،إبراهيم داود بن -7

          2008 جوان، الجلفة، عاشور، زيان الجامعي المركز ،01 العدد ،اإلنسانية العلوم و

 .)118- 109.ص- ص(

 11-84 رقم القانون في التطبيق و النظرية بين القانونية اإلشكاالت ،الفتاح عبد تقية -8

 ةالسياسي و االقتصادية و القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ،)الجزائري األسرة تشريع(

  .)22, 9 . ص( ،2003 الجزائر، ،02 العدد

 المجلة األسرة، قانون من 54 المادة تفسير في االيجابي الدور ،زكية و حميد تشوار -9

       ،2003 الجزائر، ،02 العدد ،السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم الجزائرية

 ).21, 9 . ص(

 16 العدد ،البرلماني الفكر مجلة زائر،الج في االنتخابي النظام ،عيسى تولموت - 10

  ). 42, 22 . ص( ،2007 ماي 20 الجزائر،

 بالقضايا يتعلق فيما األول الدستوري المجلس قرار حول تأمالت" المجيد، عبد جبار - 11

 السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الدولية، بالمعاهدات المترابطة

  .)41,166.ص-ص( ائر،الجز ،01 العدد

 الفكر مجلة ،2008 لسنة الدستوري التعديل في قانونية قراءة ،ميلود حمامي - 12

 ).50- 32.ص-ص( ،2009 الجزائر، ،23 العدد البرلماني

 مجلة المحاماة، مجلة اإلنسان، لحقوق الدولية المواثيق و الجزائر ،حبيب خداش - 13

  .)112- 62. ص- ص( ،2004 ،01 العدد وزو، تيزي ،المحامين منظمة من تصدر

 جميع على القضاء اتفاقية تطبيق على العربية البلدان تحفظات واقع ،ندى خليفة - 14

  ).100- 68.ص- ص( النشر، تاريخ دون لبنان، المرأة، ضد التمييز أشكال

    2002 دمشق، المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ،موسى دعد - 15

  : الموقع ىعل منشور مقال
http://www.maaber.org./esa/a/al‐dail‐mum html. 

 الجزائرية المجلة الجزائري، التشريع في للزوجين المالي النظام ،هجيرة دنوني - 16

                1994 الجزائر، ،01 العدد ،السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم

 .)512- 499.ص- ص(
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 القانوني النظام في اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات نشر" ،عمار رزيق - 17

 2000 جوان، قسنطينة، منثوري، جامعة ،13 العدد ،اإلنسانية العلوم مجلة الجزائري،

  .)115- 105.ص‐ص(

 تصدر مجلة المحاماة ةمجل األسرة، قانون تعديل في الجديد دراسة ،عمر صدوق - 18

 ).19- 07.ص‐ص( ،2007 مارس، ،5 العدد وزو، تيزي ناحية المحامين منظمة عن

 الجزائرية المجلة المتغير، و الثابت بين الجزائري األسرة قانون ،إدريس فاضلي - 19

                  1998 الجزائر، ،04 العدد ،السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم

 .)412- 396.ص- ص(

 الجامعة مجلة الدولي، القانون في العامة المرأة مركز ،أحمودة سليمان فرج - 20

 ).258- 257.ص- ص( ،2004 الليبية، الجماهيرية ،04 العدد ،األسمرية

 التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية لتطبيق البرلمانية الضمانات ،األمة مجلس - 21

  ).188- 166.ص ص( ،2005 ،08 العدد ،البرلماني الفكر مجلة المرأة، ضد

 08 العدد ،البرلماني الفكر مجلة آفاق، و حقائق البرلمانية المرأة ،األمة مجلس - 22

  ).212-190.ص ص( ،2005 مارس

 القسم اإلنسان، لحقوق الدولية االتفاقيات من التحلل بنود" ،علوان يوسف محمد - 23

   1985 الكويت، ،09 السنة ،04 و 01 ددالع ،الكويتية الحقوق مجلة الثاني، و األول

 ).140- 121.ص ص(

 في الظل تقارير المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ، ربيعة ناصري 24‐

 المتحدة األمم ،)اإلسكوا( آسيا لغربي االجتماعية و االقتصادية اللجنة العربية، لدانالب

  )19- 19(.ص ،2007 نيويورك،

 الجزائرية المجلة المعاصرة، و األصالة بين الجزائرية األسرة ،الرحمن عبد هرنان -25

                  1994 الجزائر، ،2 العدد ،السياسية و االقتصادية و القانونية للعلوم

 ).626- 462.ص ص(
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 : القانونية النصوص -5

  : سيةيالتأس النصوص -أ

 سبتمبر 10 في الصادرة ،04 عدد ر ج ،1963 ديسمبر 8 في مؤرخ 1963 دستور -1

1963.  

 ر ج 1976 نوفمبر 22 في مؤرخ 97-76 رقم أمر بموجب الصادر ،1976 دستور -2

  .1976 نوفمبر 24 في الصادرة ،94 عدد

 مؤرخ ،18- 89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر ،1989 فيفري 23 دستور -3

  .1989 مارس 01 في الصادرة 09 عدد ر ج ،1989 فيفري 28 في

 مؤرخ 438- 96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر ،1996 نوفمبر 28 دستور -4

 بموجب المعدل 1996 ديسمبر 8 في الصادرة 76 عدد ر ،ج1996 ديسمبر 07 في

 أفريل 14 في الصادرة 25 عدد ر ج ،2002 أفريل 10 في مؤرخ 03- 02 رقم القانون

 15المؤرخفي 09-08 2008 رقم قانون بموجب المتمم و المعدل ،2002

  .2008/نوفمبر/16الصادرة في 63 عدد.ر ،ج2008نوفمبر

  : ةـدولي اتـاتفاقي-ب

  .1975 لسنة الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام و المتحدة، األمم ميثاق -1

 انضمت ،1960 لسنة التعليم مجال في التمييز بمكافحة المتعلقة اليونسكو اتفاقية -2

 87 عدد ر ج ،15/10/1968 في مؤرخ ،68/581 رقم أمر بموجب إليها، الجزائر

  .25/10/1968 في الصادرة

 بموجب بتحفظ الجزائر إليها انضمت ،1969 لسنة المعاهدات لقانون فينا اتفاقية -3

                  42 عدد ر ج ،13/10/1987 في مؤرخ 87/222 رقم مرسوم

  .14/10/1987 في الصادرة
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 الجزائر انضمت ،1979لسنة المرأة ضد التمييز أشكال جميع لىع القضاء اتفاقية -4

 عدد ر ج ،22/01/1996 في مؤرخ ،96/51 رقم رئاسي مرسوم بموجب بتحفظ إليها

  .24/01/1996 في الصادرة    06

 مرسوم بموجب الجزائر عليه صادقت ،1952 ةللمرأة لسن السياسية الحقوق اتفاقية -5

 في الصادرة 26 عدد ر ج ،19/04/2004 في مؤرخ ،04/126 رقم رئاسي

25/04/2004.  

  : تشريعية نصوص -ج

 الجنسية قانون يتضمن ،1970 سنة ديسمبر 15 في مؤرخ 86-70 رقم أمر -1

 بموجب المتمم و المعدل ،1970 ديسمبر 18 في الصادرة ،105 عدد ر ج الجزائري

 فيفري 27 في درةالصا ،15 عدد ر ج ،2005 فيفري 27 في مؤرخ ،01-05 رقم األمر

2005.  

     المعدل المدني، القانون يتضمن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ 58- 75 رقم أمر -2

  .1975 سبتمبر 30 في الصادرة ،78 عدد ر ج المتمم، و

 ر ج االنتخابات، قانون يتضمن ،1980 أكتوبر 25 في مؤرخ 08-80 رقم قانون -3

  ).ملغى( 1980 أكتوبر 28 في الصادرة 44 عدد

 ر ج الجزائري األسرة قانون يتضمن ،1984 يونيو 9 في مؤرخ 11- 84 رقم قانون -4

 02-05 رقم األمر بموجب المتمم و المعدل ،1984 جويلية 31 في الصادرة ،31 عدد

  .2005 فيفري 27 في الصادرة ،15 عدد ر ج ،2005 فيفري 27 في مؤرخ

 عدد ر ج االنتخابات، نقانو يتضمن 1989 أوت 7 في مؤرخ 13-89 رقم قانون -5

  .1989 أوت 7 في الصادرة ،32

 13- 89 رقم القانون يتمم و يعدل ،1990 مارس 27 في مؤرخ 06- 90 رقم قانون -6

                13 عدد ر ج االنتخابات، قانون المتضمن 1989 أوت 07 في المؤرخ

  .1990 مارس 28 في الصادرة

 13-89 رقم القانون يتمم و يعدل 1991 أفريل 02 في مؤرخ 06-91 رقم قانون -7

            14 عدد ر ج االنتخابات، قانون المتضمن ،1989 أوت 07 في المؤرخ

  .1991 أفريل 03 في الصادرة
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 13-89 رقم القانون يتمم و يعدل ،1991 أكتوبر 15 في مؤرخ ،17- 91 رقم قانون -8

             48 ددع ر ج االنتخابات، قانون المتضمن 1989 أوت 07 في مؤرخ

  .1991 أكتوبر 16 في الصادرة

 المتعلق العضوي القانون يتضمن ،1997 مارس 06 في مؤرخ ،07-97 رقم أمر -9

 بموجب المتمم و المعدل ،1997 مارس 06 في الصادرة 12 عدد ر ج االنتخابات، بنظام

        09 عدد ر ج ،2004 فيفري 07 في مؤرخ 04/01 رقم العضوي القانون

  .2004 فيفري 11 في الصادرة

 المتعلق العضوي القانون يتضمن ،1997 مارس 06 في مؤرخ ،09-97 رقم أمر - 10

  .1997 مارس 06 في الصادرة ،12 عدد ر ج السياسية، باألحزاب

  : تنظيمية نصوص -د

 اختصاصات يتضمن ،1990 نوفمبر 10 في مؤرخ ،359- 90 رقم رئاسي مرسوم -1

  ).الملغى( 1990 نوفمبر 21 في الصادرة ،50 عدد ر ج ،الخارجية الشؤون وزير

 اختصاصات يتضمن ،2002 نوفمبر 26 في مؤرخ ،403- 02 رقم رئاسي مرسوم -2

  .2002 ديسمبر 01 في الصادرة ،39 عدد ر ج الخارجية، الشؤون ارةوز

  : قرارات -هـ

  ا برقابة يتعلق ،1989 أوت 20 في مؤرخ 01 رقم الدستوري المجلس قرار -1

  .1989 أوت 30 في الصادرة 36 عدد ر ج النتخابات،

  

  :قرارات قضائية- ر

 18/07/2000 بتاريخ الشخصية، األحوال غرفة العليا، المحكمة عن الصادر قرار -2

 سنة العليا المحكمة النشر، و المستندات قسم القضائية، المجلة ،249128 رقم ملف

  )149-145.ص ص( ،2003

 ،141262 رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة العليا، محكمةال على الصادر قرار -3

        1998 األول، العدد العليا، المحكمة النشر، و المستندات قسم القضائية، المجلة

  ).123- 121.ص ص(
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  : ائقـوث -6

       الثالثة االستثنائية للدورة المخصصة الجامعة اللجنة تقرير تقرير المتحدة، األمم -1

 القرن في السالم و الجنسين بين المساواة 2000 عام المرأة( العامة للجمعية العشرين و

          2000 نيويورك،) A/S23/10/Rev.1( 3 رقم الملحق) العشرين و الحادي

  ).54-1.ص ص(

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على تحفظات الدولية، العفو منظمة -2

 على انظر افريقيا، شمال و األوسط الشرق في العنف من المرأة حماية تفويض المرأة،

  http://www.amnesty.org:                                                 الموقع

 الختامية التعليقات الثالثون، و الثانية الدورة المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة -3

  ).8- 1.ص ص( ،2005 يناير 28-10 الجزائر،

 التقارير في النظر المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية المتحدة، ألمما -4

 للدول الثانية الدورية التقارير االتفاقية، من 18 المادة بموجب األطراف الدول من المقدمة

  ).91-1.ص ص( ،CEDAW/C/D2A/2، 2003 الجزائر، األطراف،

 لحقوق العالمي اإلعالن اإلنسان، حقوق حماية و لترقية االستشارية الوطنية اللجنة -5

  .2004 ديسمبر المدرسية، للمطبوعات الوطني الديوان اإلنسان،

  : الصحفية المقاالت -7

        الخبر جريدة االنتخابية، المحاصصة أبواب على الجزائر نساء" ،الحياني عثمان -1

 .18.ص ،2010 مارس 08

  : الفرنسية باللغة:  ثانيا

I. OUVRAGES : 

1‐  Combarcau  Jean  et  Sure  Serge,  droit  international  public  2eme 
édition Montchrestien, Paris, 1995. 
2‐ David Rauzié, Droit international public, 16eme édition; Dallez, Paris 
2001. 
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3‐  Frédéric  Sudre,  droit  international  et  européen  des  droits  de 
l'homme,  2eme  édition,les  Presses  Universitaires  de  France,  Paris, 
1995. 
4‐ Nouredine Saadi,  la femme et  la  loi en Algérie, édition Bouchene 
Collection  dirigé par Merniss Fatima, (S.M.E), 1991. 
5‐ Zai Fatima Zohra, les algériennes dans les espaces politiques entre 
la fin d'un millénaire et l'aube d'un autre, édition Dar El Gharb, Alger 
2002. 

 

II. Mémoire : 

1‐ SAHEB HAKIM, Statut de la femme en Algérie et droit international 
mémoire  pour  l'obtention  du  Magister  en  droit  spécialité  droit 
international et relation international, Université Mouloud Mammeri 
Faculté de droit, 2005. 

III. Articles : 

1‐ Ait Zai Fatima Zohra,  les Algériennes dans  les espaces politiques 
quel  perspectives,  Revue.  Algérienne  des  sciences  juridique 
économique et politiques, volume n°3 Alger, 2003, (pp.41‐30). 
2‐ Ahooja Patel Krishna, "les droit de  la femme", droit  international 
bilan  et  perspectives  (S/D) Mohamed  Bedjaoui,  édition  A,  Pedome 
tome 2, Paris, 1991, (pp.1153‐1171). 
3‐ Benjaballah Souad,  la problématique dune définition du mariage 
(dans  le code de  la  famille algérien), Revue Algérienne des sciences 
juridiques  économiques  et  politique,  Volume  n°  3,  Alger,  2001     
(pp.9‐16). 
4‐  Bennoune  Karima,  le  pacte  international  relatif  au  droit 
économique  social  et  culturel  comme  outil  de  lutte  contre  la 
discrimination  à  l'égard  des  femmes  :  considération  générales  et 
étude  de  cas  sur  l'Algérie,  Revue  internationale  de  science  social 
n°184, 2005, (pp.385‐403). In : 
http://www.cairn.info/articlephp?IDRevue=RISS.184&article=RISS 
.184 0385  
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5‐ DJIENA WENBOU Michel‐Cyr, "les normes internationales relatives 
aux droit de  l'homme et  leur application dans  la  législation  interne 
des  Etats  Africaines  :  Problème  et  perspectives"  tome  11  Revue 
Africaine de droit international et comparé, n° 01, 1999    (pp.51‐66). 
6‐  GURID  Djamel,  "les  femmes,  travail  et  société  :  la  société  à 
toujours  le  dernier mot"  communication  à  l'atelier  sur  femmes  et 
développement à l'issue des travaux préparatoires à 4eme conférence 
sur  les  femmes,  Alger  octobre,  1994,  centre  de  recherche  en 
anthropologie sociale et culturelle, Oran 1995, (pp.33‐42). 
7‐ Hammoutene Hamid, Réflexion sur le statut de la femme en droit 
Algérien de  la  famille, Revue Mohammate, éditée par  le Barreau de 
tizi ouzou, n° 5, 2007, (pp.11‐22). 
8‐  Hartani  Khaled  Mohamed  Amine,  femme  et  représentation 
politique  en  Algerie,  Revue  Algérienne  des  sciences  juridiques, 
Economiques et politiques, volume n°3, Alger, 2003, (pp.46‐66). 
9‐  Ighilahriz  Imane Hayef, participation au vote  :  les  limites, Revue 
Algérienne des Science Juridique Economiques et politiques, volume 
n°3, Alger, 2003, (pp.42‐45). 
10‐  Katel  Berthou,  discrimination  au  travail,  Panorama  du  droit 
international  et  du  droit  communautaire  (I.N.S.O)  n°184,  2008,  
(pp.46‐57). in : 
http://www.cairn.info/article.php?ID.RevueINSO.&ID184&article 
INSO184 0046 
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لقد آمنت الجزائر بتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، و نبذ التمييز بينهما هو     

أساس الرقي االجتماعي فالرجل هو نصف المجتمع و المرأة نصفه اآلخر فال نستطيع 

الكالم عن تكامل اجتماعي إذا أهملنا دور المرأة أو قللنا من أهميته أو أخضعناه إلى أي 

  .نوع من أنواع التمييز

إن انضمام الجزائر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو      

أكبر دليل على رغبتها في إعطاء المرأة دورها الحقيقي في هذا المجتمع، و عزمها على 

تكييف قانونها الداخلي مع أحكام االتفاقية هو أكبر تجسيد لروح االتفاقية لتحقيق 

  .و القانونية و السياسية بين الجنسينالمساواة االجتماعية 

 

 
 
 
   L'Algérie s'est engagée à consacrer le principe de l'égalité entres 
les deux sexes et de rejeter toute forme de discrimination entre 
elle. Cette égalité est la base du progrès dans son aspect social. Il 
se trouve que l'homme est la moitié de la société alors que la 
femme complète l'autre moitié; dans ce cas on, ne peut pas parler 
d'une complémentarité sociale si on néglige le rôle de la femme ou 
si on essai de sous estimer son importance ou même le soumettre à 
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  .نوع من أنواع التمييز
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  .و القانونية و السياسية بين الجنسينالمساواة االجتماعية 
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