
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

القانون األسايس للجمعية الوطنية املرأة يف اتصال



الجمعية الوطنية املرأة يف اتصال 

املؤسسة يف شهر أبريل  من عام 1995



رصحت املجتمعات املبينة أسامؤهن أدناه،

   جمعية تخضع للقانون، املعدل بأحكام القانون  رقم : 12 / 06  املؤرخ  يف 12 جانفي سنة 2012، ولقانون الجمعية األسايس لسنة 1995، املعدل يف هذا القانون األسايس، 

بتاريخ 28 /12/ 2013:  

اإلسم واللقب                                                  مقر اإلقـامة                            

السيدة : لطيفة  بوعناين                                          الجزائر

السيدة :  ميينة زروق                                              الجزائر

السيدة:  نعيمة وهراين                                            الجزائر

السيدة:  فاطيمة بن دريس                                  أم البواقي

السيدة:  أنيسة بحري                                              غرداية

السيدة: كلثوم بن جودي                                           فرنسا

السيدة: فطيمة بدياف                                              تيبازة

السيدة: نجاة جغلول                                                 باتنة

السيدة:  ليىل بوكيل                                                الجزائر

السيدة: لويزة بن حمزة                                           الجزائر

السيدة:  فاطمة الزهراء فلييس                                  الجزائر

السيدة: باية مخلف                                                الجزائر

السيدة نفيسة لحرش                                              الجزائر

السيدة: حكيمة طيبوين                                             تيبازة

السيدة: حفصة معان                                              الجزائر

السيدة: سليمة دراميش                                           الجزائر

السيدة: حميدة عقيل                                             الجزائر

السيدة: فاطيمة شنايف                                           وهران

السيدة: فضيلة بن صابر                                             أدرار

السيدة: دليلة غراندي                                             بسكرة

السيدة: ميينة حامة                                                 تيارت



الباب األول
الفصل األول

أحكام عامة

- التسمية – املوضوع – الهدف – املقر – مدة عمل الجمعية ومداه

 املادة  02 : 

تسمى الجمعية : ) الجمعية الوطنية للمرأة يف اتصال (

املادة  03 :

 جمعية اجتامعية، ثقافية، إنسانية، مهنية، تراثية، غري ربحية وألغراض تطوعية.

   يشرتك املؤسسات واملنخرطات يف تسخري معارفهن ووسائلهن وتطوعهن من أجل ترقية وضعية املرأة والدفاع عن حقوقها يف  إطار الثوابت والقيم الوطنية ودون املساس 

بالنظام واآلداب العامة لألمة ويف ظل القوانني والتنظيامت املعمول بها..

املادة 04:  

أهداف الجمعية: 

تعمل الجمعية عىل تحقيق األهداف التي انطلقت منها وهي:  

- اإلعالم بقضايا املرأة والتوعية بالقوانني التي تحكمها وتسري حياتها.                                           

 - العمل عىل طرح قضايا املرأة وترقية وضعها السيايس، اإلجتامعي، الثقايف ، اإلنساين والقانوين  )الحقوق(، والسهر عىل تحقيق مبدإ املساواة الدستورية واملواطنة الكاملة 

واملشاركة الفعلية يف صناعة القرارات السياسية، اإلقتصادية واإلجتامعية.                                                                 

- إبراز نشاطات النساء والتعريف بابتكاراتهن وبقدراتهن الفكرية والعملية يف مجاالت الكتابة والبحث والصناعات التقليدية، والدفع بهن إىل الصفوف األمامية، وتأطري 

نضاالتهن من أجل تجاوز وضعهن التهمييش يف املجاالت السياسية، اإلجتامعية، الثقافية، القانونية واإلعالمية واملهنية والرتاثية.             

- تطوير مرافعات النساء يف امليدان وترقية مامرساتهن لحقوقهن الكاملة، والتنديد بالرض الالحق بهن، بتشكل املناضالت  الفعيل يف لوبيات ضاغطة وتفعيل حراكهن ضمن 

شبكات جمعياتية تحمل نفس املضامني وتدافع عىل 

نفس املبادئ.                             

      كل هذه املبادئ ال ميكن أن يتم تحقيقها إال برتقية كاملة لوسائل التعبري الفكرية والثقافية واإلعالمية الذاتية للجمعية، والتي تعمل الجمعية عىل استغاللها وترقيتها عن 

طريق الدراسات واملنشورات والندوات والترصيحات والتظاهرات، أو عن طريق وسائط التواصل اإلجتامعي، ووسائل اإلعالم بكل أنواعها،  التي ستجعل من املناضالت

 قوة فاعلة داخل الجمعية، متكنهن من التحكم يف مختلف تقنيات اإلعالم الحديثة، فتصبح مجاالت اإلتصاالت 

املختلفة، داعام أساسيا  لهن، يربز دورهن النضايل، ومينحهن القدرة عىل صناعة املادة اإلعالمية، كام ميكنهن من النفاذ الفعال إىل فضاء األنرتنت وعامل املعلوماتية. التي ال ميكن 

لنا تحقيقها إال بدعم الدولة املادي، وبالتوعية والتدريب والتكوين املستمر. 

     هي أهداف أساسية: وأخرى كثرية تنتج عن الحركة املبارشة اليومية، هي أهداف تعني املرأة وتتعهد والترصيح بها هنا يف هذا القانون.                                                                  

الجمعية بتحقيقها

املادة 05:                                                                                                                        يقع مقر الجمعية بدار الصحافة الطاهر جاووت الجزائر أو ) 1 شارع 

بشري عطار، أو: ص. ب  323 ساحة أول ماي 

الجزائر العاصمة(، وهو نفسه منذ تاريخ تأسيسها يف مارس 1995 طبقا للقانون األسايس للجمعية واهتداء بالترشيع املعمول به الذي تحمل فيه الرقم 30.. 

املادة 06 : 

 مدة نشأة الجمعية قاربت الثامنية عرشة سنة )18 سنة(، وستعيش لـ 99 سنة اعتبارا لعمر الحياة الذي اختاره القانون األسايس للجمعيات.

املادة 07 : 

تتمتع الجمعية بالشخصية املعنوية واألهلية والقانونية وهي متارس نشاطها عىل كامل الرتاب الوطني.

املادة 08 : 

 تقوم الجمعية بإصدار كتب ونرشيات ومجالت ووثائق إعالمية ومطويات لها عالقة بأهدافها باللغة العربية واللغات األجنبية، وتبث عرب تنشيط وسائط التواصل اإلجتامعي 

)الوسائط التكنولوجية( وعرب البث اإلذاعي  املوضوعايت من أجل التعبئة والتحسيس يف القضايا التي تخص النساء  يف ظل مبادئ الدستور  وباحرتام القيم والثوابت الوطنية 

والقوانني املعمول بها.



الفصل الثاني
- شروط  وكيفيات انضمام وانسحاب-

المادة 09: 
.تتكون الجمعية من عضوات مؤسسات وعضوات ناشطات وعضوات رشفيات

تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الرشيف بناء عىل اقرتاح مكتب الجمعية. 

المادة 10:
زيادة عىل الرشوط  املنصوص عليها يف الترشيع املعمول به السيام املادة 4 من القانون رقم 12 / 06 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 2012 املتعلق بالجمعيات: 

 يجب أن تتوفر يف العضوة  املنتمية للجمعية الرشوط التالية:

- عضوة ناشطة يف الجمعية  

اهتاممها بنضاالت النساء   

مساهمتها يف إثراء مضامني ونشاطات متعلقة بربامج الجمعية   

تربعات أو هدايا تقدمها للجمعية   

أن تكون شخصية نسائية جزائرية عرفت بإسهامات وطنية أو دولية يف مجال قضايا املرأة وحقوق اإلنسان أو يف

 مجاالت اإلبداع الفكري واألديب واإلعالمي والفني واملهني والرتايث.

المادة 11:   
 يتم اإلنضامم إىل الجمعية مبلء  استامرة توقعها صاحبة الطلب ويقبلها مكتب الجمعية، وتثبت صفة العضوية مبنحها بطاقة االنخراط.. وتنرش يف املوقع لتسهيل عملية 

اإلتصال. 

المادة 12: 
 تفقد صفة العضوية لدى املناضلة يف الجمعية لألسباب اآلتية:

اإلستقالة مقدمة كتابيا.

الوفاة.

عدم دفع اإلشرتاكات ملدة سنتني.

حل الجمعية.

اإلساءة األخالقية واألدبية للجمعية وطنيا أو دوليا.

اإلساءة للعملية النضالية داخل الجمعية.

المادة 13:  
لكل عضوة الحق يف التصويت والرتشح عىل جميع مستويات الجمعية رشيطة:

استيفاء الشرتاكات

.التزامها النضايل

حفاضها عىل مصالح الجمعية.

حسن متثيلها للجمعية والقدرة عىل تسيريها ومدة النضال.



الباب الثاني

تنظيم وتسيير أجهزة الجمعية
 العضوات واجباتهن وحقوقهن

تضم الجمعية  جمعية عامة ومكتب نفيذي.



الفصل األول
الجمعية العامة

المادة 14 :
تضم الجمعية العامة كل العضوات املنخرطات وممثلة واحدة عن كل مكتب واليئ ) رئيسة املكتب الواليئ أو إحدى عضواته( عن  طريق االنتخاب، باإلضافة إىل أعضاء الهيئة 

التنفيذية. 

المادة 15:
تقدر املدة االنتخابية للجمعية العامة بخمس سنوات يف الحاالت العادية وبسنة واحدة يف الحاالت غري العادية.

المادة 16: 
تتكفل الجمعية العامة مبا ييل: 

الوضعية األدبية للجمعية،  تقارير التسيري املايل. - اإلدالء برأيها فيام يخص جدول ونتائج النشاطات، 

وعىل تعديالتهام. - املصادقة عىل القوانني األساسية والنظام الداخيل، 

 - القيام بانتخاب املكتب التنفيذي أو تجديده.

- املصادقة عىل قرارات املكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية ومتثيلها املحيل.

-  قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات ورشوط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع األهداف املسطرة للجمعية.  

  - املوافقة عىل إنشاء أجهزة استشارية ومتابعة املوافقة عىل اقتناء العقارات ) سيفصل فيها القانون الداخيل(.

- دراسة الطعون املقدمة فيام يخص االنضامم إىل الجمعية.

 - البت النهايئ يف قضايا االنضباط. 

- تحديد مبلغ االشرتاكات السنوية ) 1000 دج لعضوات املكتب، و200 دج للمناضالت(. . 

- املصادقة عىل قرارات لجنة اإلنضباط

المادة 17:
- تجتمع العامة الجمعية يف دورة عادية مرة كل خمس سنوات، ويف دورات غري عادية كلام دعت الحاجة إىل ذلك، بطلب من رئيسة الجمعية، أو بطلب من أعضاء املكتب أو 

بطلب من ثلثي أعضائها. 

ويف الحالتني األخريتني يحل األمني العام أو النائب األول محل رئيس الجمعية.  

المادة 18:
تستدعى الجمعية العامة وفقا ألحكام املادة 17 من هذا القانون، وتسجل اإلستدعاءات يف سجل املداوالت وترسل بريديا أو باإلميل مرفقة بجدول األعامل إىل عناوين عضوات 

الجمعية يف أجل أقصاه 15 يوما. 

المادة 19: 
ال ميكن للجمعية العامة املداولة بصفة مقبولة عند اإلستدعاء األول إال باكتامل النصاب أي بحضور أكرث من ثلثي أعضائها، وإذا مل يكتمل النصاب، تستدعى مرة ثانية يف أجل 

أقصاه 15 يوما، وعندها ميكن للجمعية العامة املداولة مهام كان عدد الحضور.    

 المادة 20: 
  تتخذ القرارات  بأغلبية )1+50( عضوات الجمعية العامة الحارضات يف االجتامع، ويف حالة تساوي األصوات يعترب صوت الرئيسة  مبثابة الصوت املرجح.  

ميكن للعضوة الغائبة توكيل إحدى العضوات الحارضات للتصويت مكانها كتابيا، ويكون لها الحق يف وكالة واحدة صالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 21: 
ال تشارك يف التصويت وال ينتخب عليها عىل مستوى الهيئات التنفيذية من مل تستويف اشرتاكاتها.

المادة 22:  
  تسجل املداوالت وفق التسلسل الزمني يف سجل املداوالت، وتكون ممضاة  من قبل العضوات  الحارضات  يف اإلجتامع. 

المادة 23:  
  يساعد الجمعية العامة لجان مكلفة بدراسة املسائل املتعلقة بأهداف الجمعية.

 الّلجان الدائمة هي: 
) تتشكل كل لجنة من ) ثالث إىل أربعة عضوات + عضوات غري مناضالت 

تنتخب كل لجنة رئيستها ومقررتها، وتحدد نظامها الداخيل، وتجتمع بطلب من رئيستها أو بطلب من عضواتها. 



الفصل الثاني
الهيئة التنفيذية 

 المادة 24:

 يقود الجمعية ويديرها مكتب منتخب عن الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2013، وملدة خمس سنوات، وهو متكون من املناضالت التالية أسامئهن: 

1 - رئيسة للجمعية

2 - نائبة أوىل للرئيسة

3 - نائبة ثانية للرئيسة

4 - نائبة ثالثة للرئيسة

5 - نائبة رابعة  للرئيسة

6 - أمينة عامة

7 - مساعدة األمينة العامة

8 - أمينة املال 

9 – مساعدة أمينة املالية

10 – مساعدة احتياطية أوىل.

11 – مساعدة احتياطية ثانية. 

المادة 25 : 

    يتم انتخاب عضوات املكتب من قبل الجمعية العامة حسب الرتتيب املنصوص عليه يف املادة 24 أعاله، ملدة          ) خمس سنوات( قابلة للتجديد، وميكن إعادة سحب 

انتخابهن يف حالة فشلهن يف القيام مبهامهن باستدعاء طارئ للجمعية العامة.

المادة 26 :

-  يكلف املكتب مبا ييل:

- يضمن تطبيق أحكام القانون األسايس والنظام الداخيل، والسهر عىل احرتامهام.

- يسهر عىل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

- يقوم بتسيري ممتلكات الجمعية.

- يقوم بتحديد االختصاصات لكل نائبة رئيسة وملهام املساعدات.

- يعمل عىل إعداد مرشوع النظام الداخيل.

- يقوم باقرتاح تعديالت القانون األسايس والنظام الداخيل.

- يسهر عىل ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.

- يقوم باقرتاح كل اإلجراءات عىل الجمعية العامة، التي ميكنها أن تحسن من عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .

- يسهر عىل دراسة عمليات الشطب لكل عضوة يف الجمعية ترتكب مخالفة خطرية.

- يقوم بإعداد برنامج عمل الجمعية.

- يقرر تعويض العضوات املتقاعسات عن مسؤولياتهن بعد تقرير مصادق عليه من لجنة االنضباط.

المادة 27:

يجتمع املكتب عىل األقل مرة يف الشهر، بدعوى من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ) ثلثي أعضاء املكتب(.



المادة 28: 

ال تصح اجتامعات املكتب إال بحضور ) ثلثي ( عضواته.  ويتخذ املكتب القرارات بأغلبية األصوات املشار إليها أعاله أي ) +50 1(.

. وإذا ما تساوت األصوات يعترب صوت الرئيسة صوتا مرجحا

المادة 29:

 متثل الرئيسة الجمعية يف جميع أعامل الحياة املدنية، وهي مكلفة أيضا مبا ييل:

- متثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.

- التقايض باسم الجمعية.

- اكتتاب تأمني يضمن النتائج املرتبطة باملسؤولية املدنية.

- استدعاء أجهزة الجمعية، ورئاسة وتسيري املناقشات.

- اقرتاح جدول أعامل دورات الجمعية العامة.

- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.

- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.

- تبليغ السلطة اإلدارية املؤهلة بجميع املعلومات.

- تحضري التقريرين األديب واملايل وتقدميه للجمعية العامة للبث فيه.

- إشعار السلطة العمومية املؤهلة بالتعديالت التي تطرأ عىل القانون األسايس، وكل تغيري يقع يف الجهاز التنفيذي للجمعية يف أجل أقصاه ) ثالثون 30 يوما ( من تاريخ اتخاذ 

القرار. . 

- مامرسة سلطة النظام التسلسيل عىل األعضاء املستخدمني يف الجمعية.

المادة 30:

تكلف الكاتبة العامة مبعونة الكاتبة العامة املساعدة، بجميع قضايا اإلدارة، وتتوىل ما ييل:

- مسك قامئة املنخرطات 

- معالجة الربيد وتسيري املحفوظات

- مسك سجل املداوالت لكل من املكتب التنفيذي والجمعية العامة

- تحرير محارض املداوالت لكل من املكتب التنفيذي والجمعية العامة

- حفظ نسخة القانون األسايس.

المادة 31:

 تتوىل أمينة املال مبعونة أمينة املال املساعدة، املسائل املالية واملحاسبة، وهي بذه الصفة مكلفة مبا ييل: 

- تحصيل االشرتاكات

- تسيري األموال، جرد وضبط أمالك الجمعية املنقولة والعقارية

- مسك صندوق النفقات الزهيدة

- إعداد التقارير املالية

المادة 32: 

توقع أمينة املال سندات النفقات، ويف حالة وقوع مانع توقعها أمينة املال املساعدة، وتوقعها بعد التوقيع األول، رئيسة الجمعية أو نائبتها حسب الرتتيب املنصوص عليه يف 

املادة 24 من هذا القانون األسايس.



الفصل الرابع
- التنظيم والتقسيم الداخلي المادة-

المادة 33:

تعتمد الجمعية النشاط النضايل الوطني، وهي بذلك تتشكل من:   

- مكاتب والئية منتخبة،

 - خاليا والئية ناشطة غري منتخبة.

- خاليا متعاونة من محبي الجمعية ذكورا وإناثا عىل مستوى الوطن.



الباب الثالث
الفصل األول

 األحكام المالية
 املوارد/

المادة 34:

 تتألف موارد الجمعية من:  

- موارد اشرتاكات عضواتها تصب مبارشة يف حساب الجمعية 

- املداخيل املرتبطة بنشاطات الجمعية وأمالكها

- الهبات النقدية والعينية والوصايا

- مداخيل جمع التربعات 

- اإلعانات املحتملة للدولة والجامعات املحلية. 

المادة 35: 

  تودع املوارد يف حساب بنيك وحيد، أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية، يفتح بناء عىل طلب 

من رئيسة الجمعية وباسم الجمعية.

المادة 36: 

تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيامت ومنظامت غري حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن عالقات التعاون املؤسسة قانونا، عىل أن يكون هذا التمويل 

محل موافقة مسبقة من السلطة املختصة.  



الفصل الثاني 

 النفقات/ 
المادة 37:

   تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف القانون األسايس.

المادة 38:

   تعني الجمعية محافظ حسابات يتوىل اعتامد حسابات الجمعية بالقيد املزدوج، يشمل املوارد والنفقات. 

 المادة 39 :

    تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أمالكها، املرتتبة عن املساعدات واإلعانات العمومية التي متنحها الدولة والجامعات املحلية تحت ترصف هيئات الرقابة طبقا للترشيع 

والتنظيم املعمول بهام.



الباب الرابع
حل النزاعات - حل الجمعية

المادة 40:

 تقوم الجمعية العامة بالبث النهايئ يف قضايا االنضباط  )كيفيات عملها(، ينظمها القانون الداخيل للجمعية. 

المادة 41:

   تخضع النزاعات بني أعضاء الجمعية، مهام كانت طبيعتها، لتطبيق القانون األسايس، وعند االقتضاء، 

والنظام الداخيل، وللجهات القضائية الخاضعة للقانون العام، ويف حالة نزاع قضايئ، يتم تعيني محرض قضايئ لجرد أمالكها بسعي من الطرف الذي يهمه األمر. 

المادة 42 : 

   يقرر الحل اإلرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية. 

يتخذ قرار الحل اإلرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور )الثلثني( من عضوات الجمعية العامة، ومبصادقة )األغلبية أي 1+50( من العضوات الحارضات، وتتم أيلولة 

األمالك املنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب الترشيع املعمول به. 



الباب السادس
أحكام ختامية

 المادة 43 :
   يتم تعديل القانون األسايس بعد مصادقة الجمعية العامة، بناء عىل اقرتاح مكتب الجمعية.  

 ال يعتد بالتعديالت املقرتحة إال بحضور النصاب من عضوات الجمعية العامة ) حسب املادة 19 )تفاصيل عقد الجمعية العامة(، وبعد مصادقة األغلبية )أي +50 1(  من 

العضوات الحارضات عىل كل تعديل.

المادة 44:
 تبلغ الجمعية السلطة املختصة بكل التعديالت التي تطرأ عىل هيئاتها القيادية والتعديالت التي متس قانونها األسايس يف اآلجال املحددة ضمن القانون املعمول به. 

المادة 45: 
  يبني النظام الداخيل بصورة عامة، زيادة عىل األحكام الواضحة املنصوص عليها أعاله، كل مسألة ترى الجمعية العامة رضورة تسويتها يف هذا اإلطار.

صيغ هذا القانون يف 5 نسخ أصلية.

الجزائر  بتاريخ  28/12 / 2013 

    األمينة العامة                                                                                الرئيسة                                

السيدة : كرمية بلعسيل                                                            السيدة: نفيسة لحرش


