
برنامج عمل »الجمعية الوطنية المرأة في اتصال« 
المصادق عليه من طرف الجمعية العامة المنعقدة في 28 ديسمبر 2013

 

صادقــت امجلعيــة العامــة للجمعيــة الوطنيــة املــر�أة يف اتصــال وحســب القانــون الأســايس والنظــام ادلاخــي عــى ت�أســيس مخــس جلــان ويه: جلنــة الانضبــاط، جلنــة الثقافــة، جلنــة الإعــام، اللجنــة 

جنــاز الربامــج املســطرة ســابقا ويه تــك  القانونيــة والاجامتعيــة واللجنــة الاقتصاديــة.. كــا صادقــت عــى متابعــة اإ

املشاريع املسطرة سابقا ومازالت مل تنته بعد، �أي )املربجمة قبل عقد امجلعية العامة(:

  - 8 مارس/ يوم وطين ابملناسسبة للتوعية ابلعنف املارس ضد النساء ابلتعاون مع الإذاعة الوطنية )القناة الثالثة، ومجعيات نسائية �أخرى(.   

ذاعة صوت املر�أة التابعة للجمعية. - 10 مارس 2014/  مواصةل تكوين الصحافيات العامات يف اإ

15 مارس 2014/ ملتقى وطين حول صورة املر�أة يف الإعام.                                                	 

 �أبريل سسنة 2014 انطاق املرشوع املتفق عليه مع وزارة العدل ومديرية السجون حول النساء السجينات.	 

ذاعة صوت املر�أة، التابعة للجمعية.	  ذاعيات من اجلنوب خاصة ابإ مايو انطاق دورة تدريبية ملنشطات اإ

عام املر�أة يف مناطق اجلنوب                                                             	  مائدة مسستديرة حول اإ

مواصةل تكوين النساء الربملانيات والإعاميني.  	 

المشاريع المصادق عليها في الجمعية العامة:
بعــث نشــاط  حــريك قدمــت لك جلنــة برانمــج  نشــاطها، حبيــث سســتقوم اللجــان الأربــع بنشــاطها املتواتــر ليصبــح لــل جلنــة نشــاط مــرة يف الشــهر، تضمــن اقــراح �أســاء خشصيــات هممتــة بقضيــة 

املــر�أة ومواضيــع نســائية، �أو التعريــف بشــخصيات نســائية، اصطلــح عــى تســميهتا بـــ: لقــاء الشــهر.

ذاعة امجلعية لعقد ندوة شهرية حول موضوع هيم النساء.	  عادة تنشسيط املوقع الالكروين للجمعية ابللغتني العربية والفرنسسية    اسستغال فضاء اإ اإ

العمــل ابلتعــاون مــع امجلعيــات الأخــرى عــى تنشســيط �أايم حــول املــر�أة والســيامن )مجعيــة نوافــذ ثقــايف العمــل عــى بعــث فكــرة تنظــم ملتقــى دويل حــول املــر�أة يف الفكــر ادليــين، �أو حــول 	 

النســاء يف اخلطــاب ادليــين، وحقــوق املــر�أة يف الرشيعــة الإســامية

برجمــة نشــاطات داخــل اجلامعــة خللــق تواصــل مــع الطالبــات وهتيئــة جيــل جديــد مــن املناضــات، والتعريــف �أكــر ابمجلعيــة، والعمــل عــى تبــين امجلعيــة للقضــااي النســوية يف احمليــط اجلامعــي 	 

مــن هجــة، ومــن هجــة �أخــرى تصحيــح النظــرة اخلاطئــة الــي حيملوهنــا عــن امجلعيــات النســائية، اكملشــاركة مــع احتــادات الطلبــة  ابحتفــالت يــوم الطالــب 19 مــاي، وتنظــم موائــد مسســتديرة 

حــول دور النســاء الطالبــات يف الثــورة التحريريــة وغريهــا...

 توسسيع التعاون مع امجلعيات واملنظات الطابية اجلامعية	 

براز نشاطات امجلعية 	  اسستغال وسائل التواصل الاجامتعي مثل الفايس بوك وتوير لتوسسيع و اإ

عادة تنشسيط املوقع الالكروين للجمعية ابللغتني ابلعربية والفرنسسية.	  اإ

آخــر ابلتفــاق مــع مجعيــات �أو 	  ذاعــة صــوت املــر�أة �أماكــن خــارج وداخــل امجلعيــة، مثــل قاعــة ســيامن �أو دار ثقافــة �أو �أي مــان � اسســتحداث لقــاء شــهري« فــروم النســاء« ينظــم ابلتعــاون مــع اإ

هيئــات ثقافيــة �أخــرى هيــم مبوضــوع �أو قضيــة ذات عاقــة مبشــ�لك النســاء و قضاايهــن مثــل: اليــوم العاملــي للكتــاب 23 �أفريــل      ) لقــاء مــع النــارشات �أو النســاء يف عــامل النــرش(، اليــوم 

العاملــي للعنــف ) لقــاء مــع معنفــات(، اليــوم العاملــي للمعوقــني ) لقــات مــع معوقــات(، 19 مــاي، اليــوم الوطــين للطالــب )حــول دور الطالبــات يف ثــورة التحريــر، �أو مــع �أعضــاء شســبكة 

ابن حــرب التحريــر(، اليــوم العاملــي للموسســيقى )مائــدة مسســتديرة حــول دور رائــدات الغنــاء يف اجلزائــر(...اإخل..    جنمــة اإ

14 فيفــري 2014 / عقــد مائــدة مسســتديرة مبناسســبة اليــوم العاملــي للعمــل الإذاعــي، حــول الصحفيــات املغتــالت �أثنــاء الإرهــاب ابلتعــاون مــع رشكــة جنمــة، حبضــور عــدد مــن الصحفيــني 	 

والصحفيــات كشــهود عــى املرحــةل .

مواصةل العمل مع وزارة العدل ومديرية السجون لتوعية وحتضري النساء السجينات ملواهجة احلياة بعد قضاء �أحاهمن يف السجون.	 

مواصةل التوعية بتغيري صورة املر�أة يف الاعام  بل الوسائل اكمللتقيات واملوائد املسستديرة حول اعام املر�أة يف مناطق اجلنوب.	 

مواصةل تكوين الصحفيات والنساء الربملانيات.	 



 25 مايــو2014/  مواصــةل تنظــم �أايم ســيامن املــر�أة حتــت شــعار« ســيامن املــر�أة واملــر�أة يف الســيامن« بتكــرمي خمرجــات وعــرض افــام، وتنظــم نقاشــات حــول مســار املــر�أة اجلزائريــة وصورهتــا 	 

يف الســيامن..  )ادلورة الأوىل مــن الاايم السســامنئية(، الــي يــم مــن خالهــا تكــرمي بعــض املبدعــات مــن خمرجــات وممثــات، ابلتعــاون مــع مجعيــة اخملرجــات ونقابــة املنتجــني ووزارة الثقافــة.

نشاء ورش معل يف جمالت الإبداع اخملتلفة مع اجامتعات مسسمترة مع املتخصصني يف لك حقل.	  تشجيع املواهب الفنية والثقافية للمر�أة من خال اإ

جناز الأعال العلمية الي تتناول حقوق املر�أة والقم الإنسانية والتارخيية والوطنية »عندما تسمح الظروف املادية«.	  مواصةل طبع واإ

جنازاهتم ، والتحدايت الي يواهجهنا كنساء، وكيفية تغلهبن علهيا.	  ذاعة صوت املر�أة عى شسبكة الإنرنت، للحديث عن حياهتم املهنية، اإ دعوة خشصيات نسائية  اإىل اإ

تنظم ملتقى درايس سسنوي حول« الفنون يف املؤنث« وصورة املر�أة يف اجملالت الفنية اخملتلفة	 

املر�أة والكتابة	 

املر�أة يف الفنون البرصية	 

خل..	  املر�أة يف املرسح اإ

مواصةل التوعية بقضااي العنف الأرسي ضد النساء	 

مناقشة بعض القضااي املرتبة عن قانون الأرسة كتعدد الزوجات واحلضانة..	 

التوعية بدور املر�أة يف حاية البيئة وترقيهتا	 

مناقشة واقع املر�أة اجلزائرية يف احمليط السسيايس والإجامتعي والإقتصادي.	 

فوروم  للنساء جيمع النساء التاجرات، احلرفيات، البائعات يف الشسبات الاجامتعية حتت شعار)جتارة اجليل الثالث(  ابلتنسسيق مع وزارة الإتصالت.	 

ملتقى حول ترقية اسستغال الفضات املزنلية ابلتعاون مع وزارة البيئة.	 

قضااي النساء يف »سوق الرسلكة«.. 	 

ملتقى مع النساء يف قطاع الصناعة.	 

لقاءات مع النساء يف قطاع البرو كميياء ) سوانطراك( حول النساء وصناعة القرار، ابلتنسسيق مع مجعية نساء سوانطراك.. 	 

- دورات تدريبية للحرفيات في: 
)Commerce équitables, dispositifs étatique d’aide, gestion, marché de l’artisanat et marketing(

مرافقة احلرفيات يف جمالت:  	 

)Accompagnement des bénéficiaires )promotion, stock, gestion et préparation de la commercialisation(.

تسهيل التسويق ملنتوج احلرفيات: 	 

)Formation et sensibilisation des journalistes de FEC à l’artisanat féminin )ateliers d’écriture, technique d’interview, sensibilisation sur les 

problématiques spécifiques aux artisanes en Algérie(.

تقوية وتدريب احلرفيات عى معليات البيع والتسويق: 	 

)Renforcement des artisanes avec la communication et la vente en ligne(.

العمل عى بعث مركز عرض وتسويق للحرفيات: 	 

)Recherche d’un moyen de création d’un centre d’excellence pour Res’Art(.


