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إطار شامل و مراجع تاريخية
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العن�صر  من  باأيقونات  الزاخر  املعا�صر  و  القدمي  بتاريخها  لطاملا متيزت اجلزائر 
الن�صوي الالتي برزن يف عهدهن، نظرا ملا منحنه من حب للوطن و ما اأبدينه من بطولة 
النا�صطات يف  الن�صاء  من  لغريهن  مراجع  يعتربن  و الزلن  املحتلة،  للقوى  مقاومة  و 

امليدان ال�صيا�صي و املكافحات يف �صبيل تنمية الوطن.
لقد ا�صتحقت املراأة اجلزائرية بكل جدارة ، ال�صيما تلك التي نا�صلت جنبا جلنب 
بت�صحياتها  التقدير عرفانا  التحرير، كل  الرجال خالل حرب  ال�صالح من  مع رفقاء 
و التي خولت لها اكت�صاح امليدان ال�صيا�صي و االجتماعي خالل فرتة اال�صتقالل من 
خالل منحها احلق يف تويل منا�صب عليا يف املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية للدولة و امل�صاهمة 

يف التنمية االقت�صادية و االجتماعية للبالد.
يف  اجلزائر  تبنته  ال��ذي  االأوىل  طبعته  يف  الد�صتور،  ت�صمن  ال�صياق  ه��ذا  يف  و 
اأول عهدها باال�صتقالل �صنة 1963، اأول اعرتاف بحقوق املراأة من خالل م�صاواتها 
بالرجل ، حيث ن�ص على رغبة الدولة حديثة اال�صتقالل » بت�صريع وترية حترير املراأة 
باإ�صراكها يف ت�صيري امل�صائل العمومية و ق�صايا التنمية« مع التاأكيد باأن » كل املواطنني 

من اجلن�صني مت�صاوون يف احلقوق و الواجبات«.
للتغريات و التحوالت  للمراأة بالهيئات املنتخبة وفقا  التمثيل ال�صيا�صي  لقد تطور 
االجتماعية و ال�صيا�صية و الثقافية التي طراأت على اجلزائر خالل الع�صريات اخلم�ص 
امل��راأة و  الرجل و  امل�صاواة بني  اط��ار تر�صيخ مبداأ  من فرتة اال�صتقالل. و عليه، يف 
 ، املحلية  العمومية  الق�صايا  ت�صيري  يخ�ص  فيم  املنتخبة  امل��راأة  دور  ترقية  �صبيل  يف 
ب�صل�صلة  املبادرة  خالل  من  االأخ��رية  هذه  حقوق  بتعزيز  العمومية  ال�صلطات  تعهدت 
باملجال�ص  تو�صيع جمال م�صاركتها كممثل  اإىل  الرامية  املوؤ�ص�صاتية  اال�صالحات  من 

املنتخبة.
لقد حت�صلت اجلزائر بهذا ال�صدد على نتائج جد م�صجعة بعد جت�صيد االإ�صالحات 
�صيا�صتها  بف�صل  متكنت  حيث  التنفيذ،  حيز  و�صعها  و  اآنفا  امل��ذك��ورة  املوؤ�ص�صاتية 
الطموحة من احتالل ال�صدارة على م�صتوى منطقة �صمال اإفريقيا و ال�صرق االأو�صط 
من حيث معدل م�صاركة املراأة بالهيئات املنتخبة ، كما احتلت املركز الثالثني )30( 

على امل�صتوى العاملي.
و بهذا تكون اجلزائر قد اأحرزت خطوة هامة بت�صويتها للن�صو�ص الت�صريعية وفقا 
املنتخبة و احرتام حقوقها،  باملجال�ص  املراأة  تعلق برتقية متثيل  فيم  الدولية  للمعايري 
الديوان  اأج��راه  )ح�صب حتقيق  اجلزائر  �صكان  ن�صف  قرابة  اأنها متثل  و  خ�صو�صا 

الوطني لالإح�صاء الذي مت ن�صره يف 2015.(



4

منظومة قانونية 
تكرس الحقوق السياسية للمرأة

في التشريع الجزائري
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1- تكريس الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري

القانوين  النظام  يف  هامة  مبكانة  حتظى  والتي   ، امل��راأة  حقوق  بحماية  اخلا�صة  الدولية  لالتفاقيات  تطبيقا 
ت�صمو  رئي�ص اجلمهورية  عليها  ي�صادق  التي  املعاهدات  اأن  على  الد�صتور  من   150 امل��ادة  تن�ص  اإذ  اجلزائري 
على القانون ، و�صع تعديل الد�صتور اجلزائري القانون 19-08 املعامل االوىل لرتقية احلقوق ال�صيا�صية للمراأة 
اجلزائرية و تعزيز ح�صورها يف املجال�ص املنتخبة ، حيث جاء يف ن�ص املادة 31 مكرر انه » تعمل الدولة على 

ترقية حقوق ال�صيا�صية للمراأة بتو�صيع حظوظ متثيلها يف املجال�ص املنتخبة »
تبعا لذلك �صدر القانون الع�صوي رقم 03-12 ،يحدد كيفية تو�صيع حظوظ املراأة يف املجال�ص املنتخبة، حيث 
مت تطبيقه الأول مرة يف االنتخابات الت�صريعية 10 ماي 2012 ، اين متكنت املراأة اجلزائرية من احل�صول على 

ن�صبة متثيل تقدر ب� 31.52 باملجل�ص ال�صعبي الوطني.
اأهم املواثيق الدولية مل�صاركة املراأة يف احلياة ال�صيا�صية :

الدول  تلزم  و  عاملي  نطاق  على  تعتمد  اتفاقية  اول   : للمراأة  ال�صيا�صية  احلقوق  ب�صان  الدولية  االتفاقية  اوال 
االطراف بتمكني مواطنيها من ممار�صة حقوقهم ال�صيا�صية ، اول مرة يطبق فيها على �صبيل احل�صر مبدا امل�صاواة 
بني الرجل و املراأة و التي �صادقت عليها اجلزائر مبوجب املر�صوم الرئا�صي رقم 126-04و دخلت حيز النفاذ 

يف 19ابريل2004.
كر�صت هذه االتفاقية مبدا امل�صاواة بني الرجال و الن�صاء من دون متييز فيما يخ�ص احلقوق ال�صيا�صية كحقها 
القرار الدولة و حقها يف امل�صاركة يف عمليات اتخاذ  العامة داخل  الت�صويت و تويل الوظائف   يف االنتخاب و 

 و تقرير ال�صيا�صات و غريها.
:»CEDAW « ثانيا – االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة

اعتمدمتنطرفاجلمعيةالعامةلالأمماملتحدة ال��ت��ي  و  امل����راأة  ح��ق��وق  ت�صمن  متكاملة  دول��ي��ة  وثيقة  اول   تعترب 
يف 18 دي�صمرب 1979 ودخلت حيز التنفيذ يف 03 �صبتمرب 1981 كما�صادقت عليها اجلزائرمبوجب االأمر 

.1996 يناير   10 يف  03-96املوؤرخ 
تهدف هذه االتفاقية اىل العمل على حتقيق امل�صاواة بني الرجل و املراأة و ازالة كل متييز او تفرقة �صد املراأة من 
�صانه ان يوؤدي اىل اهانتها او احباط االعرتاف لها بحقوق االن�صان و احلريات اال�صا�صية يف امليادين ال�صيا�صية 

او يف ميدان اأخر او اهانتها او احباط متتعها بهذه احلقوق او ممار�صتها لها .
املادة 07 من هذه االتفاقية الزمت جميع الدول االطراف باتخاذ التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز �صد 

املراأة يف احلياة ال�صيا�صية و العامة للبلد ة بوجه خا�ص تكفل املراأة، على قدم امل�صاواة مع الرجل، احلق يف :
ينتخب  التي  الهيئات  جلميع  االنتخاب  اهلية  و  العامة،  اال�صتفتاءات  و  االنتخابات  جميع  يف  الت�صويت   -

اع�صاوؤها باالقرتاع العام.
- امل�صاركة يف �صياغة �صيا�صة الدولة و تنفيذ هذه ال�صيا�صة و يف �صغل الوظائف العامة و تاأدية جميع املهام 

العامة على جميع امل�صتويات احلكومية.
- امل�صاركة يف جميع املنظمات و اجلمعيات غري احلكومية التي تعني باحلياة العامة و ال�صيا�صية للبلد.
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المادة 08 : ن�صت على �صرورة اتخاذ الدول جلميع التدابري املنا�صبة التي تكفل للمراة ، على قدم امل�صاواة مع 
الرجل و دون متييز ، فر�صة متثيل حمونتها على امل�صتوى الدويل و اال�صرتاك يف اعمال املنظمات الدولية .

2- االطار الوطني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية

1- في الدساتير الجزائرية :

ينبغي االإ�صارة اإىل اأن الد�صاتري اجلزائرية ال�صادرة منذ اال�صتقالل ت�صمنت الن�ص على خمتلف احلقوق االأ�صا�صية 
لالإن�صان دون متييز بني الرجال و الن�صاء ، غري اأن التعديل الد�صتوري الذي مت مبوجب القانون رقم 19-08 املوؤرخ 
يف 15 نوفمرب 2008 و�صع املعامل االأوىل يف ترقية احلقوق ال�صيا�صية للمراأة اجلزائرية و تعزيز ح�صورها يف 
املجل�ص املنتخبة ، حيث جاءت املادة 31 مكرر على انه » تعمل الدولة يف ترقية احلقوق ال�صيا�صية للمراأة و يتو�صع 

حظوظ متثيلها يف املجال�ص املنتخبة على اأن يحدد قانون ع�صوي كيفيات تطبيق هذه املادة ».
2- القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة :

الع�صوي  ال��ق��ان��ون  ،���ص��در   19  - 08 رق��م  ال��ق��ان��ون  ال���ذي مت مب��وج��ب  ال��د���ص��ت��وري اجل��زائ��ري  للتعديل   تبعا 
رقم 03-12 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 املوافق ل� 12 يناير �صنة 2012 ، يحدد كيفية تو�صيع حظوظ 
، حرة  تر�صيحات  قائمة  الن�صاء يف كل  يقل عدد  اأن ال  على  القانون  ين�ص هذا  ، حيث  املنتخبة  املجال�ص   امل��راأة يف 

اأو مقدمة من حزب اأو عدة اأحزاب �صيا�صية ، عن الن�صب املحددة، بح�صب عدد املقاعد املتناف�ص عليها :
- انتخابات المجلس الشعبي الوطني : 20 % عندما ال يكون عدد املقاعد ي�صاوي اأربعة مقاعد، 30 % 
عندما يكون عدد اامقاعد ي�صاوي اأو يفوق خم�صة مقاعد ، 35 % عندما يكون عدد املقاعد ي�صاوي اأو يفوق اأربعة 
اجلالية  ملقاعد  بالن�صبة   %  50 مقعدا،   32 يفوق  اأو  ي�صاوي  املقاعد  ع��دد  يكون  عندما   %  40 مقعدا،  ع�صر 

الوطنية يف اخلارج.
- انتخابات المجالس الشعبية الوالئية : 30 % عندما يكون عدد املقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعد، 

. مقعدا   55 اإىل   51 املقاعد  عدد  يكون  عندما   35%
الدوائر مبقرات  امل��وج��ودة  البلدية  ال�صعبية  املجال�ص  % يف   30  : البلدية  الشعبية  المجالس  انتخابات   - 

و بالبلديات التي يزيد عدد �صكانهاعن ع�صرين الف ) 20000( ن�صمة.
املرت�صح ي�صتخلف  كما   ، بكاملها  القائمة  رف�ص  اإىل  �صيوؤدي  ال�صرط  بهذا  االل��ت��زام  ع��دم  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة   مع 

 اأو املنتخب مبر�صح اأو منتخب من نف�ص اجلن�ص.
كما تعهدت الدولة مبنح امل�صاعدات املالية لالأحزاب ال�صيا�صية التي متنح فر�ص اكرث للن�صاء للرت�صح يف انتخابات 
املجل�ص ال�صعبي الوطني اأو انتخابات املجال�ص ال�صعبية الوالئية و البلدية، ق�صد تعزيز حظوظ متثيل املراأة يف هذه 

املجل�ص املنتخبة.
جتدر اال�صارة كذلك من �صمن قوانني االإ�صالح القانون الع�صوي 04-12 املتعلق باالأحزاب ال�صيا�صية الذي 
األزم االأحزاب يف بع�ص اأحكامه ب�صرورة م�صاركة املراأة �صواء يف املوؤمتر التاأ�صي�صي للحزب اأو يف قيادته و�صرورة 

متثيل املراأة بن�صبة دون حتديدها يف قيادة احلزب ال�صيا�صي.
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جهود حثيثة لوزارة الداخلية 
من أجل ترقية المشاركة السياسية للمرأة
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بعد اأن تف�صل فخامة رئي�ص اجلمهورية باإقرار جملة من االإ�صالحات الهادفة اإىل اإتاحة الفر�صة للن�صاء من اأجل امل�صاركة 
يف ت�صيري ال�صاأن ال�صيا�صي وذلك عن طريق اإ�صالحات د�صتورية.

وتنفيذا لهذه االإرادة ال�صيا�صية من اأجل ترقية امل�صاركة ال�صيا�صية، با�صرت وزارة الداخلية جملة من الن�صاطات متثل 
اأهمها يف برنامج التكوين 2018-2015 بال�صراكة مع برنامج االأمم املتحدة للتنمية يهدف اإىل تعزيز قدرات املنتخبات 
املحليات يف ت�صيري ال�صوؤون العمومية املحلية، ولتج�صيد ذلك باأح�صن �صورة قامت وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية باال�صتعانة بخربة مركز البحث يف االأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية )CRASC( من اجل القيام 

بدرا�صة حتدد اأهم العوائق التي تواجه املنتخبات وكذا �صبل دعمهن يف ممار�صة مهامهن.
أوال : برامج تكوينية لدعم المنتخبات المحليات

اأر�ص  PNUD على جت�صيد هذه االأهداف على  للتنمية  عملت وزارة الداخلية بال�صراكة مع برنامج االأمم املتحدة 
العدد  % من   25 بن�صبة  والية1اأي   12 ميثل  حملية  1193منتخبة  التكوينية  ال��دورات  هذه  ا�صتفادت  حيث  الواقع 

االإجمايل للمنتخبات.
- أهداف برنامج التكوين :

للو�صول اإىل هذه الغاية مت و�صع برنامج لتدعيم قدرات املنتخبات املحليات يف جمال الت�صيري العمومي املحلي الغر�ص 
منه حتقيق االأهداف التالية:

1- حتديد مكانتها، مركزها القانوين وحدود �صالحيتها
2- كيفيات اإعداد الربامج التنموية املحلية، جت�صيدها ورقابتها

3- تبني املقاربة الت�صاركية يف ت�صيري ال�صوؤون العمومية املحلية
4- تعزيز مفهوم االت�صال املوؤ�ص�صاتي لدى املنتخبات املحليات

5- تكري�ص امل�صاركة ال�صيا�صية الدائمة والفعالة للمراأة
- البرامج الموضوعاتية المقررة للدورات التكوينية :

واأما عن موا�صيع الدورات التكوينية، فقد اأخذ بعني االعتبار خمتلف التجارب واخلربات الدولية الناجحة، ال�صيما يف 
جمال الت�صيري العمومي احلديث لذلك كانت هذه املوا�صيع مواكبة للتطورات وامل�صتجدات:

- الدميقراطية الت�صاركية وال�صراكة بني اجلماعات املحلية واحلركة اجلمعوية،
-  الالمركزية واأمناط ت�صيري املرفق العمومي ،
- تقنيات االت�صال العمومي وت�صيري االأزمات.

اأ�صلوب املحاكاة والتفاعل وذلك  للتكوين مثل  ال��دورات مت تنظيم ور�صات تعتمد االأدوات احلديثة  وعلى هام�ص هذه 
مالئمة يف  اأ�صاليب  انتهاج  من  املو�صوعاتية ومتكينهن  الربامج  م�صامني  مع  للمنتخبات  الفعلي  التجاوب  بهدف حتقيق 

الت�صيري العمومي والعمل اجلواري وحت�صني عالقة االإدارة باملواطن.
ثانيا : عوائق وفرص المنتخبات المحليات وتقييم الحاجات لتدعيم مهاراتهن

اإىل  الداخلية تهدف  لفائدة وزارة  بدرا�صة   )CRASC( والثقافية  االأنرثبولوجيا االجتماعية  البحث يف  قام مركز 
حماولة االإحاطة بال�صعوبات التي قد تواجه املنتخبات املحليات وكذلك ال�صبل الكفيلة لدعمهن ملمار�صة اأف�صل ملهامهن.
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أهداف الدراسة :
- الهدف العام :

اال�صتهداف اجليد لعملية مرافقة وتدعيم قدرات املرت�صحات املحتمالت وكذا املنتخبات الناجحات يف االنتخابات املحلية 
باالإ�صافة اإىل تدعيم امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة يف مراكز اتخاذ القرار على امل�صتوى املحلي.

- األهداف الخاصة :
تزويد وزارة الداخلية باأداة م�صاعدة التخاذ القرار من خالل توفري البيانات والتحليالت حول العوامل التي تعزز االلتزام 
من  العك�ص  التي،على  العوامل  اجليد،وكذلك  النحو  على  وظائفهن  ممار�صة  يف  وامل�صاهمة  املنتخبات   / للن�صاء  ال�صيا�صي 

ذلك،تعيق عمل املنتخبات.
منهجية الدراسة :

مت العمل على عينة مقدمة من طرف وزارة الداخلية تت�صمن 1337 منتخبة حيث ميثلن املنتخبات املحليات ويتوزعن 
منتخبة   449 من  مكونة  عينة  املركز  اختار  االأ�صا�ص  هذا  وعلى  العمر...(.  االأح��زاب،  )ال��والي��ات،  املعايري  من  عدد  ح�صب 

باالإ�صافة اإىل عينة �صاهد )Un échantillon témoin( تتكون من 168 منتخب.
1- سير الدراسة

- االستبيان :
لتحقيق الغاية من الدرا�صة مت اإعداد ا�صتبيان يحتوي على 43 �صوؤال مق�صمة اإىل خم�صة اأق�صام:

1- احلالة االجتماعية للمنتخبات املحليات،
2- الفر�ص املتاحة اأمام املنتخبات املحليات،

3- ممار�صة العهدة االنتخابية املحلية،
4- العوائق التي تواجه املنتخبات املحليات،
5- توقعات واحتياجات املنتخبات املحليات

بلغ عدد اال�صتبيانات املقدمة 617 موزعة عرب 20 والية وذلك لتج�صيد عينة ممثلة ولذلك فقد �صمل العمل كل واليات 
ال�صرق والغرب والو�صط واله�صاب العليا واجلنوب.

2- نتائج الدرا�صة :
بعد ا�صرتجاع اال�صتبيانات املوزعة وتفريغ االإجابات اأ�صبح ممكنا ملركز البحث يف االأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية 

)CRASC( االإجابة عن �صوؤال االنطالق للدرا�صة:
كيف ندعم م�صاركة املنتخبات املحليات يف احلياة ال�صيا�صية ؟

واالإجابة ح�صب املنتخبات الالتي كن حمل ا�صتجواب تتمثل فيما يلي:
- تو�صيع احل�صة للن�صاء حتى تتحقق امل�صاواة،

- تعزيز مكانة املراأة املنتخبة يف مركز �صنع القرار،
- زيادة عدد الدورات التكوينية حول موا�صيع: التعريف بالقوانني،التوا�صل مع املواطنني...،

- اإن�صاء �صبكة عالقات من اأجل تبادل اأح�صن للمعارف واخلربات بني املنتخبات.
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التمييز  اأن��واع  ال�صلطات اجلزائرية لرفع كافة  املعتمدة من طرف  يف خ�صم اال�صالحات 
ال�صيا�صية ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  للم�صاركة  امل��راأة  حتفيز  �صبيل  يف  و  الرجال  و  الن�صاء   بني 
و االقت�صادية و االجتماعية و الثقافية للبالد، كان البد من تعزيز التجربة اجلزائرية فيم يتعلق 
بالتمثيل الن�صوي يف املحافل ال�صيا�صية و تثمني االجنازات التي حققتها حتى تتخذ كمثال 

يحتذى به من طرف الدول االإفريقية االأخرى و دول �صمال اإفريقيا و ال�صرق االأو�صط.
و يف هذا ال�صياق قامت اجلزائر بتنظيم الندوة الدولية حول » امل�صاركة الفعالة و امل�صتدامة 
للمراأة باملجال�ص املنتخبة« من 10 اإىل 13 دي�صمرب 2013و بدعم من برنامج االأمم املتحدة 

التنموي و منظمة االأمم املتحدة للمراأة.
و عليه انبثق عن هذا الربنامج » ت�صريح اجلزائر« الذي يعترب مرجعا يت�صمن اثنا ع�صرة 
تو�صية، منها ما يحث على تر�صيخ اأ�ص�ص امل�صاواة بني الرجل و املراأة مع الق�صاء على كافة 
اأ�صكال التمييز �صد املراأة و كافة العراقيل التي تواجهها هذه االأخرية يف جمتمعاتنا. من جهة 
 اأخرى ، تعترب هذه الندوة منربا يتم من خالله حتفيز املراأة لال�صتثمار يف املجال ال�صيا�صي 
االنتخابية املناف�صات  يف  امل�صاركة  و  ال��ري��ادة  ملنا�صب  توليها  خ��الل  م��ن  دوره���ا  ترقية   و 

و الربملانية و املحلية.
من جهة اأخرى ، فتحت هذه الندوة الدولية املجال ملبادرة اأخرى وا�صعة النطاق - اليوم 
امل�صاركة  ترقية  اأج��ل  من   « �صعار  2015 حتت  مار�ص   10 املنعقد يف  ال��دويل  ال��ربمل��اين 
،املنظم من طرف املجل�ص  للمراأة - حتديات و رهانات« ، حيث حدد هذا احلدث  ال�صيا�صية 
ال�صعبي البلدي بال�صراكة مع برنامج االأمم املتحدة التنموي و منظمة االأمم املتحدة للمراأة ، 
اأهدافا تتمثل يف تعزيز قدرات املراأة ال�صيما من فئة الربملانيات ، اعتمادا على خربات نظرياتها 
من الربازيل و اأندوني�صيا و اإ�صبانيا و املغرب و رواندا. كما �صمح هذا اللقاء باإر�صاء قواعد 

الإن�صاء منتدى الن�صاء الربملانيات باجلزائر.
يف هذا االإطار، تنظم كل من ال�صلطات العمومية، من خالل وزارة الداخلية و اجلماعات 
للرتقية  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة   ،2018 م��ار���ص   18 و   17 ي��وم��ي  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
و يف  اخل�صو�ص،  على  ال�صيا�صي،  املجال  دورها يف  لتعزيز  تطمح  ال�صيا�صيةللمراأة، حيث 

جماالت اأخرى على العموم.




