دلـــيــل
الندوة الدولية

دلـــيــل

الندوة الدولية حول
«ترقية المشاركة السياسية للمرأة كدعامة أساسية
لمسارات اإلصالح السياسي والتنمية المستدامة»

المحتويات
 أهداف الندوة الدولية جدول أعمال الندوة الدولية سير فعاليات الندوة الدولية قائمة املشاركني الوطنيني و الدوليني يف فعاليات الندوة الدولية -فضاء عرض
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تمهيد :
أحــرزت اجلزائــر تقدمــا معتبــرا يف معــدالت متثيــل املــرأة يف املجالــس
املنتخبــة بفضــل اجــراءات تشــريعية جريئــة ،اتخذهــا فخامــة الســيد رئيــس
اجلمهوريــة ،كمــا تبــذل اجلزائــر جهــودا كبيــرة للتكيــف مــع مختلــف املبــادئ
الدميقراطيــة املجســدة لقيــم املشــاركة السياســية للمــرأة  ،حيــث تعمــل علــى
توطــن أســس التمييــز اإليجابــي و املضــي قدمــا مــن خــال ضمــان متثيــل
نوعــي للمــرأة متاشــيا مــع التزاماتهــا الدوليــة ،الســيما توصيــات إعــان
اجلزائــر (.)Déclaration d’Alger
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 -Iالهدف من هذه الندوة :
تهــدف النــدوة الدوليــة إلــى تعميــق النقــاش حــول
متثيــل املــرأة علــى مســتوى املجالــس املنتخــب،
تقلدهــا ملناصــب اتخــاذ القــرار وكــذا املكانــة املهمــة
التــي تولــى لهــا يف السياســات القطاعيــة  ،فضــا
عــن إبــراز التدابيــر التشــريعية املتخــذة لتمكــن
متثيــل أوســع للنســاء يف املجالــس املنتخبــة والهيئــات
و املؤسســات العموميــة.
كمــا تعــد هــذه النــدوة الدوليــة فرصــة ســانحة مــن
أجــل:
 اســتخالص النتائــج األوليــة بخصــوص وضــع حيــز التطبيــق لألحــكام التشــريعيةالســيما القانــون العضــوي  03-12ســالف الذكــر؛
 تعزيــز املعــارف والقــدرات حــول مفهــوم «النــوع االجتماعــي» واالســتفادة مــن املقاربــاتالدوليــة بخصوصه؛
 التعريــف بالتجربــة اجلزائريــة الناشــئة ومقارنتهــا بتجــارب دوليــة أخــرى لالســتفادةمــن املمارســات الناجحــة يف هــذا املجــال؛
 إبــراز اجلهــود املبذولــة مــن طــرف الدولــة اجلزائريــة جتــاه ترقيــة احلقــوق السياســيةللمــرأة وتوســيع مجــال مشــاركتها علــى مســتوى املجالــس احملليــة املنتخبــة؛
 تثمــن االجنــازات املســجلة بخصــوص املشــاريع املبــادر بهــا مــن طــرف املنتخبــاتاحملليــات يف تســيير الشــؤون العموميــة احملليــة؛
 عرض األحكام التشريعية املتعلقة بتوسيع مشاركة املرأة يف املجالس املنتخبةو التحديات و األفق املرتبطة بها؛
 تقييم انعكاسات نظام احلصص وإسهاماته يف زيادة نسبة مشاركة املنتخبات؛ بحــث ميكانزمــات أخــرى وأطــر عمليــة مــن أجــل ترقيــة إشــراك املــرأة يف تســييرالشــؤون العموميــة احملليــة مــن اجــل ضمــان مقاربــة نوعيــة متكاملــة؛
 -استحداث قنوات تعاون وتبادل بني املنتخبني يف شكل شبكات تواصل؛
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 -IIجدول أعمال الندوة الدولية
برنامج اليوم االول
08:30

استقبال و تسجيل املشاركني

09:00
09:25
09:45
10:00

حفل االفتتاح من طرف منظم الندوة
كلمة ممثل فخامة السيد رئيس اجلمهورية
كلمة السيد وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية
كلمة السيد مراد وهبة  ،نائب األمني العام و مساعد إداري و مدير املكتب اجلهوي
املكلف بالدول العربية  ،ممثل برنامج األمم املتحدة للتنمية.
كلمة السيد وزير العدل حافظ األختام
قراءة رسالة املنتخبات من طرف السيدة :محمدي نبيلة أحالم ،
نائب باملجلس الشعبي الوطني
عرض فيلم وثائقي حول املرأة املنتخبة و إجنازات اجلزائر
فيما يتعلق بترقية املشاركة السياسية للمرأة
استراحة قهوة
أشغال اللجنة األولى

10:30
10:45
11:00
11:30
11:45

ترقية المشاركة السياسية للمرأة  :اإلطار القانوني الوطني و الدولي

 الســيدة بيغونــا الزاباكاســتر ،رئيســة مكتــب الزعامــة و احلكامــة التابعــة لبرنامــج األمم املتحــدة  ،مداخلــة بعنــوان «احلصــصو املمارسات احلسنة» .
 السيدة نيكول ،رئيسة فريق العمل للجنة ندوة إزالة كافة أنواع التمييز ضد املرأة الســيد ضيــف محمــد ،عضــو املجلــس الدســتوري ،مداخلــة بعنــوان « :األســس التشــريعية و القانونيــة للمشــاركة السياســية للمــرأةباجلزائــر»
 السيدة أسمايداهرننداز بيلينو ،عضو باألمانة الوطنية الحتادية النساء الكوبيات الســيد ربــوح ياســن ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة  ،مداخلــة بعنــوان « ترقيــة احلقــوق السياســية للمــرأة اجلزائريــة نصــوص قانونيــةو دراســات تطبيقيــة»
 السيدة ميكاروجينألفونسني ،نائبة رئيس اللجنة الدائمة املختصة بالقضايا االجتماعية رواندا الوسيط  :السيدة حشاني نورة املقيم :السيدة طار هدى السيدة بوريش شهينازاألمانة الفنية :
 السيد ر ّقام كرمي				
 السيد زيتوني عبد اهلل				
استراحة غداء
13:00
استئناف األشغال
14:30
 16:00استراحة قهوة
أشغال اللجنة الثانية
16:20
 -المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة  :عامل التنمية المستدامة

 السيدة إزابال موري ،نائبة رئيس ثانية باملجلس الوطني الســيدة بــن عبــاس كاغــوش ســامية ( ،دراســة حالــة قســنطينة) أســتاذة محاضــرة بكليــة علــوم األرض و اجلغرافيــا و التهيئــة العمرانيــة،جامعــة فــارس منتــوري  -قســنطينة
 السيدة كاريل غرين ،عمدة مدينة تشلسي  ،الكبيك كندا . السيد أوليفيي بيير لوفو ( مختص يف املساعي الشاملة و التشاركية) الســيد صافــو محمــد ( دراســة حالــة وهــران) أســتاد محاضــر بجامعــة وهــران ،مداخلــة بعنــوان « املشــاركة السياســية للمــرأة  :آليــاتدعــم للدميقراطيــة التشــاركية .
 السيدة غي فرانسيس ،رئيسة الفريق املختص يف النوع االجتماعي ،برنامج االمم املتحدة الوسيط  :السيدة إيزابال دوران املقيم  :السيدة غراش فتيحة األمانة الفنية  - :السيدة رمضاني سلمى السيدة بن فيالة إميان			
 السيدة شعنان كلتومة			
اختتام أشغال اليوم األول
18:00

دليل الندوة الدولية حول ‘’ ترقية املشاركة السياسية للمرأة كدعامة أساسية ملسارات اإلصالح السيايس والتنمية املستدامة’’

7

اليوم الثاني
09:00
10:30

استئناف األشغال
أشغال اللجنة الثالثة

دور الفاعلين الحكوميين و الشركاء في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

11:30
11:45
13:00
15:00
15:30
15:45
16:00

 السيدة إيزابال دوران  ،نائبة األمني العام لندوة األمم املتحدة حول التجارة و التنمية ،و زيرة و برملانية سابقة -بلجيكا الســيدة بــال ناديــة  ،رئيســة املجلــس الوطنــي لألســرة و املــرأة و التضامــن الوطنــي ،مستشــارة دوليــة مختصــة يف قضايــا املســاواةبــن اجلنســن.
 الدكتورة بريغاليابام  ،عضو سابق بلجنة العقالء  ،جنوب إفريقيا ( االحتاد اإلفريقي) السيدة مسراتي سليمة  ،أستاذة محاضرة بجامعة البليدة . الوسيط  :السيدة العايب شبيلة املقيم :السيد مصطفاي نبيل األمانة الفنية: السيد حمام جياللي السيدة مراح فلة السيدة جوامع أمالاستراحة قهوة
استئناف األشغال
استراحة غداء
استئناف األشغال
قراءة التصريح النهائي للندوة و التوصيات املنبثقة عنها
البيان االختتامي للسيد وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية
اختتام أشغال اليوم الثاني

 -IIIسير فعاليات الندوة الدولية
هــذه النــدوة الدوليــة ســتجمع بــن الباحثــن
وممثلــي الــدول الرائــدة يف مجــال املشــاركة
السياســية للمــرأة وبرملانيــات ومنتخبــات
املجالــس املنتخبــة احملليــة وفعاليــات املجتمــع
املدنــي مــن أحــزاب سياســية وجمعيــات وطنيــة
ومحليــة ناشــطة يف مجــال ترقيــة حقــوق املــرأة
وجامعيــن وإطــارات وممثلي مختلف مؤسســات
الدولــة وأســرة اإلعــام واألســاك النظاميــة والطلبــة ســتفتح أفــق لنقــاش ثــري حــول
مســألة الترقيــة السياســية للمــرأة يفيــد بإعطــاء صــورة واضحــة علــى مــدى جناعــة إطارنــا
التشــريعي وقدرتــه علــى احملافظــة علــى املكاســب واســتدامتها ،وستســمح بتأســيس جســور
تواصــل بــن كل الفاعلــن لتكلــل يف اخلتــام ببيــان جامــع لــكل التوصيــات واملقترحــات التــي
يعتمــد عليهــا يف تدعيــم مســارات اإلصالحــات السياســية يف بالدنــا علــى وجــه اخلصــوص
يشــمل برنامــج النــدوة الدوليــة ثالثــة ( )03ورشــات مفتوحــة للنقــاش و تبــادل اخلبــرات
حــول احملــاور التاليــة :
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 -1ترقية المشاركة السياسية للمرأة  :األطر القانونية الوطنية والدولية
 lاألطــر الدوليــة يف مجــال ترقيــة املشــاركة السياســية للمــرأة يف املواثيــق واملعاهــدات
الدوليــة :
 اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء ( ،)CEDAWاملصــادقعليهــا يف ســنة  1979وســارية املفعــول منــذ ســنة ،1981
 خطــة عمــل بكــن املتفــق عليهــا ســنة  1995بالعاصمــة بكــن خــال أشــغال النــدوةالدوليــة حــول النســاء،
 بروتوكــول امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب املتعلــق بحقــوق املــرأة«بروتوكــول مابوتــو» املبــرم يف شــهر جويليــة  2003وســاري املفعــول منــذ شــهر
نوفمبــر .2005
 lاألطر القانونية الوطنية ،التجربة اجلزائرية :
 الدساتير، القانــون العضــوي رقــم  03 - 12املــؤرخ  12جانفــي  2012واحملــدد لكيفيــات توســيعاحلظــوظ التمثيليــة للمــرأة يف املجالــس املنتخبة،
 القانــون العضــوي رقــم  04 - 12املــؤرخ  12جانفــي  2012املتعلــق باألحــزابالسياســية.
 القانون العضوي رقم  10 - 16املؤرخ  25أوت  2016املتعلق بنظام االنتخابات، lاألطر القانونية ،جتارب الدول األخرى :
 قوانــن تتعلــق بنظــام احلصــص واملســاواة يف فــرص التمثيــل واألحــزاب السياســيةونظــام االنتخابــات،
 قانون اجلماعات اإلقليمية، التشــريعات املكرســة ملفهــومالنــوع االجتماعــي،
 آليــات مؤسســاتية لترقيــةاملشــاركة السياســية للمــرأة.
 -التجارب الدولية الناجحة.
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 -2المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة المحلية :
فاعل في التنمية المستدامة
1.1اإلستراتيجية الوطنية للمشاركة الفعلية للمرأة من أجل مواطنة واسعة،
2.2برامــج دعــم املشــاركة الفعليــة خــال العهــدات االنتخابيــة والتمثيــل الواســع للمنتخبــات
علــى مســتوى أجهــزة وهيــاكل اتخــاذ القــرار التابعــة للمجالــس احملليــة املنتخبــة ومراكــز
املســؤولية،
3.3آليات تعزيز مشاركة املرأة يف جتسيد املشاريع التنموية :التجارب الرائدة،
4.4احلكامــة الدميقراطيــة املرتكــزة علــى اإلنصــاف ومفهــوم النــوع االجتماعــي مــن منظــور
القيــادة النســوية،
5.5املرأة املنتخبة احمللية والعمل الشبكي :فرص وحتديات ورهانات،
6.6مسار املنتخبة احمللية :شهادات وتصريحات،
7.7التجارب الدولية الرائدة واملمارسات الناجحة.

 -3دور الفواعل الحكومية والشركاء االجتماعيين في تفعيل المشاركة
السياسية للمرأة
 lدور الفواعل احلكومية :
 -1مقاربــة سوســيو-مهنية ملشــاركة املــرأة  :التوفيــق بــن املســؤوليات العائليــة ،السياســية
واملهنيــة للمرأة،
 -2مستويات إدماج النوع االجتماعي على مستوى السياسات العمومية،
 -3امليزانيــات احملليــة وارتكازهــا علــى مؤشــر النــوع االجتماعــي علــى مســتوى املجالــس
املنتخبــة احملليــة.
 lدور الفواعل غير احلكومية :
 -1املبــادرات الطوعيــة يف مجــال حتديــد نظــام احلصــص علــى مســتوى األحــزاب
السياســية مــن أجــل توســيع احلظــوظ التمثيليــة للمــرأة علــى مســتوى أجهــزة احلــزب
السياســي وقوائــم الترشــح يف االنتخابــات،
 -2دور املجتمــع املدنــي يف حتســيس النســاء واملنتخبــات واإلســهام يف دعــم معارفهــن
بخصــوص اآلليــات القانونيــة واملؤسســاتية لترقيــة مشــاركتهن السياســية،
 -3دور اإلعالم يف ترقية املشاركة السياسية للمرأة،
 -4التجارب الرائدة واملمارسات الناجحة.
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 -IVقائمة المشاركين الوطنيين والمحليين في فعاليات الندوة الدولية :
قصــد ضمــان رؤيــة شــاملة وتفاعليــة تقــرر دعــوة جميــع املتدخلــن التابعــن ملختلــف القطاعــات
وكــذا ممثلــي املجتمــع املدنــي واألحــزاب السياســية وقائمــة املشــاركني تضــم :
 شخصيات وطنية، أعضاء احلكومة، أعضاء مجلس األمة ونواب املجلس الشعبي الوطني، منتخبات املجالس الشعبية البلدية والوالئية، ممثلي املجتمع املدني ،اجلمعيات واألحزاب السياسية، اخلبراء واألكادمييني والطلبة ومراكز البحث، ممثلي الدوائر ومؤسسات الدولة. -اإلعالم.
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 -Vفضاء عرض
فضــاء عــرض تكميلــي يضــم ممثلــي اكثــر مــن  15هيئــة حكوميــة يبــرز جهــود الدولــة لترقيــة
مشــاركة املــراة يف مختلــف املجــاالت  ،يتضمــن نشــاطات ترويجيــة علــى هامــش فعاليــات
النــدوة الدوليــة تتعلــق بعــرض فيلــم وثائقــي ،بأعمــال ثقافيــة وســياحية للتعريــف باملنتجــات
وبالصناعــات التقليديــة ،بعــرض مشــاريع مبــادر بهــا مــن طــرف املــرأة علــى املســتوى احمللي،
باملشــاريع االســتثمارية املنجــزة يف إطــار صيــغ دعــم الشــغل والشــباب.

 -VIاالستفسارات والتواصل
 املوقــ ُع اإللكترونــي الرســمي اخلــاص بــوزارة الداخليــة و اجلماعــات احملليــةو التهيئة العمرانية
WWW.INTERIEUR.GOV.DZ
 هــو نافــذةُ املعلومــات الرئيســية ألعمــال النــدوة الدوليــة وســيتض ّمن نقــامباشــرا لفعاليــات الــدورة و ألبومــا للصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع فيديــو قصيــرة
للفعاليــات .
 مــن جهتهــا تضمــن حســابات وزارة الداخليــة و اجلماعــات احملليــة و التهيئــةالعمرانيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تغطيــة شــاملة و إعالمــا متواصــا
للمســتجدات املتعلقــة بالنــدوة.

12

دليل الندوة الدولية حول ‘’ ترقية املشاركة السياسية للمرأة كدعامة أساسية ملسارات اإلصالح السيايس والتنمية املستدامة’’

أماكن للسياحة

بالجزائر العاصمة

دلـــيــل الدورة الخامسة والثالثون ملجلس وزراء الداخلية العرب  -الجزائر 2018
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مقام الشهيد:
ـذكاري لل ّثــورة
ويسـ ّمى أيضــا ريــاض الفتــح ،هــو نصــب تـ
ّ
اجلزائر ّيــة ،يطــ ّل علــى مدينــة اجلزائــر العاصمــة،
وبنــي هــذا املقــام ســنة  1982مبناســبة إحيــاء ال ّذكــرى
العشــرين الســتقالل اجلزائــر ،ويف ذكــرى ضحايــا
احلــرب التّحرير ّيــة .ويرمــز مقــام ّ
الشــهيد إلــى حقبــات
التّحريــر ال ّثالثــة.

الحامة :
موجــودة يف قلــب العاصمــة ،تعـ ّد متحفــا فعل ّيــا ّ
للطبيعة،
إذ تضــ ّم  2500نــوع مــن النّباتــات واألشــجار املع ّمــرة
الســنني ،وأكثــر مــن  25نوعــا مــن أشــجار
مئــات ّ
النّخيــل ،وحديقــة علــى ّ
ـيكي
الطــراز الفرنسـ ّـي الكالسـ ّ
وأخــرى وفــق ّ
البريطانــي.
الطــراز
ّ

الفن الحديث والمعاصر :
متحف ّ
خال ًفــا لغالب ّيــة املســاحات ال ّثقافيــة التــي تخلــق
شــعو ًرا باالنفصــال عــن البيئــة املباشــرة بســبب
احلواجــز املاد ّيــة وال ّرمز ّيــة علــى حـ ٍ ّـد ســواء ،يبقى
الفــن احلديــث واملعاصــر يف اجلزائــر
متحــف
ّ
أي رســوم لزيارتــه مفتوحــا
ا ّلــذي لــم تفــرض ّ
الســتقبال النّــاس مــن ك ّل مــكان .

جامع كتشاوة :
مــن أشــهر املســاجد التاريخيــة بالعاصمــة اجلزائريــة.
بنــي يف العهــد العثمانــي لكنــه حــول إلــى كنيســة بعــد
أن قــام اجلنــرال الــدوق دو روفيغــو القائــد األعلــى
للقــوات الفرنســية الــذي كان حتــت إمــرة قائــد احلملــة
الفرنســية االســتعمارية «دوبونيــاك» .
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شبه جزيرة سيدي فرج :
غربــي
ســياحي يقــع
هــي عبــارة عــن منتجــع
ّ
ّ
العاصمــة اجلزائر ّيــة على ســاحل ســاحر اجلمال،
تتو ّفــر فيــه مركبــات ســياح ّية وعـ ّدة مرافــق ها ّمــة
بُنيــت وفــق ّ
الطريقــة الغرداو ّيــة ،وقــد ص ّمــم
الفرنســي ّ
الشــهير
ــياحي املهنــدس
الس
املركــب ّ
ّ
ّ
الســلطات اجلزائر ّيــة.
فرنانــد بويــون بطلــب مــن ّ

متحف الباردو :
مــن بــن أجمــل واهــم املبانــي الفحصيــة باجلزائــر
العاصمةبنــي يف أواخــر القــرن الثامــن عشــر وهــي مــن
املنــازل التــي شــيدت خــارج أســوار احملروســة لتكــون
مقــرات اســتراحة ألعيــان املدينــة وزوارهــم.

متنزه الصابالت :
مينــح منتــزه الصابــات
اطاللــة رائعــة علــى خليــج
اجلزائــر ،و يوفــر فضــاءات
للنــزه و االســتراحة

قصر الرياس :
يســمى ايضــا احلصــن  23مــن أهــم املعالــم
التاريخيــة ملدينــة اجلزائــر العاصمة.وميثــل
أحــد شــواهد املاضــي املجســدة علــى امتدادات
مدينــة اجلزائــر (القصبــة) نحــو البحــر يف
الفتــرة العثمانيــة
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