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لطاملا متيزت اجلزائر بتاريخها القدمي و املعا�صر الزاخر ب�أيقونات من العن�صر
الن�سوي الالتي برزن يف عهدهن ،نظرا ملا منحنه من حب للوطن و ما �أبدينه من بطولة
و مقاومة للقوى املحتلة ،و الزلن يعتربن مراجع لغريهن من الن�ساء النا�شطات يف
امليدان ال�سيا�سي و املكافحات يف �سبيل تنمية الوطن.
لقد ا�ستحقت املر�أة اجلزائرية بكل جدارة  ،ال�سيما تلك التي نا�ضلت جنبا جلنب
مع رفقاء ال�سالح من الرجال خالل حرب التحرير ،كل التقدير عرفانا بت�ضحياتها
و التي خولت لها اكت�ساح امليدان ال�سيا�سي و االجتماعي خالل فرتة اال�ستقالل من
خالل منحها احلق يف تويل منا�صب عليا يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية للدولة و امل�ساهمة
يف التنمية االقت�صادية و االجتماعية للبالد.
و يف ه��ذا ال�سياق ت�ضمن الد�ستور ،يف طبعته الأوىل ال��ذي تبنته اجلزائر يف
�أول عهدها باال�ستقالل �سنة � ،1963أول اعرتاف بحقوق املر�أة من خالل م�ساواتها
بالرجل  ،حيث ن�ص على رغبة الدولة حديثة اال�ستقالل « بت�سريع وترية حترير املر�أة
ب�إ�شراكها يف ت�سيري امل�سائل العمومية و ق�ضايا التنمية» مع الت�أكيد ب�أن « كل املواطنني
من اجلن�سني مت�ساوون يف احلقوق و الواجبات».
لقد تطور التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة بالهيئات املنتخبة وفقا للتغريات و التحوالت
االجتماعية و ال�سيا�سية و الثقافية التي طر�أت على اجلزائر خالل الع�شريات اخلم�س
من فرتة اال�ستقالل .و عليه ،يف اط��ار تر�سيخ مبد�أ امل�ساواة بني الرجل و امل��ر�أة و
يف �سبيل ترقية دور امل��ر�أة املنتخبة فيم يخ�ص ت�سيري الق�ضايا العمومية املحلية ،
تعهدت ال�سلطات العمومية بتعزيز حقوق هذه الأخ�يرة من خالل املبادرة ب�سل�سلة
من اال�صالحات امل�ؤ�س�ساتية الرامية �إىل تو�سيع جمال م�شاركتها كممثل باملجال�س
املنتخبة.
لقد حت�صلت اجلزائر بهذا ال�صدد على نتائج جد م�شجعة بعد جت�سيد الإ�صالحات
امل�ؤ�س�ساتية امل��ذك��ورة �آنفا و و�ضعها حيز التنفيذ ،حيث متكنت بف�ضل �سيا�ستها
الطموحة من احتالل ال�صدارة على م�ستوى منطقة �شمال �إفريقيا و ال�شرق الأو�سط
من حيث معدل م�شاركة املر�أة بالهيئات املنتخبة  ،كما احتلت املركز الثالثني ()30
على امل�ستوى العاملي.
و بهذا تكون اجلزائر قد �أحرزت خطوة هامة بت�سويتها للن�صو�ص الت�شريعية وفقا
للمعايري الدولية فيم تعلق برتقية متثيل املر�أة باملجال�س املنتخبة و احرتام حقوقها،
خ�صو�صا و �أنها متثل قرابة ن�صف �سكان اجلزائر (ح�سب حتقيق �أج��راه الديوان
الوطني للإح�صاء الذي مت ن�شره يف ).2015
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 -1تكريس الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري

تطبيقا لالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحماية حقوق امل��ر�أة  ،والتي حتظى مبكانة هامة يف النظام القانوين
اجلزائري �إذ تن�ص امل��ادة  150من الد�ستور على �أن املعاهدات التي ي�صادق عليها رئي�س اجلمهورية ت�سمو
على القانون  ،و�ضع تعديل الد�ستور اجلزائري القانون  08-19املعامل االوىل لرتقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة
اجلزائرية و تعزيز ح�ضورها يف املجال�س املنتخبة  ،حيث جاء يف ن�ص املادة  31مكرر انه « تعمل الدولة على
ترقية حقوق ال�سيا�سية للمر�أة بتو�سيع حظوظ متثيلها يف املجال�س املنتخبة «
تبعا لذلك �صدر القانون الع�ضوي رقم ، 12-03يحدد كيفية تو�سيع حظوظ املر�أة يف املجال�س املنتخبة ،حيث
مت تطبيقه لأول مرة يف االنتخابات الت�شريعية  10ماي  ، 2012اين متكنت املر�أة اجلزائرية من احل�صول على
ن�سبة متثيل تقدر بـ  31.52باملجل�س ال�شعبي الوطني.
�أهم املواثيق الدولية مل�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية :
اوال االتفاقية الدولية ب�شان احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة  :اول اتفاقية تعتمد على نطاق عاملي و تلزم الدول
االطراف بتمكني مواطنيها من ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية  ،اول مرة يطبق فيها على �سبيل احل�صر مبدا امل�ساواة
بني الرجل و املر�أة و التي �صادقت عليها اجلزائر مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 04-126و دخلت حيز النفاذ
يف 19ابريل.2004
كر�ست هذه االتفاقية مبدا امل�ساواة بني الرجال و الن�ساء من دون متييز فيما يخ�ص احلقوق ال�سيا�سية كحقها
يف االنتخاب و الت�صويت و تويل الوظائف العامة داخل الدولة و حقها يف امل�شاركة يف عمليات اتخاذ القرار
و تقرير ال�سيا�سات و غريها.
ثانيا – االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة « :»CEDAW

تعترب اول وثيقة دول�ي��ة متكاملة ت�ضمن ح�ق��وق امل ��ر�أة و ال�ت��ي اعتمدمتنطرفاجلمعيةالعامةللأمماملتحدة
يف  18دي�سمرب  1979ودخلت حيز التنفيذ يف � 03سبتمرب  1981كما�صادقت عليها اجلزائرمبوجب الأمر
96-03امل�ؤرخ يف  10يناير .1996
تهدف هذه االتفاقية اىل العمل على حتقيق امل�ساواة بني الرجل و املر�أة و ازالة كل متييز او تفرقة �ضد املر�أة من
�شانه ان ي�ؤدي اىل اهانتها او احباط االعرتاف لها بحقوق االن�سان و احلريات اال�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية
او يف ميدان �أخر او اهانتها او احباط متتعها بهذه احلقوق او ممار�ستها لها .
املادة  07من هذه االتفاقية الزمت جميع الدول االطراف باتخاذ التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية و العامة للبلد ة بوجه خا�ص تكفل املر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،احلق يف :
 الت�صويت يف جميع االنتخابات و اال�ستفتاءات العامة ،و اهلية االنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخباع�ضا�ؤها باالقرتاع العام.
 امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة الدولة و تنفيذ هذه ال�سيا�سة و يف �شغل الوظائف العامة و ت�أدية جميع املهامالعامة على جميع امل�ستويات احلكومية.
 امل�شاركة يف جميع املنظمات و اجلمعيات غري احلكومية التي تعني باحلياة العامة و ال�سيا�سية للبلد.5

المادة  : 08ن�صت على �ضرورة اتخاذ الدول جلميع التدابري املنا�سبة التي تكفل للمراة  ،على قدم امل�ساواة مع
الرجل و دون متييز  ،فر�صة متثيل حمونتها على امل�ستوى الدويل و اال�شرتاك يف اعمال املنظمات الدولية .
 -2االطار الوطني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية
 -1في الدساتير الجزائرية :

ينبغي الإ�شارة �إىل �أن الد�ساتري اجلزائرية ال�صادرة منذ اال�ستقالل ت�ضمنت الن�ص على خمتلف احلقوق الأ�سا�سية
للإن�سان دون متييز بني الرجال و الن�ساء  ،غري �أن التعديل الد�ستوري الذي مت مبوجب القانون رقم  08-19امل�ؤرخ
يف  15نوفمرب  2008و�ضع املعامل الأوىل يف ترقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة اجلزائرية و تعزيز ح�ضورها يف
املجل�س املنتخبة  ،حيث جاءت املادة  31مكرر على انه « تعمل الدولة يف ترقية احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة و يتو�سع
حظوظ متثيلها يف املجال�س املنتخبة على �أن يحدد قانون ع�ضوي كيفيات تطبيق هذه املادة «.
 -2القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة :

تبعا للتعديل ال��د��س�ت��وري اجل��زائ��ري ال��ذي مت مب��وج��ب ال�ق��ان��ون رق��م ��، 19 - 08ص��در ال�ق��ان��ون الع�ضوي
رقم  12-03امل�ؤرخ يف � 18صفر عام  1433املوافق لـ  12يناير �سنة  ، 2012يحدد كيفية تو�سيع حظوظ
امل��ر�أة يف املجال�س املنتخبة  ،حيث ين�ص هذا القانون على �أن ال يقل عدد الن�ساء يف كل قائمة تر�شيحات  ،حرة
�أو مقدمة من حزب �أو عدة �أحزاب �سيا�سية  ،عن الن�سب املحددة ،بح�سب عدد املقاعد املتناف�س عليها :
 انتخابات المجلس الشعبي الوطني  % 20 :عندما ال يكون عدد املقاعد ي�ساوي �أربعة مقاعد% 30 ،عندما يكون عدد اامقاعد ي�ساوي �أو يفوق خم�سة مقاعد  % 35 ،عندما يكون عدد املقاعد ي�ساوي �أو يفوق �أربعة
ع�شر مقعدا % 40 ،عندما يكون ع��دد املقاعد ي�ساوي �أو يفوق  32مقعدا % 50 ،بالن�سبة ملقاعد اجلالية
الوطنية يف اخلارج.
 انتخابات المجالس الشعبية الوالئية  % 30 :عندما يكون عدد املقاعد  35و  39و  43و  47مقعد، 35%عندما يكون عدد املقاعد � 51إىل  55مقعدا .
 انتخابات المجالس الشعبية البلدية  % 30 :يف املجال�س ال�شعبية البلدية امل��وج��ودة مبقرات الدوائرو بالبلديات التي يزيد عدد �سكانهاعن ع�شرين الف (  )20000ن�سمة.
مع الإ��ش��ارة �إىل �أن ع��دم االل�ت��زام بهذا ال�شرط �سي�ؤدي �إىل رف�ض القائمة بكاملها  ،كما ي�ستخلف املرت�شح
�أو املنتخب مبر�شح �أو منتخب من نف�س اجلن�س.
كما تعهدت الدولة مبنح امل�ساعدات املالية للأحزاب ال�سيا�سية التي متنح فر�ص اكرث للن�ساء للرت�شح يف انتخابات
املجل�س ال�شعبي الوطني �أو انتخابات املجال�س ال�شعبية الوالئية و البلدية ،ق�صد تعزيز حظوظ متثيل املر�أة يف هذه
املجل�س املنتخبة.
جتدر اال�شارة كذلك من �ضمن قوانني الإ�صالح القانون الع�ضوي  12-04املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية الذي
�ألزم الأحزاب يف بع�ض �أحكامه ب�ضرورة م�شاركة املر�أة �سواء يف امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي للحزب �أو يف قيادته و�ضرورة
متثيل املر�أة بن�سبة دون حتديدها يف قيادة احلزب ال�سيا�سي.
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بعد �أن تف�ضل فخامة رئي�س اجلمهورية ب�إقرار جملة من الإ�صالحات الهادفة �إىل �إتاحة الفر�صة للن�ساء من �أجل امل�شاركة
يف ت�سيري ال�ش�أن ال�سيا�سي وذلك عن طريق �إ�صالحات د�ستورية.
وتنفيذا لهذه الإرادة ال�سيا�سية من �أجل ترقية امل�شاركة ال�سيا�سية ،با�شرت وزارة الداخلية جملة من الن�شاطات متثل
�أهمها يف برنامج التكوين  2015-2018بال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية يهدف �إىل تعزيز قدرات املنتخبات
املحليات يف ت�سيري ال�ش�ؤون العمومية املحلية ،ولتج�سيد ذلك ب�أح�سن �صورة قامت وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و
التهيئة العمرانية باال�ستعانة بخربة مركز البحث يف الأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية ( )CRASCمن اجل القيام
بدرا�سة حتدد �أهم العوائق التي تواجه املنتخبات وكذا �سبل دعمهن يف ممار�سة مهامهن.
أوال  :برامج تكوينية لدعم المنتخبات المحليات
عملت وزارة الداخلية بال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية  PNUDعلى جت�سيد هذه الأهداف على �أر�ض
الواقع حيث ا�ستفادت هذه ال��دورات التكوينية 1193منتخبة حملية ميثل  12والية�1أي بن�سبة  % 25من العدد
الإجمايل للمنتخبات.
 أهداف برنامج التكوين :للو�صول �إىل هذه الغاية مت و�ضع برنامج لتدعيم قدرات املنتخبات املحليات يف جمال الت�سيري العمومي املحلي الغر�ض
منه حتقيق الأهداف التالية:
 -1حتديد مكانتها ،مركزها القانوين وحدود �صالحيتها
 -2كيفيات �إعداد الربامج التنموية املحلية ،جت�سيدها ورقابتها
 -3تبني املقاربة الت�شاركية يف ت�سيري ال�ش�ؤون العمومية املحلية
 -4تعزيز مفهوم االت�صال امل�ؤ�س�ساتي لدى املنتخبات املحليات
 -5تكري�س امل�شاركة ال�سيا�سية الدائمة والفعالة للمر�أة
 البرامج الموضوعاتية المقررة للدورات التكوينية :و�أما عن موا�ضيع الدورات التكوينية ،فقد �أخذ بعني االعتبار خمتلف التجارب واخلربات الدولية الناجحة ،ال�سيما يف
جمال الت�سيري العمومي احلديث لذلك كانت هذه املوا�ضيع مواكبة للتطورات وامل�ستجدات:
 الدميقراطية الت�شاركية وال�شراكة بني اجلماعات املحلية واحلركة اجلمعوية، الالمركزية و�أمناط ت�سيري املرفق العمومي ، تقنيات االت�صال العمومي وت�سيري الأزمات.وعلى هام�ش هذه ال��دورات مت تنظيم ور�شات تعتمد الأدوات احلديثة للتكوين مثل �أ�سلوب املحاكاة والتفاعل وذلك
بهدف حتقيق التجاوب الفعلي للمنتخبات مع م�ضامني الربامج املو�ضوعاتية ومتكينهن من انتهاج �أ�ساليب مالئمة يف
الت�سيري العمومي والعمل اجلواري وحت�سني عالقة الإدارة باملواطن.
ثانيا  :عوائق وفرص المنتخبات المحليات وتقييم الحاجات لتدعيم مهاراتهن
قام مركز البحث يف الأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية ( )CRASCبدرا�سة لفائدة وزارة الداخلية تهدف �إىل
حماولة الإحاطة بال�صعوبات التي قد تواجه املنتخبات املحليات وكذلك ال�سبل الكفيلة لدعمهن ملمار�سة �أف�ضل ملهامهن.
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أهداف الدراسة :
 الهدف العام :اال�ستهداف اجليد لعملية مرافقة وتدعيم قدرات املرت�شحات املحتمالت وكذا املنتخبات الناجحات يف االنتخابات املحلية
بالإ�ضافة �إىل تدعيم امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف مراكز اتخاذ القرار على امل�ستوى املحلي.
 األهداف الخاصة :تزويد وزارة الداخلية ب�أداة م�ساعدة التخاذ القرار من خالل توفري البيانات والتحليالت حول العوامل التي تعزز االلتزام
ال�سيا�سي للن�ساء  /املنتخبات وامل�ساهمة يف ممار�سة وظائفهن على النحو اجليد،وكذلك العوامل التي،على العك�س من
ذلك،تعيق عمل املنتخبات.
منهجية الدراسة :
مت العمل على عينة مقدمة من طرف وزارة الداخلية تت�ضمن  1337منتخبة حيث ميثلن املنتخبات املحليات ويتوزعن
ح�سب عدد من املعايري (ال��والي��ات ،الأح��زاب ،العمر .)...وعلى هذا الأ�سا�س اختار املركز عينة مكونة من  449منتخبة
بالإ�ضافة �إىل عينة �شاهد ( )Un échantillon témoinتتكون من  168منتخب.
 -1سير الدراسة
 االستبيان :لتحقيق الغاية من الدرا�سة مت �إعداد ا�ستبيان يحتوي على � 43س�ؤال مق�سمة �إىل خم�سة �أق�سام:
 -1احلالة االجتماعية للمنتخبات املحليات،
 -2الفر�ص املتاحة �أمام املنتخبات املحليات،
 -3ممار�سة العهدة االنتخابية املحلية،
 -4العوائق التي تواجه املنتخبات املحليات،
 -5توقعات واحتياجات املنتخبات املحليات
بلغ عدد اال�ستبيانات املقدمة  617موزعة عرب  20والية وذلك لتج�سيد عينة ممثلة ولذلك فقد �شمل العمل كل واليات
ال�شرق والغرب والو�سط واله�ضاب العليا واجلنوب.
 -2نتائج الدرا�سة :
بعد ا�سرتجاع اال�ستبيانات املوزعة وتفريغ الإجابات �أ�صبح ممكنا ملركز البحث يف الأنرثبولوجيا االجتماعية والثقافية
( )CRASCالإجابة عن �س�ؤال االنطالق للدرا�سة:
كيف ندعم م�شاركة املنتخبات املحليات يف احلياة ال�سيا�سية ؟
والإجابة ح�سب املنتخبات الالتي كن حمل ا�ستجواب تتمثل فيما يلي:
 تو�سيع احل�صة للن�ساء حتى تتحقق امل�ساواة، تعزيز مكانة املر�أة املنتخبة يف مركز �صنع القرار، زيادة عدد الدورات التكوينية حول موا�ضيع :التعريف بالقوانني،التوا�صل مع املواطنني،...� -إن�شاء �شبكة عالقات من �أجل تبادل �أح�سن للمعارف واخلربات بني املنتخبات.
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يف خ�ضم اال�صالحات املعتمدة من طرف ال�سلطات اجلزائرية لرفع كافة �أن��واع التمييز
بني الن�ساء و الرجال و يف �سبيل حتفيز امل��ر�أة للم�شاركة يف اتخاذ ال�ق��رارات ال�سيا�سية
و االقت�صادية و االجتماعية و الثقافية للبالد ،كان البد من تعزيز التجربة اجلزائرية فيم يتعلق
بالتمثيل الن�سوي يف املحافل ال�سيا�سية و تثمني االجنازات التي حققتها حتى تتخذ كمثال
يحتذى به من طرف الدول الإفريقية الأخرى و دول �شمال �إفريقيا و ال�شرق الأو�سط.
و يف هذا ال�سياق قامت اجلزائر بتنظيم الندوة الدولية حول « امل�شاركة الفعالة و امل�ستدامة
للمر�أة باملجال�س املنتخبة» من � 10إىل  13دي�سمرب 2013و بدعم من برنامج الأمم املتحدة
التنموي و منظمة الأمم املتحدة للمر�أة.
و عليه انبثق عن هذا الربنامج « ت�صريح اجلزائر» الذي يعترب مرجعا يت�ضمن اثنا ع�شرة
تو�صية ،منها ما يحث على تر�سيخ �أ�س�س امل�ساواة بني الرجل و املر�أة مع الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة و كافة العراقيل التي تواجهها هذه الأخرية يف جمتمعاتنا .من جهة
�أخرى  ،تعترب هذه الندوة منربا يتم من خالله حتفيز املر�أة لال�ستثمار يف املجال ال�سيا�سي
و ترقية دوره��ا م��ن خ�لال توليها ملنا�صب ال��ري��ادة و امل�شاركة يف املناف�سات االنتخابية
و الربملانية و املحلية.
من جهة �أخرى  ،فتحت هذه الندوة الدولية املجال ملبادرة �أخرى وا�سعة النطاق  -اليوم
ال�برمل��اين ال��دويل املنعقد يف  10مار�س  2015حتت �شعار « من �أج��ل ترقية امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة  -حتديات و رهانات»  ،حيث حدد هذا احلدث ،املنظم من طرف املجل�س
ال�شعبي البلدي بال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة التنموي و منظمة الأمم املتحدة للمر�أة ،
�أهدافا تتمثل يف تعزيز قدرات املر�أة ال�سيما من فئة الربملانيات  ،اعتمادا على خربات نظرياتها
من الربازيل و �أندوني�سيا و �إ�سبانيا و املغرب و رواندا .كما �سمح هذا اللقاء ب�إر�ساء قواعد
لإن�شاء منتدى الن�ساء الربملانيات باجلزائر.
يف هذا الإطار ،تنظم كل من ال�سلطات العمومية ،من خالل وزارة الداخلية و اجلماعات
املحلية و التهيئة العمرانية ي��وم��ي  17و  18م��ار���س  ،2018ال�ن��دوة ال��دول�ي��ة للرتقية
ال�سيا�سيةللمر�أة ،حيث تطمح لتعزيز دورها يف املجال ال�سيا�سي ،على اخل�صو�ص ،و يف
جماالت �أخرى على العموم.
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