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   في الجزائر في الحكم المحليمرأةدور ال
  
  

  : مقدمة 

الحرص على واألخذ بمبادئ الديمقراطية ولقد كان التساع وضيفة الدولة في التقدم 

 العامة آثارا كبيرة في اإلدارة أسلوب دارةاإلالرغبة في تحسين وتحقيق العدالة االجتماعية 

 فروع للوزارات المركزية في إقامةعدول أغلبية دول العالم عن النظام الذي يقتصر على 

 فأخذت هذه الدول ،)اإلداريعدم التركيز (ت هذه الوحدات ئاهيو مرافق إلدارةوحداتها المحلية 

 بمبادئ األخذ أن إذ .تطورهاو المحلية دارةاإل انتشار نظم إلى المحلية، مما أدى اإلدارةبنظام 

 شؤونهم المحلية عن طريق التمثيل إدارة المواطنين في إشراك الرغبة في إلىالديمقراطية أدى 

 المواطنين في إشراك وليس من شك في أن . عليهااإلشراففي المجالس المحلية التي تتولى 

يدربهم على الحياة وربية سياسية صالحة  شؤونهم المحلية يعمل على تربية المواطنين تإدارة

 منتخب من أهل لمجلس الخدمات المحلية إدارةفلقد تبث من تجارب الدول المتقدمة أن  .النيابية

 فهم يلمسون عن قرب اآلثار التي ،الوحدة المحلية خير تدريب لهم على أساليب الحكم النيابي

  .ثليهم للوظائف المحلية مماختياري في نتخاب استعمالهم حقهم االعلىتترتب 

 الخالص من التعقيدات الناجمة عن المركزية إلى المحلية يؤدي أوال اإلدارةفنظام 

 حاجات إدراك كما يمكن من ، المحليةللظروف تبعا اإلدارة تنويع أسلوب إلىيؤدي و، اإلدارية

علهم أقدر يجو فيعطي لسكان كل وحدة محلية حق تصريف شؤونهم بنفسهم ،المواطنين المحليين
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خبرة في حل هذه وأكثر دراية و إليهما يحتاجون ومن غيرهم على التعرف على مشاكلهم 

  .تحقيق مصالحهم على خير وجهوالعمل على الوفاء بحاجاتهم والمشاكل 

 توسيع فرص المشاركة في الحياة السياسية إلىومن ثمة فان نظام الحكم المحلي يؤدي 

د الوحدة المحلية فرص المشاركة في تسيير شؤونهم قصد بوضع ميكانيزمات تتيح لكل أفرا

مما ال شك فيه أن نظام الحكم المحلي يوفر فرصة للمشاركة في الحياة و ،تحقيق حاجاتهموتلبية 

سياسي االقتصادي تحسين مركزها الو دورها في تحقيق استقاللها الذاتي أداءوالسياسية 

  .قرار في عملية صنع البإشراكهاذلك واالجتماعي و
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     :  اجلزائرية يف احلكمرأةنبذة تارخيية عن دور امل 
  

 تاريخ الجزائر إن ، الجزائرية أدوارا رائدة في الحكم عبر األزمنة الغابرةمرأة      لقد لعبت ال

قد جسدت تلك األدوار فيما و القرار اتخاذوالفعالة في التسيير والقديم حافل بمشاركتها الفعلية 

حكمها وفي قيادة جيوشها »الكاهنة» المدعوةاإلسالميةكة البربر قبل الفتوحات تحلت به مل

ملكة التوارق التي  »تينهينان» ما أكده دور البربرية،الرزانةوالجدية والموصوف بالحكمة 

أسست دولة في الجنوب الجزائري ووضعت قواعد تنظيم المجتمع الترقي هذه القواعد التي ال 

                                                                              .ا الحاليتزال قائمة الى وقتن

 الجزائرية تجسد في بداية المرحلة مرأةأما في الفترة االستعمارية الفرنسية فان دور ال

 مرأةتضاعف دور الكما »اللة نسومر» الفرنسية ببروز مقاومة منظمة تزعمتهااالستعمارية

 مع المساواةالمشاركة فيها على قدم و ،الجزائرية في المشاركة في تنظيم الثورة التحريرية

 ومشاركتها ،تضحياتهاو فتاريخ الثورة التحريرية حافل ببطوالتها ،)1954-1962(الرجل 

  .  المميزة في تنظيم الثورةوالهامة 

                                                                             

     :احلكم احمللي والالمركزية 

                                                                                

يعبر هذا و ، لظروف تاريخيةانجلترا     ظهرت كلمة الحكم المحلي في بادئ األمر في 

 انتخاب حيث يتم ،تمتع بدرجة كبيرة من االستقالل ي،مركزي إقليمي المصطلح عن نظام ال
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 الكامل دون مشاركة أعضاء معينين بواسطـة السلطـة نتخابأعضاء المجالس باال

 فالوحدات المحلية ، مالي وإداري كبيراستقالليكون لهذه الهيئات المحلية و ،المركزيـــة

 مع مقتضيات تتالءممركزية  إذ أن الال،اإلقليمية في ظل هذا النظام تمارس معظم الوظائف

 حيث أن له صيغة شعبية ،الحداثة ألن نظام اإلدارة المحلية يستجيب لمتطلبات العصر الحالي

يهيئ للشعب رقابة مباشرة على وأنه النظام الذي يحقق مبدأ السيادة الشعبية و ،قانونية واضحةو

يساعد على تربية و ،مقراطيةيمكن من تثبيت دعائم الديو ،المسائل التي تخص مصالحه المحلية

قد عبر و ، ويمد المجالس المنتخبة بالعناصر الصالحة،ترويضهم عليهاوالناخبين تربية سياسية 

بما تضم اإلدارة المحلية بالنسبة للحرية ( بمقولته الشهيرة   Elexis de Tocqueville عن ذلك

                                                               ).هي بمثابة المدارس االبتدائية بالنسبة للعلم

Les institutions communales sont a ce que les écoles primaires a la science 
.                                                                                                                  

  فكذلك األنظمة المحلية هي المدارس التي يتعلم ،فكما أن المدارس تضع العلم في متناول العامة

لممارسة   األفراد للمساهمة في الحياة العمليةتهيئهي التي و ،يمارس فيها الشعب الديمقراطيةو

لية على  المحلإلدارةاألنظمة السائدة بها تنظر و أن كل الدول على اختالف مذاهبها إذالسلطة 

أنها الوسيلة التي تحقق الرابطة القوية بين المواطنين وبين األجهزة اإلدارية ومن ثم فهي تنقل 

سلطة الدولة إلى المجالس الممثلة لوحدات تكون بيد المواطنين حتى يقوموا برعاية شؤونهم 

                            . تشبع حاجاتهم التي ويساهموا في ممارسة الرقابة على الخدمات ،بأنفسهم
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   : يف اجلزائر)احلكم احمللي( احمللية اإلدارةنظم 

                                                           

 غيـر أنــه بـعد ، المحلية عن االستعمـار الفرنســـياإلدارة     ورثت الجزائر نظم 

 فوضى في تسيير ىإلكبير أدى  ترك فراغ ،مغادرة الفرنسيين للجزائرواالستقـــالل 

 تحت 1967 جانفي 18 وضع قانون جديد للبلدية في إلى مما اضطر بالدولة ،الشؤون المحلية

-38 ، ثم صدر بعد ذلك األمر رقم1967 فبراير 5ات للبلدية في انتخابأجريت أول و ،24رقم 

 فقد تضمن في 1976 نوفمبر 22 أما دستور ، تضمن قانون الوالية1969 ماي 23بتاريخ  69

 بأن تنظيم الدولة يقوم على مبدأ الالمركزية القائمة على دمقرطة المؤسسات 34مادته 

 منه فقد حددت 36 أما المادة ،المشاركة الفعالة للجماهير في تسيير الشؤون العامةو

 اإلقليميةأن البلدية هي الهيئة و ،البلديةوالهيئــــات المحليـــة علـــى أنها الوالية 

 28بعد ذلك التعديل الدستــوري و ،1989 كما كرس هذا التنظيم بموجب دستور ،لقاعديةا

 للدولة هي البلدية اإلقليميةالجماعات ( منه على أن 15 حــددت المادة إذ ،1996نوفمــبر 

س  ليمثل المج( كالتالي فجاءتمنه 16 أما المادة ،) البلدية هي الجماعة القاعدية، الواليةو

 دساتير ،ةاطنين في تسيير الشؤون العموميمكان مشاركة المووقاعدة الالمركزية المنتخب 

   ).1996التعديل الدستوري لسنة و  1989 ،1976الجمهورية الجزائرية 
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    :تسيري الشؤون العامة و منظومة االتفاقيات الدولية يف جمال املساواة

                               

 اإلنساناعتمدت منظمة األمم المتحدة مجموعة من االتفاقيات الدولية لحماية حقــوق 

:                                                     من أهمها و بصفة خاصة مرأةحقوق الوبصفة عامة 

 10 المعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة فياإلنسان العالمي لحقوق اإلعالن 

الذي يعتبر المصدر الرئيسي لكل النصوص الدولية الخاصة بحقوق و ،1948ديسمبر 

   .نساء على السواءو رجاال اإلنسان

م السياسية المعتمد من طرف الجمعية العامة لألموالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

   .1966  ديسمبر 16المتحدة في

 األول الملحق بالعهد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة االختياريالبروتوكول  

  .السياسيــةو

  ن الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت مجموعة من االتفاقيات  هذه االتفاقيات فإإلى باإلضافةو

  :يهو مرأةالتي تتعلق مباشرة بوضع ال

 التي عرضتها األمم المتحدة للتصديق في مرأةلمتعلقة بالحقوق السياسية لل اتفاقيةاال 

 أولى المواثيق الدولية التي تعالج مشاكل تفاقيةتعتبر هذه االو ،1952جويلية  20

  :قد تضمنت ما يلي و بالتخصيص مرأةال

 . على قدم المساواة بدون أي تفرقةجميع االنتخابات في التصويت في مرأةحق ال: أوال
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 عامة  انتخابية قوانين الدولة من هيئات ئه في كل ما تنشمرأة يجوز أن تنتخب ال:ثانيا

 .ذلك أسوة بالرجل و

 تنشئهاممارسة كافة الوظائف العامة التي و الحق في شغل المناصب العامة مرأة لل :ثالثا

  .قوانين الدولة على قدم المساواة مع الرجل

  

 الجمعية العامة لألمم اعتمدتها التي ،التمييز ضد النساء القضاء على كافة أشكال اتفاقية

التي و ،1979 ديسمبر18 بقرارها المؤرخ في االنضماموالتصديق وعرضتها للتوقيع والمتحدة 

 بأنها تعتبر الوثيقة الدولية التي تفاقيةتتميز هذه االو، 1981 سبتمبر 3دخلت حيز النفاذ في 

 ،ضمان تمتعها بهذه الحقوقوالمجاالت وفي جميع الميادين  مرأةتتناول بصورة أساسية حقوق ال

عدم التمييز وحرياتها من فكرة أساسية مفادها المساواة و مرأةكما أنها تنطلق في بيان حقوق ال

 في تفاقية االتقد عرفو ،الحريات األساسية لإلنسانوالنساء في التمتع بالحقوق وبين الرجال 

تقييد يتم على أساس الجنس و  أاستبعادو أية تفرقة أ( يعني ه بأنأةمرمادتها األولى التمييز ضد ال

الحريات و بالمساواة مع الرجل في كافة الحقوق مرأة للاالعترافل من اره النيون من آثكيو

 كما أنها تشير إلى ،الثقافيةواالجتماعية واالقتصادية والسياسية واألساسية في الميادين المدنية 

عقبة و كرامة اإلنسان احترامو لمبدأ المساواة في الحقوق انتهاكا يشكل أةمرأن التمييز ضد ال

االقتصادية و على قدم المساواة مع الرجل في تسيير شؤون البالد السياسية مرأةأمام مشاركة ال

 .تفاقيةالثقافية ومن أهم ما تضمنته هذه االواالجتماعية و
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 لتوافق على أن تنتهج بكو مرأةضد التشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز  : أوال

 .مرأةبدون إبطـاء سياسـة القضاء على التمييز ضد الوالوسائل 

 في الحياة مرأةى التمييز ضد الاء علتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقض: ثانيا 

 .السياسية العامة للبلد

  

حقوق ونسان بصفة عامة  اخلاصة حبقوق اإلاالتفاقياتموقف الدولة اجلزائرية من 

   :  بصفة خاصةرأةامل

 

، تكتسي المعاهدات الدولية الصبغة 1996نوفمبر 28بمقتضى التعديل الدستوري لـ 

  .منه132ذلك بموجب المادة واإللزامية على المستوى الوطني بعد التصديق عليها 

 ،1989ماي  16 السياسية في و الجزائر إلى العهد الخاص بالحقوق المدنية انضمتلقد 

 األول الملحق بالعهد الدولي الخاص االختياري في نفس التاريخ إلى البروتوكول انضمتكما 

الذي يمكن بموجبه ألي شخص أن يقدم شكوى للجنة حقوق والسياسية وبالحقوق المدنية 

  أي حق له من الحقوق المضمونةانتهكتاإلنسان التابعة لهذا العهد ضد الدولة التي يشعر بأنها 

 على الميثــاق اإلفريقــــي لحقوق اإلنسان 1987 فيفري 3 كما صادقت في ،في العهد

 أما ، بدون تمييز حق ممارسة الحقوق السياسيةمرأةالوالذي بدوره كرس للرجل والشعوب و

 القضاء على كافة اتفاقية إلى انضمت فإن الجزائر مرأة، الخاصة بحقوق التفاقيةبالنسبة لال

 من طرف الجمعية اعتمدت التي تفاقية هذه اال،1996 جانفي 12 ضد النساء في أشكال التمييز
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 9، 2تحفظت الجزائر على المواد و ،1981 سبتمبر 3دخلت حيز النفاذ في و 1979العامة في 

#  2،15# 4 ، 16، 29 # 1.  

  

صادقت عليها و  أانضمت التيما مدى تطابق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

  :الجزائر والتشريع الوطني 

 يصادق عليها التيالمعاهدات » من الدستور الجزائري تنص على أن132إن المادة 

ومن تم »على القانونو رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسم

 إما ، جزءا من التشريع الوطني، تكون الجزائر طرفا فيهاالتي الدولية تفاقيةتصبح مقتضيات اال

تطبيقها مباشرة من و عن طريق إدماجها في القوانين الوطنية عن طريق السلطة التشريعية أ

  .يخالفها  السلطة القضائية عن تطبيق ماامتناعو طرف الجهة المختصة أ

   :مرأةإقرار المنظومة القانونية الجزائرية بحقوق ال

ئرية في المساواة مع الرجل  الجزامرأةإن المنظومة القانونية الجزائرية تقر بحقوق ال

 فقد جاء في الفصل الرابع من الدستور المتضمن الحقوق ،وفي التمتع بالحقوق السياسية

  : والحريات مايلي 

  .»كل المواطنين سواسية أمام القانون» :29المادة 

و الجنـس أو العـرق أو|وال يمكن أن يتذرع بـأي تمييـز يعـود سببــه إلى المولـد 

  .اجتماعيو  شخصي أ، شـرط أخرالـرأي أي
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لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب «  تنص على مايلي  :50المادة 

 جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية ىيتساو» :51المادة »وينتخب

  .» يحددها القانونالتي غير الشروط ىشروط أخر

لذكر سعى المشرع الجزائري إلى تطبيق مبدأ المساواة بين  ايالسالفتيتجلى من المادتين 

  . وفي تقلد المهام والوظائفنتخابية في التمتع بالحقوق االمرأةالرجل وال

  

  : رأةإقرار حقوق امل

 ومساواتها مع الرجل وضمنها خالل المنظومة مرأةإن المشرع الجزائر أقر بحقوق ال

القوانين األخرى وذلك تجسيدا لما و  الدستور أالتشريعية الوطنية مواد كان ذلك من خالل

اإلنضمام لها و  تعتبر التشريع األول للجزائر بعد التصديق عليها أالتيتضمنته المواثيق الدولية 

  .  من طرف الجزائر

 1962 في سنة االستقالل الجزائرية أقرت له حقوق مساوية للرجل منذ فجر مرأةإن ال

 وتضمن الدستور المساواة في جميع الحقوق بما ) 1963(ر وذلك بموجب أول دستور للجزائ

 – 1976دستور ( تلته التي وكذلك كان األمر بالنسبة لجميع الدساتير ،فيها الحقوق السياسية

1989  1996-.(  
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   :نتخابيةاحلقوق اال

 من التأكيد على مبدأ والسياسيةتبعا لما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

أن الدول » بتأكيده على ذلك بموجب الفصل الثالث منه علىمرأةاواة بين الرجل والالمس

 والسياسيةاألطراف تتعهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية 

 بحق كل مواطن 25وعلى هذا األساس فإن العهد أقر في مادته »المنصوص عليها في هذا العهد

  : في 

  .بواسطة ممثلين يختارون في حريةو أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أ  :أوال

ع العام وعلى قدم المساواة اقترانتخابات نزيهة تجرى دوريا باال أن ينتخب وينتخب في  :ثانيا

  . تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،بين الناخبين وبالتصويت السري

  .م المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده أن تتاح له على قد :ثالثا

 الخاصة بالحقوق تفاقيةاال فإن ،وعلى غرار العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية

  :  أقرت للنساء بحقوق مماثلة بالتأكيد على مرأةالسياسية لل

  . وبين الرجال دون أي تمييزت بشروط تساوي بينهننتخابا حق التصويت في جميع اال:أوال

 المنشأة بمقتضى التشريع ، العامقتراع باألهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة باال:ثانيا

  .الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز

األهلية في تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع  :ثالثا

  .الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز
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 التمييز بحث الدول األطراف على  الدولية الخاصة بالقضاء على كل مظاهرتفاقيةاالكما جاءت 

 جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز المسلط على النساء في الحياة السياسية والعامة تخاذا

  :  على قدم المساواة مع الرجال الحق في ةمرأللبالد وأن يكفل بوجه خاص لل

جميع الهيئات  في نتخاب العامة واألهلية لالواالستفتاءاتات نتخاب التصويت في جميع اال:أوال

  . العامقتراع ينتخب أعضاؤها باالالتي

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل هذه الوظائف  :ثانيا

  .ت الحكوميةية جميع المهام على جميع المستوياالعامة وتأد

  :  الجزائرية في الحياة السياسية مرأةمشاركة ال

 في الحياة السياسية للبالد ال تتجسد بمشاركتها الفعلية والفعالة وال يأتي مرأةإن مشاركة ال

و  أذلك إال بزيادة نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة سواء كان ذلك على الصعيد الوطني

 الدولة الجزائرية اهتماماتمن   في الحياة السياسية هومرأةإن تفعيل دور مشاركة ال. المحلي

 وال يمكن تهميشها بل إن مشاركتها في النشاط السياسي ،كونها تمثل أكثر من نصف المجتمع

 ة،مرأالو  وتحقيقا لها دون تمييز بين الرجل أ،يعد تجسيدا لمبادئ المساواة المكرسة دستوريا

في  أن يتجسد إال بمشاركتها الفعلية والفعالة يمكن  في الحياة السياسية المرأةالحيث أن مشاركة 

 ،ات وأن مشاركتها أمر ضروري إلبراز المكونات الحقيقية للمجتمعنتخابات االستحقاقجميع اال

ؤون العامة  وتمكينها من تسيير الش،ات وتقلدها مناصب سياسيةنتخاب في االمرأةإذ أن مشاركة ال

  .قد يعطي للبلد ديناميكية تستهدف تحقيق الديمقراطية بمفهومها الواسع
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 في الحياة السياسية في الجزائر أن هذه مرأةحيث أنه يتجلى من رصد واقع مشاركة ال

ه السياسي للبالد ورغم التوج أراد تحقيقه والذيالمشاركة لم ترقى بعد إلى المستوى المنشود 

 اتجاها المختلفة أثبتت نتخابيةات االستحقاق في هذا السياق غير أن نتائج االتضافر جهود كثيرة

  .معاكسا إلرادة البالد السياسية

 في البرلمان الجزائري يتضح مرأةحيث أنه بتمعن الجدول المرفق المبين لما مدى مشاركة ال

ت اانتخابذ أفرزت  جد ضئيلة إه في البرلمان الجزائري بغرفتيمرأةأن مشاركة الو مؤشر أال وه

 من عدد امرأة 26 انتخاب على 2002 جوان 03 يوم التي أجريتالمجلس الشعبي الوطني 

 إرادة ى إل تعود وهذه النتيجة بطبيعة الحال، %6,68مقعد أي بنسبة ) 389(إجمالي قدره 

 األمر الذي مكنهن من نتخابية القوائم اال صدارةوضع المترشحات في األحزاب السياسية في

  .الحصول على هذه النسبة

 فهي في الغرفة الثانية أال وهي مجلس األمة فهي مجسدة من مرأةالكما أن مشاركة 

 يقوم بها رئيس الجمهورية في إطار تعيين الثلث الرئاسي المخول له التيخالل التعيينات 

مة  ثلثي أعضاء مجلس األانتخاب إذ بلغت نسبة مشاركتها في هذه الغرفة بموجب .ادستوري

 مما يشكل نسبة مشاركة ، مقعدا96 بفوزهن بثالثة مقاعد من بين 1997/12/25الجاري يوم 

 في نفس الوقت تحصلت النساء المعينات على خمسة مقاعد من بين ثمانية 3,25مقدرة بـ 

 تحديد نصف أعضاء اتانتخاب أما ، %10,41 بنسبة مشاركة تقدر بـ ا مقعد)48(وأربعون 

 فإنها أفرزت عن عدم فوز النساء بأي 28-12-2000خبين المجرى بتاريخ مجلس األمة المنت

 أما من خالل التجريد النصفي ألعضاء مجلس األمة فقد ثم تعيين ثالثة ، مقعدا48مقعد من بين 
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 كما أن ،)12,25( مقعدا بنسبة مشاركة مقررة بنسبة )24( نساء من بين أربعة وعشرون )3(

عدم فوز  يإلأدى  30-12-2003س األمة المنتخبين المجرى يوم التجديد النصفي ألعضاء مجل

 أما عملية تجديد نصف أعضاء مجلس األمة المعينين لنفس . مقعدا المتنافس عليها)45(أي من 

  . %9,09 مقعدا أي بنسبة )22( من بين امرأتين تعيين أظهرتالفترة 

الجزائري بغرفتيه جد  في المشاركة في البرلمان مرأةيستخلص مما سبق أن حظوظ ال

 ولم تتعدى نسبة مشاركتها في الغرفة نتخابية االاتستحقاقاال في مرأةضئيلة إذا ما دخلت ال

منوه عنه أعاله ناتج عن و  وكان ذلك كما ه6,68 )المجلس الشعبي الوطني(األولى للبرلمان 

لوال هذا و ة،نتخابيصدارة القوائم اال في  مرأةخطة بعض األحزاب السياسية في ترتيب ال

  .الفوز بأي مقعدو  من الترشح أمرأةاإلجراء لما تمكنت ال

  

  : يف اجملالس احمللية رأةمشاركة امل

 وأن البلدية هي ،إن الدستور حدد الجماعات اإلقليمية للدولة على أنها هي البلدية والوالية

ى أن المجلس  منه أكدت عل16 كما أن المادة ،15الجماعة القاعدية وذلك بموجب المادة 

 ومن ، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،قاعدة الال مركزيةو المنتخب ه

 والية تحتوي كل والية على عدد من البلديات تقوم ) 48(هذا المنطلق فقد قسمت الجزائر إلى 

  علىاتنتخابلال المتضمن القانون العضوي 97-07 فقد نص األمر رقم ،حسب عدد سكانها

  : مايلي 
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 ، بلدية، يمكن أن تتكون من شطر بلديةنتخابية منه على أن  الدائرة اال30نصت المادة 

  . بدقةنتخابيةعدة بلديات على أن يحرر القانون الدائرة االو أ

تتضمن قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الوالئية عددا من 

لوب شغلها وعددا من المستخلفين ال يقل عن نصف المقاعد د المقاعد المطدالمترشحين بع

 ).80المادة ( توزيع المقاعد عليهم دالمطلوب شغلها ويراعى ترتيب المترشحين في القائمة عن

 النسبي على القائمة قتراعاال سنوات بطريقة 5تنتخب المجالس الشعبية اإلقليمية لمدة 

 حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق الباقي األقوى التيوتوزع المقاعد بالتناسب حسب األصوات 

من األصوات  % 7 حصلت على أقل من التييشارك في توزيع المقاعد القوائم  على أن ال

 ).75-76المادتان (المعبر عنها 

 المحدد لكيفيات تطبيق 1997 جوان 26 المؤرخ في 97-278المرسوم التنفيذي رقم 

 اتنتخابال لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها 97-07 من األمر 99و 79أحكام المادتين 

 في شغلهاأعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية هذا المرسوم بين عدد المقاعد المطلوب 

 المجالس اإلقليمية وذلك بالتناسب مع الكثافة السكانية لكل بلدية ووالية وذلك وفقا اتانتخاب

 .لجدولين معدين لهذا الغرض

 المعدل للمرسوم التنفيذي 2002 جوان 08 المؤرخ في 02-232فيذي رقم مرسوم التن

 هذا المرسوم عمل على تحقيق التناسب بين المقاعد المطلوب شغلها والتزايد 97-278رقم 

  . األخيرة للمجالس الشعبية المحليةاتنتخاباالالسكاني الحاصل بعد 
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  : اجلزائرعاجملتم يف رأةاملواقع وضعية 

 الجزائرية في تحسن مستمر نتيجة السياسات المنتهجة مرأةه أن وضعية المما الشك في

 والثقافية واالجتماعية االقتصاديةمن طرف السلطات العمومية الهادفة إلى تحسين ظروفها 

 الجزائرية مرأة هذا مع التذكير بأن ال،والقضاء على جميع أشكال التمييز في المعاملة معها

 مامضان وأن هذه الحماية لحقوق تكرست من خالل االستقالل تحظى بحماية قانونية منذ

 الدولية المتعلقة بحماية وترقية حقوقها السياسية االتفاقياتومصادقة الجزائر على مختلف 

 وكذلك من خالل تعديل الجزائر لمختلف القوانين المتضمنة واالجتماعية واالقتصاديةوالمدنية 

 العامة الخاصة بحقوق اإلنسان االتفاقياتجسيدا لما تضمنته  ومن هذا المنطلق وت.مرأةلحقوق ال

 السيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية مرأة الخاصة بحقوق الواالتفاقيات

 الخاصة بالحقوق تفاقيةواال مرأة الدولية المتعلقة بإزالة جميع أشكال التميز ضد التفاقيةواال

 مرأة ونتيجة لذلك نجد أن ال.2004 أوت 4قت عليها الجزائر في  صادوالتي مرأة للالسياسية

 إذ أن هدف المساواة في مجال .اقتصاديةو  جميع الميادين كانت سياسية أاقتحمتالجزائرية 

 دورا ومكانــة أكبر مرأة وبالتالــي إعطــاء ال،الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء

 هذا الهدف ،في الساحة السياسية الوطنيةوالثقافية أو  أماعيةواالجت االقتصاديةالدوائر  سواء في

  .عنصرا مؤسسا لكافة السياسات العموميةو يشكل بعدا فرض نفسه على كافة األصعدة وه

 باتت واقعا التي لكي تتجسد هذه المساواة المثبتةفالسلطات العمومية تواصل جهودها 

 بخطوات جديدة على طريق التقدم في ،قافية والتربوية والثاالجتماعيةملموسا في الدوائر 

 وذلك مدعم بإنشاء مجلس حماية وترقية العائلة والمجلس .واالقتصاديةالميادين السياسية 
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 من أجل إعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين الجنسين تماشيا مع الدستور مرأةالوطني لل

  . وتحسين وضعهامرأةال لهدف ترقية واستجابةات الدولية لتزاموما تقتضيه اال

 ،فعلى سبيل المثال وفي الوظائف السامية للدولة هناك أربع نساء في الحكومة الحالية

 تقلدت منصب والي لوالية وسبع نساء امرأة ، واحدة أمينة عامة لوزارةامرأة ،وسفيرتين

من جرحى  % 64وصيادلة المن  % 69 نسبة 2004 في عام ن كما أنهن مثل.رئيسات دوائر

من الطلبة المسجلين في  % 54ومن الصحافيين  % 55ومن المهن الطبية  % 53واألسنان 

 باإلضافة إلى ،من سلك القضاة % 35 ومن أساتذة الطب  % 45والطور الثانوي والجامعي 

 بصفوف الجيش مرأة إذ إلتحققت ال،دخولها وظائف ومهن كانت في السابق حكرا للرجال فقط

 مقاولة منضويات في جمعية امرأة 6000صارت الجزائر تضم حوالي  كما ،والدرك والشرطة

  .للمقاوالت

  

  : يف احلياة السياسية رأةمشاركة امل

 في الحياة السياسية للبالد مرأةيقلص من حق الوتنظيمي يمنع أوأيوجد نص تشريعي  ال

لمؤرخ ا 97-07األمر و بموجب الدستور انتخب مكرس لهتو في أن تنتخب أمرأةإذ أن حق ال

 إن هذا القانون .نتخاب المعدل والمتمم للقانون العضوي الخاص بنظام اال1997 مارس 6 في 

  .مرأةيحدد شروط الناخب واليضع قيد تمييزى بين الرجل وال

  

  : اجملالس الشعبية احمللية 
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  :  المتعلق بالبلدية حدد ما يلي 1990 أفريل 07 المؤرخ في ،08- 90ن قانون إ

االستقالل وتتمتع بالشخصية المعنوية والبلدية هي الجماعة اإلقليمية االساسية »:المادة االولى 

  »تحدث بموجب قانونوالمالي 

 "هيأة تنفيذيةوالمجلس الشعبي البلدي ويدير البلدية مجلس منتخب ه» :03المادة 

 : المتعلق بالوالية حدد ما يلي 1990 أفريل 07 المؤرخ في 09-90كما أن قانون 

االستقالل المالي والوالية هي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية »:األولىالمادة 

 »تنشأ الوالية بقانون: تشكل مقاطعة ادارية للدولة و

 .»للوالية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الوالئي»:03المادة 

 المتعلق بنظام  المتضمن القانون العضوي1997 مارس 06 المؤرخ في 07-97أما االمر رقم 

 : المتمم فقد تضمن ما يلي وات المعدل نتخاباال

كاملة يوم جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة و كل جزائري ايعد ناخب»:05المادة 

  »......السياسيةو متمتعا بحقوقه المدنية قتراعاال

 .ها موطنه ال يصوت إال من كان مسجال في قائمة الناخبين بالبلدية التي ب:06المادة 

مواطنة تتوفر في كل و إجباري بالنسبة لكل مواطن نتخابية التسجيل في القائمة اال:08المادة 

 .منهما الشروط المطلوبة قانونا 

  . التي تعنيهنتخابية لكل ناخب الحق في االطالع على القائمة اال:21المادة 

 نسمة من بينها  18.094.555 فإن عدد الناخبين كان مقدرا بـ 2004 أفريل 8غاية حيث 

  . %46,15 أي نسبة امرأة 8.349.770
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 10 إنعقدت في التيات األخيرة نتخاب للمجالس المحلية في االمرأةأما بالنسبة الترشح ال

 48للمجالس الشعبية الوالئية والمقدرة عددها بـ  % 8,26 فكانت مقدرة بـ 2002أكتوبر 

   مجلس والئي

من المترشحات للمجالس الشعبية  % 3,1 ونسبة ،جزائر التقسيم اإلداري لليضمها التي

  .البلدية

 نتخابيةورغم نية بعض األحزاب في إدماج عدد معتبر من النساء في قوائمها اال

 حددت نسب ترشح النساء التي و2002 أكتوبر 10 جرت في التيات األخيرة المحلية نتخابلال

  :ية أفرزت حقائق ملموسة هيات المحلنتخاب فإن نتائج اال،سلف ذكره  بما.فيها

 محلية عكس ماكان انتخابيةات استحقاق من الدخول في مرأة  أنه وألول مرة تتمكن ال: أوال

ترشحها تعتبر أن نسبة و بترشحها حتى ول،ات المحلية السابقةستحقاقعليه الوضع خالل اال

  . للبالداالجتماعيةنساء التركيبة ضئيلة مقارنة بعدد 

 النساء في المجالس انتخاب المحلية أبرزت أن نتخابيةات االستحقاقئج هذه اال أن نتا:  ثانيا

 تعرف بالجزائر العميقة التيالمحلية ضئيلة بل تكاد تكون منعدمة خاصة في الواليات والبلديات 

  .أي المناطق المحافظة الريفية والصحراوية

ات المحلية أدت إلى نتخاب فإن اال،فمثال في والية بسكرة وهي والية على بوابة الصحراء

 إثنان ينتميان إلى حزب جبهة التحرير . نساء في تشكيلة المجلس الشعبي الوالئي3 انتخاب

 في .ضوا ع38 والثالثة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي من بين .حزب عتيدوالوطني وه

  .دي لهذه الوالية في أي مجلس شعبي بلامرأة بلدية ولم تنتخب أي 33 حين أن هذه الوالية تضم
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 إمرأتان انتخاب هي والية تعتبر والية ذات طابع فالحي فقد تم التيأما في والية ميلة و

 األولى من حزب جبهة التحرير الوطني أما الثانية .في المجلس الشعي الوالئي لهذه الوالية

ستوى  على مامرأة أي انتخاب ولم يتم . عضوا43فتنتمي إلى حزب حركة اإلصالح من بين 

  . مجلسا شعبيا بلديا33 تضم التيالمجالس الشعبية البلدية لهذه الوالية و

  . عضوا للمجلس الشعبي الوالئي44 نساء من بين 5 انتخابأما والية باتنة فقد تم 

 امرأة عضوا في المجلس الشعبي الوالئي وال توجد 38 إمرأتان من بين انتخابوالية تندوف تم 

  .عبيين للبلديتين اللتان تضمهما الواليةمنتخبة في المجلسين الش

 ينتميان اثنتان ، عضوا43 نساء للمجلس الشعبي الوالئي من بين 3 انتخابوالية قسنطينة تم 

 أما المجلس .إلى حزب جبهة التحرير الوطني وواحدة إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي

 . إمرأتانخابانتالشعبي البلدي ألهم البلديات في هذه الوالية فقد تم 

  مما يؤدي ،األمر تقريبا بالنسبة لكل المجالس الشعبية الوالئية والمجالس الشعبية البلديةوهوهذا 

  .ات المحليةنتخاب لالمرأةإلى بعض اإلسنتاجات منها ضعف نسبة ترشح ال

 . إرادة حقيقية لدى بعض األحزاب في إدماج النساء ضمن قوائم ترشيحاتهاانعدام

 تضم النساء التي في عمليات التصويت حتي تثمن من ترجيح فوز القوائم مرأةلضعف مشاركة ا

ات المحلية نتخاب الجزائرية في االمرأة رغم أن مشاركة ال.على تلك الخالية من أي ترشح لهن

 : السابقة لسببين هما نتخابيةت االستحقاقاألخيرة كانت أقوى من اال

تفيد منه رب العائلة ويقوم بالتصويت عن جميع أفراد إلغاء نظام الوكالة الذى كان يس : أوال

اذ أن المادة  وبطبيعة الحال فإن تصويته ال يكون معبرا عن إرادتهن .عائلته من الجنس األنثوى
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 المتضمكن القانون العضوي المتعلق 1997 مارس 06 المؤرخ في 07-97 من االمر رقم 62

  :يليالمتمم فتضمنت ما وات المعدل نتخاببنظام اال

يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت 

العطب والذين يعالجون في منازلهم ذووأ/ المرضى الموجودون بالمستشفايات : بالوكالة عنه 

المالزمون والذين هم في تنقل أوأ/ والعجزة العمال الذين يعملون خارج والية اقامتهم والكبير أ

 . المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارجقتراعماكن عملهم يوم االأ

مستخدموا الجمارك والحماية المدنية و الوطني األمنوأفراد الجيش الوطني الشعبي 

 قتراعالمالزمون أماكن عملهم يوم االو ،الحرس البلديومصالح السجون والوطنية 

اال لوكيل واحد  يكون متمتع بحقوقه ال تمنح الوكالة » فقد ألحت على أنه65ما المادة أ

  »نتخابيةاال

  شددت في كيفية  تحرير الوكالة و  فقد حددت 67 – 66أما المواد 

 وكالة واحدة فقد وضعت كل إال الوكيل أقرت بأنه ال يمكن أن يحوز فإنها 68أما المادة 

يهم كما ذووهذه الشروط للحد من االستعمال الفوضوي ألصوات النساء من طرف أزواجهم 

التي أدت إلى استعمال أصوات النساء اذ أنه لم يكن و السابقة نتخابيةات االستحقاقحدث في اال

 األحزاب فوز حزب بأغلبية ساحقة على حساب باقي إلىهناك تحديد لعدد الوكاالت مما أدى 

  .في التسعينات

  .تقلص وضعف العنف اإلرهابي في السنوات األخيرة :اثاني
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  : الجزائرية في الحياة السياسية المحلية مرأةالعوائق مشاركة 

  :  والثقافية االجتماعية العوامل

  مرأةالصور النمطية لل -

 ينحصر في خدمة الرجل مرأة تعتبر أن الدور الطبيعي للالتيبعض الدهنيات السائدة  -

 .ابحزاألو

 ترشح عزوف النساء على الخوض واإلندماج في الحياة السياسية المحلية إلعتبارهن أن -

 في تلك المجالس عمل كاف ومرجع تلك الدهنيات السائدة في تعظيم همانتخابوالرجال 

  .دورالرجال وتهميش دور النساء

 . خاصة في الريف والصحراء، األمية في أوساط النساءانتشار -

هن على ثحت التيضعف الثقافة والوعي السياسين لدى المثقفات لغياب التوعية السياسية  -

 .لسياسيةاالمشاركة 
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  : اإلقتصاديةملالعوا

تراجع المستوى المعاشي للنساء لعدة إعتبارات إقتصادية عرفتها البالد نتيجة اإلنتقال من  -

  .نظام اإلقتصادي اإلشتراكي إلى النظام اإلقتصادي الحر

 إذ ليس لهن ،سيطرة الرجال اإلقتصادية مما أدى إلى سيطرة على سلوكات النساء -

 رغم ماتنص عليه الشريعة اإلسالمية ،ممهن المالية عن الرجالإستقاللية فعلية لذ

 .والقوانين الوضعية

  

  :العوامل السياسية 

  .عزوف النساء بشكل عام عن ممارسة السياسة وضعف تجاربهن في الممارسة السياسية -

 نتخابية العمليات االضعف الوعي السياسي وضعف المهارة في الخوض في  -

 وهذا ما عبر عنه انتخابيةم القدرة على بلورة سياسات ضعف التنظيم النسوى وعد -

 فاليرى جسكار ديستان رئيس فرنسا األسبق عندما قال 

- J`ai toujours observe qu` en france ceux qui n` etaient pas organises 

ne parvenaient pas a faire entendre leur voix.                                       

 على طرح برامج سياسية مخالفة لتلك المطروحة من طرف الرجال ندم قدرتهع -

 بشكل عام ومن ثمة عدم نتخابيةوالخاصة بإهتمامات النساء بشكل خاص والمجموعة اال

 .طرحها للبدائل المقدمة من طرف الرجال

 .عدم قدرتهن على إستقطاب التصويت النسوي -
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 .مرأة في نظام الحصص المخصصة للالبحثوعزوف الجهات الرسمية على التطرق أ -

تمكينها من تقلد و مرأةانعدام إرادة حقيقية لدى األحزاب السياسية في تشجيع انخراط ال -

 .مناصب قيادية في األحزاب

رفض بعض األحزاب السياسية خاصة المعروفة بالتيار الديني باعتماد نظام الحصص  -

  .مرأةالمخصصة لل

تمكنهن من الفوز و نتخابيةتضمنتهن قوائم األحزاب االحيث يعاب على أن النساء الالئي 

محلية فإن ترشحهن لم يكن قائما على و، سوى كانت برلمانية أنتخابيةبمقاعد في المجالس اال

اعتبارات أخرى، وبل كان تعلى أساس المحسوبية قدراتهن السياسية ووعيهن وأساس كفاءتهن 

النقاشات السياسية التي تدور في تلك المجالس األمر الذي جعل من كثير منهن غير مباليات ب

 بل أن الكثيرات ال مرأةمناقشة مواضيع تخص مشكالت الوبعيدات كل البعد عن إثارة أو

 ألنهن يدركن تماما أن ترشهن لم يكن قائما على مرأةيتجرأن على الخوض في مواضيع ال

  .أساس جدارتهن السياسية

 ال نتخابيةإلى وضع النساء في صدارة القوائم االكما أن بعض األحزاب السياسية تلجأ  

أن أمر اتخاذ القرار في النهاية يعود للرجال دون وتلك القائمة »تجميل"وأ»لتزيين»لشيء إال

  .غيرهم

 يترشحوا ويخوضوا المنافسات  الذينكل هذه العوامل تظافرت لجعل الرجال هم

   .وينتخبوا في المجالس المحلية نتخابيةاال
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  : العام للبحثالتقييم

  : تقييم اإلطار القانوين

مترشحة و في الحياة السياسية في الجزائر سواء كانت ناخبة أمرأةإن حق مشاركة ال

مكفول بموجب الدساتير المختلفة للدولة الجزائرية، مراعاة في ذلك االتفاقيات الدولية المكرسة 

 تفاقيةالسياسية، االولحقوق المدنية لهذه حقوق مساواة مع الرجل السيما العهد الدولي الخاص با

 المتضمنة القضاء تفاقيةاالو الخاصة بالحقوق السياسية للنساء تفاقية، االمرأةالخاصة بحقوق ال

القانون ( نتخابباالسواء  إذ أن كل القوانين الخاصة مرأةلعلى جميع أشكال التمييز ضد ا

المترشحة، و الناخبة أمرأةالوز بين الرجل ال تمي) نتخابيةقانون تحديد الدوائر االوأي نتخاباال

 كقانون األسرة ثمن حقوقا مرأةإضافة إلى أنه تم تعديل بعض القوانين ذات االهتمام بقضايا ال

  .قانون الجنسيةومعتبرة عكس القانون السابق 

  

  :نتخايبتقييم النظام اال

ل بشكل كبير ترشح النظام النسبي الذي يكفوي المتبع في الجزائر هنتخابإن النظام اال

 كما مرأة ال يشكل أي عائق في ترشح النتخابية لمناصب عامة كما أن تقسيم الدوائر االمرأةال

التمييز اإليجابي شكما أنه ال وأي نص خاص بالحصص أات ال يتضمن نتخابأن قانون اال

لتمكين  )المركز الفائزة (نتخابية في صدارة القوائم االمرأةيتضمن أي نص يحدد الترتيب ال

كذلك أي نص يلزم األحزاب وفعليا، كما أن قانون األحزاب ال يتضمن ه من أن تنتخب مرأةال
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 في حتى وضعهن في المراكز الفائزةوأمترشحات ويجعل النساء لهن نسب معتبرة كمناضالت أ

  .نتخابيةالقوائم اال

  

  :تقييم وسائل اإلعالم

  :نتخابيةللحمالت االتغطية وسائل اإلعالم تقييم 

وجوب فتح المجال للنساء المترشحات في وسائل اإلعالم بدون استثناء على قدم المساواة مع  -

بدون استعمال أي شكل من أشكال التمييز باستعمال الصور وعدم التمييز بينهما والرجال 

  .مرأةالنمطية لل

  

   :  في الحكم المحليمرأةكيفية تحقيق مشاركة فعلية لل

 في الحكم المحلي في الجزائر مرأةيه عنه سابقا بخصوص دور ال لما تم التنواستخالصا

فإنه يمكن إستنباط حقائق إيجابية وأخرى سلبية ويبرز مؤشرات تدول على مامدى التحقيق 

الممارسة مع الترسنة والفعلي لهذا القصد بطبيعة الحال يمكن إستنتاج حالة عدم إنسجام الواقع أ

  . في الحكم المحليمرأةى ترقية مكانة ال تهدف إلالتيالقانونية المتاحة 

 مرأةإن السلطات العامة في الجزائر وفرت كل السبل والوسائل القانونية لدعم حقوق ال

 فمختلف الدساتير الجزائرية أقرت بتلك .منتخبةو سواء كانت منتخبة أ،في المشاركة السياسية

اتها الدولية إذ لتزامتجسيدا ال وذلك نتخابيةالحقوق وكرست ذلك بموجب مختلف القوانين اال
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 سبل معينة انتهاج يستوجب ، في الحياة السياسية المحليةمرأةلتحقيق مشاركة فعلية  وفعالة  لل

  . بحقوقها السياسية على المستوى المحلياالرتقاء مرأةالغرض منها بعث ديناميكية تمكن ال

  . بدورها الحقيقي في المجتمعمرأة تعريف ال– 1

  . على ممارستهاوتزويدها بحقوقها وواجباتها مرأةل تعريف ا– 2

  .سياسية بتمكينها من ثقافة مرأة توعية ال– 3

  .السياسية على ممارسة الوظائف مرأة التزويد – 4

 بتمكينها من الصعود مرأة للسلطات العامة منصبة على ترقية الالسياسية جعل اإلرادة – 5

  .بأعداد مقنعة إلى مراكز صنع القرار

 في قتراعاال وبأن تمارس حقها في السياسية وتمكينها من التمتع بحقوقها مرأة تشجيع ال– 6

   وحسب قناعاتها الشخصية االستقالليةإطار 

  .اتستحقاقاال في كل االشتراك بضرورة مرأةال تحسيس - 7

  . شرط من شروط المواطنةنتخاباال باعتبار

 على مرأةبرامج تهمها بتشجيع ال وفقا لنتخاباال في االشتراك على مرأةتحسيس ال

 ىأتتي  غير أن هذا الهدف ال،اإلقليميو  على المستوى الحكم المحلي أانتخابيةالترشح لمناصب 

كانت هناك إرادة حقيقية لدى جميع األحزاب بجعل موضوع  في الظروف الحالية إال إذ ما

ى تحقيقه ويمكن أن يتحقق  في الحياة السياسية أمرا ضروريا يستوجب العمل علمرأةمشاركة ال

 ومما يضمن بدون شك فرصة حصولهن على نتخابيةاالدرن القوائم صذلك بجعل النساء يت

 الوسيلة األنجع في الظروف الحالية اعتبارهيمكن  مقاعد مضمونة في المجالس المنتخبة أما ما
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 نظام اعتمادو  في المجالس المنتخبة المحلية وهمرأة يمكن ال محالة مشاركة حقيقية للالتي

 الموجهة لهذا المنهج من كونه االنتقادات الكثير من الدول رغم اتبعته الذيالحصص، األمر 

 يعتبرونه آخرين غير أن مرأة غير دستوري ألنه يؤدي إلى حالة التمييز بين الرجل والأمر

 انتخاب  يضمنالذيتمييز إيجابي وبالتالي ال يرقى أن يكون تمييز بالمفهوم المعروف األمر 

  . وإشراكها في الحياة السياسية مرأةال

ات تضمن نتخابإذ يمكن تحديد نسبة من الحصص تخصص للنساء بموجب قانون اال

 في الحياة مرأة في الحياة السايسية المحلية وقد التتحقق مشاركة واسعة للمرأةمشاركة ال

عتماد نظام التمثيل النسبي  وذلك باإلضافة إلى تحديد نسبة حصص للنساء بإ،السايسية المحلية

  . الواحدةنتخابيةللمجالس المحلية وبتحديد الدائرة اال

تكون البلدية هي الدائرة المحددة وهذه هي وسيلة مثالية لدائرة تمثيل نسبي منفردة تحقق 

 من مرأة األمر الذى قد يمكن ال،بشكل تناسبي كافة التوجهات السياسسية المختلفة في البلدية

  . حتى بقائمة نسوية مستقلة تمكنها من الفوزنتخابفي االاإلشتراك 

 ،2007ات عامة في السنة القادمة انتخاب الجزائر مقبلة على أن إلى اإلشارةتجدر   

 ،2007ذلك في شهر ماي و ) للبرلماناألولىالغرفة ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني انتخابب

 الذي )الغرفة الثانية للبرلمان( األمةمجلس  أعضاء 2/3 المتعلق بتجديد ثلثي نتخابكذلك االو

الوالئية ات المجالس الشعبية انتخاب إلى باإلضافة ،2006سوف يتم في نهاية شهر ديسمبر 

من هذا المنطلق فان و 2007تي سوف تجرى في شهر أكتوبر  الالمجالس الشعبية البلديةو



 29

 تحت نتخابيةات االقاقستحاألحزاب السياسية بدأت تحضر لهذه االوالطبقة السياسية 

  .»2007 نتخابيةانطالق الحملة اال»شعار

فجوات قائمة بخصوص مشاركة وكخالصة عامة يالحظ أن هناك انجازات كبيرة و  

 في الحكم المحلي في الجزائر، منها أن المساواة الفعلية غير القانونية ال تزال مشكلة مرأةال

العنف من والفقر وبمستويات عالية من األمية أن عدم المساواة بين الجنسين مرتبط ورئيسية 

 ال زالت ال تستطيع ممارسة حقوقها السياسية بالقدر مرأةالتي منها أن الوضمن مشاكل أخرى 

على هذا األساس يستوجب وفرصها بالمشاركة في الحياة السياسية مغيبة بشكل ملحوظ والكافي 

 مرأةوسة تهدف إلى ضمان وتشجيع الآليات ملموعلى السلطات العمومية من خالل إجراءات 

 إذ يستوجب اعتبار نظام ، عن طريق تبني الوسائل المناسبة لكل ظرففي الحياة السياسية

المعيار المحدد دوليا واعتبار هذا و هو %30أن تكون هذه الحصص محددة ب والحصص 

عملية والسياسية  في الحياة مرأةالواإلجراء مرحلي يرمي إلى تقليص الهوة بين مشاركة الرجل 

أن تعتمد األحزاب و مرأةأن ترحب األحزاب بنظام الحصص الخاصة بمشاركة الواتخاذ القرار 

 في أجهزة تسيير األحزاب السياسية كخيار مرأةالسياسية بنظام الحصص الخاصة بمشاركة ال

ة  في الحيامرأة كل هذا سوف يؤدي ال محالة إلى مشاركة فعلية وفعالة لل.سياسي مناسب

   .     السياسية على المستوى المحلي


