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  :   ملخص  
نصت الكثري من املواثيق الدولية على ضرورة 
حتقيق مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك حتقيق 

ذه مبدأ املساواة يف جمال املشاركة السياسية، وتنفيذا هل
االتفاقيات تضمنت الكثري من دساتري الدول النص على 
حتقيق مبدأ املساواة يف جمال املشاركة السياسية بني النساء 
والرجال ومن بني هذه الدساتري الدستور اجلزائري لسنة 

، وهو الدستور الذي 2008املعدل يف نوفمرب  1996
احملدد لكيفيات  12/03صدر تطبيقا له القانون رقم 

الس املنتخبة، وهو القانون توس يع حظوظ متثيل املرأة يف ا
الذي يعترب قانونا ناجحا يف رفع عدد النساء املرشحات 
والنائبات يف نفس الوقت الذي يبقى فيه قاصرا على حتقيق 
املساواة الفعلية بني النساء والرجال يف املشاركة السياسية 

الس املنتخبة، كما يبقى قاصر  ا أيضا على على مستوى ا
الس  تفعيل املشاركة النسوية يف احلياة السياسية خارج ا

  .املنتخبة
  
  
 

Résumé : 
Les  pactes  internationaux ont 

insister  sur la nécessité de la  réalisation du  
principe d'égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris la réalisation du principe 
de l'égalité dans la participation politique, et 
la mise en œuvre de ces accords 
comprenaient un grand nombre de 
constitutions des États, pour assurer la 
réalisation du principe d’égalité dans la 
participation politique entre les femmes et 
les hommes,   parmi  ces constitutions la 
Constitution algérienne de 1996  tel que 
modifié en Novembre 2008   ; appliquée  par  
la  loi organique  n ° 12/03  qui  fixe   les 
modes d'expansion des chances de la 
représentation des femmes dans les 
assemblées élues,  qui  à juridiquement 
réussi à réunir le nombre de femmes 
candidates et les députés en même temps ce 
qui reste  limité à parvenir à l'égalité   entre 
les femmes et les hommes dans la 
participation politique au niveau des conseils 
élus, reste également déficiente dans 
l'activation de la participation des femmes 
dans la vie politique en dehors des conseils  
élus. 
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  :مقدمة

قضية بل س ج أو نوع قضية ست ل السيا املستوى ع املرأة ن تمك قضية إن

واجتماعيا ثقافيا ، اقتصاديا ، سياسيا صعدة مختلف ع الشاملة التنمية بقضايا الصلة وثيقة

وعالم ، والشراكة املواطنة محددات من أساسيا ومحددا ، املجتمع تطور ملدى مؤشرا عد ذلك ةو

للمشاركة املوضو وم املف ن ب التطبيق لل ا وا ل ش ن تب ، التخلف أو التقدم ع للداللة

لية الش للمشاركة اطئ ا وم واملف قيقية   .ا

بفكرة   يرتبط ، أخال مطلب السياسية ياة ا جتما للنوع العادل شكيل ال عت و

لت وسيلة مجرد س ول ، نالديمقراطية ب املساواة فإن التا و ، مؤقت ي حز أو سيا دف حقيق

وللنظام ، ن املواطن ن ب املساواة ملبدأ عم تطبيق بمثابة عد العامة املناصب تو واملرأة الرجل

ب س التنمية عملية املتوازنة املشاركة فرصة من اجتماعية فئة أي فحرمان ، ل ك الديمقراطي

النوع ا الدين(يةخصائص أو الديانة أو بمث...)النوع عت ديد، اابة بمعنا ع التوز عدالة ملبدأ

يحرم الوقت ذات و و ؟ السيا شاط ال من العوائد يج ومن عباء يتحمل من أي ، السيا

الفئة ذه ل املحتملة القدرات من   .املجتمع

زائر  ا للمرأة السياسية املشاركة أصبحت كذا مطلبو جميعاة ع نفسھ يفرض

رقم العضوي القانون بصدور زائري ا الواقع أرض ع ترجم الذي املطلب و و ، 12/03: صعدة

وع2012جانفي12املؤرخ ، املنتخبة املجالس املرأة تمثيل حظوظ توسيع لكيفيات املحدد

امل ذا ا طرح يمكن ال الية ش فإن ساس حولذا تتمحور القانونجال كفاية 12/03مدى

ة؟ زائر ا للمرأة السياسية املشاركة   لتفعيل

املوالية للعناصر التطرق ا ع جابة ستد الية إش   :و

السياسية- املشاركة وم   .مف

القانون- لصدور والقانونية السياسية لفيات   .12/03ا

للم- السياسية املشاركة تفعيل القانونضمانات ة زائر ا  .12/03رأة

السياسية: أوال املشاركة وم   :مف

، ا مي أل والتعرض ة خ ذه ف عر إ التطرق السياسية املشاركة وم مف تحديد منا يقت

ن املواليت ن النقطت خالل من   :وذلك

السياسية– 01 املشاركة ف   :عر
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مخ ف عار عدة السياسية املشاركة عرفت ةلقد الفكر ات تجا باختالف تلفة

ساطة بال سم ي ال وم املف ذا ون ل وترجع ، ف التعار ذه اب أل ة ضار وا يديولوجية و

مركبا عا طا ا عل يضفي ما و و ، نفسھ الوقت وآلية قيمة السياسية املشاركة    1باعتبار

مـن- مشـتقة لغـة املفعـول Participationاملشـاركة اسـم يـةمـن الالتي لمـة ـ  participareلل ال

ن جزئ من ون عpar تت عparticiو" جزء"و بھ"و حرفيـا" القيام ـ ع مشـاركة لمـة فـإن ـذلك و

"To take part " بـدور القيـام سـية 2أو الفر ن اللغتـ ـ كـذلك عنيـھ مـا ـو أو" Prendre part"و

"Participation" ســـــبانية ي" Participacione"و معــــا عـــــن ــــا عب ـــــ إ إضــــافة " التعـــــاون "،

ات ا شـ ن  3و بــ ــط ر ـو ف ، فيــھ ب نصـ لــھ ـان ــ بمع ء ـ ال ــ شـارك فيقــال يـة العر اللغــة ـ أمــا ،

والك    4الفردي

ـــ- والـــوا ـــر ا ام باإلســـ ـــا خالل مـــن الفـــرد يقـــوم ـــ ال العمليـــة السياســـة املشـــاركة ـــ ع واصـــطالحا

ا نمط والسياسيةصياغة جتماعية و قتصادية النوا    5 ياة

تحقيـــــق ــــ مة املســــا ــــ ع يعية ـــــ جماعيــــة وضــــعية ــــ ص ـــــ لل والعــــاطفي ــــ الزم نــــدماج ــــا وأ

م مع املسؤوليات وتحمل ماعة ا داف    6أ

مـــن- ـــل حســـب ـــ لو يجيـــھوتنجتـــون صـــامو دومي املواطنـــونجـــورج بـــھ يقـــوم شـــاط ال مـــن نـــوع

وميالع ا القرار صنع عملية التأث دف    7اديون

فـــــولكسوحســــب- العملكيـــــث ـــــ ماعيـــــة وا الفرديــــة شـــــطة تلـــــك ادفـــــةشـــــمل ال وميـــــة ا يـــــات

حيا    8 ملتفعيل

ــاديوحســب- ال ــوعبــد وا مــنمحمــد ابتــداء السياســية ــا حقوق ممارســة ــ ع مــا ا حــرص ــ ع

ـــ  إ ي نتخــا ت املختلفـــةالتصــو املواقــف ـــ بــالرأي مـــن... دالء العمــل أو ـــي ز ا نتمــاء عـــن فضــال

وحلقــــات واملـــؤتمرات العامــــة النـــدوات أعمــــال ـــ واملشــــاركة بـــھ ف ــــ ومع مشـــروع ــــ سيا تنظـــيم خـــالل

     9 ...النقاش

السياسية– 02 املشاركة مية   :أ

املوالية   النقاط السياسية املشاركة مية أ يص ت ييمكن  :اآل

ب- 01 ـذ و ـا ذا حـد ـ غايـة عـد ـا أ كمـا ، وظيفيـة قيمة ذات ا و السياسية  الكـوكاملشاركة

الـــديمقراطي املجتمـــع ـــ الصـــا املـــواطن خصـــائص ـــم أ ـــا تمنالعتبار إذ ومعرفـــةحـــ، طـــالع فرصـــة ھ

كمــــا ، لــــھ ســــبة بال املعرفــــة ــــذه ميــــة أ وإدراك السياســــية يــــاة ا حــــول بقدرتــــھرأيــــھ عتقــــاد تمنحــــھ

حصـــولھ عـــن فضـــال ـــذا ، السياســـية حـــداث مســـار ـــ ع ـــا–للتأكيـــد خالل عادلـــة-مـــن معاملـــة ـــ ع
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السياســـــات صـــــنع مـــــن ـــــل ـــــ ـــــ)Policy-making(معقولـــــة ممث مـــــع الفرديـــــة تصـــــاالت كـــــذلك ،

ا وممثل السياسية املؤسسات تجاه خاصا رأيا لديھ تخلق بذلك و ، ومة   .ا

ة- 02 ـــ خ ـــذه نجاعـــة تتوقـــف إذ ، الديمقراطيـــة عليـــھ تقـــوم الـــذي ســـاس ـــ السياســـية املشــاركة

، ـــ والرأ فقــي ا مســـتو ــ وع ، وطبقاتــھ املجتمـــع داخــل الفئـــات ــل ل املشــاركة ـــم شســاعة ــ ع

خ ــ إ تــؤدي دفيــة وال ديــة ا شــرطي ــ ع تــوفرت إذا املشــاركة ــذه أن ذلــك ــ إ معارضــةباإلضــافة لــق

يومية ممارسة إ ا ل وتحو ا وترسيخ الديمقراطية ملمارسة دعما ساس تمثل ة  .قو

جتماعيــة- 03 و السياسـية يـاة ا ـ بـدور القيـام فرصـة للفــرد تمـنح ، املـواطن حقـوق سـط أ مـن ـ

الشـــاملة التنميـــة ـــداف أ تحقيـــق بقصـــد ، ملجتمعـــھ قتصــادية الف10و ـــذه تتـــاح أن ـــ ميـــعع ل رصـــة

سـاليب و الوسـائل أفضـل ـ ع والتعـرف ـا وتحقيق ـداف وضـع ـ مة للمسـا وىطواعيـھ، رغبـة ـل ب

ال ن املواطن يمنح ذا و مشعور ، تواج ال واملشكالت م مجتمع تجاه جتماعية  .باملسؤولية

ام- 04 بت ا إدرا أك تجعلھ ا أ حيث من للفرد املسؤولة التصرفات اصـةتن وا العامة املصا ل

، املشـاركة ـ ع قـدرة ـ أك الفـرد تجعـل املمارسـات تلـك أن إذ ، الوظيفة ذه اك ال ثر عن فضال ،

وتطوره تنميتھ مون سا مجتمع إ باالنتماء ن املواطن لدى الشعور ادة ز ع ينعكس  .مما

عالقـــ- 05 ذات ـــون ت فعاليـــة ـــ أك املشـــاركة انـــت والسياســـيةإذا جتماعيـــة ـــداف ـــل ب ـــة ر جو ة

ــع توز مضـاعفة التــا و جتماعيـة القضـايا أنــواع ـل ل الوســائل واختيـار ـداف تحــدد ـ ف ، خـرى

ــــ ال املـــواد ـــر وتقر ـــات ولو ـــب ترت ـــ ع عـــالوة ن املــــواطن ورغبـــات حاجـــات ـــة ملواج املجتمـــع ـــ املزايـــا

ــداف ــذه لتحقيــق فــإســتخدم ذلــك ــ إ للمــواطنإضــافة والواعيــة واملســتمرة الكثيفــة املشــاركة ن

للرضـا أساسـيا مصـدرا ل الشـ ـذا ـون ت كمـا ، بـھ املتعلـق القـرار وصـا امـھ ح قبـل مـن ابا م تجعلھ

جتما و الفردي ن املستو ع وذلك ، دوره   .عن

ل- 06 ملشا ا إدرا أك املرأة السياسية املشاركة نتجعل و ا بي ي يجا للتعاون بابا ا ل يفتح مما ، ا

بدوره ذا و ي إيجا ل ش ا قضايا ة ومعا ل املشا ذه ل ، واملدنية الرسمية املؤسسات افة

ية ما ا والقاعدة املؤسسات ذه ن ب القائمة وة ال ل ز و مجتمعيا املؤسسات ذه دور من عزز

احتيا معرفة من ا يمك قة نجاحبطر ع ساعد ال املث قة الطر ف ، ما ا ات وأولو جات

الفاعلة التنمية تتحقق11 خطط السياسية املشاركة مية أ أن القول يمكننا النقاط ذه خالل من

ي فيما ا نو مختلفة ات مستو   :ع

سبة• وسيالبال اجتما كفرد و لمواطن بوجـوده فيھ يحس مجتمع إ ت فيـھي شـعر وطـن ـ إ

ولـــھ ن ومتناســـق ن ــامل مت معـــا ـــ سيا ســق و اجتمـــا بنـــاء وحــدة أو والسياســـية جتماعيـــة بكينونتــھ

ة التنمو ا رامج و ومتھ ح قرارات صنع مشاركتھ خالل من فعالة أدوار ممارسة ع   12القدرة
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للمجتمـع•  سـبة البال والقــرارات ـة التنمو والسياسـات امج ــ ال حيـث أو، ا صــنع ـ شـارك قــد ـون ي ـ

وكفـاءة نجاعـة ـ أك قرارات وطبقاتھ شرائحھ مختلف وكذا ، أفراده غالبية قبل من ا عل املصادقة

ستقرار و النجاح إ أقرب التا و ،   .وتمثيال

الســـلطة•  اب ـــ وأ القـــرار وصـــا للدولـــة الرســـمية يئـــات لل ســـبة السياســـيةبال املشـــاركة أن إذ ،

نت مـــ الســـياج عـــد حيـــث ، الديمقراطيـــة نحـــو ــ أك تتجـــھ التـــا و ، والشـــرعية املصـــداقية ـــا عل ضــفي

العمـل ـار احت وعـدم القـانون حـدود ـ بموضـوعية ، آرائـھ عـن ـ التعب ـ مـواطن ـل حق للديمقراطية

ا غ دون السيا راك ا حق ا لنفس عطي معينة فئة لصا    13السيا

القانونا: ثانيا لصدور والسياسية القانونية   :12/03لفيات

القانون صدور ند التالية12/03س والسياسية القانونية لفيات ا من مجموعة   :ع

القانون– 01 لصدور القانونية لفيات   :12/03ا

القـانون لصــدور القانونيـة لفيـات ا ــة12/03تتمثـل ج مـن الدوليـة القانونيــة النصـوص ـ

أخرى والنص ة ج من   :الدستوري

القانون–أ لصدور الدولية القانونية لفيات   :12/03ا

ن س ا ن ب املساواة مبدأ ام واح إقرار ضرورة ع الدولية تفاقيات من العديد نصت

ا م أ من ال واملجاالت امليادين من العديد شمل املساواة ذه أن والواقع ، والواجبات قوق ا

امجا م أ ومن الدولية املواثيق ا تناول وال ، السياسية ياة ا املشاركة   : ل

املتحدة - مم  :1945ميثاق

سان قوق يتطرق لم أنھ ورغم ، دولية وثيقة أس املتحدة مم ميثاق عت

ذ عدد ولم خرى الدولية املواثيق من العديد ا إل ا تطرقت ال قة نبالطر يب ولم قوق ا ه

املتضمنة السياسية قوق ا ا وم سان حقوق ماية امة ال سس وضع أنھ إال ا حماي آليات

السياسية املشاركة   .ق

امليثاق-  ديباجة جاء أنفسا« : حيث ع آلينا وقد املتحدة مم شعوب من..نحن نؤكد

و سان لإل ساسية قوق با إيماننا اجديد كب مم و ساء وال للرجال ما و وقدره الفرد كرامة

ة ساو م حقوق ا امات. وصغ ل ام واح العدالة تحقيق ا ظل يمكن ال حوال نّبن أن و

الدو القانون مصادر من ا وغ دات املعا عن  .الناشئة

ياة  ا مستوى نرفع وأن ، قدماً جتما بالر ندفع أفوأن ة ر ا من  .».جو
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املادة نصت وقد أنھ8ذا ع امليثاق جواز«: من ا تحد قيودا املتحدة مم تفرض ال

ة والثانو سية الرئ ا فروع املساواة وجھ وع صفة بأيھ اك لالش ساء وال الرجال   .»اختيار

املادة- ع55أما ج الفقرة ا«: نصت العالم شيع ساسيةأن ات ر وا سان حقوق ام ح

قوق ا تلك ومراعاة ساء وال الرجال ن ب ق تفر وال الدين أو اللغة أو س ا ب س تمي بال ميع ل

فعال ات ر   .»وا

وقت- بدأت فقد امليثاق أكده الذي للمرأة سان بحقوق الدولية املنظمة إيمان من وانطالقا

أ من ا شط أ عاممبكر املرأة مركز نة شأت فأ املرأة ضد التمي ع القضاء ا1946جل باعتبار

شر و املرأة أوضاع بمراقبة ا شاط نة ال بدأت جتما و قتصادي للمجلس عة تا فنية نة

العام املبدأ ورد حيث للمرأة سانية قوق ا ع تؤشر ال الدولية املواثيق وتوالت ، ا عدمحقوق

قوق الدولية الشرعية وشددت سان حقوق اتفاقيات جميع س ا أساس ع التمي

ماية با املرأة تمتع ضمان ضرورة وع والرجال ساء ال ن ب قوق ا املساواة ع سان

سان قوق الدولية الشرعية ام أح مجموعة املنصوص   .14 القانونية

ساس ذا املشاركةوع بتفعيل تم ا قد املتحدة مم ميثاق أن تاج است يمكننا

املشاركة ذه تفعيل ع عمل أن للميثاق املنظمة الدول جميع ع يجب ذلك و ، للمرأة السياسية

الداخلية القانونية ا   .أنظم

سان - قوق العاملي   :1948عالن

قوق 1948منذ العال عالن اان عد وأ املتحدة مم إعالنات م أ ومازال سان

سان حقوق وحماية ز عز أجل من ود ا ميع ام إل مصدر ل وش   .أثرا،

املادة- للمساواة02وتنص سا املبدأ ع سان قوق العال عالن   :  من

ذ الواردة ات ر ا و قوق ا افة ب التمتع حق سان إ ل تميل أي دون عالن ا

صل أو آخر رأي أي أو السيا الرأي أو الدين أو اللغة أو س ا أو اللون أو العنصر ب س التمي

ساء ال و الرجال ن ب تفرقة أية دون آخر وضع أي أو امليالد أو وة ال أو جتما أو   15.الوط

املادة- تنص س21كما ا أ ، عالن نفس لبالدهمن العامة الشؤون إدارة باملشاركة فرد ل ل مح

الوظائف تو الرجال ا يتمتع ال الشروط نفس ن ل املجتمع كأفراد ساء ال أن أي ،

  16العامة

والسياسية - املدنية قوق با اص ا الدو د   :1966الع
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و 25املادة تنص املدنية قوق با اص ا الدو د الع لمن ل ون ي أن ع السياسية

املادة ورة املذ التمي وجوه من وجھ أي دون ، لھ2مواطن تتاح أن يجب ال ، التالية قوق ا

معقولة غ قيود دون ا التمتع   :فرصة

ة -أ حر يختارون ن ممثل بواسطة وإما مباشرة إما ، العامة الشؤون إدارة شارك   .أن

ت -ب و تخب ي نأن ب املساواة قدم وع العام اع باالق ا دور تجرى ة نز انتخابات ، خب

ن الناخب إرادة عن ر ا التعب تضمن ، السري ت بالتصو ن   .الناخب

بلده -ج العامة الوظائف تقلد فرصة ، سواه مع عموما املساواة قدم ع لھ، تتاح   .أن

املادة أحالت الدومن25وقد د املؤرخا  الع والسياسية املدنية قوق با 16اص

سم املادة1966د ا2إ بقول والثانية و ا فقرت وخاصة التمي لوجوه املحددة - 1«  :  منھ

ميع قوق ا ذه كفالة و فيھ ا ف املع قوق ا ام باح د الع ذا طرف دولة ل د تتع

إقل املوجودين أوفراد س ا أو ، اللون أو ، العرق ب س تمي أي دون ا والي ن والداخل ا يم

أو ، وة ال أو ، جتما أو القومي صل أو ، سيا غ أو سياسيا الرأي أو ، الدين أو ، اللغة

سباب من ذلك غ أو ، سب   .ال

ال-2 ا تداب انت إذا د الع ذا طرف دولة ل د تكفلتتع ال القائمة عية شر ال غ أو عية شر

ت بأن د الع ذا ا ف املع قوق ا إعمال و فعال ة الدستور ا إلجراءا دتخذ،طبقا الع ذا ام ألح

عية شر غ أو عية شر تداب من عمال ذا ل ا ضرور ون ي ما ،« .  

املادة أقرتھ ما إ اإلضافة و بك03ذا د الع نفس امن بقول ساء وال الرجال ساوي :  فالة

قوق ا بجميع التمتع حق ساء وال الرجال ساوي بكفالة د الع ذا طراف الدول د تتع

د الع ذا ا عل املنصوص والسياسية   .املدنية

املرأة- ضد التمي ال أش جميع ع القضاء   :1979) سيداو(اتفاقية

تفاقية- ذه سم18صدرت املفعول1979د ة سار تم3وأصبحت من198117س عد

م وتضم18أ املرأة بحقوق املتعلقة يل30تفاقيات الت إ تدعو ا أ ا ديباج جاء حيث ، مادة

ا أش جميع املادة وأدانت ، التمي ا م و املادة عرفت وقد ، واملرأة الرجل ن ب املساواة لبتحقيق

ا وقواني ا دسات والرجال املرأة ن ب املساواة بتجسيد الدول وألزمت ، التمي ذا

املواد19الوطنية املساواة05-04-03وتضمنت تضمن ال يجابية التداب اتخاذ ضرورة ع النص

امليادين افة املادةالفعلية نصت كما تفاق7، طر : عيةمن الدول التدابتتخد جميع اف
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للمرأة تكفل خاص وجھ و ، للبلد والعامة السياسية ياة ا املرأة ضد التمي ع للقضاء املناسبة

ق ا الرجل مع املساواة قدم   :ع

تخب-أ ي ال يئات ال ميع نتخاب لية وأ ، العامة ستفتاءات و نتخابات جميع ت التصو

اع باالق ا   .العامأعضاؤ

وتأدية-ب ، العامة الوظائف شغل و السياسة ذه وتنفيذ ومة ا سياسة صياغة املشاركة

ومية ا ات املستو جميع ع العامة ام امل   .جميع

ومية-ج ا غ معيات وا املنظمات جميع للبلدالاملشاركة والسياسة العامة ياة با   .تم

املادة نص08أما للمرأةفقد لتكفل املناسبة التداب جميع طراف الدول تتخذ أن ع ت

اك ش و الدو املستوى ع ا وم ح تمثيل فرصة ، تمي أي ودون الرجل مع املساواة قدم ع

الدولية املنظمات   .أعمال

يتمثل تفاقيات ذه بھ أتت الذي ديد ا أن تج ست    20:ومنھ

حقو *  سانتوسع   ق

املجاالت*  افة املساواة لتحقيق الالزمة التداب   اتخاذ

لذلك*  الالزمة جراءات   تحديد

املؤقتة*  التداب اتخاذ إ ي(تدعو يجا   21 )التمي

للسلوك*  السائدة نماط عديل ع العمل الدول   تلزم

ا*  ياة ا التمي وعدم املساواة معاي سواءتفرض حد ع والعامة   .اصة

للمرأة - السياسية قوق ا   :1952اتفاقية

أنھ ع تفاقية ذه من و املادة ،« : تنص نتخابات جميع ت التصو حق ساء لل

تمي أي دون الرجال ن و ن بي ساوي   .»شروط

أنھ الثانية املادة مي« : وتنص ن تخ ي أن لية ساء اعلل باالق املنتخبة يئات ال ع

تمي أي دون الرجال ن و ن بي ساوي شروط ، الوط ع شر ال بمقت شأة امل ،   .»العام

أنھ ع فتنص الثالثة املادة الوظائف«  : أما جميع وممارسة العامة املناصب تقلد لية أ ساء لل

ساوي شروط الوط ع شر ال بمقت شأة امل تميالعامة أي دون الرجال ن و ن   .»بي
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 •، نصـــوص مـــن بــھ جـــاءت مــا نفيـــذ ب ملزمـــة ــ عت ـــذلك و تفاقيــات ـــذه معظـــم ــ عضـــو زائــر ا إن

ـ إ زائر بـا دفعـت ـ ال ساسـية لفيـة ا بمثابـة الدوليـة املواثيـق ذه اعتبار يمكن ساس ذا وع

سياســـــي املـــــرأة مشــــاركة تفعيـــــل يضـــــمن قـــــانون ضـــــمنســــن ة الدســـــتور القاعـــــدة لـــــھ وضــــعت أن عـــــد ا

لسنة خ الدستوري رقم2008التعديل القانون بموجب   2008نوفم15املؤرخ19-08الصادر

.  

القانون–ب لصدور الوطنية القانونية لفيات   :12/03ا

الدســتور - نــص لســنةالقــد ــ1963زائــري زائر ا للدولــة ــ أسا قــانون أول ــو املــادةو ــ ــ12ة ع

ـــا بقول ن ســ ا مــن ن املــواطن ــل ن بــ ونفـــس: " املســاواة قــوق ا نفــس ن ســ ا مــن ن املــواطن ــل ل

املــادة"   الواجبــات واكتفــت ، ــ التمي عــدم مبــدأ ــ ع ــ وا ل شــ يــنص مــن5/ 10ولــم نــوع ــل بــذكر

ــــا بقول ــــ ا« : التمي ــــ التمي وخاصــــة ــــ التمي مــــن نــــوع ــــل والــــديمقاومــــة ــــون22»لعنصــــري ي ــــذلك و ،

ة1963دستور زائر ا للمرأة السياسية قوق ل لية الش املساواة ضمن   .قد

دستور- والواجبات1976نوفم22واعتمد قوق ا ن املواطن ن ب املساواة )  39/02املادة(مبدأ

رفة ا أو العرق أو س ا ع مب تمي أي أمام) 39/03املادة(ومنع ميع ل املساواة وجعل

املادة)40املادة(القانون أما أنھ41، ع نصت وذلك« : فقد ، ن املواطن ل ل املساواة الدولة تكفل

ن ب املساواة من الواقع تحد ال والثقا جتما و قتصادي ع الطا ذات العقبات بإزالة

دو  وتحول سان ار ازد عيق و ن السيااملواطن التنظيم ن املواطن ل ل الفعلية املشاركة ن

والثقا جتما و قتصادي املادة» و نصت فقد ذلك من وأك ي42، ما الدستور: " ع يضمن

ة زائر ا للمرأة والثقافية جتماعية و قتصادية و السياسية قوق ا   ."ل

دستور- جاء وسيابالعدول1989فيفري23ثم اقتصادي رأسما نمط إ ي ا ش تجاه  عن

دستور 23 بھ جاء ملا إضافة ، ات ر وا قوق با خاصة بنود ع الدستور فأضاف1976واشتمل

ا م أ سيا ع طا ذات جديدة ق: حقوق وا ، العمل ق ا ، جتماع و معيات وا التعب ة حر

ي دستور  ،24النقا منع املادة1989وقد نص بھ جاء ما وذلك ان ب س ألي الفصل28التمي من

ع ات(الرا ر وا قوق عود« ) ا تمي بأي يتذرع أن يمكن وال ، القانون أمام سواسية ن املواطن ل

اجتما أو آخر ظرف أو شرط أي أو ، الرأي أو ، س ا أو ، العرق أو ، املولد إ بھ و» س و

ذ املادةما إليھ قوق30بت ا واملواطنات ن املواطن جميع مساواة تضمن املؤسسات أن ع

مشاركة دون وتحول سان صية تفتح عوق ال العقبات إزالة ع عمل كما ، والواجبات

املادة أما والثقافية ، جتماعية و ، قتصادية و السياسية ياة ا ميع دعت48ا إفقد

الدولة والوظائف ام امل تقلد ساوي   25ال
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دستور نما وضرورة1996نوفم28ب التمي عدم ع ساءنص ن املواطن ن ب املساواة

وذلك التعليم32و31املادة وكذلك منھ 29املادةورجاال ق ا إ ،) 53املادة(باإلضافة

ية ال الرعاية ق العمل)54(ا ق ا ي)  55املادة(، النقا ق ق) 56املادة(ا وا

سرة) 57املادة(ضراب حماية ق   .)58املادة( وا

ساء   وال الرجال ن ب املساواة تضمنت قد ا اختالف ع ة زائر ا الدسات أن نجد ذلك و

قوق  ا املساواة ، املساواة تلك بنود ن ب من السياسيةوتضمنت املشاركة حق ا م وال السياسية

دستور وح ستقالل منذ ة زائر ا الدسات جميع مكفول ق ا ذا ون ي ذلك و ،1996 26  

التعديل- خالل من أوسع سياسية ومشاركة أوفر حظوظا تملك ة زائر ا املرأة أصبحت وقد

ة ور م ا س رئ بھ بادر الذي ديد ا انتصارا2008نوفمالدستوري السنة ذه انت ف ،

القانون بإعداد لفت وطنية نة ة ور م ا س رئ نصب حيث ، بامتياز ة زائر ا للمرأة سبة بال

املادة بتطبيق سمح الذي ا31العضوي بقول للمرأة السياسية قوق ا قية ب واملتعلقة ، :" مكرر

الس قوق ا ترقية ع الدولة املنتخبةعمل املجالس ا تمثيل حظوظ بتوسيع للمرأة يحدد. ياسية

املنتخبة املجالس للمرأة سب بإقرار جاء والذي املادة ذه تطبيق كيفية عضوي م27قانون ال كما

املجتمع حركية ا ان م ة زائر ا املرأة أخذ إ أدى مما للمرأة قوق ا جميع بإعادة س الرئ ا خالل

ح املادة، الدستوري التعديل وضع ز31يث عز و املرأة حقوق س تكر اتجاه املعالم مكرر

املنتخبة املجالس ا   .حظوظ

ا   حقق ال سبات املك إ تضاف خطوة ، الدستور عديل امة ال ظوظ ا ذه عت و

ة خ السنوات املتخذة جراءات غرار ع ة زائر ا حقوقاملرأة حماية ضمان إ ترمي وال

ذا املتخذة الدولية املعاي مع تماشيا ، خاصة بصفة واملرأة ، عامة بصفة سان ات وحر

  .الشأن

املادة   إ اإلضافة و أن50ذا ع نصت ال الدستور نفس فيھ« : من تتوفر مواطن ل ل

تخب و تخب ي أن القانونية   .» الشروط

تمن املالحظحيث امل والت ام فإن التا و ، تخب وت تخب ت أن للمرأة ق ا املادة ذه ح

املادة ن للمبادئ31ب ز عز و الدستور ا إدراج أن ع يدل الدستور خرى واملواد مكرر

فيھ   .28املتضمنة

املجتمع   مؤسسات قبل من إجماع شبھ الدستوري التعديل ذا لقي والطبقةوقد ي املد

الفروقات إزالة إ دف املادة ذه أن أساس ع ة سو ال معيات ا قبل من و البالد السياسية
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املرأة قدمتھ وما نوفم ثورة ملبادئ الدستوري املشرع وفاء مجال والرجال ساء ال ن ب البيولوجية

الوطن ذا ر تحر يل س ة زائر    29ا

ا– 02 لفيات القانونا لصدور   :12/03لسياسية

النقاش - من واسعا ا ح أخذت ال املواضيع من سياسيا املرأة دور تفعيل قضية أصبحت

العمل صعيدي ع خاصة زائر وا عامة العالم ا العام تمام وتصاعد ، ة خ السنوات

م الدو املجتمع ضغط تنامي مع الذات و ، والسيا عالعام ال الدولية تفاقيات مثال

والدولية املحلية ة سو ال واملؤسسات ي املد املجتمع دور وكذا ، صعدة مختلف ع املرأة ن بتمك

املرأة دخول لقضية خاصا تماما ا عطي زائر ا بدأت أين ، قوق ا من د املز املرأة بإعطاء املطالبة

املش أو ، السياسية ياة ا ك املنتخبةمع املجالس بفاعلية   .اركة

ال من ان خصوصاو املرأة قوق القوي م دعم ن السياسي القادة كبار ر يظ ما نادر

الدول ده ش الذي الديمقراطي التحول ظل ولكن ، السياسية م خطابا السياسية ا قوق

سواء ايد ي باملرأة تمام أخذ خاصة زائر وا عامة ية نالعر القوان مستوى ع ذلك ان

مشاركة أن ة خ طابات ا خالل من يت حيث ، السياسية طابات ا مستوى ع أو والدسات

من العديد وذلك ، الوط العمل ات أولو مقدمة ي تأ اصة ا ياة وا العامة ياة ا املرأة

الوط العمل وقضايا الوطنية     30املناسبات

منو   العديد ، ة ور م ا س رئ ا ألقا ال طابات ا بالذكر نخص املجال ذا

القانون بموجب الدستور عديل عن وإعالنھ ، املرأة لتأييد نوفم15املؤرخ19- 08املناسبات

املرأة2008 حقوق عن بدفاعھ س للرئ د ش ال الدولية املحافل من العديد وكذا ،.  

م بمثابة ةو زائر ا املرأة ا حقق سياسية   .  اسب

يوم   تار خطاب ة ور م ا س رئ د ع وأن سبق ر29حيث سيعيد« : أنھ2008أكتو

الئم لومة يخ أن دون الدرب ذا ع ماض بأنھ مؤكدا للمرأة ة املسلو قوق ا وأتت» جميع ،

لل البالد ول القا من خية التار طوة ا اذه قدم ال ة الكب يات والت سام ا عطاءات

البناء معركة الفعالة ا وأدوار الالفت ا حضور من اعتبارا ، عقود مدار ع ة زائر ا املرأة

الوطن عن املستمر ا ودفاع يلة ن أعمال من قدمتھ ما إ إضافة ، صعدة مختلف ع يد ش   .وال

اليوم   بمناسبة لمتھ للمرأةوأضاف مشاركة«العال لتوسيع جديدة مادة إدراج إن

الصيغ بلورة ق طر عن الواقع أرض ع ملموسة حقيقة لتصبح املنتخبة املجالس املرأة

تأكيدا العام الشأن وإدارة املجالس ا قو حضورا للمرأة تكفل أن ا شأ من ال العملية والتصورات
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ن س ا ن ب املساواة ع التخلفمنا ة ملواج ميع ا عاضد صالح31 »...و و املرأة صالح أن وأكد

قولھ سا« : للمجتمع السند ا و ل لھ املجتمع صالح دعائم م أ أحد و املرأة فصالح

سرة ال و املجتمع خلية شئة وت ن و ة 32». ت زائر ا املرأة حقوق بالذكر خص كما ،

و  ا مي نتخابيةوأ حملتھ ا ان   .33م

أكد   للمرأة يع و مواقف من ة ور م ا س رئ بھ وتم بھ جاء ما إ اإلضافة و ذا

بعد واس ، زائر ا القرار صنع ا وإشراك السيا العمل املرأة دور ع مة مجلس س رئ

د عددية ديمقراطية ناء و القانون دولة إرساء انية زاإم م السياسية ياة ا املرأة إشراك ون

ملان ال عليھ وصادق ة ور م ا س رئ بھ بادر الذي الدستوري التعديل مية   .أ

تحقيق   أن السياسيات ساء ال منتدى أشغال افتتاحھ عند مة مجلس س رئ أكد كما

ل ل السياسية املشاركة دائرة ساع ا ستد زائر ا شود امل دونالتقدم ن واملواطن املواطنات

، التطور واقع ا يفرض ة م ضرورة السياسية ياة ا املرأة مشاركة أن واعت ، تمي أو تفرقة

الديمقراطي النمو مصداقية ع فاظ وا الدعم اجة ا ا أن... وتحتم الوقت نفس وأو

، والتطور الديمقراطية مع يلتقيان ال ش م وال للدفاعقصاء بذلت ال ود ا ل أن إ ا مش

الوطنية عات شر وال الدسات و قليمية و الدولية املواثيق ضمن تكرست قد املرأة حقوق عن

ا م واحدة زائر ا انت ية العر الدول من   .34عدد

القانون : ثالثا السياسية املشاركة تفعيل رقم ضمانات   :12/03 :العضوي

رقمإن العضوي توسيع2012جانفي12: املؤرخ12/03القانون لكيفيات املحدد

ذا ولتأكيد ، ة زائر ا للمرأة السياسية املشاركة لتفعيل املنتخبة املجالس املرأة تمثيل حظوظ

يمكن ال الضمانات و املرأة مشاركة تحقق ال الضمانات من مجموعة القانون ذا وضع دف ال

التاليةال املواد نصوص خالل من ا إل   :تطرق

أنھ02 املادةتنص- ع القانون ذا او«: من حرة ترشيحات قائمة ل ساء ال عدد يقل أال يجب

املتنافس املقاعد عدد بحسب أدناه، املحددة سب ال ،عن سياسية احزاب عدة أو حزب من مقدمة

ا   : عل

الوط•  الشع املجلس   :انتخابات

عة% 20 - أر ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقاعد) 04(عندما

خمسة%  30 - يفوق أو ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقاعد) 05(عندما

عشر% 35 - عة أر يفوق أو ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقعدا) 14(عندما
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ن% 40 - وثالث ن اثن يفوق أو ساوي املقاعد عدد ون ي   .مقعدا) 32(عندما

ارج% 50 - ا الوطنية الية ا ملقاعد سبة   .بال

الوالئية•  الشعبية املجالس   :انتخابات

املقاعد% 30 - عدد ون ي   .مقعدا47و43و39و35عندما

املقاعد% 35 - عدد ون ي  .مقعدا55إ51عندما

البلدية•  الشعبية املجالس   :انتخابات

ب% 30 -   املوجــــودة البلديــــة الشـــعبية املجــــالس عــــددـــ ــــد يز ـــ ال البلــــديات و الــــدوائر مقـــرات

ألف ن عشر عن ا ا   .»سمة) 20.000(س

أن 03املـــادةوتــنص-   ـــ تحصـــل«: ع ـــ ال صــوات عـــدد بحســـب القــوائم ن بـــ املقاعـــد تــوزع

املـــــادة ـــــ املحـــــددة ســـــب ال وتخصـــــص ، قائمـــــة ـــــل ـــــا ـــــب2عل ترت حســـــب ات ـــــ للم ـــــا وجو أعـــــاله

القوائم ن   .الفائزةأسما

أنــھ 04املــادةوتــنص-   ــ القـــانون«: ع ــ عليــھ املنصــوص ــ بال ح التصــر ن يبــ أن يجــب

امل س ج نتخابات بنظام املتعلق   .»العضوي

تـــنص-   أن05املــادةكمــا ـــ املـــادة« : ع ــام ألح مخالفـــة ترشــيحات قائمـــة ـــل مـــن02تــرفض

العضـــوي  القـــانون أنــــھ. ـــذا ـــ أجـــل: غ ــــيمـــنح ورة املـــذ املـــادة ـــام أح مـــع شــــيحات ال قـــوائم لتطـــابق

اع ق خ تار سبق الذي ر الش جل ذا يتجاوز أال ع ، أعاله   .»الفقرة

أن06املـــــادةوتــــنص-   ـــــ نفـــــس«: ع مـــــن منتخـــــب أو ـــــ بم املنتخـــــب أو ـــــ امل ســـــتخلف

القــانو  ــ ــا عل املنصــوص ســتخالف حــاالت جميــع ــ س، ــ نتخابــاتا بنظــام املتعلــق العضــوي ن

والوالية بالبلدية ن املتعلق ن   .»والقانون

أن07املادةوتنص-   سـتفيد«: ع أن السياسية حزاب خاصـةمـنيمكن ماليـة مسـاعدة

ملان ال و والوالئية البلدية الشعبية املجالس املنتخبات اتھ م عدد بحسب الدولة،   .»من

خــــال   رقــــممــــن القــــانون أن تج ســــت املــــواد ــــذه نصــــوص مــــن12/03ل مجموعــــة تضــــمن قــــد

ي فيما ا يص ت يمكننا ال الضمانات و للمرأة السياسية املشاركة تفعيل إ ادفة ال   :الضمانات

وذلـــك•    ، ســـاء لل ســـبة بال شـــيحات ال قـــوائم ا شـــمل أن يجـــب ـــ ال املناصـــب عـــدد تحديـــد

مشـار  سب ع القـانونحفاظا تضـمن الضـمانة ـذه ولتفعيـل ، ـ ال قـوائم مسـتوى ـ ع سـاء ال كة
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القــانون12/03 ــذا ضــمن إذ ، ســبة ال ــذه مثــل ــ ع تحتــوي ال ــ ال ــ ال قائمــة رفــض ــ ع الــنص

قائمـة قبـول عـدم طائلـة تحـت ـ ال مرحلـة ع املنتخبة باملجالس للمرأة السياسية للمشاركة سبة

ةال املطلو سبة لل ا يفا اس عدم   .حال

فحســـب•    ـــ ال مرحلـــة مســـتوى ـــ ع ـــا ام اح يجـــب ســـب أعـــاله نـــة املب ســـب ال تمثـــل ال

ـــ ات ـــ املر ـــب ترت حســـب وذلـــك ، النتـــائج إعـــالن مرحلـــة ـــ ع كـــذلك ـــا ام اح يجـــب ســـب ـــ وإنمـــا

نتخابية   .القوائم

املنتخ•    أو ة ــ امل اســتخالف ــ ع خــاللالــنص يــتم ال ــ ح وذلــك ، س ــ ا نفــس مــن بــة

املادة املحددة سبة القانون 02بال ذا   .من

فـازت•    ـ ال السياسـية حزاب منح ع النص القانون تضمن القانون ذا تطبيق يع ل

حـزاب تلـك يع ـ إطـار ـ وذلـك ماليـة بمساعدات املنتخبة املجالس مستوى ع بمقاعد ا ا مر

نتخابية ا قوائم ساء ال ترشيح   .ع

  :خاتمة

ي فيما ا نوجز ال النتائج من جملة إ توصلنا السابقة للمحاور نا دراس خالل   :من

القانون– 01   املجالس12/03إن ة زائر ا للمرأة السياسية املشاركة تفعيل لغرض جاء

ـــ ال ــــى د ســــبة لل تحديـــده خــــالل مــــن ــــاملنتخبـــة و ملــــان ال ـــ النائبــــات عــــدد ـــا ع تقــــل أن يمكــــن ال

املجـالس ـ النائبـات ساء ال عدد ألن رائدا إنجازا حقق قد ون ي بذلك و و ، املنتخبة املحلية املجالس

السابقة أو الية ا النيابية باملجالس قارناه ما إذا ا معت ون سي القادمة   .النيابية

ال– 02   حققــھ الــذي النجــاح لالنتخابــات12/03قــانونرغــم ات ــ امل عــدد رفــع خــالل مــن

لـ عية شر ألن10/05/2012ال وذلـك ، الرجـل مـع للمـرأة الفعليـة املسـاواة يحقـق لـم النجـاح ذا أن إال

نا ن اســت إذا ــذا و الرجــال، ســبة عـن ــ بكث تقــل املنتخبــة املجــالس ـ ســاء لل ســبة حــدد القــانون ـذا

اليــــ ل املخصصــــة ســــبة ــــارجال ا ــــ املقيمــــة ـــــة زائر ا و% 50ة ســـــاء ـــــذه% 50لل ــــ عت إذ للرجــــال

للمرأة الفعلية املشاركة تحقيق ا خالل من يمكن ال الوحيدة ة خ سبة   .ال

د   منح نحو املجتمع لتوجيھ أو كمرحلة القانون ذا بادر املشرع أن نرى للمرأةوعليھ ور

امل مستقبالولتحقنتخبةاملجالس للمرأة السياسية قوق ا ممارسة املساواة   .    يق

مجـــاالت12/03القــانون– 03   مـــن واحـــد مجـــال ـــ للمـــرأة السياســـية املشـــاركة لتفعيـــل جـــاء

من تبدأ ومتعددة ة كث السياسية املشاركة صور أن علم ونحن ، املنتخبة املجالس و املشاركة ذه

ت وت ت التصو قانونيـةاملشاركة قواعـد سـن بضرورة نرى لذا ، الدولة امة مناصب شغل عند
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شــــغل ألن ، الدبلوماســــية املناصــــب ــــ أو مــــثال ومــــة ا ــــ العضــــوات ســــاء ال ســــبة كتحديــــد مماثلــــة

السياسية املشاركة صور م أ أحد أيضا عت والدبلوماسية ومية ا   .املناصب

القانون   أن نرى فإننا أنـھ 12/03لذا إال ات ـ امل سـاء ال سـبة رفـع ـ ـ ن قد ان وإن

فـرغم التـا و ، وميـة ح مناصـب شغل خرى ا صور السياسية املشاركة تحقيق ع قاصرا يبقى

إضــــافة ــــ يقت يا ســـ نجاحــــا يبقــــى أنـــھ إال للمــــرأة السياســــية املشـــاركة تفعيــــل ــــ القـــانون ــــذا نجـــاح

امل ساء لل موضوعية العدديةشروط سبة بال كتفاء بدل  .ات

وامش ال    :قائمة

المشاركة السیاسیة للمرأة اإلیرانیة ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة ، : عزة جالل ھاشم   1
  .11، ص  2007اإلمارات العربیة المتحدة ، 

  .50، ص  2004یة ، القاھرة ، أصول العلوم السیاسیة ، دار الجامعات المصر: محمد طھ البدوي  2

سیكولوجیة المشاركة السیاسیة ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة : طارق محمد عبد الوھاب  3
  .106، ص  2000،  

  .237، ص  1988، 1علم االجتماع السیاسي ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، األردن ، ط : إبراھیم ابراش  4

مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة ، المكتب الجامعي الحدیث "حمود ، التنمیة والمجتمع منال طلعت م  5
  .106، ص 2001، القاھرة ، مصر ،

دراسات میدانیة بجامعة  -واقع المشاركة السیاسیة لدى طلبة الجامعة "التنمیة السیاسیة :بوصبوعة إیمان  6
تماع التنمیة بالمشاركة ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، مذكرة ماجستیر في علم اج" منتوري قسنطینة  

  .44، ص  2007-2006والعلوم االجتماعیة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، 

دار المعرفة الجامعیة ، " دراسة في علم االجتماع السیاسي "التنمیة السیاسیة : السید عبد الحلیم الزیات  7
  .86، ص  2002،  2اإلسكندریة ، مصر، ج

8  Kerth faulks:political sociology, new york,  university press, 2000, p.143. 

  .114، ص  1988التنمیة االجتماعیة ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، : عبد الھادي محمد والي  9

عدد األبعاد ، یمس الھیاكل االقتصادیة عملیة تحول تاریخي مت: یمكننا تحدید مفھوم التنمیة الشاملة على أنھا  10
والسیاسیة واالجتماعیة ، كما یتناول الثقافة الوطنیة ، وھو مدفوع بقوى داخلیة ، ولیس مجرد استجابة لرغبات 
قوى خارجیة في إطار مؤسسات سیاسیة تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمیة ، وللتنمیة الشاملة أھداف 

  .وأھداف سیاسیة یكون الفرد عضو في تحقیقھا اقتصادیة اجتماعیة

11  BYSTYDZIENSKI  jill.M. «women transforming politics» World wide 
Strategies for Empowerment, india University Press 1991, P 4 

ة الجامعیة الصفوة العسكریة والتنمیة السیاسیة في دول العالم الثالث ، دار المعرف: جمال أبو شنب  12
  .244، ص  1996،اإلسكندریة ، مصر ،  

،  2أصول علم االجتماع السیاسي ، المكتبة الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ،  ط:عبد الھادي الجوھري 13
  .320-319، ص  2000

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد (یطلق ھذا المصطلح للداللة جماعیا على ثالثة صكوك وھي   14
ي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الدول
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، حیث تشكل ھذه الصكوك معا األساس األخالقي والقانوني لعمل )والبرتوكوالن االختیاریان الملحقات بھما 
  .األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان

15 The international covenant on civil and Political Rights, article 1 

البناء نصف العالم نصف الحكم ، ترجمة عبد الوھاب ترو ، عویدات النشر والطباعة ، : جزیل حلمي  16
  .13، ص  1998،  01بیروت ، لبنان ،  ط 

في جدول بعقد المرأة حیث أصبحت قضیة المرأة تحتل مكانا بارزا  1985 - 1976سمیت الفترة ما بین  17
أعمال األمم المتحدة وركزت على إیجاد نظام اقتصادي وسیاسي یحقق مشاركة أكبر للمرأة في العملیة 

  .السیاسیة

تكمن أھمیة ھذه االتفاقیة في كونھا تناولت التمییز كموضوع محدد وعالجتھ بعمق وشمولیة ، والتمییز  18
یتم على أساس الجنس ویؤثر على تمتع النساء بحقوقھن حسب ھذه االتفاقیة یفي كل تفرقھ أو استعباد أو تقسیم 

  .أو یمنع المجتمع من االعتراف بھذه الحقوق ، كما یفي أي اختالف في المعاملة

العلمي ، االتحاد النسائي اإلسالمي  ىأة في القوانین الدولیة ، المتلقوضع المر: أبو حدید ، فریدة إبراھیم   19
  .82والبلد والتاریخ ، ص العالمي ، من دون رقم الطبعة 

، الھیئة السوریة  2010أكتوبر  03/07تطور حقوق المرأة عبر المواثیق الدولیة ، دمشق : سمیشة ریاحة  20
  .26.لشؤون األسرة ومعھد جنیف لحقوق اإلنسان ، ص

بعض  تحفظ مع" دولة عربیة طرفا في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ،  17دخلت  21
ھي البحرین ، سوریة ، السعودیة ، موریتانیا ، الجزائر ، فلسطین ، األردن ، العراق " منھا على بعض بنودھا 

  .، الكویت ، المغرب ، الیمن ، تونس ، جزر القمر ، لبنان ، جیبوتي ، لیبیا ومصر

النوع الذي تخصھ في دراستنا ھناك أنواع كثیرة من التمییز أھمھا التمییز على أساس العرق ، الدین ، أما  22
  .ھو التمییز الجنسي والذي من خاللھ تحرم المرأة من المشاركة السیاسیة

من أھم ما أفرزه ھذا التحول ھو النظام الجمعوي، حیث تعد الجمعیات شریكا أساسیا للدفاع عن حقوق  23
 04: المؤرخ في  90/31: ن رقم المرأة والمطالبة بمزید من الفعالیة بین الجنسین ، وقد كان صدور القانو

  .، والمتعلق بالجمعیات ذات الطابع االجتماعي بمثابة بدایة انطالق المجتمع المدني في الجزائر 1990دیسمبر 

حمایة حقوق اإلنسان في الدساتیر الجزائریة ، نقال عن الموقع التالي 24
:www.startimes.com/?t=16024252  

على حقوق اإلنسان ، إال أنھ لم یشر إلى الوسائل واإلجراءات التي یجب على  1986رغم تأكید دستور عام  25
الدولة أن تتخذھا لتجسید مبدأ المساواة وتمكین المواطنین من االستفادة من الحقوق والحریات العامة ، ونتیجة 

ت ، نتج عنھا لصعوبة تطبیق ھذه المبادئ واقعیا ، دخلت الجزائر في مرحلة تسودھا التجاوزات واالضطرابا
  .إعالن حالة الطوارئ

تمثیل النساء في البرلمان الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس األمة ، الجزائر : فاطمة الزھراء باي 26
  .133 – 132، ص  2009، مارس  22، العدد 

  :ني، نقال عن الموقع اإللكترو 2010مارس  13ممیزة ، السبت " عالمة " المرأة الجزائریة   27

www.djazairess.com/alseyassi/106 

في القانون العضوي  2011مارس  08وقد فصل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  بمناسبة الیوم العالمي للمرأة  28
لترقیة مشاركة المرأة في الھیئات المنتخبة ، حیث أعلن عن تفاصیل عامة تحقق نتائج عمل اللجنة المختلفة التي 

ع قانون المشاركة السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخبة ، حیث تعرضت مسودة اللجنة كلفھا بصیاغة مشرو
لتعدیالت داخل الحكومة ، في انتظار تمریرھا إلى البرلمان الستكمال القانون العضوي المنصوص علیھ في 

  .2008الدستور المعدل 
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، مجلة الفكر البرلماني ، مجلس األمة ،  2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة  : حمامي میلود  29
  .2009، جویلیة   23الجزائر ، العدد 

، الدار المصریة اللبنانیة " رؤیة تحلیلیة واستشرافیة "اإلعالم والمشاركة السیاسیة للمرأة : عادل عبد الغفار 30
  .70، ص  2009، 

على الموقع  2011مارس  08عالمي للمرأة رسالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة الیوم ال: راجع    31
  :اإللكتروني

http://www.elkhabar.com/ar/politique/246758.html  

  :السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخبة ، نقال عن الموقع ةكالرئیس بوتفلیقة عازم على توسیع المشار  32

www.djazairess.com/alseyassi/138. 

33     programme du candidat monsieur abdelaziz bouteflika , election présidentielle  
, avril 2009, direction de la communication, mars, 2009.                                                   

ة میرار،یوعبد القادر بن صالح یدعو إلى إشراك المرأة الجزائریة في صنع القرار السیاسي ، جریدة األح  34
  .4060، قسم الوطن ، العدد  2009جانفي  24إخباریة وطنیة، 

  

 

  


