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 الثغراث بين: املىخخبت املحليت املجالط حضيير في الجسائريت املرأة مشاركت
 الخطبيقيت والحدود القاهوهيت

 الجسائر -بجايت  –ميرة الرحمان عبد جامعت الضياصيت والعلوم الحقووق  كليت يوصفي فايسة الباحثت

 

  

 ملخص

 جؿبيقا املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في املشاعلت نم املغؤة لخمنين إلايجابي الخمييز مبضؤ االؼاثغري املشغم جبّنى

 في للمغؤة الؿياس ي الخمثيل خكوف جوؾيو ليفيت يدضص الظر 12/03 عقم الهػوري  القاهوني الضؾخوع؛ مً منغعي 31 للماصة

ؿبيقياى الواقو ؤّني بال .املدليت لإلهخساباث املترشحين قواثم في مئويت وؿبا لها زّطظ ؤيً املىخسبت، املجالـ
ّ
 ثًغاث لشف ج

ظ قاهوهيت
ّ
 بلى باإلغافت إلاقليميت، لللماناث املؿّيرة ألاحهؼة غمً  الّخواحض مدليت اهخسابّيت بههضة املغؤة فوػي فغص مً جقل

ؿيير فهليت نلى ؾلبا ُياثغ ما الّؿياس ي جهوينها ُغهف
ّ
 .املغؤة ؾغف مً املدلي الد

 

Résumé: 

Le législateur algérien admet la discrimination positive  de la femme à fin de participer a la gestion des 

conseils locaux élus par application des dispositions de l’article 31 bis de la constitution ; et la loi organique n° 12-

03 qui détermine les modalités d’élargissement de la représentation politique de la femme aux conseils élus, dont il a  

spécifié un quotta féminin a respecter lors de l’élaboration des listes des candidats aux élections locales. Bien que la 

pratique montre des insuffisances qui limitent la participation effective de la femme a la vie politique locale. 

ق

ق

  ةـــدمــوــم

 بانخباعه الؿياس ي إلاؾاع زاعج يطىفها مً يبن خاص حضاى مدل االؼاثغيت للمغؤة املدليت الؿياؾيت املشاعلت ماهذ 
 الؿياؾيت املماعؾت مجاى اقخدام مً جمىهها التي  الخقاليض الهاصاث مً جسليطها بلى يؿعى مً  بين للغحل خطغيا مجاال
 خمايت نلى خغيطا بض عه االؼاثغري الضؾخوعر املجلـ مان  قض املىخسبت، يتاملدل املجالـ مؿخووي نلى املىاضب  جولي

 املترشح لؼ ج ضليتألا االيؿيت املشغم ععف ملا ألا ىي قغعاه في زاضت مىاؾباث نضة في للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي

. 1قؿهيا االيـ ؤؾاؽ نلى املؿا اة مبضؤ زغوي الضؾخوعر ؽاملجل فغع  الدشغيهيت الغثاؾيت لإلهخساباث

                                                           
صادر  36، جريدة رمسية عدد 989 ، يتعلق برقابة دستورية قانون اإلنتخابات لسنة 989 أوت سنة  20ؤرخ يف املم د،  -ق. ق  – رقم رأي اجمللس الدستوري   - 

، أعمال امللتقى -طفرة أم كبوة –ع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة توسي: مختاري عبد الكريمللتفصيل يف املسألة راجع  ؛049 . ، ص989 أوت  30يف 
. ص( أعمال غري منشورة)، 3 20مارس  40-30، يومي 945 ماي  08الوطين حول قانون اإلنتخابات اجلزائري واقع وآفاق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .وما يليها 03
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 في ناالها التي ااحؿاؾت الىقاؽ غمً للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت مؿإلت االؼاثغري الضؾخوعر املاؾـ ؤصعج لهظا؛

 31 املاصة بموحب املىخسبت املجالـ في املغؤة جمثيل خكوف جوؾيو نلى هظ نىضما 2008 لؿىت الضؾخوعر الخهضيل بؾاع

 جم بهضما االؼاثغيت القاهوهيت املىكومت بؾاع في املغؤة غض الخمييز ؤشهاى حميو مىو بجفاقيت ؤخهام بصماج بلى مىه ؾهيا 2منغعي
 املشاعلت ملؿاع اؾخنماال جػمىتها التي املباصت مؿايغة قطض 3بليها اهكمذ نىضما االؼاثغ ؤبضتها التي الخدفكاث عفو

ؿيير في للمغؤة الّؿياؾيت
ّ
ي الد

ّ
. املدل

لهت القاهوهيت الّخؿوعاث هظه موالبت بلى الهػوري املشغم بض عه ؾعى 
ّ

 املجالـ في للمغؤة الّؿياؾيت للمشاعلت املص
 املهترف بااحقووي الفهلي الّخمخو مً املواؾىين  جمنين الضؾخوعيت املباصت لخجؿيض يهضف الهػوري القاهوني ؤن ؾاملا املىخسبت

 ااحياة في املشاعلت مً املغؤة جمنين ليفياث 035-12 عقم الهػوري القاهوني بّين لهظا ،4لض لتى ألاؾاؾّيت الوثيقت في بها
 املدلي الؿياس ي الهمل في بها  ػج جفػيليت مهاملت  مىدها لإلهخساباث املترشحين قواثم نلى فغغها ملا املدليت الؿياؾيت

. الهوجا هكام نلى انخماص

  ااحقووي جغقيت فخدولذ ألاعو؛ حؿبب قاهوهيت بىطوص املدلي الدؿيير في املغؤة مشاعلت االؼاثغري املشغم هكم 
 املخهلقت القاهوهيت الثًغاث لثرة بلى بالىكغ الؿياؾيت املماعؾت نلى نبء بلى املدلي الدؿيير في  مشاعلتها للمغؤة الؿياؾيت

 بؿبب جؿبيقيت نواثق نضة املدليت حالـالم بؾاع في للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي مماعؾت جواحه خين في ،(أوال) املجاى بهظا
 للمجالـ حؿييرها فهليت نلى ياثغ ما الغحولي الؿابو طاث االؼاثغري املجخمو في للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت ثقافت يياب

. (ثاهيا) املىخسبت

 الفهليت املشاعلت نغما في االؼاثغري املشغم جوفيق مضو بشهاليت جثوعي ااملخوفغة  الواقهيت القاهوهيت املهؿياث غوء نلى
 املىخسبت؟ املدليت املجالـ حؿيير في للمغؤة

 املىخخبت املحليت املجالط حضيير في املشاركت مً املرأة لخمكين مخعب صعي/ أوال

ى
ّ
 الخىكيم نً الىاججت القاهوهيت الثًغاث في االؼاثغيت للمغؤة املدليت الؿياؾيت املشاعلت حؿببه الظر الخهب يخجل

 في للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت نلى هظ الظر 2008 لؿىت الضؾخوعر الخهضيل ؤن ؤؾاؽ نلى ملضع ؽا  يير القاضغ

                                                           
، 76، جريدة رمسية عدد 996 ديسمرب   07، املؤرخ يف 438-96املنشور دبوجب املرسوم الرئاسي رقم  996 نوفمرب،  28ستور مكرر من د  3املادة  أنظر  - 2

؛ 3 .، ص2002أفريل  4 ، صادر يف 25، جريدة رمسية عدد 2002أفريل  0 ، املؤرخ يف 03-02بالقانون الدستوري املعدل واملتمم  ؛06. ، ص996 لسنة 
 .08.، ص2008نوفمرب  6 ، صادر يف 63، جريدة رمسية عدد 2008نوفمرب  5 ، املؤرخ يف 9 -08بالقانون الدستوري  املعدل واملتمم

، 80  -34العامة لألمم املتحدة رقم  اجلمعية قرار دبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت املرأة، اعتمدت ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء إتفاقية  - 3
ورفعت عليها  967 ، لسنة 07، جريدة رمسية عدد 966 ديسمرب  5 املؤرخ يف  ،348-66رقم األمراجلزائر دبوجب  صادقت عليها، 978 ديسمرب  8 يف املؤرخ 

 .04.، ص2009جانفي   2، صادر يف 05، جريدة رمسية عدد 2008ديسمرب  28، املؤرخ يف 426-08التحفظات دبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
كآلية للتشريع باإلضافة إىل القوانني  996 اجمللس الدستوري اجلزائري إىل وظيفة القانون العضوي الذي اعتمده املؤسس الدستوري اجلزائري بداية من دستور  تطرق  -4

راقبة األمر املتضمن القانون العضوي ، يتعلق مب997 مارس  60د املؤرخ يف .م/ ق ع ض. أ. ر  0العادية، أنظر يف ىذا الشأن رأي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم 
 . 4. ، ص997 مارس  06، صادر يف 2 املتعلق باألحزاب السياسية للدستور، جريدة رمسية عدد 

 4 يف ، صادر  0، حيدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، جريدة رمسية عدد 2 20جانفي  2 ، املؤرخ يف 03-2 قانون العضوي رقم ال  -5
 .46. ، ص2 20جانفي 
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ؿوري الهىطغ ليصلو حاء منغعي 31 املاصة
ّ
 مسخلف مً اليؿويت االمهياث ؾغف مً ؾبقخه التي الّىػاالث بهض زاضت الي

. 6الّخجوهاث

 مؿإلت ؤفغػي ما الهوجا هكام نلى انخماصا  املدليت جساباثلإلن املترشحين قواثم غمً املغؤة االؼاثغري املشغم فغع

 القواثم نلى املقانض بخوػيو جخهلق قاهوهيت ثًغة الهػوري املشغم جغك ثم ،(أ) احطتها غماها القاثمت غمً املغؤة جغجيب

 نً الدؿائىي ليخم ،(ب) صاعيتب بخهليمت مهاالخه جمذ قاهوهيا مإػقا  لض ما اليؿاء لهوجا ججؿيضا املدليت إلاهخساباث في الفاثؼة

 (.جـ) الؿياس ي جهوينها هقظ عيم  حوصها فغع بهض املىخسبت املدليت للمجالـ املؿيرة الاحهؼة غمً الفهلي الخواحض

 اليضائيت الكوجا هظام على اعخمادا املترشحين قوائم على املرأة فرض/ أ

 الؿياؾيت خقوقها جغقيت بهضف للمغؤة 7بيجابيا ػاجميي يهخبر الظر اليؿاثيت الهوجا هكام االؼاثغري املشغم جبنى
 بهض املىخسبت املدليت املجالـ في خططها بخدضيض جفػيليت مهاملت ناملها  قض املىاضب،  جولي املشاعلت مً  جمنينها
 املدليت ابيتإلاهخش املوانيض في املىخسبت املدليت املجالـ بؾاع في للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت سللتها التي املخضهيت اليؿب

 الكغ ف ؤن بال  املغؤة الغحل بين  الواحباث ااحقووي في املؿلقت املؿا اة مبضؤ لغؽ الضؾخوعر املاؾـ ؤّني عيم 8الؿابقت
 الغحولي الؿابو بؿبب فهليت بطوعة الؿياس ي الهمل في املغؤة بشغاك ججؿيض ص ني خالذ  الؿياؾيت  إلاحخمانيت الثقافيت

. االؼاثغري للمجخمو

 ؤن يير ،03-12 عقم الهػوري القاهوني ضض عي قبل ملؼم يير املترشحين قواثم غمً للمغؤة الؿياس ي جواحضاى مان
 املجالـ في لليؿاء املخسططت املئويت باليؿب إلالتزام ااحغة  القواثم الؿياؾيت ألاخؼاب قواثم نلى فغع الهػوري املشغم

 جفهيل بلى تهضف لأليت الهوجا هكام جبني غمً يىضعج التي 9حلـم مل منها يخهوني التي املقانض نضص خؿب املىخسبت املدليت

                                                           
 .وما يليها 09.، املرجع السابق، ص-طفرة أم كبوة –توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة : عبد الكريم مختاري  - 6
 
لبعض، أنظر التمييز اإلجيايب مبدأ أمريكي يهدف إىل حتقيق املساواة خبلق متييز بني فئات اجملتمع عن طريق املعاملة التفضيلية ل  - 

LAVADE Anne: « Discrimination et principe d'égalité en droit Français», in pouvoirs, n°111, 2004/4, pp 55-71; 

notamment p.56.   
وقد زاد عدم فرض نسب حمددة من املقاعد كحصص عرفت املواعيد اإلنتخابية احمللية تطبيقا لنظام التعددية احلزبية مشاركة املرأة يف اإلنتخابات احمللية بصورة حمتشمة،   -8

مختاري عبد : ، اجلدول متوفر عند2002، و997 حمجوزة للنساء من تدين معدالت فوز املرأة دبقاعد يف اجملالس احمللية املنتخبة كما حيدده اجلدول أدنا يف انتخابات 
 .04. ة، املرجع السابق، ص، توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة طفرة أم كبوالكريم

 اجملالس املنتخبة
 2002اإلنتخابات احمللية لسنة  997 اإلنتخابات احمللية لسنة 

 الفائزات املرتشحات الفائزات املرتشحات
 47  3669 75  28  اجملالس الشعبية البلدية
 3   2684 62 905 اجملالس الشعبية الوالئية

 
جيب أال يقل عدد النساء يف كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة احزاب سياسية عن  « :، تنص على03-2 وي ، من القانون العض02املادة   -9

عندما  %35مقعدا ؛  35،39،43،47عندما يكون عدد املقاعد  %30: انتخاب اجملالس الشعبية البلدية... النسب احملددة أدناه حسب عدد املقاعد املتنافس عليها
يف اجملالس الشعبية البلدية املوجودة دبقرات الدوائر والبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن  %30: انتخاب اجملالس الشعبية البلدية. مقعدا 55إىل   5دد املقاعد يكون ع
 . » نسمة 20000
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 القغاعاث ضىو في للمشاعلت الغحل بجاهب لها املىخسبت املدليت املجالـ مقانض مً وؿبت بخسطيظ للمغؤة الؿياس ي الض عي

. 10املدليت

 لليؿاء املسططت يتاملئو لليؿب حسليب ال ماهذ بطا االؼاثغ في املدليت لإلهخساباث املترشحين قواثم جغفؼ

 املشغم ؤّني يير ،03-12 عقم الهػوري القاهوني مً 05  04 املاصجين ألخهام جؿبيقا مترشح مل حيـ جبيان بلؼاميت بلى باإلغافت
ؿب جدضيض جفاصو االؼاثغري

ّ
 زاعج  الواقهت وؿمت 20000 نً ؾهانها نضص يقل التي البلضياث في للمغؤة املسّططت املئوّيت الي

 قواثم عفؼ جفاصر املشغم هيت جهوني ؤن شغؽ ااحنم هظا نلى االؼاثغري الضؾخوعر املجلـ جدفل لهظا ياث،البلض مقغاث
 املشاعلت نلى جغص ؤن يمنً التي  إلاحخمانيت الثقافيت القيوص بؿبب اليؿاء مً مافيا نضصا جخػمً لم بطا املترشحين

. 11للمغؤة املدليت الؿياؾيت

 إلاهخساباث في لليؿاء املسطظ املئويت اليؿب اؾخنماى بشهاليت ااحّغة م القوات الؿياؾيت ألاخؼاب  احهذ

 في للمغؤة الؿياؾيت باملشاعلت الؿياس ي الوعي غهف بلى الخؿبيقي إلاشهاى هظا ؾبب  يهوص ،2012 هوفمبر 29لـ      املدليت
 الظر الخطضر بؿبب ألاخؼاب رف اليؿوري الهىطغ حصليو الوهضام زطوضا، الؿياؾيت ألاخؼاب بؾاع  في نموما املجخمو

 الظر الؿياس ي إلاوًالو بلى باإلغافت ااحؼبي الهمل في املىسغؾاث اليؿاء نضص في ؤثغ ما الغحاى الانػاء قبل مً جلقاه
 هفوعها فىخج إلاهخسابيت ااحملت في ااحؼب ضوعة لخلميو اليؿاء اؾخًالى بلى ؤصو ما االؼاثغ في الؿياؾيت الؿاخت حشهضه

. 12إلاشهاعري باؾخًاللها االغع  نضم

 بلى ؤشاع ؤهه يير لليؿاء، املسططت املئويت اليؿب جدضيض في ؾيض املشغم ؤن االؼاثغري الضؾخوعر املجلـ  اعجإو
 جغقيت بلى تهضف ؤن ييبػي التي اليؿاثيت الهوجا موغوم في للضؾخوعي الدشغيهيت ألاخهام مؿابقت مضو في بالىكغ ازخطاضه

 جغجيب مؿإلت بلى لظلو ؤشاع خين في املؿا اة، بمبضؤ مؿاؾا جقليطها  ليـ مشاعلتها  حصليو ةللمغؤ الؿياؾيت ااحقووي

 بمجغص املغؤة جنخفي ال لهي( اليؿبي الخمثيل هكام)  املهخمض إلاهخسابي الىمـ مو يخماش ى بما القواثم غمً املترشحاث

. 13املترشحين قواثم في املالثم جغجيبها ؾغيق نم املدلي الؿياس ي الهمل في حشاعك بل املترشحين قواثم في الدسليل

 لهي ملهضيها الخقضيغيت الؿلؿت املدليت لإلهخساباث املترشحين قواثم غمً اليؿاء جغجيب مؿإلت جىكيم نضم يمىذ
 ةجغقي مؿاع  يهيق املدليت املجالـ في جواحضها خكوف مً يقلظ ما القاثمت، غمً يغيض نها التي املغاجب في املغؤة يطىفوا
 الهامت الوقاثف شًل في املغؤة مشاعلت بلى ؤشاعث املغؤة غض الخمييز ؤشهاى حميو مىو بجفاقيت ؤن زاضت الؿياؾيت خقوقها

. 14ااحهوميت املؿخوياث حميو نلى

                                                           
  

، املركز القومي لإلصدارات القانونية القاىرة، (دراسة تأصيلية)املشاركة السياسية  تفعيل دور املرأة يف، مدحت أحمد محمد يوسف غنايم: عن نظام الكوتا يف اجملالس املنتخبة راجع  - 
 .وما يليها 04 ، 4 20

، يتعلق دبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد كيفيات توسيع 2 20ديسمرب  22ؤرخ يف امل،   /د.م.ر/05أنظر يف ىذا الشأن رأي اجمللس الدستوري رقم   -   
 .43 .، ص2 20جانفي  4 ، صادر يف  0للدستور، جريدة رمسية عدد  ياسي للمرأة يف اجملالس املنتخبةالتمثيل الس

، أثر التعديالت الدستورية على مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر، أعمال امللتقى الدويل حول التعديالت الدستورية يف بن عبد القادر زهرة و بعتاش ليلى - 2 
أعمال غري )، 2 20ديسمرب  9 ،8 لعربية على ضوء املتغريات الدولية الراىنة حالة اجلزائر، كلية احلقوق العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، يومي الدول ا
 .07،08. ، ص ص(منشورة

 .44.املرأة يف اجملالس املنتخبة، ص أنظر رأي اجمللس الدستوي املتعلق برقابة دستورية القانون العضوي املتعلق بكيفيات توسيع متثيل  - 3 
 .، من اتفاقية منع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة7/2املادة   -4 
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 03-12 الهػوري القاهوني ؤخهام غمً املترشحين قاثمت غمً اليؿاء جغجيب ليفياث جبيان نضم يهخبر خين، في
 املقانض يوػم الظر اليؿبي الخمثيل هكام جبيذ االؼاثغ ؤن ؤؾاؽ نلى املدليت املجالـ في بمقانض الفوػي مً مؿبقا اؾدبهاصا

. مدليت بههضة الفوػي مً يبهضها الترجيب طيل في املغؤة جواحض ؤن يهني ما قاثمت مل نليها جدطل التي ألاضواث نضص خؿب

  خضص إلايجابي الخمييز هكام جبنى بهضما املدليت زاباثلإلهذ املترشحين قواثم نلى اليؿاء االؼاثغري املشغم فغع
 بال املدليت، الؿياؾيت ااحياة في الفهليت مشاعلتهً  غمان الؿياؾيت خقوقهً عقيت بلى ؾهيا لهً املسططت املئويت اليؿب

 خفاقا اليؿبي الخمثيل هكام جؿبيق مو املترشحين قواثم غمً اليؿاء جغجيب ليفيت في جخمثل حوهغيت مؿإلت نً يفل ؤهه

. اليؿوري بالهىطغ املدليت لإلهخساباث املترشحين لقواثم جؼيين مجغص  ليـ املىخسبت املجالـ في الفهلي جواحضها نلى

 !قاهووي ممزوق في الوقوع: املرأة لحصت طماها املىخخبت املحليت املجالط مقاعد جوزيع إشكاليت/ ب

 الخمثيل لقانضة جؿبيقا إلاهخساباث في الفاثؼة القواثم مجموم مً االؼاثغ في املىخسبت املدليت املجالـ جدشهل

 املئويت  اليؿب اخترام فةن لهظا ،15قاثمت مل نليها جدطل التي ألاضواث نضص خؿب املقانض نضص جمىذ التي اليؿبي
 املشغم بيفاى بلى هاؤشغ التي املؿإلت  هي املترشحين، قاثمت في بترجيبها يقترني املىخسبت املجالـ بؾاع في للمغؤة املسططت

 مو قاثمت مل نليها جدطل التي ألاضواث نضص خؿب املقانض جوػيو ؤيػا فيه ؤلؼم الظر الوقذ في جىكيمها نً الهػوري

. الترجيب هظا جىكيم نضم مو ،16الفاثؼة القواثم في ؤؾمائهً جغجيب خؿب  حوبا لليؿاء املدضصة اليؿب جسطيظ

 قهغ خيث املدليت، إلاهخساباث في الفاثؼة القواثم نلى املقانض جوػيو نمليت في جؿبيقيا مإػقا  لضث الوغهيت هظا
 خكوف جوؾيو لنيفياث املدضص الهػوري القاهوني  بين باإلهخساباث املخهلق الهػوري القاهوني بين اوسلام نضم نمليا

 مً  %07 مً ؤلثر نلى ااحاثؼة ثمالقوا نلى املقانض جوػيو بلى ؤشاع فاأل ىي املىخسبت، املجالـ في للمغؤة الؿياس ي الخمثيل
 باملقانض الفوػي مً القواثم يمنً الظر إلاهخسابي للمهامل مغاناة فيها املترشحين جغجيب خؿب ننها املهبر ألاضواث مجموم

 02 املاصة في املدضصة املئويت اليؿب خؿب املغؤة خطظ غمان الثاوي فغع خين في ،17نليه يدطل الظر املغاث نضص خؿب

. مىه

  ػيغ مً حهليمت نلى إلانخماص جم الخؿبيقيت، الىاخيت مً ثًغاث  لضث التي القاهوهيت الخىاقػاث هظه مؤما
 املجالـ بؾاع في املقانض مً خططها نلى ااحطوىي مً املغؤة لخمنين الخقىيت النيفياث لخبيان املدليت  االماناث الضازليت

 نلى القػاء اليؿاثيت الهوجا هكام جبني حغاء اؾتهضف الظر شغمالم إلعاصة  ججؿيضا القاهوهيت للثًغاث ؾضا 18املىخسبت

                                                           
 .، ص2 20جانفي  4 ، صادر يف  0، يتعلق بنظام اإلنتخابات، جريدة رمسية عدد 2 20جانفي  2 ، املؤرخ يف  0-2 رقم  ، من القانون العضوي65املادة  -5 
، نظام اإلقرتاع النسيب وأثره على اجملالس املنتخبة، أعمال ملتقى وطين حول قانون اإلنتخابات اجلزائري واقع وآفاق، كلية عمر زعباطراجع  ، للتفصيل يف املوضوع09

 .245-229.، ص ص3 20مارس  04،04، يومي 945 ماي  08احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .03-2 ، من القانون العضوي رقم 03املادة   - 6 
 .، من القانون العضوي املتعلق باإلنتخابات69-66راجع يف ذلك املواد   - 7 
 .املقاعد ضمانا حلصة املرأة يف اجملالس احمللية املنتخبة التقنية لكيفية توزيع تعليمة وزير الداخلية احملددة املواصفات  - 8 
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 حاهب بلى املىخسبت املجالـ بؾاع في الؿياس ي الخواحض قبوىي  مىدها املدليت الؿياؾيت املشاعلت مً املغؤة جمىو التي ااحواحؼ

. 19 طموعر مجخمو في للتهميش جفاصيا املواؾً شا ن حؿيير نلى لإلشغاف الغحل

 في بمقانض الفوػي مً املغؤة لخمنين الخقىيت املواضفاث جبيان بلى املدليت  االماناث الضازليت  ػيغ حهليمت ؾهذ
 الترجيب مغاناة ص ني قاثمت، مل نليها جدطل التي املقانض نضص خؿب خؿابيت نملياث نلى انخماصا املىخسبت املدليت املجالـ

 قض اليؿاثيت الهوجا هكام انخماص مو جخوافق ال التي الؿياؾيت ػابألاح بهؼ ؤن زطوضا ،20املترشحين قاثمت في للمغؤة الهام
. املىخسبت املجالـ في جواحضها فغص لخقليظ الترجيب آزغ في املغؤة بصعاج بلى جللإ

 املجالـ بؾاع في الخواحض مً املغؤة اؾدبهاص بلى املفػيت الخإ يالث الميو الضازليت  ػيغ حهليمت بهظا جطضث

 املدليت املجالـ مقانض جوػيو غغ عة نلى جىظ التي ،03-12 عقم الهػوري القاهوني مً 02 للماصة جؿبيقا املىخسبت املدليت
 هظا مهاالت ؤيفل قض الهػوري املشغم مان فةطا القاثمت، في جغجيبهً خؿب اليؿاء ليؿب اختراما الفاثؼة القواثم نلى

. القاثمت غمً جغجيبها مان مهما فاثؼة جهوني ؤر القاثمت في مغؤةلل الهام الترجيب بلى ؤشاعث الوػاعيت الخهليمت فةن الترجيب

 جدضيض ؾغيق نً املدلي الدؿيير في الفهليت مشاعلتها خؿاب نلى املغؤة جغشح بمؿإلت الهػوري املشغم انخنى
 في  لياثاملؿا جولي ص ني الترشح خق مماعؾت يصلو القاهوني هظا فةن لهظا القاثمت، في  جغجيبها املقانض جوػيو ليفياث

 جفؿير بلى تهضف إلاصاعيت الخهليماث ؤن عيم املوحوصة الثًغة ؾضث الوػاعيت الخهليمت ؤن لوال ،21املىخسبت املدليت املاؾؿاث
 الفغعي الخىكيم ؾغيق نً يهوني الظر نػوري قاهوني جؿبيق ليفياث جبيان  ليـ الهموميت للمغافق الضازلي الؿير ليفياث

. 22جوعيالضؽ مً 125/2 املاصة بموحب

 جمخاػ التي املغ هت بلى ألا ىي الوػيغ نً ضاصع جؿبيقي هظ بضى إلاصاعيت الخهليمت بلى املغلؼيت الؿلؿت الوء يفؿغ 
 االغيضة في وشغه ثم موافقخه نلى  ااحطوىي الوػعاء مجلـ نلى نغغه ييبػي الظر الخىفيظر املغؾوم مو مقاعهت بها

 لـ املدليت إلاهخساباث بمىاؾبت الًموع هظا بؿبب حموصا املغؤة احطت غماها املقانض جوػيو مؿإلت نغفذ خين في الغؾميت،

 بخهليمت نػوري قاهوني جؿبيق ليفياث جدضيض صاثما يبقى لنً  ؾغيو، فوعر خل نلى إلانخماص اؾخضعى ما ،2012 هوفمبر 29
. 23مىاؾباث نضة في الضؾخوعر ملجلـا نىه صافو ؾاملا الظر الؿلؿاث بين الضؾخوعيت إلازخطاضاث جوػيو ملبضؤ زغقا بصاعيت

 في املغؤة احطت غماها املىخسبت املدليت املجالـ في املقانض جوػيو مؿإلت في قاهوهيا مإػقا االؼاثغري املشغم  لض  
 الثًغة لؿض بصاعيت حهليمت نلى إلانخماص اؾخضعى ما املترشحين، قواثم في الهام جغجيبها جىكيم نضم بؿبب الؿياس ي الخمثيل

. للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت بلى ؾهيا عشحتها، التي القاثمت في الهام جغجيبها مان مهما بمقهض الفوػي مً املغؤة ينً جم
                                                           

 -267. ، ص ص  20، عدد خاص أفريل دفاتر السياسة والقانون،  » ملعتمدة الفرص والقيودمتكني املرأة املغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية ا « ،عصام بن شيخ   - 9 
 .274،275.، خصوصا؛ ص ص288
 .أنظر تعليمة وزير الداخلية  - 20
من الفرص املتاحة هلن للفوز تبنىت ىذا املوقف األستاذة حفصة بن عشي، حيث قالت أن املشرع اجلزائري نظم مسألة ترشح النساء دون توزيع املقاعد وقد يقلل    2

، أعمال امللتقى الوطين حول قانون اإلنتخابات اجلزائري واقع 03-2 ، تعزيز تواجد املرأة باجملالس املنتخبة يف ظل القانون العضوي بن عشي حفصةبعهدات حملية، راجع 
 .43 .،خصوصا ص45 -36 .، ص ص3 20مارس  04، 03، يومي 945 ماي  08وآفاق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  
 - pour plus de détails sur l’application des lois par les textes réglementaires voir ; Arnaud haquet, la loi et le 

règlement, L.D.G.D, paris, 2007, pp.107 et ss.   
، يتعلق دبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء للدستور، 2004ت أو 22ؤرخ يف امل، 04/م د/ ر ق ع/ 02رأي اجمللس الدستوري رقم   -23

. 50 .، ص2004سبتمرب  08، صادر يف 57جريدة رمسية رقم 
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 جواجد؟ أو وجود: املىخخبت املحليت للمجالط املضيرة ألاجهسة في املرأة جواجد عً/ جـ

 الللان حاهب بلى املىخسب املجلـ عثيـ ليهام يشغف التي الخىفيظيت ألاحهؼة مً املىخسبت املدليت املجالـ نجخهّوي

 مً املغؤة جمنين فيهخبر ،24إلاقليميت لللماناث ةاملسوىي القاهوهيت للطالخياث مماعؾت الخضا ىي مهمت جخولى التي الضاثمت
ؿيير ّياثمؿا ى جدّمل نلى  إلاشغاف املدليت الّؿياؾيت املماعؾت في الفهلّيت ملشاعلتها ججؿيضا ألاحهؼة هظه في الّخواحض

ّ
 الد

. الّغحل حاهب بلى

 ،زاضت بىطوص املىخسبت املدليت للمجالـ املؿيرة ألاحهؼة غمً املغؤة جواحض مؿإلت االؼاثغري املشغم يىكم لم

 االيؿين مً املجلـ ؤنػاء بين املىافؿت مجاى فخذ يالض ما هظا. إلاقليميت لللماناث املؿيرة الهامت للقوانض ؤزػهها بل
 ؾياس ي جهويً نلى جدوػي ال يالبا االؼاثغيت املغؤة ؤن نلما املضا لت، ؤحهؼة  الخىفيظيت الاحهؼة في هاضبالم نلى للحطوىي

. الض عي هظا لخاصر

 عثيؿه الوالجي الشهبي املجلـ ييخسب خيث املىخسبت، املدليت املجالـ عثاؾتى جترشح ؤن للمغؤة يمنً طلو، عيم
 ااحاثؼة للقواثم يمنً ألايلبيت نلى قاثمت ؤيت خطوىي نضم خالت  في املقانض، مً املؿلقت ألايلبيت نلى ااحاثؼة القاثمت مً
 ثان ص عي وعيج نليها خطوله نضم خالت  في ألاضواث مً املؿلقت باأليلبيت يفوػي الظر ،مغشحيها جقضيم ألاقل نلى %35 نلى

 للموافقت للمجلـ ليقضمهم هوابه ملىخسبا املجلـ عثيـ يهين خين في ،25اليؿبيت باأليلبيت فيه يازظ  الثاوي ألا ىي بين

  الوغهيت الغحل مىافؿت ؾغيق نً املدليت الخىفيظيت ألاحهؼة في  حوصها لفغع املغؤة حؿعى لظا 26املؿلقت باأليلبيت نليهم
. البلضيت املجالـ في حسلل هفؿها

 نليهم املوافقت لخخم لخضا ليا لللهاػ  املاقخت الضاثمت الللان عئؾاء املدليت الخىفيظيت ألاحهؼة عئؾاء يقترح

 الهوجا بةقغاع املدلي ؽاملجل في املغؤة  حوص فغع االؼاثغري املشغم مان فةطا ،27املىخسب املجلـ ألنػاء املؿلقت باأليلبيت
 الؿياؾيت الترليبت مغاناة غغ عة بلى بشاعجه عيم الخضا ليت، الهيئت الان غمً  حوصها مؿإلت يىكم لم فةهه ،اليؿاثيت

 الوحوص  فغع الخىافـ بلى املغؤة ؾعي غغ عة يالض ما ،الواليت قاهوني مً 34 للماصة جؿبيقا الاهه حشنيل ؤثىاء ؽللمجل
 الخىافـ جخقً مي ؾياس ي جهويً نلى جدوػي ال املغؤة ألاخيان يالب في ؤهه عيم املدليت، املجالـ الان  نػويت عثاؾتى

. املىخسب لـاملج حؿيير في الفهلي للخواحض الؿياس ي  الخواضل

 الظر الهوجا هكام بخنغيـ املىخسب املدلي املجلـ ؤنػاء فيػمً الوحوص نلى املغؤة االؼاثغري املشغم ؾانض
 ألن للمجلـ،  الخضا لي الخىفيظر االهاػ مىاضب في الخواحض نليها ليبقى ،القاهوني بقوة املترشحين قواثم نلى فغغها

 يقترني بل املجلـ، في الخواحض بمجغص يهوني ال املدليت بالخىميت املخهلقت القغاعاث اجساط في  مؿاهمتها للمغؤة الفهلي الدؿيير
 االؼاثغ في املدليت لإلهخساباث الترشح هكام نموميت سللُري خين في الهموميت، الشا ن بصاعة مً  جمننها الدؿيير في بقضعاتها

                                                           
  

 - BERNARD Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, Paris, 2009, p. 6  ss et p.234 ss. 
. 05 .، ص2 20فيفري  29، صادر يف 2  عدد، يتعلق بالوالية، جريدة رمسية 2 20فيفري   2ؤرخ يف امل، 07-2 من القانون رقم ، 59أنظر املادة   -25
 .من القانون نفسو ،62 املادة  -26
 .، من القانون نفسو34املادة   -27
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 املىاضب يشًلً 28ؤمياث وؿاء يؿخقؿب زغويؤ حهت نم فةهه الترشح في املؿا اة مبضؤ بخدقيق صيمقغاؾيا منؿبا مان فةطا

. ضاثبت قغاعاث اجساط نلى القضعة ص ني

 نً الوحوص  فغع املباصعة مً يمننها الظر الهلمي بمؿخواها املدلي الدؿيير في للمغؤة الفهلي الخواحض يخهلق لهظا،
 ألاحهؼة في الشنلي  حوصها املغؤة حسلل يًح في املدليت، إلاصاعة في حشًله الظر املىطب في  جدنمها ؤفهاعها قوة ؾغيق

 النفاءة لشغؽ يؿخجيب ال اهخقاءها مان بطا للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت هجاح لخبريغ  احهت جهوني ختى املدليت

. ااحضيثت الضيمقغاؾيت مخؿلباث مً الهموميت الشا ن جضبير في املغؤة بشغاك ؤغحى ؾاملا  الخهويً،

 نلى املغؤة بفغع املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت جنغيـ لىب االؼاثغري املشغم ؾعى
 غماها املقانض جوػيو مؿإلت في قاهوهيا مإػقا  لض ما القاثمت في جغجيبها ليفيت جبيان ص ني املدليت لإلهخساباث املترشحين قواثم
 ؤن بال قاثمتها، في الهام جغجيبها مغاناة ص ني املجلـ في ؤزغوي لغة ةاملغؤ بفغع إلاشهاى بصاعيت حهليمت حؿض اليؿاثيت للهوجا

 ااحض ص بلى بالىكغ مخواحضة،  ليؿذ املىخسبت للمجالـ املؿيرة ألاحهؼة في موحوصة ججهلها املغؤة بمشاعلت املديؿت الهوامل

. الفهلي حؿييرها جنبذ التي

 املىخخبت املحليت املجالط ييرحط في الجسائريت للمرأة الفعليت املشاركت حدود/ ثاهيا

 املغؤة ؤن للقوىي اليؿاثيت الهوجا هكام جبني نلى  الخإليض للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت نلى الىظ ينفي ال
 فهال ؤنها يجؼم املدليت  الخضا ليت الخىفيظيت الهيئاث في  حوصها مجغص فهل املىخسبت، املدليت املجالـ فال حؿير االؼاثغيت

  االؼاثغري املشغم هيإ فهل البيذ، ؤموعي  جضبير الا الص جغبيت في املغؤة ص عي يستزىي  ثقافي احخماعي مىار في لدؿييرا نلى حشغف
 به؟ املخهلقت ااخبايا مهكم حهغف  ال نىه بهيضة ماهذ بهضما الؿياؾت نالم في إلقدام املغؤة

 للمجخمو الغحولي الؿابو بلى بالىكغ لؿياؾيتا نالم في املغؤة  لوج جدبظ ال االؼاثغ في إلاحخمانيت ألانغاف بن

 الىطوص ؤن عيم املىخسبت املجالـ حؿيير في الفهليت مشاعلتها االؼاثغيت للمغؤة الؿياس ي الخهويً هقظ فيهيق( أ) االؼاثغري

 في املنغؽ ةاملؿلق املؿا اة مبضؤ مو جىاقػا اليؿاثيت الهوجا هكام جبني يهخبر خين في ،(ب) طلو مً جمىهها ال القاهوهيت

 (.جـ) املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في للمغؤة الفهليت املشاعلت جوؾيو مً يدض ما الضؾخوعي

  الجسائررق املجخمع في للمرأة الّضياصيت املشاركت ثقافت غياب/ أ

 جّخفق فةنها ياثإلاصيولوج ازخلفذ فمهما ألا الص   جغبيت البيذ ؤموعي جضبير في االؼاثغري املجخمو في املغؤة ص عي يىدؿغ
 ص ني جدوىي التي  إلاحخمانيت الثقافيت القيوص بلى إلاشاعة نً يًفل لم االؼاثغري الضؾخوعر املجلـ ؤّني لما الىقؿت، هظه نلى

 إلاحخمانيت؟ الوقاجو حًيير نلى القاهوهيت الىطوص قضعة مضو خوىي بشهاى يثوعي لهظا ،29الؿياؾيت ااحياة في املغؤة مشاعلت

 .إلاحخمانيت ناصاتها جقىين بلى ااحضيثت قمتألان حؿعى بيىما

                                                           
يل راجع فايزة يوسفي، عن فعالية أداء املنتخب احمللي على ضوء اإلصالحات السياسية اجلزائرية، اجمللة للتفصيل يف تأثري نظام الرتشح لإلنتخابات احمللية على فعالية أداء املنتخب املح  - 28

 .9 2.، خصوصا ص237-7 2.، ص ص3 20،  0، العدد 07األكادديية للبحث القانوين، اجمللد 
 .يفيات توسيع حظوظ التمثيل السياسي للمرأة يف اجملالس املنتخبةأنظر رأي اجمللس الدستوري املتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد ك  - 29
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ا ن بين إلاؾالميت املجخمهاث مً لًيره االؼاثغري املجخمو يمّيز
ّ

ها التي ااخاّضت الش
ّ
  بين بيذ عّبت بطفتها املغؤة جخوال

ا ن
ّ

ض الهاّمت الش
ّ
 الؿياس ي لض عيا مً يقلل لهظا ،30مىاػم ص ني الّغحل نليها يشغف التي الض لت في الّؿياؾيت الوقاثف  جقل

 يبقى لنً املغؤة، مو جقاؾمه ص ني املجاى بهظا  خضه يؿخإثغ الغحل ؤن ؤؾاؽ نلى قضعاتها في الدشنيو مىؿلق مً للمغؤة
 مً املؼيض مىذ بلى االؼاثغري املشغم يؿعى مثلما منها للخسلظ املهاضغة املغؤة حؿعى االؼاثغيين طهىياث في عاسخا انخقاصا

. الؿياؾيت اخقوقه ملماعؾت الػماهاث

 الازير  هظا يخداش ى ما فًالبا املجخمو، في الغاسخت  الخقاليض بالهاصاث بطن للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت جخإثغ 
 الؿياؾيت املشاعلت فةن لهظا الخام الوالء نلى القاثمت  املغؤة الغحل بين الهالقت ؾبيهت بلى بالىكغ للمغؤة الؿياس ي الكهوعي

 زاضت للمغؤة ااحؼبي الهمل يلقاها التي  الطهوباث هظا بلى يػاف( ألازالقيت الىاخيت مً)  عحلاى بموافقت جخهلق للمغؤة

 املجخمو ؾغف مً الخقبل ضهب ألامغ  هظا 31ؤؾغتها نً  بهيضا بيتها زاعج مهمت ؤ قاجا جقض ي ؤيً إلاهخسابيت ااحمالث ؤثىاء
. االؼاثغري

 بواحباتها  القيام ؤمغها  لي ؾانت في ص عها  يدؿغ للمغؤة اؾيتالس ي املشاعلت االؼاثغ في إلاؾالموري الخياع يغفؼ
 بلى اؾدىاصا لظلو الضؾخوعر املجلـ جطضر لوال الخقييض مدا الث مً للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت ناهذ ما  يالبا الاؾغيت،

 ؾغيق نً الؼ حين بين الومالت ةمؿإى في الخطويذ في خقها بهضاع  شو نلى املغؤة ماهذ ملا الدؿهيىاث فترة في املؿا اة مبضؤ

 لما الض لت في الؿياؾيت املىاضب شًل نليها يىفي  لم للمغؤة ممخاػة مهاهت مىذ إلاؾالم ؤن عيم ،32الهاثلي الضفتر اؾخكهاع
. 33الخاعيش زلضهً نكيماث وؿاء نً امثلت لىا ؤنؿى

 نغفً زالضاث وؿاء بض عه سلل  ااحضيث القضيم االؼاثغري الخاعيش ؤن بال االؼاثغري للمجخمو الغحولي الؿابو عيم
 ؤعع نً صفانا للغ مان جطضث  مداعبت بؿلت ماهذ التي صيهيت امللنت ؤمثاى  البؿولي الؿياس ي الهمل في آثاعهً يترلً ليف

 ماك لإلؾالم، عفػا  ليـ بلضها ؾياصة نً صفانا لللؼاثغ إلاؾالميت الفخوخاث  حه في  قفذ التي الهاهىت  امللنت احضاصها
 وؿومغ فاؾمت ؤمثاى الوغى مياصيً في الغحل حاهب بلى  قفً نكيماث وؿاء ااحضيث االؼاثغيت الثوعة جاعيش ؤيػا سلل
. لظلغهً املقام يؿو ال لثيران  هً بونلي بً خؿيبت بوخيرص حميلت

 بؿبب للمغؤة ؾيتالؿيا املشاعلت اججاه االؼاثغري املجخمو في زاؾئت انخقاصاث مً يؿوص  ما الخاعيش زلضه ما بين
 فيقخطغ الثاهيت ؤما الىفقت، مؿا ليت  جدمل البيذ زاعج بالهمل يهخم فاأل ىي  املغؤة، الغحل بين لألص اع الخقليضر الخقؿيم

                                                           
 .4 .للمرأة طفرة أم كبوة، املرجع السابق، صحظوظ التمثيل السياسي م، توسيع مختاري عبد الكري  - 30
مشلولة يف دمارسة العمل السياسي بسبب إلتزاماهتا األسرية، يسود ىذا اإلعتقاد يف اجملتمعات العربية واإلسالمية اليت مل تعتد على التحرر التام للمرأة ما جيعلها   -  3

 .وما يليها 86 . ، خصوصا ص94 -66 .، ص ص05، العدد جملة املفكر،  » دور املرأة يف  املشاركة السياسية« ،غازي ربابعة: للتفصيل راجع
يون عن طريق تكريس تصويت الزوجني بالوكالة باستظهار الدفرت العائلي، وىو االمر استجابة لذىنيات اإلسالمو  99 مت تعديل قانون اإلنتخابات يف اجلزائر سنة   - 32

، توسيع حظوظ التمثيل مختاري عبد الكريمالذي استهدف حق املرأة يف التصويت وىذا ما تفطن لو اجمللس الدستوري اجلزائري متصديا لو حبزم، للتفصيل راجع 
 .وما يليها 07.ابق، صالسياسي للمرأة طفرة أم كبوة، املرجع الس

يف ىذا  الشأن أن اإلسالمويون يفسرون بعض آيات القرآن  الكرمي دبا خيدم فكرىم الرافض للمشاركة السياسية للمرأة، يف حني  مختاري عبد الكريميرى األستاذ   -  33
) ة النمل، آسيا امرأة فرعون ومرمي بنت عمران املخلدة بصورة حتمل امسها ذكر لنا اإلسالم عدة أمثلة عن نساء خلدىن التاريخ أمثال بلقيس ملكة سبأ املذكورة يف سور

 .5 .، املرجع نفسو، صمختاري عبد الكريم، أنظر (سورة آل عمران) واسم عائلتها ( سورة مرمي
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 في زاضت االؼاثغ في الاميت وؿبت  حؿاهم ألا الص، جغبيت حاهب بلى  يؿيل  جىكيف ؾبش مً البيذ ؤموعي جضبير في ص عها
 املىخسبت املدليت املجالـ في املغؤة جواحض فغص مً يقلظ الظر إلانخقاص هظا اؾخمغاعيت رف القغ يت ألا ؾاؽ

 إلاحخمانيت القيوص بهظه 03-12 عقم الهػوري القاهوني مً 02/03 املاصة اخهام غوء نلى االؼاثغري املشغم انترف

 وؿمت، 20000 نً ؾهانها نضص يقل رالذ البلضياث في الهوؾا لشغؽ باإلؾخجابت املترشحين قواثم يلؼم لم خين غمىيا؛
  جيبظ التي القغ يت الؿهاهيت الخجمهاث زطوضياث  يغاعي الظهىياث هظه اؾتراعيت يصلو ؤهه يؿخيخج املسالفت بمفهوم

 نلى القػاء في املؿاهمت بنالم   ؾاثل حمهياث مً املضوي املجخمو مىكماث نلى ييبػي بيىما للمغؤة، الؿياؾيت املشاعلت

. حىب بلى حىبا  االؼاثغياث االؼاثغيين بمشاعلت املاؾؿاث ص لت لبىاء جقاصاثإلام هظه

 في  جخجظع طلو مً ؤنمق فهي فدؿب القاهوهيت بالىطوص االؼاثغري للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت اػمت جدل ال
 فهان  املهيمً، الظموعر نهؾاب بلى بالىكغ املغؤة جاصيه الظر الؿياس ي للض عي  املقلل لها الغافؼ االؼاثغري املجخمو طهىياث

 الؿياس ي، الهمل في املغؤة بقدام ثم إلانخقاصاث هظه نلى بالقػاء املىاؾبت الاعغيت تهيئت االؼاثغري املشغم نلى ألاحضع مً
 جواحضها؟ فهليت نً ماطا  لنً املىخسبت املدليت املجالـ في اليؿوري الهىطغ  حوص وؿبت مً يغفو قض اليؿاثيت الهوجا فض عي

كويً هقص/ب
ّ
ضيير في الفعليت مشاركتها يعيق للمرأة الّضياس ي الخ

ّ
ي الد

ّ
 املحل

 الؿا اة مبضؤ نلى بىاء خؼب جإؾيـ ختى ؤ  ؾياس ي خؼب بؾاع في الىػاى مً املغؤة يمىو قاهووي هظ يوحض ال

 املشغم ؤلؼم لما االيـ؛ ؤؾاؽ نلى زاضت مان ؤؾاؽ ؤر نلى الخمييز جمىو  التي ، الضؾخوعي مً 29 املاصة في املنغؽ
 املاؾؿين ألانػاء غمً اليؿاء مً نضص  حوص الؿياؾيت باألخؼاب املخهلق الهػوري القاهوني ؤخهام بموحب الهػوري

 ااحؼبي الىػاى مً هفوعها الهملي املجاى سلل باملقابل لنً ،34للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت بلى ؾهيا الؿياس ي للحؼب

. الؿياس ي جهوينها هقظ ؤهخج ما

 قواثم في  حوصها فغع ؾغيق نً الؿياس ي جهوينها مغاناة ص ني الؿياؾت نالم بلى باملغؤة االؼاثغري املشغم جػ
 القضع جملو ال التي الؿياؾيت باألخؼاب صفو الظر الامغ املىخسبت، املدليت املجالـ مقانض جوػيو نمليت في  لظا املترشحين

 مً هظا ،35الهوجا لشغؽ إلاؾخجابت قطض الؿياس ي بالهمل صعايتهً نضم معى باليؿاء إلاؾدىجاص بلى املىاغالث مً الهافي

. املدليت بالؿياؾت املخهلقت ألاموعي مً جمننها لهضم املىخسبت املدليت املجالـ بؾاع في املغؤة اصاء نلى ؾلبا الخإثير شإهه

 -يوياثيت-  اوًالو مً االؼاثغ في الؿياس ي املجاى يهغفها التي الهامت بااحالت للمغؤة الؿياس ي الخهويً هقظ جإثغ
 الخدضياث عفو نلى قاصعة ؾياؾيت ؾبقت بلى  إلافخقاص إلاهخسابيت املىاؾباث في بال ألاخؼاب مهكم وشاؽ نضم بؿبب خؼبيت

 حصّلو ال املهؿياث هظه مل 36القياصة خوىي  ضغاناث اوشقاقاث مً ألاخؼاب منها حهاوي التي الّضازليت املشامل بلى بالىكغ
ؿيير نً النثير الشيئ حهغف ؤن ص ني جترشح حهلها ما الخهويً لخلقي الؿياؾيت ألاخؼاب في إلاهسغاؽ نلى ةاملغؤ

ّ
 املدلي الد

يت القغاعث ضىو نمليت في فهال  املؿاهمت  حوصها فغع نلى قاصعة جهوني ال يالبا لهظا
ّ
. املدل

                                                           
جانفي  5 ، صادر يف 02دة رمسية عدد السياسية، جري، يتعلق باألحزاب 2 20جانفي  2 ؤرخ يف امل، 04-2 رقم  من القانون العضوي ،17أنظر املادة   -34

. 05، ص 2 20
 .44 .، املرجع السابق، ص03-2 ، تعزيز تواجد املرأة باجملالس املنتخبة يف ظل القانون العضوي بن عشي حفصة  -35
-06 .، ص ص2009، 03، العدد جملة املفكر ،«حالة األحزاب السياسية –دور منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر » : عبد النور ناجي  -36

  . 7   .، ص8  
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 ما  هظا ااحؼب في القياصيت املىاضب جولي مً بدغمانها الؿياؾيت ألاخؼاب صازل للمغؤة الظموعر الهىطغ يخطضو
 بإهميت الؿياس ي الوعي غهف بؿبب املدليت الهموميت الؿياؾاث  ضىو الدؿيير في الفهليت مشاعلتها ؤمام ناثقا يهخبر

  الخجىيض الخيشئت نلى ياثغ ما ااحضيثت، الضيمقغاؾيت املماعؾت مكاهغ مً لمكهغ 37الض لت ماؾؿاث حؿيير في املغؤة بشغاك
 بهض ا  إلاهخسابيت ااحمالث فترة في ؾواء الؿياس ي ألاصاء في قاضغا ص ها يبقى لهظا الؿياس ي، خؼبها بؾاع في للمغؤة الؿياس ي
 مخمغؾين عحاى حاهب بلى الفهلي  الدؿيير الوحوص فغع مو مهاهاتها لخبضؤ املدليت بالههضة  الفوػي إلاهخسابيت الهمليت

. ؾياؾيا

 التي الهامت ااحالت  يواحهً الظموعر الخطضر مً يهاهين الؿياؾيت ألاخؼاب في صاثاملخواج اليؿاء ماهذ بطا
 جغشحهً قبل ؾياؾيت ؤخؼاب في مىاغالث لؿً املدلياث املىخسباث مً ألايلبيت فةن االؼاثغيت، الؿياؾيت املماعؾت حهغفها

 اوهضام فةن لهظا ،03-13 عقم الهػوري القاهوني رف املفغ غت الهوجا الؾخنماى اؾخمالتهً بلى ألاخؼاب الوء بدنم لإلهخساباث،

. املىخسبت املدليت املجالـ في مخواحضة  ليؿذ موحوصة املغؤة يجهل الفئت هظه لضو الؿياس ي الخهويً

 جولضث  قض املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في الفهليت مشاعلتها ؤمام ناثقا للمغؤة الؿياس ي الخهويً هقظ يهخبر
 ألاخؼاب في الظموعر الهىطغ ؾًيان بلى باإلغافت االؼاثغر، الؿياؾيت للمماعؾت الهامت لوغهيتا مً ااحالت هظه

 بؾاع في ؤصاءها فهاليت نضم ثمخت  مً الؿياس ي جهوينها فغص مً يقلظ ما للمغؤة الؿياس ي للض عي يخطضو  الظر الؿياؾيت

.  املىخسبت املدليت املجالـ

 الدصخورق في املكرش املطلقت املضاواة مبدأ مع اليضائيت الكوجا هظام جىاقض/ جـ

 نضص مً للغفو املترشحين قواثم في للمغؤة وؿبت ؤصوى يدضص الظر اليؿاثيت الهوجا هكام االؼاثغري املشغم انخمض
 االيؿين بين جواػني اخلق االيـ ؤؾاؽ نلى قاثم بيجابي جمييز ؾغيق نً املىخسبت، املدليت املجالـ في املخواحضاث اليؿاء

 حؿيير في املغؤة مشاعلت ص ني جدوىي التي  الثقافيت إلاحخمانيت إلانخقاصاث نلى للقػاء لدل  طلو ،38الؿياس ي املجاى في
 بين املؿلقت املؿا اة مبضؤ مو للمغؤة إلايجابي الخمييز مبضؤ جىاقؼ مضو نً الدؿائىي يخم لنً املىخسبت، املدليت املجالـ

 . صؾخوعر لمنؿب  االؼاثغياث االؼاثغيين

 بلى ؾببه يهوص جمييز بإر الخظعم يمنً  ال. القاهوني ؤمام ؾواؾيت املواؾىين مل « :نلى الضؾخوعي مً 29 املاصة جىظ
 الضؾخوعر املاؾـ ؾووي ، » بحخماعي ؤ  شخص ي ؤزغ قغف ؤ  آزغ شغؽ ؤر ؤ  الغؤر ؤ  االيـ، ؤ  الهغو، ا  املولض،

 الضؾخوعي مً 29 املاصة ماهذ بطا الهوجا هكام بلى االؼاثغيت املغؤة خاحت فما القاهون، اما  املواؾىاث املواؾىين بين االؼاثغري
  الغحل؟ مو باملؿا اة خقوقاها جدمي

 املاؾـ ان عيم املؿلقت؟ املؿا اة خق باهتهاك 2008 نام الفغنيت الخإؾيؿيت الؿلؿت قامذ ؤؾاؽ ؤر نلى
 جؿبيقا بها املؿاؽ صؾخوعر حهضيل ألر يمنً ال لتيا الوؾىيت الثواث غمً إلاوؿان  خقووي ااحغياث ؤصعج الضؾخوعر

 29 املاصة مػموني نلى إلاؾخفخاء ؾغيق نً  افق قض 1996 نام الاضلي املاؾـ ماهذ خين في الضؾخوع، مً 178 املاصة ألخهام

                                                           
 .07.، أثر التعديالت الدستورية على مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر، املرجع السابق، صبن عبد القادر زهرة و بعتاش ليلى  - 37

38
 -  Commission européenne pour la démocratie par le droit, rapport sur l’impact des systèmes électoraux sur la 

représentation des femmes en politique, sur la base d’une contribution de Michael KRENNERICH, 

Strasbourg,16 juin 2009, in site  venice.coe.int consulte le 13/02/2015 p.05. 
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 ألا عاو ثؤزلـ 2008 لؿىت الضؾخوعر بالخهضيل املديؿت الهامت الكغ ف ؤن ؤم االيؿين، بين املؿلقت للمؿا اة الػامىت

. 39الفغعي املاؾـ نلى

 املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت خق االؼاثغري الضؾخوعر املاؾـ ؤيػا غمً

 بشضة يؿغح ما ،40الؿياؾيت ااحياة في الفهليت االميو مشاعلت نلى فيها ؤلض التي الضؾخوعي مً 31 املاصة ألخهام جؿبيقا

  ؾاملا املىخسبت، املجالـ في جمثيلها خكوف  جوؾيو للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جغقيت جىا لذ التي منغعي 31 املاصة بلى ااحاحت
 ااحاضلت لإلهختهاماث جطضيا مىاؾباث نضة في  املواؾىا املواؾىين بين الؿلقت املؿا اة مبضؤ نلى الضؾخوعر املجلـ ؤلض

. 41غضه

  اعجإو 03-12 القاهوني مً 02 املاصة ؤخهام بموحب ملغؤةى املمىوخت ااحطظ نلى الضؾخوعر املجلـ ؤيػا جدفل

 في املغؤة جمثيل خكوف جقليظ شإنها مً ليـ جؿبيقها ؤ  جىطيطها نىض اليؿب هظه ؤن مً الخإلض… «بليه يهوص  ؤهه
 الضؾخوعر لـاملج  حض  قض  »   الؿياؾيت ااحياة في الفهليت مشاعلتها ص ني يدوىي قض ناثقا حشهل ال  انها املىخسبت املجالـ

 الضؾخوعي مً منغعي 31  ختى 31 29 املواص بلى اؾدىض ملا مواقفه في  جىاقؼ املهخمضة اليؿب هظه جبريغ في ضهوبت االؼاثغري
 جمـ مونها اليؿويت املشاعلت ؤمام ناثقا مونها امهاهيت بلى لليؿاء املسططت اليؿب مً  اضح موقف ببضاء نً متراحها

. املؿا اة بمضؤ

 للمغؤة الؿياؾيت ااحقووي جوؾيو لغؾذ التي الضؾخوعي مً منغعي 31 املاصة ؤن النغيم نبض مسخاعري اطألاؾذ انخبر

  النظب الؼيف نليهما ؤؾلق  قض االيؿين بين املؿلقت املؿا اة لػمان جنفيان ال الضؾخوعي مً 31  29 املاصجين ان لشفذ
 انها الفغعي املاؾـ لها ينشف ثم املؿلقت املؿا اة في خقها نً 1996 ؾىت الاضلي الضؾخوعر املاؾـ ؤ همها التي املغؤة نلى

. املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في حؿاهم مي 43 03-12 عقم الهػوري القاهوني مً 02  املاصة منغعي 31 املاصة مباعلت بلى بداحت

 املجالـ حؿيير في عؤة الم الغحل بين املؿلقت املؿا اة مبضؤ مو الخىاقؼ االؼاثغري الضؾخوعر املاؾـ حهمض بهظا،

 في الؿاثضة  الخقاليض للهاصاث جطضيا لها املؿبق الهػوري  القاهوني الضؾخوعي مً منغعي 31 املاصة بموحب املىخسبت املدليت
 بشإنها جدفل  التي انخمضها التي املا يت اليؿب جبريغ ص ني لنً الؿياس ي، الهمل في املغؤة لولوج الغافؼ االؼاثغري املجخمو

. ؾخوعرالض املجلـ

                                                           
منو، قصد فتح عدد العهدات الرئاسية  76 عتمادا على األسلوب القصري لتعديل الدستور اجلزائري تطبيقا للمادة ا 2008أصال أجري التعديل الدستوري لسنة   - 39

ية خرى اليت تضمنها ثانوية بالنسبة للمشرفني على التعديل، اعتربىا األستاذ خمتاري عبد الكرمي تزيينية، من بينها ترقاليت كانت حمدودة يف عهدتني، وكانت املواضيع األ
وصفات عالجية ألزمات سياسية،  ة، التعديالت الدتورية اجلزائريمختاري عبد الكريماحلقوق السياسية للمرأة، للتفصيل يف الظروف اليت أحاطت هبذا التعديل راجع 

قوق  والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، يومي أعمال امللتقى الدويل حول التعديالت الدستورية يف الدول العربية على الضوء املتغريات الدولية الراىنة، كلية احل
 06.، ص(أعمال غري منشورة) ، 3 20ديسمرب  9 ،8 

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية  « :، من الدستور، تنص 3املادة   - 40
 . » مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية اإلنسان وحتول دون

 .، ص ص 200،  2العدد ،    لداملج، إدارة،  » مسامهة اجمللس الدستوري يف محاية مبدأ املساواة أمام القانون يف اجلزائر « ،بن مالك بشيرللتفصيل راجع   - 4
65-75. 
 .ي املتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي املتعلق بتوسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة مع الدستوررأي اجمللس الدستور  - 42
 .3 ،2 .، توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة طفرة أم كبوة، املرجع السابق، ص صمختاري عبد الكريمأنظر   - 43
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 قاهوهيت، منها ؤلثر  ثقافيت احخمانيت خض ص نضة املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في االؼاثغيت املغؤة مشاعلت جواحه
 جضبير بال ججيض ال انها  انخقاصا الؿياس ي لض عها اخخقاعا املغؤة ملشاعلت الغافؼ االؼاثغري املجخمو نلى الغحولي الؿبو فيؿػى

 اهسغاؾها  نضم ؤ  الؿياؾيت الاخؼاب صازل الظهىياث بهظه مهاملتها بؿبب للمغؤة الؿياس ي الخهويً في ؤثغ ما ،البيذ موعيؤ
 ياثغ ما جهويً، ؤر نلى جدوػي ال ؤنها عيم الهوجا هكام بواؾؿت مغيمت املدلي الدؿيير نلى حشغف يجهلها ما ألاخؼاب في ؤضال

 الهػوري القاهوني بلى  ال الضؾخوعي مً منغعي 31 املاصة مباعلت بلى احتبذ ليؿذ االؼاثغيت املغؤة ؤن جبين خين ص عها، نلى ؾلبا

 مشهلت للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت ؤن يالض ما الضؾخوع، مً 31  29 للماصة جؿبيقا املؿلقت باملؿا اة جخمخو بل ،03-21 عقم
 .بالقواهين جدل  ال مجخمو

ق

 ـــتمــاثـــخ

 فغع بلى ؾهيا ،مػييت بؿغيقت املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في املغؤة مشاعلت مؿإلت االؼاثغري املشغم نااج
 عيم الؿياؾيت املىاضب في املغؤة جواحض حؿخهلً التي االؼاثغيت  الخقاليض للهاصاث الخطضر ؾغيق نً الؿياس ي  حوصها
  بغ ػ للمغؤة الؿياؾيت ةاملشاعك جػمً التي املؿلقت املؿا اة مبضؤ لظلو مىنغا قبال، الؿياس ي الهمل نً البهيض  حوصها

. املدلي الدؿيير مً املغؤة لخمنين االيـ ؤؾاؽ نلى إلايجابي الخمييز مبضؤ جبني بلى ااحاحت

 ؤلؼمها ملا املدليت إلاهخساباث في املشاعلت ااحغة  القواثم الؿياؾيت ألاخؼاب نلى اليؿاء االؼاثغري املشغم فغع
ؿوري الهىطغ بيجاص في ضهوباث ججض حهلها ما لليؿاء، املسططت للحطظ اؾخجابتها بػغ عة

ّ
 املشاعلت لىقظ الي

 قطض الؿياس ي باملجاى لهً نالقت ال وؿاء بلى جللإ حهلها ما الؿياؾيت الاخؼاب بؾاع في االؼاثغري للمغؤة الؿياؾيت

.  بالؿياؾت بالدؿيير لهً نالقت ال مىخسباث نلى جدخوري املدليت املجالـ حهل ما  فقـ الهوجا اؾخنماى

  حوص مؿإلت نااج ألهه املىخسبت املدليت املجالـ في املقانض جوػيو مؿإلت في مإػقا 03-13 عقم الهػوري القاهوني  لض
 املدليت إلاهخساباث في املؿبق اليؿبي الخمثيل هكام مو يدىاقؼ الظر مغألا جغجيبها، ؾغيقت يىكم  لم املترشحين قواثم في املغؤة
 ؾغيق نً إلاشهاليت لخدل مغشحيها، لترجيب مغاناة قاثمت مل نليها جدطل التي ضواثألا نضص خؿب املقانض يوػم الظر

ي وؿب اخترام جفغع  ػاعيت حهليمت ًّ  املشاعلت جواحهها التي الواقهّيت ااحض ص ؤّني يير القاثمت، في يبهاثجغ مان مهما ؾاءال

.  املىخسبت ملدليتا للمجالـ املؿيرة ألاحهؼة في جواحضها فهليت مً جدض للمغؤة الّؿياؾيت

 املشاعلت هظه فهليت ؤن بال املىخسبت، املدليت املجالـ حؿيير في للمغؤة الؿياؾيت للمشاعلت القاهووي الخنغيـ عيم
 البيذ ؤموعي جضبير في ص عها  يستزىي للمغؤة الؿياؾيت املشاعلت يصلو ال االؼاثغري املجخمو موني  اقهيت، نواثق بهضة جطؿضم

 املغؤة جدوػي خين في االؼاثغر، املجخمو يالبيت انخقاص خؿب نليها ألاقضع ههأل الؿياؾيت املىاضب  ليبذ الغحل يومل بيىما

. ألازغوي املجاالث في ؤثبدخه لما هجاخها  بثباث املجاى هظا القخدم  الهليمت الفنغيت إلامهاهياث نلى

 ياثغ الظر ألامغ ألاخؼاب بؾاع في ياس يالـ الخهويً مً املغؤة جمنً ص ني االؼاثغري للمجخمو الغحولي الؿابو يدوىي
 يصلو ال الظر االؼاثغ في الؿياؾيت للمماعؾت الهام إلاؾاع بؿبب املىخسبت، املدليت املجالـ بؾاع في مغص صيتها نلى ؾلبا
 ؾيتالؿيا املشاعلت في املغؤة خق غمان بلى ؾباقا الضؾخوعر املاؾـ مان خين في ااحؼبي، الهمل في إلاهسغاؽ نلى املغؤة

. إلاحخمانيت ااحواحؼ لنؿغ الهوجا هكام بلى بداحت ؤنها بهض فيما ليدبين الضؾخوع، مً 31  29 املاصجين ؤخهام بموحب



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

18 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 الخىميت  جدقيق املىخسبت املدليت املجالـ حؿيير في لدؿاهم الؿياؾت في املغؤة بصعاج االؼاثغري املشغم خا ىي
 الض لي القاهوني مباصت مً مؿخوخاة قاهوهيت بىطوص جدل ؤن مً ؤنمق ؾإلتالم ؤن لشفذ إلاحخمانيت الوقاجو يير املدليت،
 مىكماث نلى انخماصا الفهليت املشاعلت مً جمننها ص ني جدوىي التي الهقباث بػالت نلى الهمل ييبػي بل ، إلاوؿان احقووي
 في للمغؤة الؿياؾيت شاعلتالم اججاه مخدػغة مواقف  جبني هاضج نام عؤر جهويً مؿا ليت جخدمل التي املجني املجخمو

. املدلي الدؿيير
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