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 شكـر وعرفـان

الحمد للّو وال إلو إالّ اللّو وحده، والشكر والثناء لو جلّ جاللو اّلذي أنجز وعده ونصر عبده وىزم  
 ذّكرةاألحزاب وحده، اّلذي تفّضل علّي بالّتوفيق إلنجاز ىذه الم

 العلمّية، والصالة والسالم على نبينا محمد اّلذي ال نبي
 بعده وعلى آلو وصحبو. 

يسرّني ويشرّفني أْن أتقّدم بالّشكر والتّقدير والعرف ان والوف اء للّدكتورة لشيب حورية، على  
 تفّضليا بقبول اإلشراف على ىذه المذّكرة بالرغم من مشاغليا العلميّة  

 بيا متى    علينا بخلت لمتوجيياتيا ونصائحيا الّتي  والعمليّة، ودعميا و 
 طلبناىا طيلة فترة الّدراسة واإلشراف.

 أثابيا اهلل ونفع بعلميا.

، والدكتور مفتاح  كما يسعدني أْن أتوجو بالشكر الجزيل والتّقدير للّدكتور عمار بوضياف
فترة الّدراسة وفترة    على الّتوجييات واإلرشادات القيّمة الّتي رافقتنا طيلة عبد الجليل،

 إعداد ىذه المذّكرة،
 وإلى كافّة األساتذة اّلذين أشرفوا على تأطيرنا أخص بالّذكر:  

 الّدكتور شيتور جلول، الّدكتورة العام رشيدة،  الّدكتور بوزيد لزىاري،

 كليّة  أساتذة  كافةإلى  و 
 .-بسكرة–الحقوق  

ء لكلّ من عّلمني حرف اً، ودعمني ووقف معي  وال يفوتني أْن أتقّدم بالّشكر والتّقدير والثّنا
وشّجعني، وأتقّدم بالّشكر واالعتذار لكلّ من حصل مني تجاىو أّي تقصير طيلة الفترة  

 الّدراسيّة وانشغالي بإعّداد ىذه المذّكرة ...

 والحمد للّو رب العالمين.
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 يا من يرتعش ق لبي لذكرك
 يامن أعيش من أجل تحقيق أحالمك

 يا من أودعتني هلل
 أبي رحمو اهلل

 إلى حكمتي ...وعلمي

 إلى أدبي ...وحلمي

 إلى طريقي ... المستقيم  

 إلى طريق... اليداية  

 إلى ينبوع الصبر والتف اؤل واألمل

 أمي الغالية...إلى كل من في الوجود بعد اهلل ورسولو

 إخوتي...إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

 إلى من تذوقت معيم أجمل اللحظات

 إلى من جعليم اهلل أخوتي باهلل... و من أحببتيم باهلل

صديق اتي...وعلموني أن ال أضيعيم...إلى من عرفت كيف أجدىم  
 إلى زمالء الدراسة من االبتدائي إلى الدراسات العليا.

 

 



 

 

1 

 مقدمــــة:

رياتو، حٌب أصبح ىذا اؼبوضوع يشكل أحد اؼبعايّب اؼبهمة ُب تصاعد كازداد االىتماـ حبقوؽ اإلنساف كح لقد
القتصادية كاربديد العبلقات الدكلية، كُب قياس التطور السياسي ألم ؾبتمع، بل كأصبح تقييم النظم االجتماعية 

ذاهتا ىبضع ؼبدل ماربقق كتضمن تلك النظم ؼبواطنيها من اغبقوؽ. كبذلك ربوؿ إٔب أحد اؼبقاييس اؼبهمة  
كلقد أخذ ىذا االىتماـ الدكٕب  ،كالٍب تستخدـ ُب ربديد مستول تطور الدكؿ اقتصاديا كسياسيا ،لتنميةلقياس كم

يبثل إحدل السمات األساسية كاؼبميزة للنظاـ الدكٕب اؼبعاصر، حيث برز ىذا  حيث أصبح ،حبقوؽ اإلنساف يتزايد
اؽبا دة الٍب خصصت حيزان ىاما من ؾباالت اشتغاالىتماـ ُب ميثاؽ عصبة األمم، ٍب ميثاؽ ىيئة األمم اؼبتح

 بكرامة الفرد كحريتو، ككذلك الرتباط فكرة ضباية حقوؽ اإلنساف بنشر اإيباهنمن ا نطبلقإبقضايا حقوؽ اإلنساف، 
كللرجاؿ كالنساء من حقوؽ متساكية،  كدبا لؤلمم كبّبىا كصغّبىا أب اغبرية كالعدالة، امبدأ الديبقراطية، الٍب تدعو 

امة كاغبقوؽ السياسية  بصفة العديد من اإلعبلنات كالعهود الٍب تتناكؿ حقوؽ اإلنساف بصفة ع صدر كقد
 .اؼبنظمات الدكليةتفاقيات كإ قوؽ ُب مواييقىذه اغب ظهور آليات خاصة حبماية  ، معخاصة
درجة األكٔب اليرجع ب ،الدكٕب لاالىتماـ اؼبتزايد حبقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية على اؼبستو ىذا شك أف  كال

إٔب أف ىذا االنساف الذم قررت ىذه اغبقوؽ كتلك اغبريات من أجلو، ىو األصل اؼبستهدؼ من كراء ذلك كىذا 
رد اإلقرار كاالعَباؼ بتعزيز ك تقرير كجوب احَباـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو ليس جملبغية ضبايتو كسبتعو بكل حقوقو، ك 

 ، بل لتجسيد ىذه اغبقوؽ فعليا.كالٍب من بينها اغبقوؽ السياسيةكٕب ضمن نصوص القانوف الداألساسية 
كبالتإب  قليمية،اإلنصت عليها العديد من اؼبواييق الدكلية ك كؼبا للحقوؽ السياسية من أنبية ُب حياة األفراد فقد 

غبقوؽ دكليا كإقليميا، فاف ربديد معآب اغبقوؽ السياسية ضمن اإلطار القانو٘ب الناتج عن اؼبصادر اؼبنشئة ؽبذه ا
كم الراشد كفق ما تتضمنو التنمية اؼبستدامة، كذبسيد مبادئ الديبقراطية كاغبالوطِب كتفعيلها ُب اؼبسار السياسي 

من خبلؿ مبدأ  ك لقد انعكس ىذا على اؼبطالب الداخلية حبق فبارسة اغبقوؽ السياسية،، ُب كل صورىا كأشكاؽبا
عن طريق حق كل مواطن ُب اؼبشاركة السياسية كصنع القرار من خبلؿ  سيادة الشعب ُب اختيار السلطة

 االنتخابات، كىو ذبسيدا ؼببدأ اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب، كحق اؼبواطنة اؼبكفوؿ دستوريا.
كيعد العمل السياسي للمرأة ركيزة من ركائز الديبقراطية كشرطا من شركط اؼبواطنة الفعالة كتتوهبا ؼبا تتبوأه اؼبرأة 

ن أدكار ُب اغبياة العامة، حيث أصبحت اؼبشاركة النسائية ُب اغبياة السياسية اليـو سبثل مطلبا أساسيا من م
 ساكماكز صنع القرار كالتمثيل اؼبتتواجد اؼبرأة ُب مر ضركرة سائية ُب العآب، مقَبنة بمطالب اغبركات اإلنسانية كالن

 كالدكلية. وطنيةُب اؽبياكل كاؼبؤسسات ال للجنسْب
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منحها مزيدا من اإلصرار لتجسيد دكرىا بكفاءة ضمن مقتضيات اغبياة  بإمكانيتها كيقتها إف كعي اؼبرأة
يعمق لدل اؼبرأة  ،وطِبكال السياسية، فتوسيع قاعدة التمثيل ُب ـبتلف مراكز صناعة القرار على اؼبستول الدكٕب

 كاالجتماعي كالثقاُب قدما كبو التميز.  و االقتصادمكاؼبواطنة، كينمي قدراهتا كيدفع بعجلة النماء مفاىيم االنتم
كباعتبار حقوؽ اؼبرأة جزء اليتجزأ من حقوؽ اإلنساف، بكل ما وبملو ىذا اؼبفهـو من أصناؼ اغبقوؽ، كُب 

و مقدمتها اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية، دبا تشملو من االعَباؼ حبق اؼبرأة ُب اؼبشاركة الفعالة ُب إدارة الشأف العاـ كى
 لقيم الديبقراطية كاؼبساكاة كتثبيت قواعد اغبكم الراشد.ترسيخ ىو كذلك  شرط أساسي لتشييد دكلة القانوف ك

ء اكدبا أف أية دراسة  للحقوؽ السياسية للمرأة تتطلب اعتماد مرجعية غبقوؽ اإلنساف ُب عاؼبيتها كمشوليتها، سو 
قوؽ اإلنساف أك العهدين الدكليْب اػباصْب باغبقوؽ اؼبدنية ما تعلق منها باؼبواييق الدكلية، كاإلعبلف العاؼبي غب

اؼبرأة كعلى  حبقوؽاؼبواييق الدكلية اػباصة ك كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، أك االتفاقيات االقليمية، 
 كالعديد من اؼبؤسبرات ،كاتفاقية القضاء على صبيع أشكل التمييز ضد اؼبرأة رأسها اتفاقية اغبقوؽ السياسية للمرأة،

 .للحقوؽ السياسية للمرأةذبسد اإلطار القانو٘ب الدكٕب الٍب  ،الدكلية
إف موضوع اؼبشاركة السياسية للمرأة كعلى كجو اػبصوص اؼبكانة السياسية للمرأة من خبلؿ سبثيلها ُب اجملالس 

مْب تهكبشكل خاص بْب اؼبك الوطِب، على اؼبستول الدكٕب اؼبنتخبة، كمواقع صنع القرار جذب االىتماـ كاعبدؿ 
كعلم االجتماع، كالعلـو السياسية، كالعلـو القانونية   من التاريخ، بالسياسة كالباحثْب ُب ؾباؿ العلـو اإلنسانية،

الدكلية كنتيجة للتحوؿ الديبقراطي الذم شهده العآب كالسعي إٔب ؾبتمع اؼبساكاة الذم نادت بو العهود كاؼبواييق 
 ت الوطنية.كالتشريعا

اكتسبت دراسة حقوؽ اؼبرأة عامة كدكرىا ُب اغبياة السياسية خاصة أنبية متزايدة ُب السنوات  بناءان على ذلكك 
كخاصة ُب اؼبؤسبرات العاؼبية اػباصة، الٍب  كرد فعل إليارة قضايا حقوؽ اؼبرأة ُب شٌب احملافل الدكلية،  ،االخّبة

رىا منها: اؼبرأة كالتنمية، اؼبرأة كاغبق ُب السبلـ ، اؼبرأة كالعنف، اؼبرأة اعتنت بعدة مواضيع كانت اؼبرأة ىي ؿبو 
 ، كسبثل ىذه االخّبة صلب ىذه الدراسة. كاؼبشاركة السياسية

كىذا االىتماـ كاعبدؿ نبع من مشكلة عدـ سبتع اؼبرأة حبقها ُب اؼبساكاة الفعلية ُب فبارسة اغبقوؽ السياسية 
عدة آليات سول من خبلؿ  ُب العديًد من الدكًؿ إٔب تبًِب  ،لذلك عبأت اغبكوماتك  نتيجة كجود عدة معوقات،

الَبكيز على مشاركتها ُب  تبِب نصوص قانونية أك سياسات، هتدؼ إٔب توسيع اؼبشاركة السياسية للمرأة، مع
قيق مبادئ الديبقراطية عند إعٌداًد السياسات كالقوانْب كصوال بذلك إٔب رب ااؼبنتخبة كاالستفادة من خربهتً  الساجمل

 كاغبق ُب اؼبساكاة. التشاركية من اغبق ُب اؼبشاركة
شاركة السياسية للمرأة على اؼبستول الدكٕب ك ك ُب خضم ىذه التغّبات ك التحوالت الٍب شهدىا موضوع اؼب

 الثورة مبادئ منكتتمسك بشرعيتها ىا تستمدالٍب  هاحقوق، حيث ربصلت اؼبرأة اعبزائرية على كافة الوطِب
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كُب ياة السياسية كناخبة، ُب اغباؼبرأة اعبزائرية  تسانبحيث  ،جل ك اؼبرأة ُب ربرير الببلدالٍب ٓب تفرؽ بْب الر  
 حا تتهبب أف كاف لذلك   شحة،كمَب ك خبلؿ العمل اعبمعوم، ككمناضلة ُب حزب سياسي  اغبياة اإلجتماعية من

 .قتصاديةجتماعية كاإلإلديْب السياسية كاايبأف تشارؾ ُب تنمية ؾبتمعها ُب كل اؼب الفرصة ؽبا
 أىمّية الدراسة:

 منحيث تربز أنبيتها ٌية ُب تناكؽبا للحقوؽ السياسية للمرأة، لمذه الدراسة أنبيتها النظرية كالعتكتسب ى
مع ، اغبقوؽ السياسية للمرأةتطور  ، كك ضماناهتااغبقوؽ السياسية فهـو ى مية من خبلًؿ التعرؼ عللمالناحية الع

اؼبعنية كاالقليمية كُب إلقاء الضوء على أىم اؼبعاىدات الدكلية  ،اسية للمرأةإٔب أسباب ضعف اؼبشاركة السي اإلشارة
يز خاصة على بالتمكْب السياسي للمرأة ك القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضدىا ُب اإلطار الدكٕب مع الَبك

 .عليها اعبزائر تاؼبعاىدات الٍب صادق
مع ليات الدكلية اآلالدكٕب من خبلؿ  لٔب كيفية معاعبة نقص اؼبشاركة السياسية للمرأة على اؼبستو إ كاإلشارة

التطرؽ إٔب ما ك دكؿ كىي نظاـ اغبصص )الكوتا(، ليات اؼبعتمدة ُب العديد من الاآلأىم ىذه التوسع ُب دراسة 
تورية للحقوؽ السياسية للمرأة، أم األساس دراسة اغبماية الدس نصت عليو الدساتّب اعبزائرية اؼبتتالية ُب إطار

مع ،  8008سنة لالدستورم مكرر من التعديل  13اؼبادة  دراسةكذلك بكالقانو٘ب ؽبذه اغبقوؽ،  لالدستور 
طر ؤ ي الذم األساس القانو٘ب أمُب اجملالس اؼبنتخبة  معاعبة اؼبشرع لنقص اؼبشاركة السياسية للمرأة  كيفيةالتطرؽ ل

حظوظ نقص  ية الٍب عاعبتياسى صبلحات السى اإلالسياسية ُب التشريع اعبزائرم، كذلك بدراسة  عملية اؼبشاركة
 ُب اجملالس اؼبنتخبة.مشاركة اؼبرأة ُب صنع القرار ك سبثيلها 

أما من الناحية العملية فأنبية ىذه الدراسة تنصب مباشرة على معرفة الوسائل الكفيلة كاؼبعتمدة لتوسيع 
قضية رئيسية ذات اىتماـ دكٕب  أصبحت حقوقها السياسية،لمرأة، كدبا أف سبتع اؼبرأة بكل ة لاؼبشاركة السياسي

حد اؼبعايّب اؼبعتمدة من قبل برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي لَبتيب أحيث يعد التمكْب السياسي للمرأة كطِب، ك 
خاصة ُب البحث عن اآلليات الكفيلة  ن أنبية ىذه الدراسة العمليةمكتالدكؿ ُب مقياس التنمية البشرية، لذلك 

كمدل استجابة  من أجل الوصوؿ إٔب اؼبساكاة الفعلية كليست القانونية فقط، اسياسيلرفع مستول مشاركة اؼبرأة 
الضمانات القانونية كاآلليات البلزمة الٍب منحت  بدراسة كذلك ،لضماف توسيع ىذا اغبق ،سياسيةاإلصبلحات ال

ىا اليات القانونية الٍب تبناآلكمعرفة  قرار،ال كصوؽبا أب مراكز صنعً ك  اركتها السياسية،للمرأة، هبدؼ توسيع مش
لتشريعية كاحمللية ككيفية ا ُب التجربة االنتخابية ااهتىذه  التشريعات من خبلؿ عرض نتائج تطبيق لكجدك  اؼبشرع،
 نظاـ اغبصص )الكوتا( ُب التشريع اعبزائرم. تطبيق

ُب اؼبؤسسات اؼبنتخبة، يبقى مرىونان بعاملْب ي كمكانتها ترسيخ دكر اؼبرأة ُب اجملاؿ السياس كُب ىذا اإلطار فإفٌ 
أساسيْب: مدل استجابة ىذه اإلصبلحات ؼببادئ حقوؽ اإلنساف الدكلية، كمنح الضمانات القانونية كاآلليات 
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لتحقيق سبثيل أكسع لفئة سبثل  ،اؼبنتخبةُب اجملالس  قرار  هبدؼ تفعيل دكر اؼبرأةالُب صنع  البلزمة ؼبشاركة اؼبرأة
 نصف اجملتمع.

، ماؼبكانة السياسية للمرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائر ىو ىذه الدراسة كاف موضوع كعلى ذلك فقد 
ليات الدكلية اػباصة، الٍب عملت على ترقية اغبقوؽ اآلربديد قليمية، مع اإلتفاقيات الدكلية ك بدراسة اإلكذلك 

من خبلؿ  ،احاطة دبفهـو نظاـ اغبصص)الكوتا( كتطبيقاهتا دكليع اإلم اسية للمرأة على الصعيد الدكٕب،السي
بو، كدراسة اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ضمن إطار التشريع اعبزائرم،  تذبارب بعض الدكؿ الٍب أخذ

الذم وبدد   01-38انوف العضوم خاصة الق اؼبنظم ؽبا التكريس الدستورم ؽبذه اغبقوؽ كاإلطار القانو٘ب
ليات الوطنية الٍب ذبسد ضباية حقوؽ اؼبرأة، مع االشارة اآلك  كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة،

كنتائج  ، 01-38ٔب غاية صدكر القانوف العضوم إُب اؽبيئات اؼبنتخبة ُب اعبزائر تطور الذم عرفو سبثيل اؼبرأة لل
 اؽبيئات اؼبنتخبة ُب اعبزائر.  على سبثيل اؼبرأة ُبوتا تطبيق نظاـ الك

 أسباب اختيار الموضوع:
كالرفع منها للتحكم ُب أحد جوانب الدراسة  اؼبعارؼ العلميةُب تقوية  الرغبةاٌب كيكمن ُب منها ما ىو ذ

 .األكاديبٌية، خاصة منها ؾباؿ التخصص
قتصر على إقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر موضوًع اغبأٌما األسباب اؼبوضوعية، فتعود إٔب أٌف ماكتب ُب 

منو، كذلك غبداية تواجد النص القانو٘ب اػباص  اعبانًب السياسي، كاالجتماعي أك الديِب، كأنبػلى اعبانب القانو٘ب
 درىا معوضوعية ظهرت بوااؼبكبذلك فإف الدكافع  اؼبنظم لتوسع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ُب اعبزائر،

 صدكر ؾبموعة من التشريعات، أطلق عليها تسمية قوانْبة ُب الفَبة التشريعية السابقة ك اإلصبلحات السياسي
احملدد لكيفيات توسيع  القانوف العضوم اؼبتعلق باالنتخابات، كالقانوف العضوممن بينها ، السياسية  اإلصبلحات

اكلة الوالية كالبلدية، كؿب لعضوم لؤلحزاب السياسية، كقانو٘با حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كالقانوف
كيفية تطبيقها ُب اعبزائرمن خبلؿ معرفة نسب تواجد اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة بعد ربليل نصوص ىذه القوانْب ك 

 .صدكرىا 
جهة، كمن جهة يانية  ، ىذا منعمقان  كأكثر هبعل اؼبوضوع وبتاج إٔب دراسةو قانونية، تطبيقية عملية،ىذا األمر 

ؿبل اىتماـ الدكلة اعبزائرية  فإٌف االىتماـ بآليات الٍب تعمل على ضباية حقوؽ اؼبرأة، على اؼبستول الوطِب  بات
على صبيًع األصعدة، كبو االذباه إٔب ربسًْب كضعيتها، كىذا كلو يقود إٔب نقطةو أساسية كجوىرية ُب ىذا اؼبوضوع، 

 :أال كىي
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 اإلشكالية:
، باغبقوؽ السياسية للمرأة هبدؼ ربقيق مشاركةاالإٌف  فعلية للمرأة ُب اجملاؿ  ىتماـ الدكٕب كاعبزائرم اليـو

مناصب صنع  ، دفعها للبحث عن اآللياًت كالوسائل الٍب من شأهنا أٍف تطور كترقي تواجد اؼبرأة ُبالسياسي
 دبا فيها اغبقوؽ السياسية ، كأف تكريس صبيع اغبقوؽزسبيي رؾ فيها صبيع األفراد دكفيشاتنمية القرار، هبدؼ ربقيق 

جتماعية، قتصادية، كالسياسية، كاإلصبيع اؼبيادين اإل الوحيد من أجل ربقيق تنمية تشمل األسلوبللمرأة ىو 
 كالثقافية، الٍب ال يبكن االستغناء فيها عن مشاركة اؼبرأة.

ية للمرأة ُب اإلطار الدكٕب كالتطرؽ ؽبذا اؼبوضوع من معرفة كاقع اؼبشاركة السياس سيتم كتأسيسا على ما سبق 
لقرارات اػباصة كؼبا كانت ىذه خبلؿ اؼبواييق الدكلية العامة ك تسليط الضوء على االتفاقيات كاؼبؤسبرات كا

قتصر فقط على إبرازًىا مع اإلحاطة دبوقف اعبزائر تدكٕب كاإلقليمي كثّبة كمتنوعة ساؼبستول ال تفاقيات علىاإل
تفاقيات، اؼبنصوص عليها ضمن ىذه اإل حبماية حقوؽ اؼبرأة ليات الدكلية اػباصةاآلاه ىذه االتفاقيات، كمعرفة اذب

  رية الٍب عرفتها اعبزائر، كمع دراسة كضعية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر، مركرا على كل النصوص الدستو 
ىا ا تبنالٍب لياتاآلمعرفة  ، كعليو سيتماؽبيئات اؼبنتخبة القوانْب الٍب تنظم عملية اؼبشاركة السياسية ُب كذلك

-38، كىذا انطبلقان من دراسة القانوف العضوم لتوسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةاؼبشرع اعبزائرم 
ُب  السذه اجملؼبراحل الٍب مٌرت هبا ىمع الَبكيز على نسب سبثيل اؼبرأة اعبزائرية ُب اجملالس اؼبنتخبة  ُب صبيع ا 01

 ستهلييم موضوعي ؽبذه اؼبرحلة، كعليو س، من أجًل الوصوؿ إٔب تقي8038اعبزائر قبل أٍف تصل إٔب مرحلة سنة 
 بطرح اإلشكالية التالية:بحث ال ىذا

إلى أي مدى عمل القانون الدولي و التشريع الجزائري على ترقية المكانة السياسية للمرأة؟ وىل ىذه 
 ؟.فعلياسيد الحقوق السياسية للمرأة الجهود أدت إلى تج

 كإٌف البحث ُب ىذه اإلشكالية، يهدؼ إٔب:
 أىداف الدراسة:

من خبلؿ ما ًب التوصل  منها ما ىي علمية، كذلك باإلسهاـ جبهد علمي تراكمي ُب إيراء اؼبكتبة القانونية
لو تفصيلي، كفق قوانْب صدرت حديثا من الٌناحيًة القانونية بشك معاعبتو ىذا اؼبوضوع سيتم أساس أفٌ  إليو، على

، احملٌدد لكيفيات توسيع 01-38كالقانوف العضوم  ،8008من خبلًؿ الَبكيًز على التعديل الدستورم لسنة 
قوانْب اإلصبلحات ىذا باإلضافة إٔب الربًط مع  الذم ىو ؿبور الدراسة، ،حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة

 .ذات العبلقة
لتكريس ضباية اغبقوؽ السياسية للمرأة  اُب الوصوؿ إٔب ربديد اعبهود اؼببذكلة دكلي اؼ العملٌية فتكمنأٌما األىد

من خبلؿ اإلطار التشريعي الوطِب اؼبنظم للمجاؿ  ،كاؼبكانة السياسية للمرأة اعبزائرية ،على الصعيد الدكٕب
اغبقوؽ السياسية للمرأة من خبلؿ النصوص  ُب ؾباؿ السياسي كربديد مدل كفاء اعبزائر بالتزاماهتا الدكلية،
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اآلليات الٍب تسمح بَبقية اغبقوؽ  ُب توفّبً  ماعبزائر  اؼبشرعق توفل الدستورية كالقانونية، كذلك بتحديد مد
  . السياسية للمرأة

ُب ىذه الدراسة  حيث ًب االعتمادحتكاـ إٔب مناىج البحث العلمي، اإل إٌف الوصوؿ إٔب ىذه األىداؼ تقتضي
 على:

 المنهج المتبع:
ك ربديد إطار ىذه الدراسة بكل  تػىعىدُّ ىذه الدراسة من الدراساًت الوصفية التحليلية الٍب هتدؼي إٔب تشخيصً 

كلذلك اعتمدٍت  ية حبقوؽ اإلنساف، ٍب اغبقوؽ السياسية عامة، كاغبقوؽ السياسية للمرأة خاصة،امعطياهتا بد
ككصفان  تعبّبان  اؼبنهج الوصفي الذم يعد الوسيلة األكثر ًب استخداـ، حيث الدراسة على اؼبنهًج الوصفي التحليلي

 .مُب اعبزائر  الس اؼبنتخبةم دكر اؼبرأة ُب اجمليكلتقي ؼبوضوع اؼبكانة السياسية للمرأة،
اؼبنهج التحليلي من خبلؿ ربليل النصوص التشريعية اػباصة هبذا اؼبوضوع خاصة نص القانوف العضوم  ك
مع االستعانة ، كمدل استجابة االنتخابات للنسبة اؼبقررة للمرأة ُب ىذه اجملالس، ك ض تطبيقاتوكعر  ،38-01

 ،تطور التارىبي للحقوؽ السياسية للمرأة كاالتفاقيات الٍب عاعبت ىذا اؼبوضوعلرجوع لالذلك بباؼبنهج التارىبي ك 
لحقوؽ السياسية ل كصوال ،عامة لسياسيةغبقوؽ ااٍب  اإلطار العاـ كىو حقوؽ اإلنساف، الدراسة بعرض تبدأ إذ

التدرج اؼبنطقي كىو دراسة  للمرأة خاصة، كدبا أف الدراسة ترتكز على جانب دكٕب كجانب كطِب فإنو كجب إتباع
ذه ىكإٌف اختيار  ،السياسية للمرأة ُب التشريع اعبزائرم كانةرأة ُب القانوف الدكٕب، ٍب اؼبالسياسية للم كانةاؼب

 على: االعتمادكاف نابعان من   -نهج التارىبياؼبب كاالستعانةفي التحليلي، لوصا -اؼبناىج
 الدراسات السابقة:

أٌف وباكؿ التحقيق كالتقصي فيما   إٌف الضركرة اؼبوضوعية كالعلمية كاؼبنهجية تفرض على الباحثً ُب أم ؾباؿ
 .اْب...كتب خبصوص موضوع البحث، مقاالت، دراسات، رسائل جامعية ك كتب

بلع على بعًض الدراسات السابقة فمنها ماتناكؿ حقوؽ اإلنساف، كاغبقوؽ السياسية طى ءان على ذلك، ًب اإلبنا
عموما، كأخرل تناكلت جوانب معٌينة من اؼبوضوع كاغبق ُب اؼبشاركة السياسية، كالوضعية االجتماعية للمرأة 

تناكؿ اغبقوؽ السياسية للمرأة  ماكمنها  مية السياسية،دكر اؼبرأة العربية ُب التن كانعكاساهتا على اؼبشاركة السياسية،
ك البعض الذم كاف  ،أك الديِب ت ُب اجملاؿ السياسي ك االجتماعيطار دراسة مقارنة، كمعظمها كانت دراسااُب 

 01-38ر القانوف العضوم ك ، أك قبل صد8008ما قبل التعديل الدستورم لسنة إُب اإلطار القانو٘ب كانت 
 من بشيء ك اغبصر كليس اؼبثاؿ سبيل منها على ،يات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةاحملدد لكيف

 اإلهباز:
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ف: آليات ا، بعنو -باتنة-أطركحة دكتوراه ُب العلـو القانونية، مقدمة ُب كلية اغبقوؽ، جامعة اغباج ػبضر -3
 خلفة، ،لؤلستاذة نادية-ة بعض اغبقوؽ السياسيةدراس -ضباية حقوؽ اإلنساف ُب اؼبنظومة القانونية اعبزائرية

ليات الٍب تتؤب العمل على ضباية حقوؽ اإلنساف ُب اؼبنظومة القانونية اآلعاعبت فيها  ،8009-8030
آلليات )اإلجرائية اآلليات دبفهومها الواسع، كدراسة اعبزائرية مع ربديد الفرؽ بْب مفهـو الضمانات كا

ككذلك  كغّب اغبكومية( غبماية حقوؽ االنساف، كالعبلقة بْب اآلليات الوطنية كالدكلية،كاؼبؤسساتية( ) اغبكومية 
ليات اؼبوجودة ذبسد حق اؼبواطن ُب اؼبشاركة اآلضمانات ك الدراسة حقوؽ اؼبشاركة السياسية ُب اغبياة العامة، كىل 

 السياسية.
 ف:ابعنو  (،08اعبزائر) انية كاالجتماعية، جامعةمذكرة دكتوراه ُب علم االجتماع، مقدمة ُب كلية العلـو اإلنس-8

-8009 فريدة، الوضعية االجتماعية للمرأة ُب اعبزائر كانعكاساهتا على اؼبشاركة السياسية، لؤلستاذة دكار
دد موقع اؼبرأة بْب عاعبت فيها االطار النظرم لقضية اؼبشاركة السياسية للمرأة كفق جوانب ـبتلفة رب 8030

ذكرة جانب اؼبر ذلك على اؼبرأة، ككاف ؽبذه اجتماعية كالسياسية كأيتناكؿ موضوع التنشئة اإل، ك ىذه القضايا
بيانات زبص حياة اؼبرأة ُب  ميدا٘ب، يتضمن ربليل البيانات الشخصية كتأيّبىا على اؼبشاركة السياسية للمرأة،

 اعبمعيات ك االحزاب السياسية. األسرة كعبلقتها باؼبشاركة السياسية، اؼبشاركة السياسية للمرأة من خبلؿ
أطركحة دكتوراه ُب العلـو السياسية، مقدمة ُب كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة اعبزائر دإب  -1

لسنة  بودرىم، فاطمة اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب التجربة الديبقراطية اعبزائرية، لؤلستاذة ف:ابعنو  (،01إبراىيم)
أىم احملددات اؼبؤيرة ُب اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية خاصة بعد التجربة  ، عاعبت فيها8030-8033

من معاعبة كاقع مشاركة اؼبرأة اعبزائرية ُب اجملاؿ السياسي منذ االستقبلؿ الوطِب لغاية التحوؿ  اقن نطبلاالديبقراطية 
 الديبقراطي باعبزائر.

ف: ات الدكلية، مقدمة ُب كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر، بعنو مذكرة ماجستّب، زبصص القانوف الدكٕب كالعبلقا -4
لؤلستاذة طاليب  الظركؼ العادية،-ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب التشريعات اعبزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ اإلنساف

، عاعبت فيها الباحثة كفق دراسة مقارنة قائمة على منهجية ربليلية بْب اتفاقية 8000-3999لسنة سركر،
بلتفاقيات الدكلية لقوؽ اؼبرأة اؼبضمونة ُب التشريعات اعبزائرية كفقا لت حالداخلية حيث تناك  قوانْبالؽ اؼبرأة ك حقو 

تطرؽ أب اؼبساكاة ُب التمتع باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، كاؼبساكاة ُب التمتع باغبقوؽ االقتصادية الكذلك ب
 كاالجتماعية كالثقافية.

جبامعة القاىرة، كلية االقتصاد كالعلـو السياسية، بعنواف: دكر األمم اؼبتحدة ُب ضباية مذكرة ماجستّب، مقدمة  -5
، 8001القاىرة، حقوؽ اؼبرأة دراسة حالة "عبنة مناىضة التمييز ضد اؼبرأة"، لؤلستاذة ىالة السيد اؽببلٕب،

 ضة التمييز ضد اؼبرأة.ىعبنة منا عاعبت من خبلؽبا دكر منظمة االمم اؼبتحدة ُب ضباية حقوؽ اؼبرأة، بالَبكيز على
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كلية اغبقوؽ كالعلـو بمذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية، زبصص إدارة اعبماعات احمللية كاإلقليمية، مقدمة -6
دكر اؼبرأة اؼبغاربية ُب التنمية السياسية احمللية كعبلقتها بأنظمة  ف:االسياسية، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، بعنو 

، عاعبت فيها كضع اؼبرأة 8033-8030: اعبزائر، تونس، اؼبغرب(، لؤلستاذة: نعيمة ظبية،اغبكم )مباذج 
 اؼبغاربية ُب اغبياة السياسية، كما تتمتع بو من حرية كديبقراطية من الناحية السياسية ُب ىذه اجملتمعات.

ات السابقة ؽبذا اؼبوضوع،  ، كالدراس -الوصفي التحليلي–اعتماد ىذه اؼبناىج بعينها  كانطبلقا فبا سبق، فإفٌ 
هبعل كاف من أجًل إحداث تكامل كترابط بْب ـبتلف أجزاء الدراسة الٍب ليست ىي دبنأل عن الصعوباًت فبا 

 .يدحدالدراسة ؿبكومة بقانوف اغبدكد كالتى 
 الصعوبات:

كذبلت ىذه  ها،من بعضان الباحث  تواجو طبيعيان أفٍ  أمرنا فكاف من الصعوبات، كوف أف إعداد أم حبث ال ىبلو
العراقيل ُب معظمها ُب نقصو كبّبو ُب اؼبراجًع الٍب تطرقت إٔب موضوًع اغبقوؽ السياسية للمرأة من الٌناحية القانونية 

ىذا اؼبوضوع من الٌناحية السياسية، أك االجتماعية،  م الدراسات الٍب تناكلتُب التشريع اعبزائرم، إٍذ كانت معظ
 ،مع قلتها نوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية، أما الدراسات القانونية الدستورية كانتأك دراسات مقارنة بْب القا

اإلضافة إٔب ، بصبلحات السياسيةقبل إصدار قوانْب اإل أك 8008لسنة  سابقة عن التعديل الدستورمدراسات 
أم حبثو  إلقبازً  عوقان اغبديثة الٍب زبدـ موضوع البحث، كالٍب تعد ماالدارية عدـ اغبصوًؿ على كل اإلحصائيات 

 .علمي
على أساليًب البحًث العلمي ًب االعتماد كتأسيسان على ماسبق، كُب إطار اإلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة، 

الٍب تنتقل من العاـً إٔب اػباًص كمن الكًل إٔب اعبزًء، كمن اؼبعلوـً للكشًف عن اجملهوًؿ، عرب خطة ترسم معاؼبها 
ياسية كما ىي مراحل تطور اغبقوؽ الس، فما ىو مفهـو اغبقوؽ السياسية كضماناهتا؟ فرعية:صبلة من التساؤالًت ال

كماىي  ،؟مشاركة اؼبرأة ُب اجملاؿ السياسيكما ىي اؼبعوقات الٍب ربد من  ،العملي؟للمرأة ُب اإلطار الفكرم ك 
كما اعبديد الذم جاءت  طابع العاـ؟قليمية ذات الرأة السياسية الٍب نصت عليها اإلتفاقيات الدكلية كاإلاؼب حقوؽ
كافية لضماف حصوؿ اؼبرأة الدكلية اؼبعتمدة  اآلليات ك ىل تعترب ، تفاقيات اػباصة باغبقوؽ السياسية للمرأة؟بو اإل

 لليات على اؼبستو اآلكما ىو موقف الفقو كالقضاء الدستورم اؼبقارف من اعتماد ىذه ، ؟ةعلى حقوقها السياسي
اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة كاصداره لنص  دسَبةُب ق اؼبشرع اعبزائرم كفى  كىل، الوطِب؟الدكٕب ك 

س اؼبنتخبة ضمن ز دكر اؼبرأة ُب اجملاليكىل تعز  ؟ةل السياسي للمرأالتمثيسبة من نالرفع من  قانو٘ب خاص بذلك
ة تسعى ؽبا األحزاب السياسية غبصوؽبا أـ أهنا أصبحت فقط ؾبرد كرقة انتخابي الواقع جسد ُباالطار القانو٘ب 

 ؟.القانوفُب  على النسبة اؼبقررة
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السياسية للمرأة ُب القانوف الدكٕب  اؼبكانة الظاىر من ىذه التساؤالت الفرعية أٌف منهجية البحث ُب موضوعً 
 كالتشريع اعبزائرم، تستلـز تقسيم ؿباكر اؼبوضوع إٔب:

 محاور الدراسة:
كتعقبها خاسبة تتضمن أىم  ضوع إٔب فصلْب، تسبقها مقدمة تتضمن اإلطار اؼبنهجي العاـ،ًب تقسيم ؿباكر اؼبو 

 نتائج الدراسة كاقَباحاهتا، كذلك على النحو التإب:

 مقدمــة.
   الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي . الفصل األول:

، كعنصر كضمانات تعريف كأنواع من حقوؽ السياسية،خصص ىذا الفصل إٔب دراسة اؼبفهـو العاـ لل     
، كعنصر ىو السياسية للمرأة خاصة على اؼبستول الفكرم كالعملي التطور التارىبي للحقوؽمستقل، ٍب دراسة 

بحث عن اغبماية لكبعد ذلك ًب ا، اؼبعوقات الٍب ربد من اؼبشاركة السياسية للمرأةاآلخر مستقل، ٍب البحث عن 
، كاف البد من البحث عن وبات كمعوقاتعللمرأة كاجهتها صسياسية كألف اؼبشاركة ال، اغبقوؽ دكليالقانونية ؽبذه ا

كعنصر آخر مع معرفة موقف الفقو كالقضاء  آليات ؼبواجهة ىذا الوضع، كعلى ذلك ًب دراسة نظاـ الكوتا
 :يبلث مباحثكبالنظر إٔب تعٌدد العناصر فقد ًب تقسيم ىذا الفصل إٔب منو، اؼبقارف الدستورم 

 .ك تطور اؼبشاركة السياسية للمرأة  اغبقوؽ السياسية فهـوم األكؿ: اؼببحث
 السياسية للمرأة ُب القانوف الدكٕب كآليات ضبايتها. كانةاؼببحث الثا٘ب:اؼب
 اؼبقارف منها. الدستورمموقف القضاء ك دكليا  كتطبيقاهتاتكريس نظاـ الكوتا :اؼببحث الثالث

السياسية للمرأة في الحقوق فقد ًب زبصيصو لدراسة  اعبزائر،صل الثا٘ب ىو للفدبا أٌف اإلطار اؼبكا٘ب ك 
ًن كاف ، لذلك  التشريع الجزائري الدستورم كالقانو٘ب للمشاركة السياسية للمرأة ُب  ساراؼب بنا البحث عن اجليى

توسيع حظوظ ىا اؼبشرع لاالٍب تبنليات اآلدراسة لى مع الَبكيز عكمدل كفاء اعبزائر بالتزاماهتا الدكلية،  ،اعبزائر
كبالنظر إٔب تعٌدد العناصر  ،أة اعبزائريةالٌب ربظى هبا اؼبر  القانونية كاؼبؤسساتية كاغبماية سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة

 :يبلث مباحثفقد ًب تقسيم ىذا الفصل إٔب 
 .لتزاـ الدكٕباإلاعبزائرية بْب النص الدستورم ك مكانة اغبقوؽ السياسية للمرأة   اؼببحث األكؿ:

 اإلطار القانو٘ب اؼبنظم للحقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر.اؼببحث الثا٘ب:   
 اؼببحث الثالث: آليات ضباية حقوؽ اؼبرأة اعبزائرية كتقيم تطور مشاركتها السياسية ُب اجملالس اؼبنتخبة. 

 .الخاتمة
 .المراجع قائمة



 

 

 

 

 

 

  

 الذولً  الحقوق السياسية للمرأة في القانونول: الفصل األ
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، يدخل ُب إطار اغبديث عن دكر كتها السياسيةمشار اؼبرأة كترقية  حبقوؽدكٕب للمجتمع الإف االىتماـ اؼبتزايد 
عامة ك حقوقها السياسية خاصة، ك ذلك حقوؽ اؼبرأة اإلنساف، أم ضباية حقوؽ نصوص القانوف الدكٕب ُب ضباية 

  . ات كحقوؽ صبيع االفراد دكف سبييزن باب ضباية حريم
ص ىذا الفصل من الدراسة ؼبعرفة مكانة اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب أساليب البحث العلمي، خصكاتساقان مع 

من خبلؿ يبلث نقاط أساسية، تدكر حوؿ مفهـو اغبقوؽ وضوع ىذا اؼبالتطرؽ أب القانوف الدكٕب، كلقد ًب 
ىذه عرب ـبتلف العصور، مع التوسع ُب دراسة تطور اغبقوؽ السياسية للمرأة على  كيزمع الَب السياسية كضماناهتا،

ك اؼبكانة اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب القانوف الدكٕب  من اعبانب الفكرم كالعملي، اغبقوؽ ُب العصر اغبديث
تفاقيات الدكلية امة، كاإلتفاقيات الدكلية العلك سيتم تسليط الضوء على نصوص اإلتها، ك على ذكآليات ضباي

، كاتفاقية القضاء 3958اغبقوؽ السياسية للمرأة لسنة تفاقية منها خاصة، ا ذكر، ياؼبرأة حبماية حقوؽاؼبتعلقة 
مع التطرؽ أب دكر كآليات عمل اؼبؤسسات ك اؼبنظمات األفبية الٍب جاءت على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، 

نتخاب، اسية، كاغبق ُب اؼبشاركة، كحق اإلتناكؿ عدة مفاىيم، منها مفهـو اغبقوؽ السي ، معهبا ىذه االتفاقيات
الَبكيز على دراسة مفهـو نظاـ اغبصة )الكوتا( كتطبيقاهتا كموقف الفقو كالقضاء الدستورم  مع  دأ اؼبساكاة،كمب

كبالنظر إٔب تعٌدد العناصر فقد ًب تقسيم ىذا  ،كذلك ُب العديد من ؿباكر الدراسة حسب كركدىااؼبقارف منها، 
 الفصل إٔب يبلية مباحث:

 .ك تطور اؼبشاركة السياسية للمرأة اسيةاغبقوؽ السي فهـوماؼببحث األكؿ: 
 .اؼببحث الثا٘ب: اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب القانوف الدكٕب كآليات ضبايتو

 اؼبقارف منها. الدستورمالقضاء  موقفك دكليا  كتطبيقاهتاتكريس نظاـ الكوتا  :اؼببحث الثالث
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 المبحث األول:
 .ية للمرأة و تطور المشاركة السياس الحقوق السياسية فهومم

لقد أضحى مفهـو اغبقوؽ السياسية من اؼبفاىيم الشائعة ُب اغبياة السياسية اغبديثة كتناكلو اػبطاب السياسي 
اؼبعاصر بشكل عاـ، كلكوف القانوف ينشئ اغبق كيقرره كيؤكده كيبْب حدكده كؾباالت ضبايتو، فالقانوف كاغبق 

، كسيتم من (3)ٔب مدنية كسياسية ك اقتصادية كاجتماعية كيقافيةكجهاف لعملة كاحدة، ما نتج عنو تقسيم اغبقوؽ إ
ككذلك  ، كضماناهتا القانونية كالسياسية،بصفة عامة كأنواعهايد مفهـو اغبقوؽ السياسية خبلؿ ىذا اؼببحث ربد
قات الٍب ربد عو اؼب عاِب يب الثا٘ب أما ُب اؼبطلب الثالث سُب اؼبطللحقوؽ السياسية للمرأة تناكؿ التطور التارىبي ل
 .من مشاركتها السياسية

كما  ؟كما ىي ضماناهتا فما ىو مفهـو اغبقوؽ السياسية ،التؤ طرح العديد من التسات كمن خبلؿ ما سبق 
 اسي؟ ُب اجملاؿ السيالٍب ربد من مشاركتها  اؼبعوقات ك ما ىي لسياسية للمرأةاغبقوؽ ا ىي مراحل تطور

 إٔب يبلث مطالب: م ىذا  اؼببحثلئلجابة على ىذه التساؤالت ًب تقسي
 .ك ضماناهتا وؽ السياسيةػاؼبطلػب األكؿ: مفهػـو اغبق

  .لتارىبي للحقوؽ السياسية للمرأةاؼبطلػب الثا٘ب: التطور ا
 ُب اجملاؿ السياسي.ة اؼبرأة عوقات الٍب ربد من مشاركاؼب:ثاؼبطلب الثال

 المطلب األول:
 .و ضماناتها مفهـوم  الحقوق السياسية

كوهنا سبثل ضمانا قويا للحقوؽ كاغبريات األساسية، كىي  لسياسية من أىم اؼبفاىيم اغبديثة،تعترب اغبقوؽ ا  
فقد أصبح التمتع  ، ـ اغبر ُب رسم السياسات العامةالركيزة األساسية الٍب تعرب عن ضمّب كإرادة الرأم العا

من خبلؿ تفعيل مشاركة الفرد ُب الشؤكف السياسية  ىدفا رئيسيا من أىداؼ التنمية السياسية،اغبقوؽ السياسية ب
عطاء حملة عامة إب، كانواعها لحقوؽ السياسيةل العاـ فهـواؼب ربديدطلب سيتم من خبلًؿ ىذا اؼبلذلك ،(8) لببلده

الضمانات القانونية كالسياسية أبرز  مع ،الواردة ُب النصوص الدكليةاؼبعَبؼ هبا ك ة عن ـبتلف اغبقوؽ السياسي
أنواع اغبقوؽ ؽ السياسية، كُب الفرع الثا٘ب: اغبقو تعريف ث فركع تناكؿ الفرع األكؿ: كل ىذا ُب يبل،  ذه اغبقوؽؽب

 ضمانات ضباية اغبقوؽ السياسية. ع الثالث:، أما الفر اؼبدنية ك السياسية
 
 

                                                 

 .612، ص0551زائر، إسحاؽ إبراىيم منصور ، نظريتا القانوف كاغبق كتطبيقاهتا ُب القوانْب اعبزائرية ، الطبعة الثانية ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعب (1)

، 6101دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، الطبعة األكؿ، مكتبة الوفاء القانونية ، االسكندرية ،  –اغبقوؽ السياسية للمرأة اؼبسلمة شوقي إبراىيم عبد الكرٙب عبلـ،  (2)
 .06ص
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 الفرع األول:
 تعريف الحقوق السياسية.

بلؼ ىو تباين كجهات النظر بغية إهباد تعريف جامع مانع ىبتلف الفقهاء كثّبا ُب تعريف اغبق، كمرجع اػب  
للحق، فالبعض يركز على مضموف اغبق، كآخركف يركزكف على ؿبلو أك موضوعو، كفريق آخر يركز على أنواع 

 .(3)اغبقوؽ
، ك ليس لو بناء أدىٗب عدىد.  كاغبق لغة ىو: اغبىقُّ: كصبعو حيقىوؽه كحقاؽه

وبان، كحىقَّ عليو القوؿي حىٌقان ك حيقوقان: صار حىٌقان ك يىبت، قاؿ األزىرم: معناه كجبى هبىًب كجي كحىقَّ:األمري وبقُّ كوبىيقُّ 
 وي أىنا.تي ك أحققٍ 

 كحىقَّ األمر وبيقُّو حٌقان ك أحقَّو: كاف منو على يقْب، تقوؿ: حىقىٍقتى األىمر كأىحٍققىٍتو إذا كنت على يقْب منو.
فاغبق ، (8)إؽًبىيَّتوي ك  و اؼبوجود حقيقة اؼبتيحققي كجودهصفاتو ، قاؿ ابن األيّب: ىك اغبق من أظباء اهلل عز كجل كمن 

 .(1)يطلق على ما ىو نقيض الباطل، كما يطلق على الثبات كالوجوب

فاغبق ىو اختصاص يقرر بو مصلحة مستحقة شرعا، كما يعترب سلطة أك قدرة يبنحها القانوف لشخص من 
 .(4)ة يعَبؼ لو هبا كوبميهااألشخاص ربقيقا ؼبصلحة مشركع

زَُمًرا َحت ى ِإَذا َجآُءوَىا فُِتَحت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل  ذِيَن َكَفُرَوا ِإَلى َجَهن مَ َوِسيَق اُل   :تعأب ككرد اغبق ُب القرآف فقولو
َويُنِذُروَنُكْم ِلَقآَء يـَْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن  رَبُِّكمْ َلُهْم َخَزنـَتُـَهآ أََلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يَتُلوَن َعَلْيُكْم َءايَاِت 

 .(5)73سورة الزمر:االية   َحق ْت َكِلَمُة اُْلَعَذاِب َعَلى اُْلَكاِفرِينَ 

ْغَويْـ  َحق  َعَلْيِهُم اْلَقْوُل رَبـ َنا َىُؤآلءِ  قَاَل ال ِذين ََ  وا إي انَا يـَْعُبُدونانُ ا كَ مَ  كَ يْ ا إلَ نَ أْ ر  ا تبَـ نَ يْـ وَ ا غَ مَ كَ  مْ اىُ ينَ َنآ َأْغوَ ال ِذيَن َأ

 (6)63: االيةسورة القصص. 

ـي على الشيء دبا ييٍصًلحو ة فإف تعريفها لغة ىو :السَّياسةي:أما مصطلح السياس كسىاس األىمىر ًسياسةن : قاـ ، القيا
 .(7)بو، كرجل ساسه من قـو ساسة ك سيوَّاس

                                                 

 .206إسحاؽ إبراىيم منصور، اؼبرجع السابق، ص( 1)

 .122، ص1997ة األكٔب ، دار صادر للطباعة ك النشر، بّبكت، لبناف، ايب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، اجمللد الثا٘ب ، الطبع( 2)

 .12شوقي إبراىيم عبد الكرٙب عبلـ ، اؼبرجع السابق، ص( 3)

 .11، ص1973ؿبمد رأفت عثماف: اغبقوؽ كالواجبات كالعبلقات الدكلية ُب اإلسبلـ، مطبعة السعادة، مصر، ( 4)

 (.71سورة الزمر، االية)( 5)

 (.63صص. اآلية)سورة الق( 6)

 .366ايب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، اجمللد الثالث ،نفس اؼبرجع، ص( 7)
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ضها، ك الوإب  يىسيوسي رىعيَّتىو، سىوَّسى ب إذا قاـ عليها كركى كايقاؿ : ىو يىسويسي الدى  كالسياسةي : فعل السائس
كذؿَّ لىو. يقاؿ الفصاحة من سىوَّسى لو أمرنا أىم رىكَّضىو  فبلفه لفبلف أىمرنا فركبو كما يقوؿ سىوَّؿ لو كىزَّينى لو. كقاؿ غّبه:

 سيوًسو.
مة سياسية جاء من " السوس " كىي تعِب الرئاسة كإذا قيل " أسو كإذا تتبعنا ىذه الكلمة قبد أف أصل كل

فبلنا أم أهنم سوسوه " "كساس القـو تؤب أمرىم"كعندما نقوؿ " ساس األمر " تعِب أنو قاـ بو كلكن القياـ 
 .(3)باألمر ىنا ليس قياما بأم معُب كإمبا شرط السياسية أف يقـو باألمر دبا يصلح ىذا األمر

صطبلح تعترب عمـو التدبّب لكل من يلي أمر صباعة أك يوكل إليو أمر أحد، فتشمل التدابّب من كالسياسية ا
اغبكاـ على األمة، حٌب تصل إٔب التدبّب من الوالدين كالعبيد، فهي شاملة لؤلمور اػباصة كالعامة، قاؿ )صلى اهلل 

ترب كما يع .(8)يفعل األمراء الوالة بالرعية يتؤب أمورىم كما عليو كسلم( "كاف بنو اسرائيل يسوسهم انبياءىم" أم
سبثل  كىيعات اإلنسانية، جتماعية اؼبختلفة اػباصة بالنظاـ االجتماعي للجمامصطلح ؾباؿ ضمن الفعاليات اإل

شكبل من أشكاؿ التعبّب عن الوجود، كعن اإلرادة بالنسبة للفرد كاعبماعة على حد السواء، بغية ربقيق اؼبصلحة 
 .(1)اصةالعامة أك اػب

حصانة معينة لؤلفراد، حبيث سبتنع  األقل كحد أدٗب على أف جوىر فكرة اغبق يتضمن علىكيتفق اعبميع 
السلطات العامة أك يبتنع اآلخركف عن خرؽ ىذه اغبصانة ك من ٍب يعُب مفهـو اغبق ربصْب الفرد من أعماؿ 

داية ؽبذا هبا إال على أسس تكوف مقبولة ب معينة سبثل تدخبل ُب أمور ىي من صميم قدراهتن ك ال هبب اؼبساس
بلقا من ، فإف اغبق يوفر لئلنساف امتيازات معينة حبيث هبب على اآلخرين الوفاء هبا، انطالفرد. كمن ناحية أخرل

نساف أب " تلك اغبقوؽ الٍب هبب الوفاء هبا لكل البشر، باعتبارىم بشران، أك ىي ذلك ينصرؼ مفهـو حقوؽ اإل
، فهم يتمتعوف هبذه اغبقوؽ م أك يقافتهم أك طبقاهتمللصيقة بالبشر أيا كانت ألواهنم أك أجناسهتلك اغبقوؽ ا

 . (4)على قدـ اؼبساكاة باعتبارىم بشران"
كوبدد مفهـو اغبقوؽ السياسية بأهنا: " اغبقوؽ الٍب زبوؿ اؼبواطنْب حق االشَباؾ ُب شؤكف اغبكم بطريقة 

ع هبذه اغبقوؽ يكوف مقصورا على حاملي جنسية الدكلة كحدىم، دكف األجانب  مباشرة، أك غّب مباشرة كأف التمت
 .(5)كأصل عاـ"

                                                 

 .367ايب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور، اجمللد الثالث، اؼبرجع السابق،ص( 1)

 .83سسة شباب اعبامعة، الطبعة األكؿ، اإلسكندرية، بدكف سنة، صأيب نصر الفارايب: السياسة ،ربقيق، فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، مؤ ( 2)

 .102، 101، ص2005عامر مصباح: معجم مفاىيم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، الطبعة األكؿ، اؼبكتبة اعبزائرية، اعبزائر، ( 3)

بلد العربية، ندكة حقوؽ االنساف ُب الدساتّب العربية ، منشورات مركز البحوث السياسية، أضبد حسن الرشيد ، الضمانات الدكلية غبقوؽ اإلنساف ك تطبيقاهتا ُب بعض الب( 4)
 .05،ص1991مصر، 

أنواعهاكطرؽ ضبايتها ُب –، أنظر أيضا لببة من أساتذة القانوف ،حقوؽ اإلنساف 129، ص2006علي يوسف، حقوؽ اإلنساف ُب ظل العوؼبة، دار أسامة، األردف، ( 5)
 .73،ص2008ية ك الدكلية، اؼبكتب العريب اغبديث، إسكندرية ،القوانْب احملل
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كما عرفت بأهنا"تدبّب الشؤكف العامة للدكلة، كتنظيم عبلقاهتا، دبا يكفل ربقيق اؼبصاّب ك دفع اؼبضار، كفق تشريع 
 .(3)معْب"

يساىم الفرد بواسطتها ُب إدارة شؤكف  كجاء ُب تعريف آخر أف اغبقوؽ السياسية ىي:" تلك اغبقوؽ الٍب
الببلد أك ُب حكمها، كحق الفرد ُب اؼبشاركة ُب شؤكف اغبكم، أم اؼبشاركة ُب السلطة سواء باالشَباؾ ُب تكوين 

 .(8)اؽبيئات اغباكمة، أك باالشَباؾ معها ُب صنع القرارات كحق تكوين األحزاب كاالنضماـ إليها"
صرة على اؼبواطنْب فقط دكف تقماغبقوؽ السياسية: " اغبقوؽ الٍب تكوف من حيث اؼبستفيد منها، سبثل 

األجانب، كاعبنسية ىي معيار التمييز بْب من تثبت ؽبم اغبقوؽ السياسية كمن ال تثبت ؽبم تلك اغبقوؽ كىي 
 .(1)تشمل حق االنتخاب كالَبشح، كحق توٕب الوظائف العامة، كحق اغبماية ُب اػبارج"

كحق   –أم الدكلة  –ياسي ىو: " اغبق الذم يكتسبو الفرد باعتباره عضوا ُب ىيئة سياسية كما أف اغبق الس
فاغبقوؽ السياسية ىي حقوؽ إلزامية تعَبؼ هبا الدكلة لؤلفراد ، (4)توٕب الوظائف العامة، كحق االنتخاب كالَبشح"

 .(5)اب كالتحزب) الرجل كاؼبرأة ( إذ سبكنهم من اؼبسانبة ُب اغبكم عن طريق أساليب االنتخ
توصف اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية بأهنا حقوؽ سلبية، دبعُب أنو ال يتعْب على الدكلة ضمانا لبلمتثاؿ الفعلي ك 

 ؽبا سول االمتناع عن التدخل ُب فبارسة األفراد ؽبا، فهي حريات ال يطلب من الدكلة إال أف ترفع يدىا عنها،

ُب فبارسة االشخاص غبرياهتم ك حقوقهم السياسية، لكن ىناؾ  كسن تشريعات تكبح تدخل السلطة التنفيذية
العديد  اغبقوؽ الناشئة عن إعماؿ اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية يستوجب على الدكلة التزامات إهبابية فعلى سبيل 
 اؼبثاؿ ، هبب على الدكؿ أف توفر الضمانات القضائية البلزمة كي يتمكن االشخاص من ضباية حقوقهم اؼبدنية،

ئي أقرتو ، أف ىذا االلتزاـ االهبايب اإلجرا(6)كالدكلة مسؤكلة عن إنشاء تنظيم قضائي يبتاز بكفاءة ك استقبللية
اؽبيئات الدكلية حيث اعتبارات أف اغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ىي ُب جوىرىا من ضمن العديد من االتفاقيات ك 

، جتماعية كالثقافيةقتصادية كاإلعلى العكس من اغبقوؽ اإل ،ضعي القابلة للنفاذ بذاهتا فوران أحكاـ القانوف الو 
قوؽ اؼبدنية كالسياسية من خبلؿ توفر آليات دكلية غبماية ىذه اغبقوؽ من بينها اغبكيتضح االىتماـ الدكٕب ب

الفردية إمكانية تقدٙب الشكاكم ك  تقدٙب التقرير، كالرقابة القضائية الدكلية لبلنتهاكات الٍب تتعرض ؽبا ىذه اغبقوؽ،
 .(7)ك اعبماعية

                                                 

 .206،ص2006ىا٘ب سليماف الطعيمات، حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية، الطبعة األكٔب، اإلصدار الثالث، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف (1)

 .18، ص2011بلمي، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، عمر سعيد ؿبمد فارع العها٘ب، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الفقو اإلس (2)

 .284،283إسحاؽ إبراىيم منصور، اؼبرجع السابق، ص (3)

 .37، اؼبرجع السابق، صشوقي إبراىيم عبد الكرٙب عبلـ (4)

 .131،ص السابق على يوسف ، اؼبرجع (5)

 ياسية.من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالس 14نص اؼبادة  أنظر (6)

 .13،ص2007شر ك التوزيع، عماف،ؿبمد يوسف علواف، ؿبمد خليل اؼبوسي، القانوف الدكٕب غبقوؽ االنساف اغبقوؽ احملمية ، اعبزء الثا٘ب، الطبعة األكٔب، دار الثقافة للن (7)
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فاغبق السياسي ىو اغبق الذم يكتسبو الفرد باعتباره منتسبا إٔب دكلة معينة كوبمل جنسيتها كيعترب من 
 .(3)حكمها مواطنيها كبواسطة ىذه اغبقوؽ يسهم ُب إدارة شؤكف ىذه الدكلة ك

لدكلة عن طريق لهم ئنتمااا االفراد باؼبواطنة، الٍب يكتسبه يا التعريف فاغبق السياسي أساسو ىكانطبلقا من ىذ
يفيد ىذا أف التمتع باغبقوؽ السياسية كالقدرة على فبارسة ىذه اغبقوؽ كخاصة حق التصويت ، ك رابط اعبنسية

 .(8)كاغبق ُب الَبشح، كالعضوية ُب اجملالس اؼبنتخبة مرتبطة بصفة اؼبواطنة
يبقراطية أم نظاـ حكم حاليا، كاؼبواطنة ىي شعور الٍب أصبحت اؼببدأ اعبوىرم الذم تستند إليو د اؼبواطنة

اؼبواطن بعمق التضامن بْب أفراد اجملتمع ُب إطار كحدة الوطن، ضمن منظومة من القيم كالتقاليد كالعبلقات 
جتماعي كالقانوف العاـ للمجتمع، فبل يبكن أف تَبسخ الديبقراطية إال من خبلؿ جتماعية الٍب ينظمها العرؼ اإلاإل

اؼبواطنة كمفهـو كسلوؾ كذلك من أجل تقوٙب كبناء اجملتمع ديبقراطيا، كىذا ال يتم إال دبشاركة الشعب ُب تعزيز 
عي للتكريس اؼبمارسات كالفعاليات السياسية كىكذا يبكن القوؿ بأف ربقق اؼبواطنة لن يكوف سول الوجو الواق

ت كمبدأ اؼبساكاة كالعدالة االجتماعية كمبدأ بوجوب ذبسيد مبدأ احَباـ اغبقوؽ كاغبريا دأالديبقراطي الذم يب
 .(1)سيادة القانوف

كتعريف إجرائي ؽبذا اؼبفهـو يبكن القوؿ بأف " اؼبواطنة ىي العبلقة بْب اؼبواطن كالدكلة، كوبدد أبعادىا الدستور ك 
افية بْب الدكلة كالقوانْب الٍب تنظم العبلقات كاغبقوؽ كاؼبسؤكليات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثق

كاؼبواطنْب، كبْب اؼبواطنْب بعضهم البعض، كيتضمن ربقيق اؼبواطنة الكاملة حصوؿ صبيع اؼبواطنْب على ىذه 
 .(4)اغبقوؽ على أساس اؼبساكاة كدكف سبييز بسبب الدين أك العرؽ أك اعبنس"

ائعة االستخداـ ُب األدبيات سبق يبكن ربديد مفهـو اغبقوؽ السياسية، الٍب تعد من اؼبفاىيم ش كمن خبلؿ ما
تلك اغبقوؽ الٍب : "اغبقوؽ السياسية يقصد هبافإف ، عاـالالسياسية اغبديثة، كُب اػبطاب السياسي اؼبعاصر 

يشَبؾ األفراد دبقتضاىا ُب شؤكف اغبكم كاإلدارة، كحق االنتخاب، كحق االشَباؾ ُب استفتاء شعيب كحق الَبشيح 
كإذا كاف مفهـو اغبقوؽ السياسية دبدلوؽبا الغريب يضفي ؾبموعة ، (5)ئاسة الدكلة"لعضوية اؽبيئات النيابية أك ر 

                                                 

 .37، ص1993عبد الكرٙب زيداف، اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت  (1)

، ؼبزيد من اؼبعلومات عن مفهـو اؼبواطنة أنظر أيضا، 130،ص2009، اعبزائر مارس 22لزىراء سام، سبثيل النساء ُب الربؼباف اعبزائرم،ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد فاطمة ا (2)
 ليث زيداف ، مفهـو اؼبواطنة ُب النظاـ الديبقراطي ، أنظر اؼبوقع:

                                                                                                      http://pulpit.aiwatanvoice.com/content_ 32150.html     05/2013/ 07تاريخ التصفح                       

، أنظر 22،ص17،ص1969أنظر كذلك نزار الطبقجلي الوجيز ُب الفكر السياسي ، اعبزء األكؿ، شركة الطبع ك النشر األىلية ،بغداد ، ليث زيداف،  نفس اؼبرجع، (3)
دية كاالجتماعية لغريب آسيا، للجنة االقتصاأيضا شهيدة الباز، النوع االجتماعي كاؼبواطنة كدكر اؼبنظمات غّب اغبكومية ُب دكؿ عربية ـبتارة، دراسة حالة صبهورية مصر العربية ،ا

 .05، ص2006األمم اؼبتحدة ،نيويورؾ، 

، أنظر أيضا خبصوص  ربديد مفهـو  اغبقوؽ  11ؿبمد مهدم مشس الدين ، مسائل حرجة ُب الفقو اؼبرأة ، الكتاب الثا٘ب ،دكف دار لنشر، مصر،  دكف سنة نشر، ص (4)
نصارم ، قضايا اؼبرأة بْب تعاليم اإلسبلـ كتقاليد اجملتمع ، كلية الشريعة ك القانوف كالدراسات اإلسبلمية، دار الفكر العريب، السياسية كالعمل السياسي، عبد اغبميد إظباعيل األ

 .31، ص2000قطر، 

 .40-39شوقي ابراىيم عبد الكرٙب عبلـ: اؼبرجع السابق، ص (5)

http://pulpit.aiwatanvoice.com/content_%2032150.html
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اغبقوؽ اؼبخولة لؤلفراد اؼبشاركة ُب شؤكف اغبكم، فإف ىذا اؼبفهـو ـبتلف ُب نظرة اإلسبلـ إليو ألنو يستمد من 
اػبضوع االختيارم  تكرٙب الشرع للفرد حاكما كؿبكوما، كيرل البعض بأف خضوع الفرد لعبادة اهلل، يعِب

 .(3)لسلطاتو
وؽ الٍب ننتهي من خبلؿ التعاريف اؼبتقاربة ُب ربديد تعريف اغبقوؽ السياسية إٔب أف اغبقوؽ السياسية ىي اغبق

القرارات ىبوؿ لو حق اؼبشاركة ُب صنع  الذم تمتع حبق اؼبواطنةال – امرأةكاف أـ   رجل -ىبولو اؼبشرع للفرد 
حق ك بلث عناصر تتمثل ُب حق االنتخاب ، كىذا ما وبدد لنا أف اغبق السياسي لو يهدببل اؼبتعلقة بإدارة شؤكف

التعيْب ُب الوظيفة السياسية عامة، اغبق ُب مراقبة القرارات السياسية بعد صدكرىا فبن لو اغبق ُب إصدارىا كاغبق 
 .(8)ُب الوصوؿ إٔب مراكز صنع القرار

 الفرع الثاني:
 السياسية . أنواع الحقوق المدنية و

ُب البداية هبب إعطاء حملة عامة عن ـبتلف اغبقوؽ السياسية الواردة ُب النصوص الدكلية)أكال( قبل التطرؽ إٔب 
)يانيا( ل اؼبشاركة السياسية كتضفي عليها بالتإب صفة التنوعيأىم اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية الٍب هتدؼ أب تفع

كحق توٕب الوظائف ، حق االنتخاب كالتصويت كاغبق ُب الَبشح شملاغبق ُب اؼبشاركة السياسية الذم ي كىي
 . حق اؼبشاركة ُب اغبركة اعبمعوية ، كحقكحق تأسيس األحزاب كااللبراط فيها ،العامة

 الدولي: القانون الحقوق المدنية والسياسية الواردة في نصوص–أوال
اكت نظرة الدكؿ ُب النظر إليها تبعا لنظاـ ال يبكن حصر اغبقوؽ السياسية ألهنا ميداف كاسع، كقد تتف   

 اغبكم السائد إال أنو مع بداية القرف العشرين أخذت الدكؿ سبيل إٔب إقرار ىذه اغبقوؽ كاغبريات.
فاغبقوؽ كاغبريات العامة تشكل أساس الديبقراطية، فهناؾ حقوؽ تتسم بأهنا ىي األساس الٍب تبُب عليها   

القانوف الدستورم ك النظم السياسية بتقسيمات عديدة للحقوؽ كاغبريات العامة  اغبقوؽ األخرل، كتزخر مؤلفات
للحقوؽ ك  ليها ُب أساس التقسيم الذم تبناه ،ك الواقع أف تباين التقسيمات الفقهيةاك لكل كجهة نظر ىو مو 

، (1)ف ىذه اغبقوؽُب قيمة أك مضمو  لة شكلية إٔب حد كبّب، ألف ىذا االختبلؼ ال يؤيرأاغبريات العامة يعد مس
هناؾ من يطلق عليها اغبقوؽ كاغبريات العامة كىناؾ من يطلق عليها اغبقوؽ ك اغبريات الفردية كىو التعبّب ف

األدؽ عن مضموهنا باعتبارىا حقوؽ ك حريات للفرد حيث يتمتع فيها االفراد باؼبساكاة الكاملة، كتنقسم اغبقوؽ 
، ك اغبريات ك اغبقوؽ قتصاديةاإلالشخصية، اغبريات الذىنية، اغبريات ك اغبريات الفردية أب مايلي: اغبريات 

                                                 

 .806سابق، صالسليماف الطعيمات، اؼبرجع  ىا٘ب (1)

 .807اؼبرجع ، صنفس الطعيمات، سليماف  ىا٘ب (2)

، دار الفكر اعبامعي، االسكندرية، -من الدستور اؼبصرم مقارنة مع النظاـ ُب فرنسا 62دراسة ربليلية للمادة –داكد الباز،حق اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية  (3)
 .33،ص2006
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، اغبقوؽ الٍب لؤلفراد باؼبشاركة ُب اغبياة السياسية، ك ُب بيت القصيد كتشمل من ناحية أكٔب السياسية كتلك  ىي
ياسية، كحرية التعبّب عن السيادة الشعبية ك فبارستها، ك تتضمن حق االنتخاب الذم يوسع نطاؽ اؼبشاركة الس

  نضماـ إليها. حزاب السياسية ك اإللتجمع ، الذم يشمل حرية تكوين اإلا
كأما التقسيم الثا٘ب للحقوؽ السياسية فيشمل" اغبق ُب اغبياة، عدـ التمييز كاؼبساكاة، عدـ التعذيب، ربرٙب 

الثانية من اغبقوؽ تتمثل ُب  االسَبقاؽ كاالستعباد، اغبق ُب اغبرية كاألمن كالسبلمة الشخصية"، أما اجملموعة
حرية التعبّب  ،ُب "حرية الفكر كالوجداف كالدين اغبقوؽ السياسية اؼبتعلقة بعملية اؼبمارسة الديبقراطية كاؼبتمثلة

كالرأم، حرية االجتماع، حرية االشَباؾ ُب اعبمعيات كإنشائها، حق إدارة شؤكف الدكلة كتقلد الوظائف 
 .(3)العامة"

السياسية ك اؼبدنية ُب حق اغبياة كما يتصل بو من حق الفرد ُب سبلمة شخصو من ربرٙب تتمثل اغبقوؽ ك 
للتعذيب ك ضماف األمن الفردم ك اغبق ُب الدفاع الشرعي ك ُب احملاكمة العادلة، كما تشمل حريات مثل حرية 

كمنها أيضا حق اؼبشاركة ُب   نضماـ للجمعيات ك التمتع باعبنسية،جتماع كاإلأم ك العقيدة كالفكر كالتنقل كاإلالر 
اغبياة السياسية كإدارة الشؤكف العامة إما مباشرة أك عن طريق أشخاص يبثلونو ُب ذلك، كتتمثل كسائل  اؼبشاركة 

 نشاءإ تقلد الوظائف العامة كاغبق ُب السياسية ُب عدة حقوؽ كىي: اغبق ُب التصويت كاغبق ُب الَبشح كاغبق ُب
اإلعبلف العاؼبي ُب  فا، (8)اسية، كيطلق على مثل ىذه اغبقوؽ بأهنا حقوؽ اعبيل األكؿنضماـ لؤلحزاب السياإلك 

كاؼبساكاة كعدـ  على مرتكزات أساسية تنبع منها كافة حقوؽ االنساف ىي اغبريةيقـو  الذم غبقوؽ اإلنساف
اؼبدنية   قسمْب: اغبقوؽكقد قسم اإلعبلف العاؼبي حقوؽ االنساف أب ،(1)منو ؼبادة الثانيةاكفق  كذلك، التمييز

اؼبدنية كالسياسية فقد نضمها  قتصادية، كفيما ىبص اغبقوؽجتماعية ك الثقافية ك اإلكالسياسية، ك اغبقوؽ اإل
إٔب 38(، أما اؼبواد  اػباصة فقط باغبقوؽ السياسية للفرد تضمنتها اؼبواد )من83إٔب01عبلف ُب اؼبواد )مناإل

 تأكدى  حيث ،ة بإدارة الشؤكف العامة لبلدهعلى حق الشخص ُب اؼبشارك كدليؤ  83اؼبادة نص ، كجاء  (4)(83
على صبلة من اغبقوؽ الٍب هبب تعزيزىا باغبماية كىي:لكل شخص حق اؼبشاركة ُب إدارة الشؤكف العامة لبلده، 

مة ُب رية، لكل شخص بالتساكم مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العاحباشرة أك بواسطة فبثلْب ىبتاركف إما مب
بلده، إرادة الشعب ىي مصدر سلطة اغبكم، كالٍب يعرب عنها من خبلؿ انتخابات نزيهة ذبرل دكريا باالقَباع 

                                                 

 .34داكد الباز، اؼبرجع السابق،ص( 1)

ُب القانوف الدكٕب ك العبلقات الدكلية احملتويات ك اآلليات، الطبعة السادسة ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر،  قادرم عبد العزيز، حقوؽ اإلنساف (2)
 .39،ص8008

أك اللغة أك الدين أك الرأم  "أف لكل الناس حق التمتع بكافة اغبقوؽ كاغبريات الٍب كردت ُب اإلعبلف دكف سبييز من أم نوع، كال سيما التمييز بسبب العنصر أك اعبنس (3)
من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ، اعتمد  08اؼبادة السياسي أك أم رأم آخر أك األصل الوطِب أك الثركة أك اؼبولد أك أم كضع آخر، كدكف تفرقة بْب الرجاؿ ك النساء"

 .3961-09-30اؼبؤرخة ُب  64، اعبريدة الرظبية رقم 3948رب ديسم 30( اؼبؤرخ ُب 01-)د 837كنشر دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 

 .57علي ؿبمد صاّب الدباس، علي علياف ؿبمد ابو زيد، اؼبرجع السابق، ص (4)



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

19 

العاـ، كعلى قدـ اؼبساكاة بْب الناخبْب كبالتصويت السرم كبإجراء متكافئ، من حيث ضماف حرية 
 .(3)التصويت"

ؿ العهدين بعض األحكاـ اؼبشَبكة فيما ىبص قد تناك ف ،العهداف الدكلياف غبقوؽ اإلنسافنصوص ُب  أما
اغبقوؽ السياسية، حيث حـر العهدين التفرقة العنصرية ك التمييز باغبقوؽ الواردة فيها أيا كاف أساس التفرقة ك 

أما اؼبادة الثالثة ُب كبل العهدين فإهنا تؤكد على مبدأ اؼبساكاة ما بْب الرجاؿ ك النساء ُب حق التمتع ، (8)التمييز 
 توعز إٔب الدكؿ بأف ذبعل ذلك اؼببدأ أمران ك اقعا. جبميع حقوؽ اإلنساف، ك

على مستول العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك  كمن أىم اؼبواد الٍب تناكلت حقوؽ االفراد السياسية
غبقوؽ سية بذكر انفرد العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياإكلقد  (،84،83،80،39،86)السياسية

كيبكن حصر اغبقوؽ السياسية كما أكردهتا العديد من اؼبواييق الدكلية  ،(1)85اؼبادة  من خبلؿ نصالسياسية 
، كالٍب حددت بشكل دقيق اجملاالت (4)على غرار االتفاقيات اػباصة بالقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة

ة اؼبساكاة مع الرجل ُب اغبقوؽ التالية"  اغبق ُب اؼبشاركة الفعلية للحقوؽ السياسية للمرأة، كنادت بضركرة كفال
السياسية عن طريق اغبق ُب التصويت كُب االنتخابات كاالستفتاءات العامة، اؼبشاركة ُب صياغة السياسات 
كتنفيذىا، شغل الوظائف العامة ُب صبيع اؼبستويات اغبكومية، اؼبشاركة ُب عضوية اؼبنظمات ك اعبمعيات الغّب 

ومية الٍب هتتم باغبياة العامة ك السياسية ك تأدية صبيع اؼبهاـ العامة على صبيع اؼبستويات اغبكومية، سبثيل حك
 .(5)اغبكومة على اؼبستول الدكٕب، اؼبشاركة ُب اؼبنظمات الدكلية"

  .(6)ابكل ابعادى اؼبشاركة السياسية اغبق ُب اغبقوؽ السياسية تتمحور اساسا حوؿ فبا سبق فإف ان كانطبلق
سياسية نقطة ؿبورية لتناكؿ موضوع اغبقوؽ الالٍب تعترب   ،اغبق ُب اؼبشاركة السياسية هبب ربديد مفهـولذلك 
 .للمرأة
 

                                                 

 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، اؼبرجع السابق. 83اؼبادة  (1)

، اؼبؤرخة ُب 80، اعبريدة الرظبية رقم 3976-01-81، ك دخل حيز التنفيذ ُب 3966 من العهد اػباص باغبقوؽ السياسية ك اؼبدنية، اعتماد ُب 08/3اؼبادة  (2)
-08-01، كدخل حيز التنفيذ ُب 3966من العهد اػباص باغبقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، اعتماد ُب  08/8، ك اؼبادة 37-05-3989

 .3989-05-37اؼبؤرخة ُب  80،اعبريدة الرظبية رقم 3976

" يكوف لكل مواطن دكف أم كجو من كجوه التمييز... اغبقوؽ التالية، الٍب هبب أف تتاح لو فرصة التمتع من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية  85اؼبادة  (3)
 هبا دكف قيود غّب معقولة:

  حرية،أف يشارؾ ُب إدارة الشؤكف العامة، إما مباشرة كإما بواسطة فبثلْب ىبتاركف ُب )أ(
  اغبر عن إرادة الناخبْب،)ب( أف ينتخب كينتخب، ُب انتخابات نزيهة ذبرل دكريا باالقَباع العاـ كعلى قدـ اؼبساكاة بْب الناخبْب كبالتصويت السرم، تضمن التغبّب

 لو، على قدـ اؼبساكاة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة ُب بلده." )ج( أف تتاح

اؼبتحدة  من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، اعتمدت كعرضت للتوقيع ك التصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم 07اؼبادة (4)
 .3996-03-84 ، اؼبؤرخة ُب06، اعبريدة الرظبية رقم 87/3، كفقا ألحكاـ اؼبادة 3983سبتمرب 1، تاريخ بدء النفاذ 3979ديسمرب  38اؼبؤرخ ُب  14/380

 .346، ص8009، 83، أية مكانة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة؟ اجمللة العربية للعلـو السياسية، العدد 8007عبد القادر لشقر، االنتخابات التشريعية اؼبغربية  (5)

 .22، ص2006دار النهضة العربية، القاىرة  ؿبمد أضبد عبد النعيم،مدم دكر اؼبشرع ُب دعم التمثيل النيايب للمرأة) دراسة ربليلية مقارنة(، (6)
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 :ل المشاركة السياسيةيأىم الحقوق المدنية والسياسية التي تهدف الى تفع -ثانيا
 .الحق في المشاركة السياسية وقنواتها:0
ديبقراطية نظاـ  لالسياسية معيارا حقيقيا لقياس مديعد حق اؼبشاركة ُب اغبياة : ةمفهوم المشاركة السياسي أ /

اغبكم، حيث يعرب ىذا اغبق عن الواجهة اغبقيقية لذلك النظاـ كمدل تناغمو أك تنافره مع اؼبثل األعلى 
كاة، كال مساكاة دكف مشاركة، لديبقراطية، دبنظومة يبليية األبعاد ) اغبرية ك اؼبساكاة كاؼبشاركة(، فبل حرية دكف مسال

كلقد عدت اؼبشاركة اإلهبابية من بْب اؼبعايّب التسعة الصادرة عن برنامج األمم اؼبتحدة  كال مشاركة دكف حرية.
 حسن شفافية،اإلمبائي، كالٍب تعترب أكثر مشوال ؼبفهـو اغبكم الراشد كىي على التوإب: اؼبشاركة، حكم القانوف، ال

كألنبية الٍب  ،اإلسَباتيجية الرؤية احملاسبة، الفعالية، خاصة ُب تكافؤ الفرص، ساكاة،اؼب ق،التواف االستجابة،
 .(3)تكتسيها اؼبشاركة السياسية كجب أكال البدء بتحديد معُب اؼبشاركة 

يتحدد مفهـو اؼبشاركة دبجموعة من اؼبصطلحات ك الدالالت مستمدة من ؾباالت استخداماهتا، فقد  لغة:-أ
:] ش ر ؾ [ اسم فاعل من شىارىؾى - ميشاركة الغِب إٔب ىذا اؼبصطلح: ؼبعجمأشار: ا ميشىارًؾه ُب العىمىًل  ، ميشىارًؾه

ميشىارًؾه ُب األىٍربىاًح أىٍم مىٍن لىوي نىًصيبه ًفيهىا أم ميسىاًىمه ًفيًو،
(8). 

 :اللغة العربية المعاصر المشاركة في معجم

شارؾ صديقىو شعورىه تعاطف معو ،  ، فهو ميشارًؾ ، كاؼبفعوؿ ميشارىؾ: ميشاركة / ميشاركة ُب يشارؾ ، شارؾى 
: أرل رأيىك ، أحزانىو: شاطره، أشاركيك الرَّأمتضامن معو ُب حالتو ميعبػِّرنا عن شعورو فبايل لشعوره، شاركو 

  .(1)أكافقك
ذا اؼبعُب يستدؿ هبا على كما تعِب اؼبشاركة: اؼبسانبة، اؼبشتقة من الفعل ساىم، يساىم، مسانبة، ك ىي هب

، (5)أم القياـ بدكر To take Partفاؼبشاركة كلمة تعِب  .(4)أهٌنا اؼبشاركة ُب كٌل اؼبكاسب االجتماعية
بأف اؼبشاركة السياسية تعِب: " نشاط اختياريا يهدؼ إٔب التأيّب ُب  Myron Weinerكعرفها مّبكف كينر 

قومي سواء كاف ىذا النشاط ناجحا منظما أك غّب منظم، مستمر أك اختيار السياسات على اؼبستول احمللي أك ال
 .(6) مؤقت"

                                                 

،ص 8006، دار الفكر اعبامعي، االسكندرية، -من الدستور اؼبصرم مقارنة مع النظاـ ُب فرنسا 68دراسة ربليلية للمادة –داكد الباز،حق اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية  (1)
07. 

 .قاموس اؼبعا٘ب عريب، أنظر موقع ( (2)
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name= &word=        ،  07/09/2013 تاريخ التصفح      

 قاموساؼبعا٘ب، نفس اؼبرجع. أنظر موقع  (3)

، 6101، سبتمرب01العدد  ، اعبزائر،-قسنطينة -جامعة منتورم شريفة ماشطي، اؼبشاركة السياسية أساس الفعل الديبقراطي، ؾبلة الباحث االجتماعي، (4)
 .041ص

 .306، ص8000طارؽ ؿبمد عبد الوىاب، سيكولوجية اؼبشاركة السياسية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  (5)

 .37، ص3995بسيو٘ب ابراىيم ضبادة، استخداـ كسائل اإلعبلـ ُب اؼبشاركة السياسية، مركز البحوث كالدراسات السياسية، القاىرة،  (6)
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مصطلح اؼبشاركة، ك ذلك لتعدد الٌزكايا الٍب نظر منها الدارسوف  أظهرت األدبيات تعدد تعريفاتاصطالحا: -ب
ات الٍب مليللمشاركة حيث عرفها اؼبعجم اإلدارم على أهٌنا : "مصطلح إدارم يطلق على كاحة أك أكثر من الع

صباعة، ُب صنع قرار أك ازباذ إجراء معٌْب، ك الٍب يكوف فيها قدر معٌْب من السيطرة علٌيها،  يشارؾ فيها فرد  أك
كيستخدـ ىذا اؼبصطلح غالبا لئلشارة ربديدان إٔب العمليات الٍب يقـو فيها أصحاب اؼبصلحة األساسيْب بدكر 

ذ، ك التعليم، ك التقييم يستهدؼ ذلك اؼبشاركة ُب السيطرة على فعاؿ ُب التخطيط ك صنع القرارات، ك التنفي
 .(3)اؼبوارد اؼبتولدة ك اؼبسؤكلية عن استخدامها مستقببلن"

نسانية كافة كخاصة ربظى بأنبية بالغة ُب العلـو اإل عن الديبقراطية كما أهنا ان كتعترب اؼبشاركة السياسية أرقى تعبّب 
 النظم الدستورية ك العلـو السياسية كربديد ُب فرعها األكرب " النظم السياسية ُب ُب العلـو القانونية ك خصوصان 

 ك القانو٘ب فقو السياسيالريف كاألفكار اؼبطركحة من جانب ا، كقد تعددت التع(8)علم االجتماع  كذلك ُب"ك 
 اؼبقصود باؼبشاركة ختار من بينها أقرهبا أبيمفهـو ؿبدد للمشاركة السياسية، سحوؿ ؿباكلة كضع  يكاالجتماع

 طار القانوف الدستورم.إالسياسية القانونية، بتحديد ُب 
تعرؼ اؼبشاركة السياسية ُب ميداف القانوف الدستورم ك النظم السياسية بأهنا" حرص الفرد على أف يكوف لو 

اؼبنتخبة، كمناقشة دكر إهبايب ُب اغبياة السياسية من خبلؿ اؼبزاكلة اإلرادية غبق التصويت أك الَبشح للهيئات 
 عا صبإقت . ك من بْب التعريف الٍب ال(1)القضايا السياسية مع اآلخرين أك باالنضماـ إٔب اؼبنظمات الوسطية

عرؼ اؼبشاركة السياسية بأهنا " حرص الفرد على أف يكوف لو دكر إهبايب ُب حيث  ،تعريف الدكتور داكد الباز
ة غبق التصويت أك الَبشح للهيئات اؼبنتخبة، أك مناقشة القضايا السياسية اغبياة السياسية من خبلؿ اؼبزاكلة اإلرادي

نشطة السياسية اؼبباشرة كىي)تقلد ٔب اإلإكما أشار الدكتور داكد الباز ،رين، أك االنضماـ أب اؼبنظمات"مع اآلخ
ا الغّب اؼبباشرة ) نتخابات، التصويت، مناقشة األمور العامة( ك أمياسي، عضوية اغبزب، الَبشح ُب اإلمنصب س

 .(4)اؼبعرفة السياسية ك الوقوؼ على اؼبسائل العامة(
الدكتور اضبػد بنيِب بأهٌنا: "منح اؼبواطنْب فرص متساكية، لتحديد طبيعة نظاـ اغبكم ك اؼبسانبة ُب  عرفهاك قد  

 تعِب كذلكك  .(5)ظلو" تقرير مصّب ببلدىم سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعيا على النحو الذم يرغبوف ُب اغبياة ُب
اؼبشاركة السياسية أم نشاط سياسي يعرب عن مسانبة اؼبواطنْب ُب إطار النظاـ السياسي، كقد عرفها صموئيل 
ىنتنغتونن أف اؼبشاركة السياسية ىي ذلك النشاط الذم يقـو بو اؼبواطنوف العاديوف بقصد التأيّب ُب عملية صنع 

                                                 

 .216، ص6112األكٔب، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردف،  ، اؼبعجم اإلدارم، الطبعةظبّب الشوبكي (1)

 .88ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق،ص (2)

اؿ اؼبنوُب، أصوؿ النظم .أنظر أيضا كم34،ص0535كماؿ اؼبنوُب، الثقافة السياسية اؼبتغّبة، منشورات مركز الدراسات السياسية ك االسَباتيجية  باألىراـ، القاىرة،  (3)
 .241،ص0543السياسية اؼبقارنة، الربيعات للنشر ك التوزيع، الطبعة االكؿ، الكويت،

 .02داكد الباز، اؼبرجع السابق ،ص (4)
، كلية اغبقوؽ -باتنة-نية، جامعة اغباج ػبضرأضبد بنيِب، اإلجراءات اؼبمهدة للعملية االنتخابية ُب اعبزائر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدكلة ُب العلـو القانو  (5)

 .13، ص6112-6111كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ، 
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ط فرديا أك صباعيا، منظما أـ عفويا، متصبل أـ منقطعا، سلبيا أـ عنيفا، القرار اغبكومي سواء اكاف ىذا النشا
 .(3)شرعيا أـ غّب شرعي، فعاال أـ غّب فعاؿ

ريف على أف اؼبشاركة السياسية ىي سلوؾ أم فعل كمبادرة، كليس اذباىا يعرب عنو بالسلب االتع هؤكد ىذك ت
اؿ السياسي، بشكل مباشر أك غّب مباشر، كاؽبدؼ أك اإلهباب، كإمبا األمر يتعلق بالتدخل الفصلي ُب اجمل

 القرار. صنع األساسي من ىذا التدخل ىو التأيّب على عملية
كلقد عرؼ علم السياسة اؼبشاركة السياسية على أهنا " مرتبطة بإعطاء اغبق الديبقراطي الدستورم لكافة أفراد 

صنع القرارات السياسية الٍب تتصل حبياهتم معا ُب ؾبتمع  اجملتمع البالغْب، العاقلْب، ُب االشَباؾ بصورة منظمة ُب
يعرب عنو ب)اعبندر( و العلـو السياسية فإن لعلى مستو حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة السياسية  أما ، (8) "معاتمن اجملت

( ك الذم يَبصبو البعض أب " النوع" كلقد طرح ىذا اؼبفهـو من قبل Genderكىي الَبصبة اغبرفية لكلمة )
"،كمفهـو Fepuinismيئة االمم اؼبتحدة ليحل ؿبل مفاىيم كانت موجودة من قبل مثل " النسوية" "ى

ك اغبكم ُب بلداف العآب، ك الذم يدرس ُب اجملاؿ السياسي   ةسة قضايا السياساعبندر يبثل اذباىان جديدا ُب درا
كتضمن للمرأة مشاركتها ُب العملية السياسية  كفاح اؼبرأة من أجل تغيّب األكضاع غّب اؼبتساكية بينها ك بْب الرجل،

 .(1)كتكوف مشاركتها ُب ىذا اجملاؿ مشاركة فعالة
، بتكريس ىذا اغبق على اؼبطالبةحبق اؼبشاركة السياسية االىتماـ انعكس فقد  جتماععلى مستول علم اإل اأمى 

لؤلفراد ك اعبماعات لتحقيق جتماع السياسي على أف اؼبشاركة ىي جهود مشَبكة ك يعرفها باحثْب علم اإل
جتماع على أهنا " العملية الٍب يبكن من خبلؽبا أف يقـو الفرد تعرؼ أيضا ُب علم اإل،كما (4) اغباجات الضركرية

قتصادية، على أف تتاح الفرصة لكل جتماعية كاإلمعو بقصد ربقيق أىداؼ التنمية اإلبدكر ُب اغبياة السياسية جملت
ىذه األىداؼ كربديدىا كالتعرؼ على أفضل الوسائل كاألساليب لتحقيقها، كعلى أف مواطن بأف يسهم ُب صنع 

جم شعور اؼبواطنْب يكوف إشراؾ اؼبواطنْب ُب تلك اعبهود على أساس الدافع الذاٌب كالعمل التطوعي الذم يَب 
 .(5)جتماعية اذباه أىدافهم كاؼبشكبلت اؼبشَبكة جملتمعهم"باؼبسؤكلية اإل

                                                 

، ؾبلة اؼبفكر، العدد الرابع، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد -اعبزائر مبوذجا -حسْب قادرم، اؼبشاركة السياسية كآلية من آليات الديبقراطية ُب العآب العريب( 0)
 .55، ص 6115أفريل -بسكرة -خيضر

ماعية باعبزائر " )مذكرة لنيل شهادة حورية بقدكرم، اؼبشاركة السياسية للطالبات ُب اعبزائر، دراسة ميدانية حوؿ اؼبشاركة السياسية )طالبات كلية العلـو اإلنسانية كاالجت( 6)
 .42، ص6112/6113 اؼباجستّب ُب علم االجتماع السياسي قسم علم االجتماع، جامعة اعبزائر،

 .23،ص 6113سيد إبراىيم الدسوقي، اغبماية الدكلية غبقوؽ اؼبرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز اعبنسي ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، ( 2)

.أنظر أيضا، صبع 020،ص6116 مشس، القاىرة، نعيمة نصيب، اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية ، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب قسم علم االجتماع، جامعة عْب( 4)
 .06، ص6114، مذكرة ماجستّب، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، اعبزائر، 6114-0555عامر، دكر اؼبشاركة السياسية ُب برقية اغبكم الصاّب ُب اعبزائر ما بْب 

 .42بقدكرم: نفس اؼبرجع ، ص حورية( 1)
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ىو ُب األساس ليس مشكلة قانونية، امبا ىو مشكلة  ؼبرأة ُب االنتخاب كاؼبشاركة السياسية،ك يقاؿ أف حق ا
 ، ٓب تكن اغبقوؽ السياسية االنتخاب ك باقيفحق  صعبة مَبامية األطراؼ من اؼبشاكل االجتماعية كالسياسية،

 .(3)ليدة نظرية قانونية، ك امبا ىي شبرة التطور السياسي كاالجتماعي للمجتمعك 
كما يستخلص عن صبيع التعاريف السابقة أيضا ما للمشاركة السياسية من أنبية بالغة كالدليل على ذلك 

العلـو اإلنسانية هبذه القضية كالَبكيز عليها كقضية ؿبورية ُب حياة الفرد ؼبا سبنحو اؼبشاركة العديد من  اىتماـ 
رة الشؤكف كتأيّبه على صنع السياسات العامة كإدا السياسية ؽبذا األخّب من إيبات كجوده ُب الساحة السياسية

تمع أكثر ؾبكىذا ىو اؼبقصود من كراء اغبق ُب اؼبشاركة السياسية للوصوؿ إٔب اؽبدؼ اؼبنشود كىو العامة 
  ديبقراطية.

ياهتا رغم تعٌدد ىذه التعريفات اػباصة دبفهـو " اؼبشاركة السياسية " بالنظر إٔب تنوع أمباطها كمؤشراهتا كمستو ك 
سبارس من خبلؽبا اؼبشاركة كسائل ك كجود قنوات معينة ؽبا، فإف ىناؾ إصباع على  كاختبلؼ العلـو الدارسة

الٍب  ىي السياسية دكر ىاـ ُب عملية صنع القرار على أكثر من صعيد داخل النظاـ السياسي، كىذه القنوات
 ك كسائلسية على عدة أساليب ق اؼبشاركة السيايشتمل ح ك، (8) اغبياة السياسيةتساعد الفرد من لعب دكران ُب

يق العملي للمشاركة السياسية، التطب لاره احملور الرئاسي اؼبعرب عن مدكىي اغبق ُب االنتخاب أك التصويت، باعتب
حق اؼبشاركة ُب مع  ،شاء ك االنتماء لؤلحزاب السياسيةنإاغبق ُب ك كذلك امة، اغبق ُب تقلد الوظائف العك 

  .(1)معويةاغبركة اعب
 اؼبعَبؼ هبا ك ؼبمارسة اؼبشاركة السياسية األكثر شيوعا  سبثل قنواتأب ىذه اؼبفاىيم باعتبارىا  سوؼ نتعرضك 

 وسائل المشاركة السياسية: -ب
  participation electoralesحق االنتخاب:المشاركة االنتخابية -0

ٌددي نظاميو ككقتو " ُب قاموس اؼبعا٘ب انًٍتخابي  – تعِب كلمة االنًٍتخابي  ، ك االنًٍتخابي إجراء قانوٌ٘ب، وبي االختياري
كمكانيو ُب دستور أك الئحة لييختار على مقتضاه شخص أك أكثري لرياسة ؾبلس أك نقابة أك صبعية أكندكة أك 

: أيٍسلوبه ديبيٍقر -"انتخاب اؼبعجم الوسيط لعضويتها ..."، أٌما :] ف خ ب [. مصدر اًنٍػتىخىبى اًطيٌّ ىبىٍتاري بًًو اًنًٍتخابه
ًو كىييداًفعيوا عىٍن مىصاغًبًًو، االٍقًَباعي"  .(4) الشٍَّعبي نػيوَّابان عىٍنوي لًيىتىكىلَّميوا باظبًٍ

اصطبلح يطلق على ؾبموع العمليات الٍب  نتخاب من الٌناحية االصطبلحية على أنٌو"كيعرؼ معجم القانوف اإل
 د ُب القاموس السياسي، كما كر (5)م طبقا للقوانْب اؼبنظمة لبلنتخابات"دبقتضاىا يتم اختيار الناخبْب ؼبن يبثله

                                                 

 .243سياسية للمرأة ُب االسبلـ، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية، دكف سنة، ص عبد اغبميد الشواريب، اغبقوؽ ال( 1)

قات الدكلية، قسم العلـو شايف بن علي شايف جار اهلل " دكر اؼبشاركة السياسية ُب ترقية حقوؽ اإلنساف السياسية ُب اليمن )مذكرة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب العبل( 2)
 .20، ص2006السياسية، جامعة اعبزائر، 

 .09أضبد بنيِب، اؼبرجع السابق، ص( 3)

 أنظر موقع قاموس اؼبعا٘ب، اؼبرجع السابق.( 4)
 .07، ص1999معجم القانوف، ؾبمع اللغة العربية، اؽبيئة العامة لشئوف اؼبطابع األمّبية، القاىرة، ( 5)
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النتخاب "ىو اختيار شخص بْب عدد من اؼبَبشحْب ليكوف نائبا يبثل اعبماعة الٍب ينتمي إليها، ككثّبان ما يطلػق ا
 ، كيقػوؿ جاؾ الرقو(3)أم اقَبع على اسم معٌْب" االقَباع–على االنتخاب اسم

Jacquelargoye  أنٌو" تغّب غبظي للمواطنْب يعربكف من خبللو عن آرائهم  خبصوص االنتخاب
االنتخاب بأنو"  jean Paulcharnayكما عرؼ  .(8)كاختياراهتم السياسية، كىو مصدر للشرعية"

فبارسة حق االختيار على كبو تتسابق فيو اإلدارات اؼبؤىلة لتلك اؼبمارسة"، يتضح من ذلك أف االنتخاب عمل 
 .(1)االختيار ، كىبوؿ من يستوُب شركطو اغبق ُبعي كمشركطصبا

كيضيف الفقو الدستورم لبلنتخابات كصف " السياسي" الذم يعرب فيو الناخبوف عن السيادة الوطنية ك 
ك يتميز عن كل  االنتخاب السياسي يقـو على فكرة اؼبواطنةابات التشريعية ك االستفتاءات، ك يشمل االنتخ

 كىكذا لبلص إٔب القوؿ بأنٌو رغم .(4)الٍب ينعدـ فيها كصف العمومية كاالنتخابات اؼبهنية لر نتخابات األخاإل
التعٌدد ُب تعريف االنتخاب إال أٌف اعبميع يتفق أٌف االنتخاب ىو الوسيلة الوحيدة إلسناد السلطة للشعب ُب 

 . (5)النظاـ الٌديبقراطي
حق االنتخاب ىو  فإف ،رد باعتباره عضوا ُب ىيئة سياسيةإذا كانت اغبقوؽ السياسية ىي الٍب يكسبها الفف

كيشمل اغبق ُب االنتخاب، اغبق ُب ، ُب اؽبيئات السياسية الوظائف سيلة إلسناد السلطة كطريقة لتوٕبو ال
ىو عملية أكاألسلوب  الحق في التصويتف ،اؼبشاركة ُب االستفتاء اغبق ُب  التصويت ك اغبق ُب الَبشح، ك

من ضبط يغبق ا ىذافبارسة  ك ،د يقـو هبا الفر وجبو ؾبموعة ما قرارات على أساس االختيارات الٍبالذم تتخذ دب
فيقصد بو اغبق ُب الَبشح لعضوية اجملالس سواء الربؼباف أك  الحق في الترشحأما ، (6)خبلؿ القواعد القانونية 

نامج انتخايب أماـ اؼبواطنْب مع  ضركرة اجملالس احمللية من خبلؿ التقدـ بطلب الَبشح للجهة اؼبختصة كعرض بر 
االتفاقيات الدكلية على ضركرة معظم  تكدأعليها ُب اؼبَبشح، كقد ظركؼ توفر الشركط القانونية اؼبنصوص 

للنساء أف يتطلب اغبق ُب االقَباع أف تضمن الدكلة  ماك،(7) تكافؤ الفرص بْب الرجل ك اؼبرأة ُب ؾباؿ الَبشح

                                                 

 .129، ص1968اىرة، أضبد عطية الٌلو، القاموس السياسي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، الق (1)

(2) Jacque Largoye, Bastien François, FredericSawiski, sociologie politique, 4eme édition paris, Dalloz, 2002, 
p357. 

(3) Jean Paul charnay, le suffrage politique en France, mouton co, paris, 1965, p24. 
مذكرة ،2008-2003مرأة، كأيره ُب ربقيق التنمية اإلنسانية ُب العآب العريب، دراسة ُب ضوء تقارير التنمية اإلنسانية العاؼبية التمكْب السياسي للزة، ييوسف بن  (4)

، أضبد بنيِب، اؼبرجع السابق أنظر أيضا ،130-129ص،-2010- 2009ماجستّب ُب العلـو السياسية زبصص تنظيمات سياسية كإدارية، جامعة اغباج ػبضر،باتنة،
 .86سابق، صالرجع اؼبىا٘ب سليماف الطعيمات،  .06ص

قات الدكلية، فرع رشادة كديبقراطية، سويقات عبد الرزاؽ، إصبلح النظاـ االنتخايب لَبشيد اغبكم ُب اعبزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب العلـو السياسية كالعبل (5)
 .03ص،6101-6115قسم العلـو السياسية، قسنطينة، السنة اعبامعية،  جامعة منتورم، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،

نسانية جامعة نعيمة كلد عامر، اؼبشاركة السياسية ُب اعبزائر، مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية زبصص التنظيم السياسي كاإلدارم، كلية العلـو اإل (6)
 .28،ص2001اعبزائر،

ف دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية، -دراسة مقارنة-ْب االتفاقيات الدكلية ك الشريعة اإلسبلمية ك التشريع الوضعيخالد مصطفي فهمي، حقوؽ اؼبرأة ب (7)
 .126،ص2007مصر
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 كيقصد، (3)ازكاجهن كبالتإب يبنعن من التعبّب عن آرائهن خبٍ تهبربف على االنتخاب كما ين الٌ أينتخنب ُب سرية ك 
ك تتعدد صور  ،(8)بنعم أك المن عدمها أم طرح موضوع عاـ على الشعب ألخذ رأيو فيو باؼبوافقة  االستفتاء

 .(1)ستورم كسياسي كتشريعياستفتاء د، ينقسم أبفٍب ينظر منها إليو االستفتاء كتقسيماتو حبسب الزاكية ال
 حق تولي الوظائف العامة: -3

ك  ،وظيفةبرة مباشأك االلتحاؽ  يقصد هبذا اغبق توفّب اؼبساكاة ك تكافؤ الفرص بْب صبيع اؼبواطنْب ُب التقدـ
،  االفرادمن شأنو إذابة الفوارؽ بْبامة أك التقدـ ؽبا، ك ىذا عدـ تفضيل طبقة على أخرل ُب شغل الوظيفة الع

ث يضم كذلك كفضبل عن ىذا، يعترب اغبق ُب توٕب الوظائف العامة، مظهر من مظاىر اؼبشاركة السياسية، حي
 Lesؼبظاىر اؼبشاركة السياسية مثل فبارسة التمثيل النيايب االنتخايب ) لخر ؾبموعة من االمباط اإل

mandates electifsناصب اغبكومية )(، ك تقلد اؼبراكز ك اؼبles postes 

governementaux)(4) ،فر فيو الشركط الٍبالوظائف حق مشركع لكل مواطن تتو  كالتعيْب ُب ىذه 
الدكلة على السماح تتطلب أف تعمل الٍب مارسة الديبقراطية ٕب الوظائف العامة دب، كيرتبط حق تو يتطلبها القانوف
توٕب الوظائف  ُب قاغب يعتربك ، (5)فر فيو الشركط اؼبطلوبة أف يرشح نفسو ؽبذه الوظائف العامةلكل مواطن تتو 

علميا ال يثّب   دبا فيها السياسية أصبحت أمران  تفق عليهااؼب لائسمن اؼبالعامة أك اؼبشاركة ُب إدارة الشؤكف العامة 
 .(6)مع اآلخر على أساس تنافسي كنزيو كثّبا من اعبدؿ فحق توٕب الوظائف العامة مضموف لكل فرد بالتساكم

ارسة اغبكم كسيلة من كسائل فب ، حيث تعتربل الوظائف النيابيةعامة اغبق للَبشح لشغكمن بْب الوظائف ال
من الوسائل القانونية ؼبمارسة  وبْب الشعوب كالسلطة السياسية، كىشكل حلقة االتصاؿ حيث يالديبقراطي، 

 .(7)التنافس على السلطة بْب اعبنسْب )رجاؿ كنساء(
كىو ما يعرؼ بػ )اؼبشاركة اغبزبية أك االلتزاـ اغبزيب : حق تأسيس األحزاب واالنخراط فيها –2

L’engagement partisan،)  كالذم يضم ؾبموعة من اؼبظاىر الفرعية كاؼبشاركة السياسية اؼبعارضة
participation politiques ، ال  لقو ال جداؿ ُب أف سلطات الدكلة العامة ربركها ك تؤير عليها

 ذه السلطات، ك لكنها مع ذلك يكوف ؽبا أكرب األير عليها ُب عملها ك اذباىاهتا، تعترب ُب اغبقيقة من أجزاء ى
 

                                                 

 .84،ص2010زائر،أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم ،دار األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعب (1)

 .644،ص2000ماجد راغب اغبلو، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية  (2)

 .13أضبد بنيِب، اؼبرجع السابق، ص (3)

 .47ؿبمد أضبد عبد النعيم ، اؼبرجع السابق، ص (4)

 .386،ص2010ٔب، دار الثقافة للنشر كالتوزبع، عماف، االردف،عركبة جبار اػبزرجي ،القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، الطبعة األك  (5)

 .314، ص8004حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، الطبعة أكال، مكتبة العبيكاف، األردف، صاّب بن عبد اهلل الراجحي، (6)

M. Cherif Bassiouni, «  The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice », 

Transnational Publishers, 1994 ,P 193. (7)  
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 .(3)ىاـ ُب النظاـ السياسي بأكملو السياسية الٍب تلعب دكرا كاىم ىذه القول احملركة األحزاب
، كفيو وأيحابو الذين على ر ، كجند الرجل ك أصالطائفة ك السبلح، صباعة من الناسيعرؼ اغبزب لغة: "الورد اك 

نتماء ك التأليب، ككل قـو تشاكلت قلوهبم ك أعماؽبم فهم أحزاب ك أف ٓب يلقى معا٘ب اعبزء ك القسم ك اإل
 .(8)بعضهم بعضا"

ساسية للحزب حسب رأم الدكتور أضبد بنيِب ىو التعريف الذم ريف الٍب تتضمن كل العناصر األاكمن بْب التع 
عضاء ك احَباـ القوانْب ك النظم القائمة من كرم أك العقائدم بْب األرتباط الفظيم اؽبيكلي ك اإليشمل: "التن

أما الدكتور عبد الغِب بسيو٘ب عبد اهلل فيعرؼ اغبزب بأنو صباعة ، (1)خبلؿ عملية السعي للوصوؿ أب السلطة"
منظمة من االفراد تسعي للوصوؿ للحكم ك فبارسة السلطة بالطرؽ اؼبشركعة لتحقيق مبادئها اؼبتفق 

عرؼ على أنو " صبعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على صبع عدد من اؼبواطنْب حوؿ برنامج كما ي.(4)ليها"ع
دبا ُب ذلك الوصوؿ أب  عيا للمشاركة ُب اغبياة السياسيةكس ،رحبا رٌ سياسي معْب بقصد ربقيق ىدؼ ال يدي 

 .(5)السلطة كفبارستها كذلك بوسائل ديبقراطية كسلمية"

أدكات لبلورة اػبيارات كالبدائل أماـ صانعي القرار كمؤسسات اجملتمع اؼبد٘ب كأطر بوصفها ياسية كاألحزاب الس
لتفعيل اؼبشاركة الشعبية ك أداء دكر مكمل لدكر الدكلة، إذ يبكن تعريف اغبزب على أنو التنظيم السياسي الذم 

ؿ أب  السلطة، كيعترب من أىم متغّبات يسعى دبقتضاه للوصو  -البديل -لو صفة العمومية كالدكاـ كلو برنامج  
، كىو أداة من أدكات التنشئة السياسية ككذا تساىم ساسيةالنظاـ السياسي، كونو يؤدم ؾبموعة من الوظائف األ

 .(6)ُب إعطاء الشرعية للنظاـ اغباكم
اعبديد كتزايد  كوبتل موضوع مشاركة اؼبرأة ُب إنشاء األحزاب السياسية أنبية خاصة، ُب ظل النظاـ العاؼبي

الدعوات لئلصبلح كالديبقراطية، فتأسيس األحزاب كااللبراط فيها ىنا ليس ىدفا حبد ذاتو، بل ىي كسيلة لتمكْب 
كسيلة لتحقيق الديبقراطية ُب أم  حزاب السياسيةاأل كتعد، ُب مؤسسات صنع القراراإلفراد من تبوء مكانتهم 

 . (7)كنساء كربقيق التنمية كاؼبساكاة ؾبتمع، دبا يضمن إطبلؽ طاقات أبنائو رجاال

                                                 

 .47ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق،ص  (1)

 .71،ص1995الفّبكز ابادم، القاموس احمليط، اعبزء االكؿ، الطبعة أكال، دار الكتب العلمية، بّبكت (2)

 .25.أنظر أيضا، سعيد بو شعّب، القانوف الدستورم ك النظم السياسية اؼبقارنة ، اؼبرجع السابق، ص14سابق، صأضبد بنيِب، اؼبرجع ال (3)

 .011،ص0545عبد الغِب بسيو٘ب عبد اهلل ، النظم السياسية ، الداراعبامعية، مصر  (4)

 .145، ص 2002عة الثانية ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائراألمْب شريط،الوجيز ُب القانوف الدستورم ك اؼبؤسسات السياسية اؼبقارنة، الطب (5)

، دفاتر السياسة كالقانوف، عدد -رىانات اؼبشاركة السياسيةكربقيق التنمية-كاغبكم الراشد ، أنظر أيضا غريب ؿبمد، الديبقراطية20نعيمة كلد عامر، اؼبرجع السابق ،ص(  (6)
 .231، ص6100خاص، أفريل 

، 2006-2005ماجستّب، كلية العلـو السياسية، جامعة يوسف بن خدة، اعبزائر، مذكرة الديبقراطية داخل األحزاب اعبزائرية،  الدين، إشكالية تطبيق بن عمّب صباؿ (7)
 .31ص
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 lengagenient)المشاركة المجتمعية  ـأو ما يعرف ب حق المشاركة في الحركة الجمعوية: -2

associatit)(0) ، اؼبوجود بْب  ختبلؼئلل شامل للنشاط اعبمعوم،صعوبة  اهباد تعريف الباحثْب  يرجع
متنوعة كعديدة كتكثر على حسب التطور الديبقراطي  ، كىيكصعوبة اإلحاطة هبا دىاتعد ك ىذه اعبمعيات

كدرجة انفتاح النظاـ، كىدفها األساسي التأيّب ُب القرارات السياسية الٍب سبس مصاغبها كبتإب ىي ال تسعى 
ُب نطاؽ القانوف، كىي سبارس  الفئة الٍب سبثلهاللحصوؿ على السلطة كرباكؿ أف تدافع عن مصاغبها أم مصاّب 

 كيبكن تعريفها بأهنا، ف معْب أك العزكؼ عنور قانو اصدإة اغباكمة من أجل ازباذ قرار أك ى النخبقوة ضغط عل
صفات، ذبمع بعضهم البعض مصلحة أك  تضم ؾبموعة من الناس يتحدكف ُب عد" تلك اعبماعات الٍب ت 

سبة لؤلحزاب السياسية، لسلطة كما ىو اغباؿ بالنل الوصوؿأك  ال يهدفوف أب ربقيق أرباحمصاّب معينة كلكنهم 
بعيدا عن العنف، كتعمل السلطات العامة لضغط اؼبمارس على السلطة كىي تعترب كسائط للعمل اعبماعي كا

عرفت على أهنا" ىي عبارة عن كما ،(8) مةبالتشاكر مع صباعات اؼبصاّب ىذه قبل تبِب أم قرار أك سياسة عا
ية أك ُب أم شكل من أشكاؿ التجمع، كؽبم مصاّب مشَبكة ؾبموعة من الناس ، أك اؼبؤسسات، يتحدكف ُب صبع

يسعوف أب ربقيقها باستعماؿ أنواع ـبتلفة من كسائل الضغط كالتأيّب على السلطة السياسية العامة إلجبارىا على 
 .  (1)االستجابة أب مطالبهم

 :لثالثالفرع ا
 ضمانات حماية الحقوق السياسية .

ياسية أنبية كبّبة ُب عصرنا اغباضر ألف ىذه اغبقوؽ ال يبكن أف تتجزأ عن شكل موضوع ضباية اغبقوؽ الس  
إال بتوفّب ضباية ك اغبريات ك فبارستها ال يكوف كبكرامتو، كالتمتع هبذه اغبقوؽ  سائر اغبقوؽ اؼبتعلقة باإلنساف

كجب   ، لذلكتنتهاكاعرضة لشٌب اإلك إال كانت فاالعَباؼ ك حده هبذه اغبقوؽ ال يكفي  كضمانات كافية،
عَباؼ ديث هبدؼ اإلك ىي الٍب اعتمدهتا أغلب النظم الديبقراطية ُب العصر اغب ،صبلة من الضماناتزباذ إ

كتتعدد الضمانات الٍب ، (4)عتداء عليها من طرؼ السلطةالسياسية كضماف عدـ اإل همحقوق مارسةدبلؤلفراد 
تعرؼ على أهنا " ؾبموعة القواعد عض إٔب حد كبّب، ك كتتداخل ىذه الضمانات مع بعضها الب، التشريعات تكفلها

حَباـ الواجب غبقوؽ اإلنساف"، ك ىي من أجل كفالة اإل -أساسا  -عاهتا ك اؼببادئ القانونية الٍب يلـز مراأ
تصنف إٔب ضمانات قانونية كأخرل سياسية، كبدكف ىذه الضمانات تصّب اغبقوؽ كاغبريات اؼبقررة لؤلفراد ؾبرد 

 .(5)نصوص نظرية ليس إال تعهدات أك
                                                 

 .47ص ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق، (1)

 .33،32صنعيمة كلد عامر، اؼبرجع السابق ، (2)

 .271ص لقانوف الدستورم ك اؼبؤسسات السياسية اؼبقارنة، اؼبرجع السابق،الوجيز ُب ا األمْب شريط، (3)

،اؼبرجع السابق،ص (4)  .831عيسى بّـب

عة اغباج ، أطركحة دكتوراه ُب العلـو القانونية ، كلية اغبقوؽ جام-دراسة بعض اغبقوؽ السياسية -نادية خلفة، آليات ضباية حقوؽ اإلنساف ُب اؼبنظومة القانونية اعبزائرية  (5)
 .87،ص8030-8009 -باتنة -ػبضر
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ضمانات حقوؽ اإلنساف على اؼبستول الوطِب كالدكٕب، عند ؼبواقف كالرؤل الٍب عاعبت موضوع لقد اختلفت ا
أساتذة النظم القانونية كالسياسية، كذلك حسب تغليب اعبانب القانو٘ب على السياسي أك العكس، ك رغم ذلك 

 .فرعوؼ نطرؽ اليها من خبلؿ ىذا السفإنو توجد عدة ضمانات موحدة بينهم، كالٍب 
 )أكال(،كلضمانات القانونيةانو يبكن تقسيمها إٔب، أف ىذه الضمانات ىي عملية متكاملة نرل أ كمن منطلق

 ألنبية مبدأ اؼبساكاة الذم ىو ضمانة سياسية ،سع ُب تناكؿ تقرير مبدأ اؼبساكاة، مع تو )يانيا(الضمانات السياسية
الذم سوؼ يرجع  ك يشكل عنصر ىاـ ُب ىذه الدراسةكمن جهة يانية ، ريات العامةمن ضمانات اغبقوؽ كاغب

 للحديث عنو ُب العديد من ؿباكرىا. 
 الضمانات القانونية لحماية الحقوق  السياسية.أوال:

 نظرا للخاصة الٍب تتحلى هبا اغبقوؽ السياسية لكوهنا أسبق اغبريات الٍب اىتم هبا اإلنساف، فقد أصبحت ؽبذه
 .(3)فاغبريات سبارس ضمن دائرة القانوف اغبقوؽ مصادر متنوعة تسمو حٌب على القوانْب العادية

ده كالٍب تشكل كالضمانات القانونية ىي ؾبموعة القواعد الدستورية اؼبستمدة من تراث الشعب كأعرافو كتقالي
 .(8)ستها ؼببدأ القوة السياسيةكبرافات احملتملة للسلطة عن غاياهتا األساسية ُب فبار سدا منيعا أماـ اإل

الدستور حجر الزاكية يعترب ك  ،كؿ ضمانة ىامة للحقوؽ كاغبريات السياسية ىي تقرير ىذه اغبقوؽ ُب الدساتّبأ
 فمن اؼبؤكد أف ،ُب بناء صرح اغبريات كاغبقوؽ للمواطنْب، ك الٍب من دكف كجود دستور ال يبات كال ضمانات ؽبا

 تلك اغبقوؽ بْب كبالتإب اؼبساكاة ُب، للجميعغبقوؽ كاغبريات لكل ا لضمانة كاغبمايةاالقواعد الدستورية  تكفل
تتم دراسة الضمانات القانونية من خبلؿ تقرير الضمانات اؼبنصوص عليها ُب ، لذلك سالرجاؿ كالنساء

 .(1)الدساتّب
 :تقرير مبدأ خضوع الدولة للقانون)مبدأ الشرعية و مشروعية(.0

بطريق  يكوف فيهاالسلطة  ، كتداكؿللقانوف حباكمها كؿبكوميها الدكلة زبضعأف  ُب دكلةالية مبدأ شرع تمثلي
ألنساف ك ظبة الدكلة القانونية، كيعترب ىذا اؼببدأ ُب قمة الضمانات األساسية غبقوؽ ا وكىك قانونية شرعية 
الدكلة للقانوف ىو أف زبضع كافة  وعضوبتوم باقي اؼببادئ األخرل الٍب تعزز دكلة القانوف، كنعِب خبك ، حرياتو

بذلك  يصبح القانوف ك عية أـ تنفيذية أك قضائية، أكانت ىذه السلطات تشري السلطات بالدكلة للقانوف سواءن 
قاعدة قانونية لقواعد قانونية  فهو يعِب أف زبضع كل أما مبدأ المشروعية: دبثابة اغبكم بْب السلطة ك األفراد.

بطاؿ بسبب ذباكز حد ك بالتإب عرضة لئل ،امة هبا تكوف معيبة بعدـ الشرعيةتقيد السلطة العلوىا رتبة، فإذا ٓب تعت
القوانْب، ك بذلك وبافظ عليها دبوجب  وية غبماية اغبريات كوف اغبريةالسلطة، ك يعترب مبدأ اؼبشركعية ضمانة حي

                                                 

 .167سابق، صالرجع اؼبحسِب قمر:  (1)

 .88نادية خلفة،  اؼبرجع السابق،ص (2)

 88،صنفسو اؼبرجع نادية خلفة، (3)
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كضع أم قيد عليها إال دبوجب نص نساف كاغبريات العامة ُب ضبى القانوف، كحظر يعِب اؼببدأ، كضع حقوؽ اإل
 .(3)قانو٘ب

 :تقرير مبدأ الفصل بين السلطات.3
إف مبدأ الفصل بْب السلطات يعد من ضمانات قياـ دكلة القانوف كقد استخدـ ىذا اؼببدأ ُب الكفاح ضد 

رة اغباكم اؼبطلق كظهر على لساف أفبلطوف كأرسطو كجوف لوؾ ٍب مونتسكيو، كأف األنظمة أصبحت ترل ضرك 
ة، بدأ ديبقراطياؼب من أىمبدأ كيعترب ىذا اؼب باألخذ بو كأنو يشكل بالتإب ضمانة للحريات كاغبقوؽ السياسية.

، ك يَبتب عليو قياـ دكلة القانوف الٍب تتميز بتخصيص جهة ستبداد هباكوبد من اإل ال يسمح بَبكيز السلطةحيث 
أك التجاكز ُب السلطة، كغالبا ما ك للقضاء، فبا يبنع التعسف ألو  مستقلة لكل من سلطة تنفيذ القانوف أك اؼبشرعة

 .(8)يتم توزيع ىذه السلطات دبوجب نصوص دستورية
 :تقرير مبدأ استقاللية القضاء.2

إف استقبللية أم سلطة تضمن ؽبا سيادهتا كتبعدىا عن التبعية ألم مصدر آخر هبعل قرارىا حران، كمن ىنا 
الضمانات القانونية األساسية ك اؼبهمة غبريات االنساف كحقوقو، كالسلطة القضائية يعترب استقبللية القضاء من 

ىي ميزاف العدالة ك ىي السلطة اؼبؤىلة كاؼبخولة بالفصل ُب النزاعات بْب الناس، كبْب الناس كالدكلة ، كنظر 
ة من مبادئ تضماف لؤلنبية الٍب ربتلها سلطة القضاء، فقد ك ضعت األمم اؼبتحدة أعبلنا يشتمل على صبل

، كطلبت من الدكؿ األعضاء إدخاؿ 3985ديسمرب سنة  31استقبللية القضاء أقرهتا اعبمعية العامة بتاريخ 
 . (1)ىذه اؼببادئ ضمن تشريعاهتا إذا ٓب تكن موجودة

 : تقرير كفالة حق التقاضي.2
بق بالقضاء، كالعدؿ يتحقق كانت اغبقوؽ ربفظ بالقضاء، كاغبريات تصاف بالقضاء، كنصوص القانوف تطا ذإ

لك فقد ذمن أجل  ،ألكضاع كاؼبعامبلت يكوف بالقضاءبالقضاء، كعمارة اجملتمع تكوف بالقضاء، كاستقرار ا
أقراإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف حق التقاضي ُب اؼبادة الثامنة منو:" لكل شخص اغبق ُب أف يلجأ إٔب احملاكم 

تداء على اغبقوؽ األساسية الٍب يبنحها القانوف". أقر إٔب جانبها مبدأ استقبلؿ الوطنية إلنصافو ُب أعماؿ فيها اع
القضاء ُب نص اؼبادة العاشرة منو بقوؽبا:" لكل إنساف اغبق على قدـ اؼبساكاة التامة مع اآلخرين ُب أف تنظر 

 .(4) قضيتو أماـ ؿبكمة مستقلة نزيهة نظرا عادال"
 

                                                 

 .121،ص2001ؿبمد سعيد ؾبذكب ، اغبريات العامة ك حقوؽ اإلنساف ، جركس برس للطباعة، طرابلس لبناف (1)

 .84باس كعلي علياف ؿبمد ابو زيد،اؼبرجع السابق،صعلي ؿبمد صاّب الد (2)

، اؼبرجع السابق، ص عيسى (3)  .868بّـب

، أنظر أيضا غاٖب غبسن، اغبماية الدستورية للحقوؽ السياسية 11،ص2008عمار بوضياؼ، القضاء اإلدارم ُب اعبزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر كالتوزيع اعبزائر، (4)
 .41،ص 2012،2014جامعة اعبزائر،  -بن عكنوف - ُب اغبقوؽ فرع الدكلة كاؼبؤسسات العمومية، كلية اغبقوؽللمرأة، مذكرة ماجستّب
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 : تقرير مبدأ الرقابة.5
ا عن أنواع الرقابة اؼبختلفة كمبدأ قانو٘ب داخلي، ألهنا تشكل إحدل الضمانات األساسية كاؼبهمة أف حديثن

صيانة اغبريات ك  ىا الدكلة غبماية حقوؽ االفراد،اغبماية حقوؽ اإلنساف، كىي تعترب كذلك آلية إجرائية تتبن
فمن الواجب تأمْب  ،ة عملية حبد ذاتور ال يكفي كضمانؾبرد صياغتها ك إعبلهنا ُب الدستو ، ك الفردية ك العامة

 .(3)الرقابة تقرير مبدأ ترسيم جزاء عن كل خرؽ ؽبذه اغبريات ك اغبقوؽ، ك تأمْب ذلك يكوف عن طريق
غبقوؽ اإلنساف كحرياتو، صورا عديدة كمنها ية، باعتباره ضمانة تأخذ ـبالفة السلطات العامة ؼببدأ اؼبشركع

ة التنفيذية على أحكاـ الدستور، كالذم يعد القيد األكؿ على السلطات خركج السلطة التشريعية أك السلط
كضباية غبقوؽ االفراد، كجب توفّب آلية إجرائية فعالة غبماية ىذه ى ظبو الوييقة الدستورية كعملها ،كحفاظا عل

ة حقوؽ ايوجود نظاـ رقايب يضمن ذبسيد كتطبيق فكرة دكلة القانوف كضبكذلك ب ، ة دستوريناغبقوؽ اؼبقرر 
، كحٍب يكوف نظاـ رقايب فعاؿ هبب أف تتنوع كسائل الرقابة على النشاط العاـ ُب الدكلة من افكحريات اإلنس

فبا  ان نطبلقإ ،(8)عملية الرقابة االقتصاديةك ظبية، عملية الرقابة اإلدارية، عملية الرقابة السياسية، أب الرقابة الشعبية الر 
تعترب السلطة التشريعية، اؼبعرب اغبقيقي ُب  ، حيثلى أعماؿ السلطة التشريعيةالتعرض أب الرقابة ع تقدـ يبكن

إذا النظم الديبقراطية عن إرادة الشعب، ألهنا تكوف حبسب األصل شديدة اغبرص على ضباية اؼبواطنْب كحرياهتم، ك 
ا منها على مبدأ خركج، فيعترب ذلك اـ الدستورأحككضعت تشريعات تؤير سلبا على حقوؽ اإلنساف ك ك اكبرفت 

رقابة القضاء  كتلعب .(4)كاعتربت التشريعات الصادرة غّب مشركعة ككجب اغبكم بعدـ دستوريتها ،(1)اؼبشركعية
، كىذا ما يعرؼ (5)ضباية اغبقوؽ السياسية ، دبا فيهاُب ضباية القيم الديبقراطية دكر ىاـعلى دستورية القوانْب 

العدالة الدستورية ليست سول كاحدة من أنواع متعددة ٔب أف إ ىنا االشارة هببك  ،بالرقابة على دستورية القوانْب
 .(6)فراد كمن بينها الدكر الذم يلعبو القضاء العادم أك القضاء اإلدارممن العدالة الٍب تعمل على ضباية حقوؽ األ

مانات ُب ىذا الصنف من الضيتمثل ك  نوع أساسي من أنواع النظاـ الرقايب ُب الدكلة، كىيالرقابة الربؼبانية أما 
كيقصد  ، دبختلف الوسائل القانونية الٍب سبتلكها ُب ؿباسبة السلطة التنفيذية على أعماؽبا،رقابة السلطة التشريعية

 ختصاصات اؼبخولة ؽبا ُب الدستور،سلطة التنفيذية من حيث أداءىا لئلىنا برقابة الربؼباف لل

                                                 

، نفس اؼبرجع، ص (1)  .278عيسى بّـب

لبلتصاؿ كاإلشهار، اعبزائر،  عمار عوابدم، عملية الرقابةالربؼبانية كدكرىا ُب الدفاع على حقوؽ اؼبواطن، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد األكؿ، اؼبؤسسة الوطنية (2)
 .49،ص2002ديسمرب

، أطركحة دكتوراه ُب العلـو القانونية ، كلية اغبقوؽ جامعة اغباج -دراسة بعض اغبقوؽ السياسية -نادية خلفة، آليات ضباية حقوؽ اإلنساف ُب اؼبنظومة القانونية اعبزائرية  (3)
 .09،ص8030-8009 -باتنة -ػبضر

 .306،ص2001، النظم السياسية ُب القانوف الدستورم، الطبعة األكٔب، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف علواف عبد الكرٙب (4)

، أنظر أيضا األمْب شريط،الوجيز ُب القانوف 326، ص1961، اؼبطبعة العاؼبية، القاىرة، الطبعة األكؿ أزمة اغبريات ُب اؼبعسكرين الشرقي كالغريب، ،ؿبمد عصفور (5)
 .145،144دستورم ك اؼبؤسسات السياسية اؼبقارنة، اؼبرجع السابق، ص ال

 .297أمْب عاطف صليبا، اؼبرجع السابق، ص (6)
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تعد ُب النظرية الدستورية عبارة عن فبارسة الشعب لسلطة الرقابة عن كما ،كىي رقابة مرتبة ؼبسؤكلية اغبكومة 
بعض الشركط األساسية ك الٍب  كلتحقيق ذلك هبب توفر ،(3)طريق فبثليو، كىي من أسباب قباح اغبكم كرشادتو

يفرض  عاجملتمسبثيل مكونات ك  ،أف يكوف الربؼباف سبثيليا لكل مكونات األمة الٍب تنتخبو بكل حرية، من بينها
  .(8)أيضا حضورا قويا للمرأة

األسس كالضوابط الٍب يتعْب دبوجبها على تضع التشريعات  ، فإذا كانتكأخّبا الرقابة على أعماؿ اإلدارة
د أساليب ك كسائل فبارسة األفراد حقوقهم انطبلقا تحدفاإلدارة ، أما األفراد فبارسة حقوقهم كحرياهتم ُب إطارىا

منعها أك ُب ربديدىا  أما ُب حالة ،كن اؼبمارسات اإلدارية قد سبيل أحيانا إٔب ذباكز سلطتهامن مبدأ اؼبشركعية، ل
، كاؼبقصود ىنا (1)غبقوؽ األفراد، كلعل أقبع كسيلة ك أكثرىا فعالية لرقابة أعماؿ اإلدارة، ىي الرقابة القضائية 

ىا الدكؿ حسب توزيع افراد، ك الٍب تتبنات األلٍب يبكن أف سبس حقوؽ كحريالرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة اب
 .   (4)اختصاصات القضاء فيها

 ؟ السياسية حقوؽلكإذا كانت ىذه الضمانات القانونية، فما ىي الضمانات السياسية ل
 

 الضمانات السياسية لحماية الحقوق السياسية. :اثاني
الضركرية ؼبمارسة اغبقوؽ كاغبريات، طاؼبا أف  تعترب الضمانات السياسية من بْب أىم اؼبعايّب لتحديد اؼبساحة

، كربظى اغبقوؽ السياسية لنظاـاإلنساف حباجة دائما جملتمع منظم، كإذا ما عدنا لغاية السياسية قبدىا تأمْب ىذا ا
ىتماـ على كجو التحديد برقابة الرأم العاـ ألف ىذا د السياسي إذ تتجلى مظاىر ىذا اإلباىتماـ كبّب على الصعي

، لذلك (5)خّب يضمن توازف اغبكم كاعتدالو كىو ما هبعل السلطات ربرص على التزاـ أحكاـ الدستور كالقانوفاأل
 دكلة القانوف، كىي للضمانات السياسية ٔب ىذه الضمانات مع الَبكيز على اؼببادئ الرئيسيةإيتم التطرؽ س
التعددية ب السماح، ك بْب األفراد اؼبستول الداخليبدأ اؼبساكاة تكريس مركازىا من أىم  ، كالٍب تعتربالديبقراطيةك 

 .الدكلية على اؼبستول الدكٕب فاغبقوؽ السياسية تضمنها اؼبواييق، أما سياسية""األحزاب ال
 
 
 
 

                                                 

 .110،أنظر أيضا حسْب قادرم، اؼبرجع السابق، ص12نادية خلفة، اؼبرجع السابق ، ص (1)

 الدكلية، فرع كالعبلقات السياسية العلـو ُب ماجستّب اإلنساف"، مذكرة حقوؽ كضباية لَبقية ستشاريةاال الوطنية حالة" اللجنة باعبزائر دراسة اإلنساف حقوؽ عزكز،ترقية غريب (2)
 .126،ص2006-2005الدكلية،  كالعبلقات السياسية العلـو كاإلعبلـ، قسم السياسية العلـو ، كلية-اعبزائر – خدة بن يوسف بن كاإلدارم، جامعة السياسي التنظيم

 .14س اؼبرجع ، صنادية خلفة، نف (3)

، اؼبرجع السابق، ص (4)  .283عيسى بّـب

 .122سابق، صال رجع،اؼبحسِب قمر (5)
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  .: دولة القانون0
، حيث تتقيد (3)اؼبقصود بدكلة القانوف، ىي الدكلة الٍب ىبضع فيها اغبكاـ كاحملكوموف على السواء للقانوف

اعبميع  فيها وبَـب حيث قانوف،المح اؼبساس هبا، كىذ ىو ما يبيز دكلة دببادئ كقيم ال يس اتالسلط لك  ىذه
كيعترب ىذا اؼببدأ ُب قمة الضمانات األساسية غبقوؽ اإلنساف ك حرياتو، حيث يصبح القانوف . (8)سيادة القانوف

حدىا ال تشكل ضمانة هنائية حٌب كلو جاءت ُب و ، غّب أف القواعد القانونية لثابة اغبكم بْب السلطة ك األفراددب
نصوص دستورية، ألف النص الدستورم ضركرم للحرية كال غُب عنو إال أف ؾبرد كجوده ال يكفي ُب حد ذاتو 
لتحقيق حرية الناس،" إذ يتعْب أف تتحقق سيادة القانوف كاقعان كفعبلن"، ك يكوف ذلك باحَبامو، كعليو تصبح 

 .(1)رتكزات األساسية الٍب تقـو عليها دكلة القانوفسيادة القانوف من اؼب
نساف ىي أحد الركائز الٍب ترتكز لة حقوؽ اإلأة اغبكم الديبقراطي ك مسف مقومات دكلة القانوف كسياسإ

تعطي ضمانات ، ك كاجبها أف كالعمل على تعزيزىا، احَبامها للحقوؽ كاغبريات عليها دكلة القانوف بتقديسها ك
، كلذلك فإنو يفَبض ُب دكلة القانوف حٌب ربمي اغبريات العامة أف تتمثل ُب (4) غبريات ك ضبايتهااكل   لكفالة 

 .(5)نظاـ حكم وبَـب ىذه اغبريات كيكوف فيو االنساف موضع احَباـ
 : الديمقراطية.3

يق من اؼبعركؼ أف الديبقراطية ىي نظاـ سياسي ينطوم على حق اإلنساف ُب اؼبشاركة ُب السلطة عن طر 
كامل ح باف يكوف لو دكرا ُب تسلم السلطة ك فبارستها، فإف الديبقراطية نظاـ متعن طريق الَبش، أك فبثليو ياراخت

فالديبقراطية العمود الفقرم لكافة حقوؽ اإلنساف، فبل حقوؽ إنساف بدكف ديبقراطية، ك العكس  غبقوؽ اإلنساف،
ف العامة ُب لتفكّب كالتعبّب عن كل اآلراء حوؿ تسيّب الشؤك عَباؼ حبرية ااإلىي قراطية كالديب  .(6)صحيح أيضا

تعِب ك  .(7)متيازات معينة للبعض على اآلخرإاة كل اآلراء ك كجهات النظر دكف ؼ دبساك عَب تاجملتمع،كما أهنا 
تعتمد فراد،كما أهنا األاؼبساكاة بْب كل أفراد الشعب ُب اغبقوؽ ك الواجبات كعدـ التمييز بْب الديبقراطية بذلك 

 .(8)لو ية النابعة من اغبرية الٍب توفرليات السياسؤك ة الشعب كاستعداده للقياـ باؼبسعلى قدر 
 

                                                 

، اؼبرجع السابق، ص (1)  284عيسى بّـب

 .197،ص2012أضبد قوراية، يقافة الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر (2)

، نفس اؼبرجع، ص (3)  .217عيسى بّـب

 .197قوراية، اؼبرجع السابق،ص أضبد (4)

، نفس اؼبرجع ، ص  (5)  .218عيسى بّـب

 .296عركبة جبار اػبزرجي، اؼبرجع السايق،ص (6)

 .180األمْب شريط ، الوجيز ُب القانوف الدستورم ك اؼبؤسسات السياسية اؼبقارنة ، اؼبرجع السابق،ص (7)

 .66،ص2008األكٔب، العلم كاإليباف للنشر كالتوزيع،إسكندرية صفاء سيد اعبميل، الَببية السياسية للمرأة، الطبعة (8)
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على مشاركة كل أفراد الشعب رية ُب العبلقات السياسية، ك أساس على اغبالديبقراطية كنظاـ ُب اغبكم  تقـوك 
ارسة الفرد غبقوقو ال تأخذ معُب ملموسان إذا ، فممُب فَبات دكرية ؿبددة ار فبثليهم بواسطة االنتخاب اغبرُب اختي

ذىاف كُب صبيع جوانب اغبياة، لذلك هبب أف تكوف اؼببادئ الديبقراطية راسخة يتغلغل مفهـو الديبقراطية ُب األ ٓب
بنا ئ الديبقراطية كلما اقَب كلما اقَبابنا من تكريس مبادفُب اغبكاـ، كُب الشعب نفسو الذم ىو مصدر السلطة، 

 .(3)موازية لضمانة اغبريات كاغبقوؽبدرجة 
 : تكريس مبدأ المساواة.2

إف تقرير فكرة اؼبساكاة ُب ؾباؿ اغبقوؽ السياسية، ىو اؼبساكاة القانونية بْب صبيع األفراد ُب التمتع باغبقوؽ 
اكاة تعد كاؼبس نتخاب كالَبشح، كحق توٕب الوظائف العامة،سبيز أك تفرقة كالسيما ُب حق اإل السياسية، دكف أم

يعد مبدأ اؼبساكاة ضمانة قانونية، كركيزة تكفل التوازف غبماية اغبقوؽ ك  الذم يبُب عليو كافة اغبقوؽ، األساس
ال  ، كدبا أنوبْب االفراد تكريس مبدأ اؼبساكاة من أىم الضمانات للحقوؽ ك اغبريات عتربكي .(8)كاغبريات السياسية

 .، ك فبيزاهتاكجب ربديد مفهـو اؼبساكاة ، لذلكمفهومو كفبيزاتو القانونية تبْب يبكن اغبديث عن مبدأ اؼبساكاة دكف
يعترب مبدأ اؼبساكاة اؼببدأ  الدستورم األساسي الذم تستند إليو صبيع اغبقوؽ ك  مفهوم مبدأ المساواة:-أ

يقتصر ىدؼ  ، كالاغبريات ُب الوقت اغباضر، كالذم يتصدر صبيع إعبلنات اغبقوؽ العاؼبٌية ك اؼبواييق الدستورية
، كإمٌبا يهدؼ إٔب ربقيق سبتع كل األفراد باغبقوؽ  مٌييز بْب األفرادإقرار مبدأ اؼبساكاة على إزٌالة كٌل مظاىر الت

كاغبريات على قدـ اؼبساكاة فعليا، كبالتإب توسيع دائرة اؼبشاركة، من خبلؿ سبكْب صبيع فئات اجملتمع دكف سبييز أيان 
ؼببدأ الديبقراطي دبثابة الركح من اعبسد كبدكهنا ينتفي معُب الديبقراطية بدأ اؼبساكاة بالنسبة م ك يعترب، كاف سببو

، كاؼببلحظ أف معظم اعبدؿ القانو٘ب ُب العدالة يدكر حوؿ داللة " اؼبساكاة" فاؼبساكاة تقضي من جهة أكٔب كينهار
هم على كبو يتناسب مع االختبلفات اؼبوجودة باف تعامل األفراد اؼبتساكين بالتساكم، كما تقضي باف نتعامل مع

 .مساكاةللتعريف ربديد  يقتضي ُب ضماف اغبقوؽ ك اغبريات السياسية  كالبحث عن دكر اؼبساكاة ،(1)بينهم
ساكاه: مايلو،  مساكاة: – قاموس اؼبعا٘ب إٔب أٌف اؼبساكاة ُب اللغة، مشتقة من الفعل ساكل حيث يعرفها

، أك بينهما : جعلهما يتعادالف، ساكاه أك بو : بلغ قدره، كيقاؿ: ًإرىادىةي الشٍَّعًب ًىيى أىٍف بو، بالشيء عادلو، ساكاه
يًع األىفٍػرىاًد ، ميسىاكىاةن ُب اغبيقيوًؽ كىالوىاًجبىاتً  تػىعيمَّ اٍلميسىاكىاةي بػىٍْبى صبًى

(4). 

                                                 

، اؼبرجع السابق، ص (1)  .219عيسى بّـب

، 2012(، نوفمرب 08دد الثامن )مسراٌب سليمة، اؼبرأة اعبزائرم كحق الَبشح ُب اجملالس اؼبنتخبة بْب االعَباؼ القانو٘ب كؿبدكدية اؼبمارسة، ؾبلة اؼبفكر، بسكرة، الع (2)
 .194ص

 .306،ص8009أما٘ب غازم جرار، االذباىات الفكرية غبقوؽ اإلنساف كحرياتو العامة، الطبعة األكٔب، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف  (3)

 قاموس اؼبعا٘ب، اؼبرجع السابق.أنظر موقع  (4)
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ز بْب إنساف كآخر أك مواطن كيعرؼ معجم القانوف اؼبساكاة اصطبلحا بأهٌنا" إصبلح يقصد بو عدـ التمٌيي
ميع جتماعي، فضبل عن سبتع اعبقتصادم أك اإلك اؼبذىب أك العقيدة أك الوضع اإلكأخر بسبب اعبنس أك اللوف أ
 .(3)لتزامهم بالواجبات العامة بدكف أم تفرقة"إباغبقوؽ كاغبريات العامة مع 

ألشخاص ُب اغبقوؽ ك الواجبات ألم سبب كاف، ك اؼبساكاة بوجو عاـ تعِب عدـ التفرقة ك انتفاء التمايز بْب ا
ك اؼبساكاة ىي أساس ك مرتكز ؼبختلف اغبريات ك اغبقوؽ، فحرية الرأم مثبل تقضي تطبيق قاعدة قانونية تضمن 
ىذه اغبرية ك تطبق على صبيع أفراد اجملتمع دكف تفرقة، كبغّب اؼبساكاة ُب تطبيق ىذه القاعدة ال يبكن القوؿ بأف 

 .(8)مبا ىي الٍب تكفل حرية الرأم للجميعإح ىنا اؼبساكاة مقركنة حبرية، ك مكفولة للجميع فتصب حرية الرأم
كالتحديد،  ستعباد،مييز القائم على نفي اإل" اؼبساكاة السياسية" عادة ُب ضوء مبدأ عدـ التٌ تعرؼكما 

جتماعي. فاؼبساكاة ُب اغبقوؽ اإلاللغة، ك الدين أك األصل اللوف، ك ك كالتفضيل القائم على اعتبارات، كاعبنس، 
نتخابات العامة، كمن ؼبرأة ُب التصويت كالَبشيح ُب اإلعَباؼ حبق ا الرجل ك اؼبرأة، مثبل تقتضي اإلالسياسية بْب

كأقصى ما  ،ة مطلقة بْب األفراد ُب أم ؾبتمعبْب أنو ال يبكن ربقيق مساكا، (1)ٍب حقها ُب شغل الوظائف العامة
ىو ربقيق مساكاة عامة نسبية بْب األفراد أك اغباالت، ذلك أف األفراد كما يكشف الواقع ليسوا  يبكن التطلع إليو

متساكين ُب حاجاهتم، أك قدراهتم كطاقاهتم العقلية كالعملية، األمر الذم ينفي إمكانية أف تكوف اؼبساكاة اؼبطلقة 
 .(4)بينهم ُب أمران ما

 مميزات مبدأ المساواة: -8
 ساكاة بأنو يوصف بعدة أكصاؼ لكل منها معُب معْب.يتميز مبدأ اؼب

كيتضمن مبدأ ، كاؼبساكاة الفعلية من ناحية أخرلاؼبساكاة اؼبطلقة كاؼبساكاة النسبية من ناحية كاؼبساكاة القانونية 
 منها: فبيزاتاؼبساكاة عدة 

 ء العامة.اؼبساكاة أماـ القانوف ،اؼبساكاة أماـ القضاء، اؼبساكاة ُب التكاليف كاألعبا
 L'éyalitéabseluet l'égalité relativeالمساواة المطلقة والمساواة النسبية: -أ

إذا كاف األصل أٌف اؼبساكاة هبب أٌف تتميز بالعمومية اؼبطلقة، حبيث يطبق القانوف على اعبميع دكف اختبلؼ، 
كىذا يعِب أٌف  اؼبساكاة ال تكوف إال نسبية،اؼبطلقة، كعليو فإٌف  إال أٌف الواقع العملي ال يسمح بتحقيق ىذه اؼبساكاة

 إذ يعترب خرقان ؼببدأ اؼبساكاة إذ سبت معاملة األفراد، وجودين ُب مراكز قانونية فبايلةاؼبساكاة تتحقق بالنسبة لؤلفراد اؼب

                                                 

 .26معجم القانوف، اؼبرجع السابق، ص (1)

، اؼبرجع السابق، ص (2)  .241عيسى بّـب

 .242ـ، نفس اؼبرجع، صعيسى بّب  (3)

 .309غازم جرار، اؼبرجع السابق ،ص أما٘ب (4)
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ذكم اؼبراكز اؼبختلفة معاملة متساكية أك العكس إذا ًب التعامل بطرؽ ـبتلفة مع األفراد ذكم اؼبراكز  
 .(3)ؼبتساكيةا

كقد حكم ؾبلس الدكلة الفرنسي بأف اؼبساكاة تعِب توحيد اؼبعاملة بالنسبة للمراكز اؼبتمايلة كاختبلفها بشأف 
 اؼبراكز اؼبختلفة.

L'égalité consiste à régler semblablement les situations 

semblables et différemment les situations différentes (8)  . 

اجمللس ىذا اؼبعُب عند اغبكم بأف قاعدة اؼبساكاة ُب معاملة ـبتلف اؼبنتفعْب ال سبنع التفرقة بْب فئات  كقد أكد
 –بعكس اؼبساكاة اؼبطلقة  –كعلى ىذا األساس فإف اؼبساكاة النسبية ، يوجدكف ُب مراكز ـبتلفة نخاص الذياألش

 تعمل على ضبايتها كذلك.ال ربَـب االختبلفات ُب القدرات كاؼبراكز الشخصية فقط، بل 
كسيكوف ىناؾ خرؽ ؼببدأ اؼبساكاة إذا ما سبت معاملة األشخاص الذين يقفوف ُب مراكز قانونية ـبتلفة معاملة 

كبذلك فإنو ال يعد إخبلؿ دببدأ ، ز قانونية متساكية بطريقة ـبتلفةيتم التعامل مع من وبتلوف مراك متساكية، أك ؼبا
العامة أف يشغل فرد معْب كظيفة ؿبددة دكف آخر تقدـ لشغلها، إذا توافرت ُب األكؿ اؼبساكاة ُب توٕب الوظائف 

كىكذا فإف القانوف ال يبكن أف يكوف كاحد  .(1)الشركط القانونية اؼبطلوبة لشغل ىذه الوظيفة كٓب تتوافر ُب الثا٘ب
كط كاؼبواصفات اؼبطلوبة للتمتع حبق ُب مواجهة األفراد ُب الدكلة كإمبا يكوف كذلك بالنسبة ؼبن تتوافر فيهم الشر 

ن من اغبقوؽ العامة، أك للتحمل بعبء من األعباء العامة، أم أف القانوف يتوحد فقط بصدد األفراد الذي
كتنتهي من ذلك إٔب أنو توجد استحالة مطلقة ُب أف تكوف ىناؾ مساكاة مطلقة ، يتحملوف مراكز قانونية متمايلة

 .(4)اكاة عامة عمومية نسبية فقطمس –ُب اغبقيقة  –كإمبا ىي 
 L'égalité juridique et l'égalité de faitالمساواة القانونية والمساواة الفعلية: -ب

فيها عليهم أك العقاب الذم تعِب اؼبساكاة القانونية أف يكوف صبيع األفراد سواء بالنسبة للحماية القانونية الٍب تض
 أساسيْب:بطابعْب  كتتميز ىذه اؼبساكاة، تفرضو

 أكؽبما الطابع القانو٘ب ؽبذه اؼبساكاة. -
كيانيهما أهنا مساكاة سلبية، دبعُب أنو يكفي أف سبتنع الدكلة عن كضع أية تفرقة قانونية بْب اؼبواطنْب لكي  -

 يصبحوا متساكيْب.

                                                 

 .195مسراٌب سليمة، اؼبرجع السابق، ص (1)

(2) L.E19 octobre 1963. Syndicate des médecins Electre Radiolistes Rec. P422. 
، 2009ّب الدستورم للحريات كاغبقوؽ، طاكسيج كـو للدراسات كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، الطاىر بن خرؼ اهلل: مدخل إٔب اغبريات كحقوؽ اإلنساف، اعبزء الثا٘ب، التعب (3)

 .05ص
 .10الطاىر بن خرؼ اهلل: نفس اؼبرجع، ص (4)
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علية، أم  الَبكيز على كلقد انتقل الفكر الدستورم من تبِب مفهـو اؼبساكاة القانونية، أب اؼبساكاة اؼبوضوعية الف
عتبار يف موضوعي للمساكاة بأخذ بعْب اإلمفهـو التمايل بْب األشخاص الذين يواجهوف ظركفا متشاهبة أب تعر 

 .(3)ختبلؼ كالتمييزالتنوع كاإل
 

 .: التعددية الحزبية كضمان للحقوق السياسية2
ألحزاب بدكلة القانوف كما يَبتب عن رتباط ىذه اياسية ضمانة السيما حْب تعددىا إلتعترب كجود أحزاب س

حيث تعد األحزاب السياسية حسب تعريف جوف بونوا ، ذلك من مظاىر اغبريات العامة كخاصة السياسية منها
John Benoit ض األفكار السياسية كيعملوف على بأنو " كل ذبمع من األشخاص الذين يؤمنوف ببع

ن اؼبواطنْب حوؽبا كالسعي للوصوؿ إٔب السلطة، أك على األقل نتصارىا كربقيقها كذلك جبمع أكرب عدد فبكن مإ
 .(8)التأيّب على قرارات السلطة اغباكمة"

إف األحزاب السياسية ىي أداة ػبدمة اؼبنافسة الديبقراطية، كتعمل على خلق رأم عاـ كبالتإب ضباية اغبريات 
وؽ كحريات األفراد تعد ضمانة قانونية حقيقية غبقنتهاكات الٍب قد يبارسها اغبزب اغباكم، كالٍب اإلالسياسية من 
، حيث يعترب  اؼبساس حبقوؽ األفراد السياسيةعَباؼ هبذه الرقابة جبعل القضاء يبسط رقابتو حْبالسياسية، كاإل

تواجد األحزاب معارضة سبلك حق التداكؿ على السلطة كمراقبة مدل احَباـ القانوف كحقوؽ اإلنساف حيث 
 ،مباشرة ُب حق اؼبشاركة السياسية إفراد اجملتمع ُب النشاط اغبزيب كمنو السماح ؽبم بطريقة تسمح دبشاركة كل

تشجيع  كالسماح بنص الدستور أك عن طريق تنظيم خاص بإنشاء األحزاب السياسية يعد ىذا اإلجراء دبثابة
لسياسية اؼبمنوحة غبقوؽ اإلنساف إف دعائم األنظمة الديبقراطية يتأكد ُب الضمانات ا،  إلرساء قواعد الديبقراطية

السيما رقابة الرأم العاـ كتعدد األحزاب السياسية كتكوين اعبمعيات الٍب تؤدم صبيعها إٔب ضمانة ىذه اغبقوؽ 
 .(1)كضبايتها

 .تفاقيات الدوليةعالنات واإل: ضمانات الحقوق السياسية في اإل5
 ضمانة من الضمانات السياسية غبقوؽ االنساف باختصار، سوؼ يتم التطرؽ ؽبذه اؼبواييق الدكلية ك الٍب تعترب

من ضباية  قليميةتفاقيات الدكلية ك اإلىذه اإل تودراسة ما أقر ل كذلك لتخصيص اؼببحث الثا٘ب من ىذا الفصل
 توسع.الللحقوؽ السياسية للمرأة ب

 اف على الصعيد الدكٕب،اؼبواطنْب ُب اؼبسانبة حبكم الدكلة ربظى بضملكل إف اغبقوؽ السياسية بوصفها حق 
من حقوؽ اإلنساف عامة ك ىناؾ العديد من اؼبواييق جزء  االهن ىذا ك كينعكس ذلك على الصعيد الداخلي،

النص على اؼبساكاة  ،قوؽ اإلنساف كاؼبواطنالعاؼبي غبعبلف فقد تضمن اإل، (4)الدكلية الٍب اىتمت هبذه اغبقوؽ
                                                 

 .10الطاىر بن خرؼ اهلل: نفس اؼبرجع، ص (1)

 .212ص ، الوجيز ُب القانوف الدستورم ك اؼبؤسسات السياسية اؼبقارنة، اؼبرجع السابق،األمْب شريط (2)

 .326ؿبمد عصفور، نفس اؼبرجع،ص (3)

 .167، ص1977بّبكت  األىلية للنشر كالتوزيع،ترصبة علي مقداد، شفيق حداد ،، زء األكؿاعبالقانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية، ، أندرم ىوريو (4)
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نصت اؼبادة الثانية منو على أف ىدؼ كل صبعية حيث  لسياسية كذبسيدىا،بْب صبيع اؼبواطنْب ُب التمتع باغبقوؽ ا
 األمم اؼبتحدة كما بادرت،  (3)سياسية ىو احملافظة على اغبقوؽ، كالٍب مشل ُب ؿبتواىا اغبقوؽ كاغبريات السياسية 

التمتع بق اغبف كل إنسالأف على منو اؼبادة الثانية ُب  الذم أكدت بإصدار اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،
ىتماـ ، كلقد برز اإلأم تفرقة بْب الرجاؿ كالنساء"كال بكافة اغبقوؽ كاغبريات الواردة ُب ىذا اإلعبلف دكف سبييز 

من خبلؿ االتفاقيات الدكلية الصادرة بشأهنا إذ أف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  الدكٕب حبماية اغبقوؽ السياسية
عهد دكٕب بشأف اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، صدكر  ذكر منهايذا اػبصوص تفاقيات كعهود هبإرت عدة أصد

  .(8)عتداء أك اؼبساس هباسياسية كالعمل على ضبايتها من اإلتعهد بكفالة اغبقوؽ كاغبريات الي

                                                 

 .147، 145، ص2007،الطبعةاألكؿ،اعبزائر ،دساتّب كمواييق دكلية،مركز الدراسات السلوكية كالدراسات حوؿ القانوفناصر لباد (1)

 .164، صاؼبرجع السابقالقانوف الدستورم كالنظم السياسية اؼبقارنة، ،سعيد بوشعّب (2)
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 المطلب الثاني
 التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة.

تمع الذم تعيف فيو، كتتوقف درجة ىذه اؼبشاركة على إف مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية رىن بظركؼ اجمل
كعلى ما يبنحو اجملتمع من حريات اجتماعية  ،كديبقراطية من الناحية السياسية مقدار ما يتمتع بو اجملتمع من حرية

ي الذم رؽ إٔب التطور التارىبالتط يتملذلك س هبا اجملتمع، للمرأة دبعزؿ عن الظركؼ االجتماعية كالسياسية الٍب يبر
وضوع قيًسمى ىذا اؼبطلب إٔب كلتفصيل أكثر حوؿ ىذا اؼب ،رأة غبصوؽبا على حقوقها السياسيةمن خبللو اؼب تمر 
ًب التطرؽ من  ، أٌما الثا٘بعصور القديبةالفي فركع: األكؿ تناكؿ التطور التارىبي للحقوؽ السياسية للمرأة  بليةي

ًب الفرع الثالث الفكرم، أما  الصعيد على رأة ُب العصر اغبديثلتطور التارىبي للحقوؽ السياسية للمو لبللخ
 .العمليللتطور التارىبي للحقوؽ السياسية للمرأة ُب العصر اغبديث على الصعيد  التعرض فيو

 الفرع األول:
 .للمرأة في العصور القديمة  التطور التاريخي للحقوق السياسية

ُب العصور القديبة ألنو ٓب يكن أة للمر  أك اغبقوؽ السياسية ،يصعب على الباحث ربديد معآب حقوؽ اإلنساف
انو٘ب، فكاف ُب تصور يعرؼ لدل الكثّب من ىذه اجملتمعات نظاما سياسيا، يسمح بتحديد فكرة الدكلة ككياف ق

اإلنساف ، كبأف اؼبرأةك لرجل ا بْب عبلقاتو سواءبوحشية اإلنساف، كشيوعية سبيزىا اة البشرية األكٔب للحيالباحثْب 
نفبلت من أم من اغبرية التامة الٍب تقارب اإل كاف يعيف حسبما سبليو عليو غرائزه مشبعا رغباتو ُب جو البدائي
ضارات لب إبراز ىذه اغبقوؽ ُب ببلد اغبُب العصور القديبة تتطللمرأة دراسة اغبقوؽ السياسية ك  .(3)قانوف

تسليط من خبلؿ  ُب القركف الوسطىك الركماف، ك  اإلغريقلدل خبلؿ التطرؽ غبضارات الشرقية ك القديبة، من 
 على النحو التإب: سبلميةاؼبرأة ُب الديانة اؼبسيحية كاإل الضوء على حقوؽ

بدأت اؼبرأة نضاؽبا من أجل اغبصوؿ على حقوقها منذ لقد  في بالد الشرق:للمرأة الحقوق السياسية  -أكال
، حيث نص  ُب ارات القديبة بعض اغبقوؽ ابتداء من قانوف ضبورايبالقدٙب لذا منحتها بعض التشريعات كاغبض

،  أقدـ أعترب  ، ك(8)تلقى ُب اؼباءكنص على أف اؼبرأة إذا أنبلت أك تسببت ُب خراب بيتها نص تشريعي حٌب اليـو
ي سلطة األب كُب حاؿ الَبمل، تتؤب ى الزكجة الشرعية راشدة كقادرة على إبراـ االتفاقيات كالعقود،ىذا القانوف 

 .(1)ختيارىاإ زكج يانية الرجل الذم يقع عليوبالنسبة لؤلكالد كيبكنها أف تت
  

                                                 

 .40ىا٘ب سليماف الطعيمات، اؼبرجع السابق، ص (1)

 .25،ص2012، اعبزائرأظبهاف قصور، اؼبرأة كحقوقها السياسية ُب الفقو اإلسبلمي،الطبعة األكٔب،جسور للنشر كالتوزيع (2)

 .11ص 2012نام بنسادكف، حقوؽ اؼبرأة منذ البداية حٌب أيامنا، ترصبة: كجيو البعيِب،دار عويدات للنشر كالطباعة، بّبكت، لبناف، (3)
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ؽ ـ( كالتسو 497-553أما اؼبرأة ربت ظل اإلمرباطورية الصينية القديبة، فتأير بأفكار " كونفوشيوس " ) 
ألمر دكف مراسيم، كٓب يكن ا حتفاؿ بالزكاج، فيتم اإلالقرف السابع قبل اؼبيبلد، إذا كاف تعدد الزكجات مباحا

اؼبلك  ية حبكم أفسبتع اؼبصريْب باغبقوؽ السياس اغبضارة اؼبصرية القديبة، ك ٓب تعرؼ يستلـز أكثر من موافقة األب
إذا ما بلغت أما اؼبرأة فقد تتمتع على قدـ اؼبساكاة مع الرجل بتساكم داخل األسرة ، (3)فقط صاحب السلطةىو 

أمور اغبكم ك السياسة ُب دت ُب أمور الدين كالعقيدة، كتقلٌ ية اؼبرأة اؼبصرية مشاركة فعل تسن الرشد، كلقد شارك
مصر الفرعونية، حيث كاف من حقها مّباث العرش، فاؼبلكة) حتشبسوت( حكمت مصر، ككاف ؽبا دكر تارىبي 

وف( الٍب كانت تدير مشهود ُب ميادين الدين كالتجارة كالسياسة، ككذلك شأف اؼبلكة)ٌب( كالدة اؼبلك) أخنات
 .(8)شؤكف الدكلة ُب عهد حكم ابنها

، بفكر سياسي صاحبو ظهور مفكرين سبتاز اغبضارة اإلغريقية لدى اإلغريق: للمرأة الحقوق السياسية -
أبدك اىتماما متزايدا بفكرة السياسة كحقوؽ اإلنساف دبا ُب ذلك اغبقوؽ السياسية، كقد كاف اؼبواطنوف يبارسوف 

سياسية باؼبدف اإلغريقية القديبة، منها أيينا، بشكل نظاـ يقـو على صبعية عمومية تتألف من صبيع حقوقهم ال
 .(1)اؼبواطنْب الذين من حقهم اؼبساكاة كالتعبّب عن آرائهم السياسية

كز اؼبلكات العقلية، كاؼبر غريقي فقد كانت أدٗب من الرجل من حيث اؼبرأة السياسية، ُب اجملتمع اإل أما مكانة 
، كتاهبم ك فبلسفتهم ف ىو الرأم السائد لدم شعرائهم ك جتماعي، كٓب يكن ذلك قاصرا على عامتهم بل كااإل
منو رام الفيلسوؼ أرسطو:" ليس ىناؾ ـبلوؽ حي من النساء، كليس ىناؾ حيواف متوحف أكثر تعصيبا على ك 

ذلك على فَبة  كٓب يقتصر، ن صنع اؼبرأة"ر الٍب ُب العآب م، ك قوؿ ىّبدكت:" أف معظم الشرك القهر من اؼبرأة"
السياسية، كٓب يكن  شاركة ُب اغبياةطيلة قركف عديدة، فلم يكن من حق اؼبرأة اؼبلكن استمر  معينة من تارىبهم 

جتماعية فضبل عن أقل درجة من الرجل من الناحية اإللقد كانت اؼبرأة بوجو عاـ  ،رسمن حقها الَبدد على اؼبدا
، كبذلك تكوف اغبضارة اليونانية، برغم ما قدمت لئلنسانية من يقافة ك معرفة، قد كضعت قانونيةعدـ أىليتها ال

 .(4)نقطة سوداء ُب تارىبها ستظل عالقة هبا إٔب األبد ؼبا أغبقوه دبركز اؼبرأة من ضعف شديد
ة كمع ذلك فإهنا تتسم اغبياة الركمانية بكوهنا حضارية كعسكري لدى الرومان: للمرأة  الحقوق السياسية -

رعايا  تتصف بكوهنا حضارة قانونية ألنو رافق توسعها العسكرم كجود سبييز بْب اؼبواطن الركما٘ب كغّبه من
كمانية لتمييز، بسن مرسـو يبنح لرعايا اإلمرباطورية صفة اؼبواطنة الرٌ ا ؽبذا كضع حداأب أف ، اإلمرباطورية

                                                 

 .15،14، ص2006حسِب قمر،حقوؽ اإلنساف ُب ؾباؿ نشأة اغبقوؽ السياسية كتطورىا كضبايتها )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر، ( 1)

 .22أظبهاف قصور، اؼبرجع السابق،ص (2)

.أنظر أيضا ىا٘ب سليماف 116،ص 2011عيسى بّـب ، حقوؽ اإلنساف كاغبريات العامة مقارنة بْب النص كالواقع ، الطبعة األكؿ، دار اؼبنهل اللبنا٘ب، بّبكت ،  (3)
 .43الطعيمات ، اؼبرجع السابق،ص

 .29صأظبهاف قصور، نفس اؼبرجع ، (4)
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خاضعة ك غّب مطلقة  ك باف السلطةالشعب،  السلطة ىو درالذم يرل بأف مصك ،(3)كإخضاعهم لقانوف موحد
 .(8)إلرادة اعبماىّب
حيث كانت خبلؿ اعبزء األكرب من عمر القانوف ية، حياة نشطة فعالة ك تتمتع حبر  تعيفم تكن لأما اؼبرأة ف

شرعت اؼبرأة تطالب  ىذا عندما  ىذا الواقع كقد بدأّبفبا دفعها حملاكلة تغيزبضع لنظاـ الوصاية الدائمة، الركما٘ب 
، يقيد حقهن ُب التجميل ؽ.ـ، الذم كاف835حبقها ُب التزين ك التجمل من أجل إلغاء قانوف أكبيا عاـ 

، ٍب جاء التطور التارىبي ضركرة تلقي النساء يقافة علمية إٔبرؾ ا، كذىب بلوتاؼبطالب ألغي القانوفكنتيجة ىذه 
ُب ىذه الفَبة  كطلب عزؿ ك صيها الشرعي، ح اؼبرأة اغبق ُب اؼبلموس على يد اإلمرباطور أكغسطس الذم من

ىناؾ نصوص كتبتها" ببلين لوجوف" تشهد على الطاقة كالكفاءة الٍب سبتعت هبا اؼبرأة ُب عهد اإلمرباطور ترحاف، 
 شَباؾ ُبياسية فلم يكن ؽبا حق اإل، أما حقوؽ اؼبرأة السإذا أصبح للمرأة اغبق ُب التوقيع على كصيتها أك ربررىا

ك السبب ُب ذلك ىو أف ىذا اغبق نتخاب اغبكاـ أك حق توٕب اؼبناصب العامة نشاط الربؼباف أك اؼبسانبة ُب إ
مرتبط بالقدرة على أداء ضريبة الدـ، فأساس اغبقوؽ السياسية ىو الصبلحية ؼبباشرة اغبرب ك ىذه الصبلحية ال 

 . (1)تتوافر ُب النساء ك من ٍب أقصْب عن كل نشاط سياسي
لقد كاف اإلنساف ؿبل اىتماـ الفبلسفة، كرجاؿ الفكر،  : في العصور الوسطىللمرأة  الحقوق السياسية -ثانيا

كما كاف أيضا ؿبل اىتماـ الشرائع السماكية، كبرزت ُب العصور الوسطى حضارتاف ُب تاريخ الشعوب نبا: 
 . (4)ض ُب مواضيع حقوؽ اإلنسافاغبضارة اإلسبلمية كاغبضارة اؼبسيحية اللتاف كانتا على النقي

فكرة حقوؽ اإلنساف دبفهومها اغبديث كانت بعيدة كل البعد عن  الحقوق السياسية في العهد المسيحي: -
وم ربت لوائها، ألف السلطة ُب الفكر السياسي طبا تنك كاقع العهد النصرا٘ب بعد ظهور اؼبسيحية، الٍب جعلت أكر 

نية أك زمنية ككاف من أير ذلك أف فقدت األمة حقوقها السياسية ُب مواجهة اؼبسيحي إما أف تقـو على سلطة دي
اغباكم باسم الدين، فالفكر السياسي ُب عصر اؼبسيحية ٓب يتناكؿ شؤكف اغبكم ألف ربديد السلطة حسب 

ق الثورة التعاليم اؼبسيحية إنسانية منظمة، كىي سلطة ؿبدكدة كاغباكم ال يبكن أف تكوف سلطتو مطلقة كلؤلفراد ح
 .(5)إذا استبد اغباكم

 الحقوق السياسية في العهد اإلسالمي: -
ٙب أعطى اؼبرأة يانات كال اغبضارات الٍب سبقتو فالقرآف الكر للمرأة حقوؽ ٓب سبنحها إياىا الدٌ  اإلسبلـلقد منح 

لكتها ُب سورة سبأ، بلقيس ملكة سبأ الٍب ذكر اهلل تعأب قصتها ُب سورة النمل كفب مكانة خاصة كقد ذكر القرآف

                                                 

 .121. عيسى بّـب ، اؼبرجع السابق ، ص43ىا٘ب سليماف الطعيمات، اؼبرجع السابق ،ص (1)

 .27، ص1966فؤاد العطار، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية، مصر،  (2)

 .33أظبهاف قصور، اؼبرجع السابق،ص (3)

 .09، ص2006ف حقوؽ اإلنساف كضبايتها كفقا للقانوف الدكٕب كالتشريع الدكٕب، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر، نبيل عبد الرضباف نصر الدين: ضما (4)

 .125.أنظر أيضا عيسى بّـب ،اؼبرجع نفسو، ص 35حسِب قمر، اؼبرجع السابق، ص (5)
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كآسيا زكجة فرعوف، كمرٙب ابنة عمراف الٍب خلدىا اهلل تعأب بسورة باظبها )سورة مرٙب( كاسم عائلتها )آؿ 
  .(3)عمراف(

فاإلسبلـ ساكل بْب الرجاؿ ك  ،(8)كرس اإلسبلـ مبدأ اؼبساكاة  كمنح اؼبرأة كل حقوقها اؼبدنية كالسياسيةقد ك 
، كصبلة القوؿ أف اؼبرأة  إنسانيةليات، كصاف ؤك التبعات ك اؼبسك اغبريات ك ربمل النساء ُب التمتع باغبقوؽ 

اإلسبلـ ك ضع كأسس ما يعرؼ اليـو حبقوؽ اإلنساف كذلك قبل أف تعرفها التشريعات الوضعية بأكثر من ألف ك 
قتصادية ُب الدكلة ية كاإلجتماعاغبياة السياسية كاإل فالقاعدة الٍب يبُب عليها اإلسبلـ ،(1)مائتْب عاما تقريبان 

اإلسبلمية، مقيدة بالشرع كليست منطلقة من فكرة اغبرية السياسية، ذلك ألف اغبرية السياسية دبفهومها الغريب 
على كقد أكد القرآف الكرٙب  ،(4) شرعتفَبض سيادة الشعب كالٍب رفضها اإلسبلـ النو هبعل السيادة بيد ال

 سٍ فْ نـ   نِ م مّ كُ قَ لَ ى خَ ذِ ال   مُ كُ بّ وا رَ قُ أتـ   اسُ لن  ا اَ هَ يُـ أَ يَ  ، من خبلؿ قولو تعأب:ل اػبلقبْب الرجل كاؼبرأة ُب أص اؼبساكاة
رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَسآًء َو اتـ ُقوا اهلل ال ِذي َتَسآَءُلوَن ِبِو َو اأَلْرَحاَم إن   اهلل  ا مَ هُ نْـ مِ  ث  بَ ا وَ هَ جَ ا زوْ هَ نْـ مِ  قَ لَ خَ وَ  ةٍ دَ احِ وَ 

كل اكما سبْب أنو خلق الناس من نفس كاحدة،، حيث (5)(03األية ) النساءسورة   ابً قيِ رَ  مْ َلْيكُ َكاَن عَ 
َُ  وَ  ونَ نُ ؤمِ المُـ وَ : بينهما ُب اؼبسؤكلية ،لصبلح اجملتمع ُب اآلية الكريبة   ونَ رُ مُ أْ يَ  ضٍ عْ بَـ  اءُ يَ ولِ أَ  مْ هُ عضُ بَ  اتُ نَ مِ ـُؤ لمُا

َهْوَن َعِن  وفِ عرُ َـ المْ بِ   مُ هُ مُ رحَ يَ سَ  كَ إَل وْ أُ   َوَرُسوَلوُ اهللَ  ونَ يعُ طِ يُ َكاوَة وَ الز   ونَ ؤتُ يُ وَ  وةَ الَ الص   ونَ يمُ قِ يُ اُلْمـُنَكِر َو َويـَنـْ
 .(6) (73األية) سورة التوبة يمٌ كِ حَ  يزُ زِ عَ اهلل َ  إن  اهلل ُ 

 

 
 

 
 

                                                 

، اغبقوؽ السياسية يضا عبد اغبميد إظباعيل األنصارم، أنظر أ24، ص2001لعربية، جانفي حسِب صبيل، حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب، ؾبلة مركز دراسات الوحدة ا (1)
 .35، ص2000، دار الفكر العريب، قطر، لية فقهية معاصرة" الطبعة األكٔبللمرأة "رؤية ربلي

ماجستّب، جامعة األمّب  مذكرةاغبقوؽ السياسية ُب النظاـ اإلسبلمي،  ، راجع جدم عبد القادر، حرية فبارسةاإلسبلـؼبزيد من اؼبعلومات عن اؼبركز السياسي للمرأة ُب  (2)
 .024، ص 0554، 0552عبد القادر للعلـو اإلسبلمية، قسنطينة، 

نظرأيضا أعمر وبياكم، .أ10ص ،2007، دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية،ة اإلسبلميةمنتصر سعيد ضبودة ، اغبماية الدكلية غبقوؽ اؼبرأة دراسة مقارنة بأحكاـ الشريع (3)
 .15،ص2003اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة االسبلمية كالقانوف الدكٕب، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر 

ة للنشر ك التوزيع، عماف كدكر شرعية االجراءات الشرطية ُب تعزيزىا، دار الثقاف ياتوعلي ؿبمد صاّب الدباس، علي علياف ؿبمد ابو زيد، حقوؽ االنساف كحر ( 4)
 . 243عبد اغبميد الشواريب، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب االسبلـ، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية، دكف سنة، ص ، أنظر أيضا 48،50،ص2005

 (.01سورة النساء ،اآلية)( 5)

 (.71سورة التوبة اآلية)(6)
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 الفرع الثاني
 لى المستوى الفكري.عفي العصر الحديث  التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة 

اكب ك ىتماما حبقوؽ اإلنساف، كما إرين شهد العآب ُب العصر اغبديث السيما ُب الربع األخّب من القرف العش
 .ضباية اغبقوؽ كاغبريات السياسيةيو من مفاىيم السيما الديبقراطية السياسية، دبا ربتو  فكرة تبِب ذلك

( ُب عصر  Humanismبحت مذىبا فلسفيا باسم ) ، كأصر ذات النزعة اإلنسانية قديبةإف األفكا
ة كاإلصبلح ُب ُب عصر النهضالسياسية للمرأة  قوؽاغبغبديث باالىتماـ الدكٕب القد بدأ ك  .(3) النهضة األكركبية

 ك الثقافية، جتماعيةاغبياة اإلالة ُب كأصبحت تشارؾ مشاركة فعى  هاحقوقعلى بعض اؼبرأة  تربصل حيثأكربا 
كسية ُب عهد القياصرة إٔب غاية قياـ كسبارس الكتابة أما ُب ركسيا فقد ظل الزكج يستعبد اؼبرأة الرٌ تكتسب العلم 

كج كال يسمح ؽبا حٌب بالتعليم حيث كانت عاجزة عن فبارسة أم عمل دكف إذف مسبق من الز  3937يورة 
م التعليم العاـ كالسماح بتعليم أمر الكسندر الثا٘ب بإعتاؽ العبيد كشرع بإعادة تنظي 3863بتدائي كُب سنة اإل

 .(8)اإلناث
جتماعية كاألدبية ُب القرف السابع عشر، كما ساندت اؼبرأة الة ُب اغبياة اإلمشاركة فعٌ رأة في فرنسا  شاركت اؼبف

الفرنسية كناضلت من أجل ربقيق اؼببادئ كاألىداؼ الٍب جاءت هبا الثورة الفرنسية كإعبلف الثورة الفرنسية غبقوؽ 
حسب ىذه   -إذ كرست اؼبادة السادسة منو مساكاة كل اؼبوطنْب 3789نساف كاؼبواطن الصادر ُب جويلية اإل

متساكين ُب نظره، فهم مرشحوف كذلك لكل الرتب كالوظائف العامة، حسب أىليتهم كبدكف سبيز آخر  -اؼبادة
 .(1)إال ما يتعلق فضائلهم العامة، حسب أىليتهم ك كفاءاهتم

ما اؼبناصب أستثناء ُب الوظائف ك إطنْب دكف الثورة على ما يلي" يبكن قبوؿ صبيع اؼبو  -33كنص البند
كبطاط الشأف، أف نصوص الثورة الفرنسية إة، كآية مهنة مفيدة لن تؤدم إٔب األسقفية، كاؼبدنية كالعسكري

أعلنت اؼبساكاة ُب كذلك فإذا كانت الثورة الفرنسية قد  كنتٓب  حقيقة األمرطنْب، لكن ااستهدفت صبيع اؼبو 
 .(4) قانوف العائلة بإلغاء السلطة األبوية فإهنا ٓب تكرس اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب ؾباؿ اغبقوؽ السياسية "

القتل  اؼبعارضْب السجن بل كحٌبكاف مصّب ركادىا سط اغبركة النسوية ك اك لقد أيار ذلك االستنكار ُب أك 
 .(5)للمرأة قد قتل أشهر مساند Robespierreبدليل أف ركبيسبيّب

                                                 

، أنظر أيضا إبراىيم علي بدكم الشيخ، التطبيق الدكٕب إلتفاقيات 39، ص2001ر الركاد كأكاكوس، بّبكت، ؿبمد مصباح عيسى ،حقوؽ اإلنساف ُب العآب اؼبعاصر، دا( 1)
 .10،ص2008حقوؽ اإلنساف اآلليات كالقضايا الرئيسئة، دار النهضة العربية ، القاىرة،

 .13نادم بنسادكف، اؼبرجع السابق، ص (2)

(3) Omorato SEPE " L'égalité de l'homme et de la femme", in lesdroits de l'homme: universalite et 

Ronouveau 1789-1989, S/D de Guy BRAIBANT et Gérard Marcou, L'HARMATTAN, Paris, 1990, P125. 

(4)  Arlette HEYMANN- DOAT, Libertés Publiques et Droits de l'Homme. 3eme Ed. LGDJ, Paris, 1994, 

P104. 

 .56وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،ص أعمر (5)
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( بإعبلف حقوؽ اؼبرأة ُب ديسمرب Olympe de gougesكأماـ ىذا اإلقصاء ردت أكؼبب دكقوج) 
، كنصت اؼبادة األكٔب منو على أنو: " تولد  اؼبرأة حرة كتظل مساكية للرجل ُب اغبقوؽ..." كجاءت اؼبادة 3793

ٍب ال تشكل سوم بإرباد اؼبرأة كالرجل: كال يبكن ألية ىيئة الثالثة لتؤكد أف" مبدأ السيادة يكمن أساسا ُب األمة ال
 أشراؾ اؼبرأة ُب إنشاء اؼبؤسسات أك أم فرد أف يبارس السلطة الٍب ال تصدر صراحة عن األمة "... كعليو هبب

 ككضع القوانْب كفبارسة الوظائف العليا كىذا ما نصت عليو اؼبادة السادسة:" هبب أف يكوف القانوف تعبّبا عن
اإلدارة اعبماعية، فعلى كل اؼبواطنات كاؼبواطنْب أف يسانبوا شخصيا، أك عن طريق فبثليهم، ُب كضعو، كهبب أف 
يكوف كاحدا للجميع: كل اؼبواطنات ككل اؼبواطنْب، باعتبارىم متساكيْب ُب نظره، هبب كذلك أف يقبلوا ُب كل 

ٓب يلق أم صدل أك تأيّب  ف... " غّب أف اإلعبلالرتب كالوظائف العامة، حسب قدراهتم، كبدكف أم سبيز آخر
 .(3)كاتبتو كأعدمت

كراستو اقَبحت فيها رفع مستول اإلنسانية،   3793وازاة مع إعبلف أكؼبب دكقوج، كتب أكؼببيادينهوغ سنة اؼبب
ا إٔب الفرنسيات إال أف اعبمعية العمومية الوطنية الدستورية ٓب تتعرض بتاتا لقضية اؼبرأة، فبا جعلها تنشر بياف موجه

أكتوبر  85كاستهلتو بذكر اسم اؼبلكة مارم أنوطوانيت للحصوؿ على دعمها. تظاىرت النساء الفرنسيات ُب 
فصرخن: "فلنسلح فلنا كل اغبق الطبيعي كالتشريعي لنثبت للرجاؿ بأننا لسنا أحط منهم فيما يتمتعوف  3798

م حق االفتخار كاالنتصار كالفوز هبا " كلقد صرحت بو من اؼبواىب كاؼبزايا الٍب يزعموف بأهنم كحدىم ؽب
كُب سنة ، اغبق أيضا بارتقاء خشبة اؼبنرب" ؼببيادينهوغ بأنو "إذا كاف للمرأة حق باعتبلء منصة اإلعداـ، فلهما

طرحت قضية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب جدكؿ أعماؿ نواب األمة الفرنسية كبعد التداكؿ قرركا أف  3791
 .(8)ن بعد ؼبنح اؼبرأة ىذه اغبقوؽ بل هبب قبل ذلك فسح اجملاؿ أمامها لتلقي العلـو العاليةالوقت ٓب وب

كجدت اغبركة النسوية الفرنسية صدل كبّبا ُب بريطانيا العظمى كىكذا بتأيّب إعبلف أكؼبب دكقوج، نشرت 
عَباؼ حبقوقها الوطنية أة كاإلؼبرأة طالبت ُب تعليم اؼبر بياف للدفاع عن حقوؽ ا 3798مارم ككلستونكرافت سنة 

لينا كالسياسية، ٍب يأٌب بعدىا ستيوارت ميل فيلسوؼ كرجل اقتصاد ليكوف أحد أكائل القادة السياسيْب لتأكيد ع
بتدخل الدكلة لصاّب الضعفاء كاؼبرأة كألف كتاب "استعباد  لعلى اؼبطالب النسائية، فناد

عَباؼ كطلب فيو باإل 3896ر ُب الذم نشasservissement  des femmes  lالنساء"
 .(1)للمرأة باغبقوؽ السياسية

    

                                                 

 .27ك 26أعمر وبياكم ، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب ،نفس اؼبرجع،ص( 1)

 .180ك 55، ص1979سالة، بّبكت لبناف، كحالة، اؼبرأة ُب القدٙب كاغبديث، اعبزء الثا٘ب، مؤسسة الر   عمر رضا( 2)

لية، جامعة اعبزائر، كلية اغبقوؽ كالعلم قاظبية صباؿ، منع التمييز ُب القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف كآياره، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب القانوف الدكٕب كالعبلقات الدك  (3)
 .101،ص 2007-2006اإلدارية، السنة اعبامعية 
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ظهرت ُب بريطانيا عدة حركات نسائية تطالب حبق النساء ُب التصويت مثل االرباد الوطِب للمطالبة حبق ك 
أم قبل هناية اغبرب العاؼبية  3938فيفرم  06كُب  ،رباد النسائي االجتماعي السياسيالنساء بالتصويت كاال

عشر سنوات من  لوغها سن الثبليْب، كبعدضي دبنح اؼبرأة حق التصويت لدل بكٔب، صدر قانوف ُب بريطانيا يقاأل
كما أف الربؼباف الربيطا٘ب كنتيجة للجهود الٍب   ،عَباؼ باؼبساكاة ُب اغبقوؽ اؼبدنية بْب الرجل كاؼبرأةىذا التاريخ ًب اإل

صوت على القانوف  3938-3934 أيناء اغبرب العاؼبية األكٔب بذلتها النساء الربيطانيات ُب اجملهود اغبريب
 (3)كبّب من اؼبهن  دكاؼبسمى "مرسـو اؼبساكاة بْب اعبنسْب" الذم منح اؼبرأة اغبق دبزاكلة عد 3939الصادر عاـ 

ٓب تكن كندا ُب معزؿ عن اغبركة النسوية فقد ظهرت حركات نسائية ناضلت من أجل اغبصوؿ على بعض 
قبليزية حق التصويت ٍب حق اغبصوؿ منحت النساء ُب كندا اإل 3938مام  84 ؽبا ذلك إذ ُب اغبقوؽ كًب

 .3939على مقاعد ُب الربؼباف سنة 
سنة  أما ُب أؼبانيا فكانت اغبركة العاؼبية ىي الرائدة ُب ربرير اؼبرأة األؼبانية على الصعيدين اؼبد٘ب كالسياسي كُب

على حق  3908اب إٔب كافة اجملاالت اعبامعية كما حصلن سنة نتسأصبح بإمكاف النساء اإل 3903
أقر الدستور للمرأة ذات  3939على حق التصويت كُب سنة  3938االلبراط ُب األحزاب السياسية كسنة 

  .(8)اغبقوؽ كالوجبات اؼبفتوحة للرجل

 :لثالفرع الثا
 التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة على المستوى العملي.

جتماعية الداعية إٔب ربرير اؼبرأة برزت ُب اؼبناطق اؼبستعمرة ُب دكؿ آسيوية كعربية، لتدقيق ُب اغبركات اإلبا
كاختلطت حبركات التحرر الوطِب، ألف ينائية األنوية كالذكورة ال تقتصر على العبلقة بْب الرجل كاؼبرأة، بل سبتد إٔب 

  جانب أهنا مربية، أما ُب الغربؽ قائدة، مقاتلة، معلمة كفبرضة إٔبشبكة التفاعل اإلنسا٘ب، فاؼبرأة ُب تاريخ الشر 
قتصاد، شكلت دراستها نتيجة ؾبموعة من مؤشرات يجة تنموية ضمن مفهـو النهوض باإلىتماـ باؼبرأة ىو نتفاإل

ؿ السياسة ىتماـ باؼبرأة دبجاأة كالرجل، فجاء اإلخاصة تقيس تناسب قول اإلنتاج اؼبادم كالتوزيع بْب نصيب اؼبر 
جتماعي العبلقة اؼبتبادلة بْب النوع اإل خدمة لبلقتصاد، دبعُب أهنا ركزت على موضوع اؼبرأة من خبلؿ

 .(1)كاإلنتاجي
ففي القرف اؼباضي، خرج االذباه الليربإب ُب ربسْب مكانة اؼبرأة كبالتإب منح اغبق للمرأة بالتخلص من فكرة 

 اؼبرأة ُب الدكؿ اإلسكندنافية تتساكل مع الرجل تاالت اؼبتعددة، حٌب غدمل ُب اجملاػبضوع للرجل كالتحرر بالع

                                                 

 .102،أنظر كذلك،قاظبية صباؿ، نفس اؼبرجع ،ص 29،30وبياكم ، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية ك القانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق ،ص أعمر (  (1)
 .152، كص117، كص116كص 109نام بنسادكف، اؼبرجع السابق، ص(2)

 .291، 290، ص2004اسة ربليلية كإحصائية، مقاؿ منشور ُب ؾبلة جامعة آؿ البيت، األردف ؿبمد أضبد اؼبقداد ، اؼبرأة كاؼبشاركة السياسية ُب األردف، در  (3)
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جتماعية كاؼبنظمات غّب اغبكومية، كليفوؽ عبء اؼبرأة عبء ع القرار، العضوية ُب اغبركات اإلُب مواقع صن 
نما ، بيساعة أسبوعيا 77 ؼبرأة ُبحيث تعمل ا ،إيطالياالعمل ُب عدد ساعات كخّب مثاؿ على ذلك  الرجل 

 نسبة مشاركة اؼبرأة ُب تبلغ،  كنتيجة ىذه النظرة الليربالية للمرأة ُب اعبانب اإلقتصادم ساعة 56يعمل الرجل 
تريليوف  36بػ  يقدر الذم العمل اؼبنزٕب كالعمل التطوعي، من بينها نسبة %69نسبة  حجم اإلنتاج العاؼبي

اؼباركسيوف يركف أف مركز اؼبرأة ُب السياسة الدكلية اغبديثة ىو ، أما تريليوف دكالر 33يو بقيمة أة فدكالر تشارؾ اؼبر 
ستغبلؽبا اؼبادم، أما التيار اؼبسمى دبا بعد " اغبداية " إنظاـ الرأظبإب، فحرصوا على عدـ نتيجة فرعية مَبتبة على ال

توجب الدعوة لتثبيتها ُب  فإنو جاء لّبكز على مسألة النوع كتبِب تطور مفهـو اؼبساكاة بْب اعبنسْب باعتبارىا قضية
 .(3)السياسات الدكلية كبإعادة صياغة قانوف الدكلة الداخلي للمبلئمة مع اؼبطلوب

ة كىذه كانت مرحل ،3789فإف أكؿ عمل منظم قامت بو النساء ىو إنشاء النوادم النسائية ُب ظل يورة 
  ،رير اؼبرأةشَباكية لتححركات كمنها اغبركة اإل تنضالية أخرل حيث عرفت فرنسا عد

(Un féminisne socialiste) كأنشأ ليوف ريشّبléinricher  صبعية لتحسْب حظ
لكن ٓب يطالب حبق " société pour l’amélioration du sort de la femmeاؼبرأة"

 .(8)نتخاب للنساءاإل
من أجل االقَباع كاجمللس االرباد النسائي  أنشأىتماـ الكبّب كمع ذلك اؼبرأة اإلكُب ايطاليا ٓب تنل حركة ربرم 

 .(1) الوطِب للنساء االيطاليات لكن اغبركتْب تتقلص نشاطها ُب ظل اغبكم الفاشي
 نتفاكست ميليسا أنشأت السيدة 3897أما ُب بريطانيا ككانت اغبركة قوية ففي سنة 

millicentfowcett، "نية كغّب العنيفة ككانت مؤسستها تستعمل الطرؽ القانو  االرباد الوطِب القَباع النساء
جتماعي كالسياسي للنساء" كلقد استعملت االرباد اإلدينباركحرست " نقوؿ أسست إيبلي 3901كُب سنة 

نتخاب حيث استعملت ابية لنشاطها فطلبت باغبق ُب اإلزعيمة اغبركة الطرؽ العنيفة للحصوؿ على نتيجة اهب
ضراب عن الطعاـ كحرؽ البنايات العامة ككاف الطرؽ العنيفة من كضع قنابل ككسر الواجهات كذبمعات  كاإل

كذلك تتوهبا  لقد ًب الوصوؿ إٔب حق النساء ُب التصويت بشكل تدرهبي، ك مصّب زعيمة اغبركة السجن
 .(4)رابات عن الطعاـ كالنشاطات اؼبكثفة عبماعات الضغط النسويةضللمظاىرات أك اإل

اعر" ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية، فكانت تأيّب اغبركة كترجع أكؿ مبادرة لتكريس ىذا اغبق إٔب "إعبلف اؼبش
 ية مع هناية القرف التاسعو دم النسواننت اغبركات النسائية تأخذ شكل الالنسائية أكثر فعالية فبا عليو ُب أكربا ككا

                                                 

 .893ؿبمد أضبد اؼبقداد، اؼبرجع السابق، ص( 3)

 .363نام بنسادكف، اؼبرجع السابق،ص( 8)
 .55عمر رضا كحالة، اؼبرجع السابق، ص( 1)

(4) Jean RIVERO, Les leslibertésPubliques, Les droits de l'homme, 4eme Ed, PVF, Paris, 1984, 

P287. 
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ادية قتصإضافة إٔب القضايا السياسية كاإل هنعشر، كُب حلقات نسائية كانت ذبتمع فيها النساء ؼبناقشة مشاكلٌ 
بنيويورؾ SENECA Fallsربادات النسائية انعقاد اؼبؤسبر األكؿ حوؿ اؼبرأة ُب الراىنة كنتيجة نضاؿ ىذه اإل

كجاء ُب  ،رجبل 40إمرة ك860اؼبؤسبر كشارؾ ُب ىذا 3848جويلية  39بالواليات اؼبتحدة األمريكية ُب 
التصويت على  نساء ُب اإلدالء برأيهن، كلكن عنددل بعدة حقوؽ للمرأة كمنها حق الاإعبلف ىذا اؼبؤسبر الذم ن

ىذا اإلعبلف، حظيت كل القرارات الناصبة عنو باإلصباع عدا القرار الداعي للمساكاة ُب التصويت، كٓب ربصل اؼبرأة 
إير  3980أكت  86عاما، أم ُب  78نتيجة لذلك على ىذا اغبق ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية إال بعد 

 رباداتيث توصلت اإلح مراحل كنضاالت ت،كلقد مر ذلك بعد(3)سع عشر للدستور األمريكيالتعديل التا
إٔب إرساء حق النساء ُب التصويت ُب بعض كاليات الغرب األمريكي ٍب كافة أكباء الببلد  3934النسائية ُب 

العاؼبية  الرابطة النسائية 3901اللجنة النسائية العاؼبية ٍب سنة  3889كما تأسست سنة ،3980سنة
 .(8)ستول العاؼبياؼبلبلنتخاب كاللذين كاف ؽبما دكر كبّب على 

، كصدر أكؿ مرة "قرار األجر اؼبتكافئ" 3938لقد ربصلت اؼبرأة ُب بريطانيا على اغبق ُب التصويت سنة 
كُب  تعيْب اؼبوظفْب اعبدد أك ُب أجور اؼبوظفْب الذين يبارسوف مهامهم،، الذم وبظر التمييز ُب 3970ة سن

صوت ؾبلس العمـو ُب لندف على " كييقة التمييز بْب اعبنسْب" ك ىو  قانوف كضع فعبلن حوؿ منع  3975
التمييز، كتقر ىذه الوييقة أف ىناؾ أمراف يشكبلف ـبالفة يعاقب عليها القانوف نبا: السلوؾ الذم يتضمن الرغبة 

ٔب جنس معْب، ك اؼبمارسات الٍب تبدك سبييزية ُب دبعاملة أم شخص بأقل فبا يستحقو انطبلقان من كونو ينتمي ا
 .(1)حٍب كلو بطريقة اػبطأ أك دكف تعمد نتائجها

ختصاص الرجاؿ فقط، ففي إة بالفكرة الٍب ذبعل السياسة من أما باقي الدكؿ الغربية فكانت مَبددة كمتمسك
أفريل  83ذم أصدره اعبنراؿ ديغوؿ ُب دبقتضى اؼبرسـو ال فرنسا مثبل، ٓب يبتد اغبق ُب التصويت إٔب النساء إالٌ 

لكي تتمتع النساء هبذا اغبق، أما  3948، ككاف هبب االنتظار ُب بلجيكا أربع سنوات أخرل أم ُب 3944

                                                 

مذكرة ماجستّب ُب القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية، جامعة  -الظركؼ العادية -طاليب سركر، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب التشريع اعبزائرم مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ اإلنساف (1)
 أيضاومات أنظر ، ؼبزيد من اؼبعل16،ص2000-1999اعبزائر ،كلية اغبقوؽ، 

Ney Bensadon ; les droits de la femme des origines à nosjours. Quesais je ?presseUniversitaires de France ; 

4éme édition ; janvier 1994 ;p4 . 

 .102قاظبية صباؿ، اؼبرجع السابق، ص (2)

 .337،338نام بنسادكف، اؼبرجع السابق ،صأنظر   (3)
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، كأخّبا دكلة ليشتنشتاين (3)3973نوفمرب  07سويسرا دكلة الديبقراطية فإهنا ٓب تكرسو إال دبقتضى استفتاء 
Liechtenstien (8)لكي سبنح النساء ىذا اغبق 3984 غاية عاـ الٍب انتظرت إٔب. 

كمنو فإف حق النساء ُب التصويت جاء جد متأخر ُب الدكؿ الٍب تدعي الديبقراطية كالعدالة مقارنة مع بعض 
 ستقبلؿ.تو ىذا اغبق دبجرد اغبصوؿ على اإلستقبلؿ الٍب كرسإلدكؿ اغبديثة العهد باال

ائل ًب إنشاء نوادم نسائية حيث ذبتمع النساء ؼبناقشة مشاكلهن كاؼبس كاعتبارا من أكاخر القرف التاسع عشر،
قتصادية كبدأت تظهر كتتشكل منظمات دكلية غّب حكومية تعِب حبقوؽ النساء كتناضل ضد كل السياسية أك اإل

 أشكاؿ التمييز ذباىهن كمن ذلك:
 .Alliance intermationale des femmesاالرباد الدكٕب للنساء  -
 Fédérationdémocratiqueinternatioinale desرباد الديبقراطي الدكٕب للنساء اال -

femmes. 
 .Conseilinternationale des femmesاجمللس الدكٕب للنساء  -

ربت شعار " اعملوا  3888كيعترب اجمللس الدكٕب للنساء من أقدـ اغبركات النسوية فلقد أنشأ ُب كاشنطن سنة 
 .(1)مل لكم "اػبّب ما رببوف أف يع

مية بْب النساء ظهرت اغبركات النسائية لبفاض معدؿ األإاسي عند اؼبرأة ك كمع تقدـ الزمن كزيادة الوعي السي
ٍب  ،كٔب للحركة النسويةت باؼبوجة األكظبي 3980نتخابات ككاف ذلك سنة الٍب تطالب بالسماح للمرأة ُب اإل

ؾباؿ التعليم غبقوؽ اؼبهدكرة كاؼبسلوبة من النساء كخاصة ُب جاءت اؼبوجة الثانية الٍب ذىبت إٔب الدفاع عن ا
 عتداء على اؼبرأة.كالتوظيف كإدانة اإل

 قوؽ اؼبرأة بعدة مراحل:كلقد مرت اؼبطالبة العاؼبية حب
سبيزت ىذه اؼبرحلة بعمل على إدماج قضايا اؼبرأة ضمن حقوؽ اإلنساف ككضع مرحلة الخمسينيات والستينيات:

قتصادم كالصحي كالسياسي كذلك جتماعي كاإلرتقاء بوضعها اإلطط التنموية لئلاسات كاػبالكثّب من السي
 بوضع ىذه اغبقوؽ ضمن العديد من اؼبواييق الدكلية كمنها:

 على مبدأ اؼبساكاة دكف سبييز. حيث أكدٌ  3948اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف عاـ  -3
 األشخاص كاستغبلؿ اعبنس.ار بذبٌ جاء اإلعبلف دبنع اإل 3949ُب عاـ ك  -8

                                                 

، ال تزاؿ بعض النساء السويسريات ُب اؼبقاطعات الزراعية األؼبانية ؿبركمات من اغبق ُب االقَباع ُب االنتخابات احمللية، حيث 17، 16كر، اؼبرجع السابق، صطاليب سر ( 1)
سبلمية فكانت تركيا ىي أكؿ دكلة إسبلمية سبنح ، أما الدكؿ إ1893ككذلك ُب بعض الدكؿ العربية، ككانت زرلندا اعبديدة أكؿ دكلة سبنح النساء اغبق ُب التصويت كذلك ُب 

 حق التصويت للنساء

ـبتلف مراجع القانوف أنظر أيضا  273، ص1992، الطبعة الثالثة، اعبامعية ديواف اؼبطبوعات ء أكال،( سعيد بو الشعّب، القانوف الدستورم كالنظم السياسية اؼبقارنة، اعبز 2)
 الدستورم كالنظم السياسية .

 .36وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية ك القانوف الدكٕب ، اؼبرجع السابق ،صأعمر ( 3)
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تفاقية خاصة إرجاؿ كنساء ُب العمل كما تناكؿ  جاء اإلعبلـ بالتعويض اؼبتساكم للعماؿ من 3958كعاـ  -1
 باغبقوؽ السياسية للمرأة.

 تفاقية خاصة جبنسية اؼبرأة اؼبتزكجة.صدكر إ 3957عاـ  -4
 دٗب للزكاج.تفاقية الرضا ُب الزكاج كحدد فيو السن األصدكر إ 3968عاـ  -5
تأسيس عبنة زبتص بوضع اؼبرأة ُب ىيئة األمم اؼبتحدة ٍب اإلعبلف اػباص بالقضاء على التمييز 3967عاـ  -6

 .(3) ضد اؼبرأة
وضع السائد ُب ـبتلف اؼبيادين عمل ُب ىذه الفَبة على تقليص اؽبوة بْب القانوف كالمرحلة السبعينات: 

عَباؼ بدكر اؼبرأة ُب العملية التنموية من خبلؿ ىتماـ كاإلدأ تزايد اإلقتصادية كالسياسية كبجتماعية كاإلاإل
تفاقيات كالٍب ًب اإلعبلف عن بعض اؼبؤسبرات كاإلإشراكها ُب التنمية كإعطائها نفس فرص اؼبشاركة كُب ىذه الفَبة 

 أصبلها دبا يلي:
 اؼبؤسبر العاؼبي األكؿ للمرأة. 3975عقد ُب اؼبكسيك عاـ -

 عقد اؼبرأة. 3985إٔب  3975م اؼبتحدة أف للفَبة من أعلنت األم-

 تأسيس صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة ) اليونيفم (.-

ًب إعبلف اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة )سيداك( حيث ًب التصديق  3979كُب عاـ -
 .(8)1/9/3983عليها كأصبحت نافذة اؼبفعوؿ ُب 

ىتماـ ُب مرحلة الثمانينات حبقوؽ اؼبرأة حيث أصبح دكرىا أكثر فعالية كأنبية ُب ازداد اإل نات:مرحلة الثماني
 صبيع القطاعات التنموية بكافة مستوياهتا، كبدأ دكر اؼبرأة بالربكز ُب اؼبراكز القيادية كمراكز صنع القرار.

 :كنبا كقد عقد ُب مرحلة الثمانينات مؤسبراف
، كجاء معلنا تكريس اعبهود ُب إهناء التمييز كالتفرقة بْب اؼبرأة كالرجل، حيث 3980مؤسبر كونبهاجن عاـ 

 عملت معظم الدكؿ ُب العآب على كضع قانوف وبمي اؼبرأة من ضرر التمييز كالتفرقة كالتهميف.

ساكاة بْب سَباتيجيات النهوض باؼبرأة كتعزيز اؼبإىذا اؼبؤسبر خطوة إهبابية لرسم  ، كضع3985مؤسبر نّبكيب عاـ 
  .(1)اؼبرأة كالرجل

سبيزت ىذه اؼبرحلة بانعقاد العديد من اؼبؤسبرات الٍب تناكلت قضايا )حقوؽ اؼبرأة سواء بشكل مرحلة التسعينات: 
 مباشر أك غّب مباشر كمن أنبها:

                                                 

 كٔب،،الطبعة األ-اؼبرأة حبقوؽ اػباصة الدكلية القوانْب ك اإلسبلمية الشريعة بْب مقارنة دراسة -اإلسبلمي التشريع كأصالة الدكلية اؼبواييق بْب اؼبرأة حقوؽ اؼبشِب، ؿبمود مناؿ (1)
 . 09.أنظر أيضا ،منتصر سعيد ضبودة،اؼبرجع السابق،ص82،ص 2011التوزيع، عماف،  ك للنشر الثقافة دار

 344، ص2011، لبناف، ىالة سعيد تبسي،حقوؽ اؼبرأة ُب ظل اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة )سيداك(، الطبعة األكٔب،منشورات اجمللس للحقوؽ (2)
 .345كص

 .85ك 84، ص2007إبراىيم أضبد خليفة، االلتزاـ الدكٕب باحَباـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، دار اعبامعة اعبديدة، مصر  (3)
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 مية اؼبستدامة.مؤسبر البيئة كالتنمية الذم أكد على دكر اؼبرأة ُب عملية التنٌ -

 د على حقوؽ اؼبرأة كجزء من حقوؽ اإلنساف.ساف الذم أكٌ مؤسبر حقوؽ اإلن-

 د على حق اؼبرأة اإلقبايب كالصحي.مؤسبر القاىرة الذم أكٌ -

 مؤسبر كوبنهاجن الذم ركز على دكر اؼبرأة احملورم ُب مواجهة الفقر.-

 3991صدكر اإلعبلف العاؼبي للقضاء على العنف ضد اؼبرأة عاـ -

 .(3)3995ر العاؼبي الرابع اؼبعِب باؼبرأة سبتمرب عقد مؤسبر بكْب ) اؼبؤسب -
تاـ إلعبلف بيكْب ك منهاج بشأف متابعة اؼبؤسبر العاؼبي الرابع للمرأة ك التنفيذ ال 300-85صدكر قرار رقم -

كييقة الذم توج بصدكر  ،(8)( 8003- 3996اؼبتعلق باػبطة اؼبتوسطة األجل للنهوض باؼبرأة للفَبة) العمل،
 .8000الٍب صدرت عن األمم اؼبتحدة سنة ،مبائية لؤللفيةاألىداؼ اإل

" اؼبشاركة الفعلية  ػمؤسبػر اعبزائر اػباص ب خرىاآكلية اػباصة حبقوؽ اؼبرأة ك كاف كلقد تتابعت اؼبؤسبرات الد
 .8031ديسمرب  33كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة"  ُب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .370منتصر سعيد ضبودة ،اؼبرجع السابق، ص (1)

 .129،ص2011لبناف –منشورات اغبليب اغبقوقية ، بّبكت ك ساـ حساـ الدين األضبد، االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة ، الطبعة األكٔب،  (2)
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 الثالث:المطلب 
 حد من مشاركة المرأة في المجال السياسي.المعوقات التي ت

العقبات الٍب تواجو مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية كثّبة كمتنوعة، ال تزاؿ قائمة رغم السياسات اؼبنتهجة، إف 
كالٍب كاف ؽبا األير اؼبباشر ُب ؾباؿ اغبياة السياسية للمرأة كتفعيل مشاركتها السياسية، حيث تعددت طبيعة 

الدراسات  ت آراء القائمْب هبذهااختلفت توجه شاركة السياسية للمرأة بتعدد الدراسات حيثمعوقات اؼب
قانونية، فمنهم من يقوؿ كيرجع معوقات سبكْب اؼبرأة ُب اغبياة  ،جتماعية، سياسيةإباختبلؼ ؾباؿ الدراسة 

يرجعو للبعد السياسي  كآخر ،(3)كالثقاُب جتماعيالبعد اإل ،منها البعد الذاٌب السياسية إٔب عدة عوامل كأبعاد
 دينية  كيقافية.ا للعوامل قتصادم كبعض الدراسات ترجعهكالبعد اإل

 :موعة من ىذه اؼبعوقات نوجزىا ُبسنورد فيما يلي ؾب ك   
 المعوقات الذاتية:-أوال
يس تكر   إٔب قدر من الوعي السياسي من أجلمن اؼبتعارؼ عليو أف ىناؾ حاجة ضعف الوعي السياسي:  -0

ك ، الفرد )سواء كاف رجبل أك امرأة( ، ك انعداـ ىذا الوعي يؤدم إٔب سلبيةسو لبللبراط ك اؼبشاركة السياسيةاؼبرء نف
التعليم دكرا أساسيا ُب تشكيل الوعي السياسي للمرأة ك يتحكم ُب قدرهتا كرغبتها ُب اؼبشاركة أك ُب عدـ  يلعب

فهو ىبلق لديها نوع ، لذم تريد أف تقـو بو ُب ؾبتمعهارٌأة إٔب الدكر ااؼبشاركة، ذلك أف التعليم يغّب من نظرة اؼب
 .(8)من الوعي لديها، كيساعدىا على دخوؿ كافة ؾباالت اغبياة دبا فيها السياسة

كعدـ الثقة ُب قدراهتا، ُب ىذا الصدد تقوؿ إحدل الدراسات،  حالة االنهزام أمام النفس التي تعانيها المرأة-3
كم طبيعتها تتميز بالبفاض معدالت اؼبشاركة السياسية دبختلف أشكاؽبا، ك اذباىات سياسية تتسم إف اؼبرأة حب

عتماد اؼبطلق عليها ُب حل أم تأيّب إزاء السلطة كمن ٍب اإل بعدـ االقتدار السياسي ك اإلحساس بفقداف
 سياسية. اؼبشكبلت الٍب تواجو اجملتمع، كتبتعد اؼبرأة من تلقاء نفسها عن اؼبمارسات ال

مات الشخصية كالقيادة ك يرتبط مستول األداء السياسي دبجموعة من السٌ  :ضعف األداء السياسي للمرأة -2
السمات  القدرة على ربمل اؼبسؤكلية...كتشّب الدراسات الٍب تبحث ُب ىذا اؼبوضوع كتلك الٍب تسعى لرصد

ذباىات ، كبأف مكوناهتا من السمات ك اإلدة ؿببذة للرجلوإب إٔب أف القياجتماعيا للرجل ك اؼبرأة على التإاؼبرغوبة 
 .(1)تصف النساء إال نادرا أك ُب قليل من األحواؿ النفسانية ال

 
                                                 

أب 07لـو السياسية  خبلؿ الفَبة من اؼبشاركة السياسية للمرأة خربة الشماؿ األفريقي ؾبموعة أعماؿ اؼبؤسبر العلمي الذم عقد بالقاىرة بالتعاكف مع اعبمعية األفريقية للع (1)
ربرير ضبدم عبد الرضبن حسن، مداخلة زينب شاىْب ،"اؼبرأة ك اؼبشاركة السياسية ُب منظور اعبندر"، الطبعة األكٔب، مركز ، تقدٙب إبراىيم نصر الدين،  2000نوفمرب  08

 .18،ص2001دراسات السياسية اؼبستقبل اإلفريقي، القاىرة 

 .173ؿبمد أضبد عبد اؼبنعم ، اؼبرجع السابق،ص  (2)
عنابة   -ة اعبزائرية الدكافع ك اؼبعوقات )دراسة ميدانية دبدينة عنابة(، مذكرة ماجستّب ُب اجتماع التنمية باؼبشاركة،جامعة باجي ـبتارركاحبية طبيسة ، اؼبشاركة السياسية للمرأ (3)

 .71،ص2007كلية اآلداب ك العلـو االجتماعية ك اإلنسانية  ،
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 المعوقات االجتماعية والثقافية:-ثانيا
كال يرتبط ضعف نسب سبثيل النساء ُب الربؼباف باعبانب الدستورم كالقانو٘ب فقط، بل يرتبط أساسا بعوامل 

 .(3)ك الَبكيبة الدينية ك العادات كالتقاليد ،جتماعي كالثقاُبيط اإلخاصة باحمل
يتأير كضع اؼبرأة كدكرىا ُب اجملتمع بوجو  جتماعية السلبية للمرأة التي تمارس نشاط سياسيا:النظرة اإل-0 

ف الثقافة كقبد أ ،ئيسي ُب تكوين الشخصية اإلنسانيةخاص بالثقافة الٍب تعيف فيها، فالثقافة ىي احملك الر 
هتميف باعتبارىا مهملة لشؤكهنا اؼبنزلية كألطفاؽبا، ى نشاطا خارج البيت نظرة السائدة تنظر إٔب اؼبرأة الٍب تتعاط

ىذه الثقافة تقـو على فكرة تفوؽ الرجل  ك .(8)كتنسحب ىذه النظرة النمطية على النساء اللواٌب يبارسن السياسة
، كارتكاز ىوية اؼبرأة على أمومتها كدكرىا ُب البيت، فينظر إٔب النشاط كاختصاصو بالسلطة كالعمل خارج اؼبنزؿ

 كىذا ُب أفضل األحواؿ. -السياسي للمرأة ُب ىذا اإلطار إما بوصفو ترفا أك خركجا عن اؼبألوؼ
مثل اؼبرأة اليـو نتيجة لظركؼ عدة ذبد نفسها ملزمة بالقياـ دبجموعة من اؼبهاـ تت تراكم األدوار على المرأة:-3

 االلتزامات األسرية باعتبارىا ، ٍب(1)ُب العمل الرظبي الذم تقـو بو كالذم تلتـز خبللو بنظاـ كتوقيت معْب
سي من تداعيات تقاسم يعترب اإلقصاء الذاٌب للنساء ُب اجملاؿ السيا ، كبذلكجتماعيا من مهاـ اؼبرأة األساسيةإ

ف اؼبرأة، كما أف كثافة األعباء الٍب تتحملها اؼبرأة داخل السياسة ؾباؿ ىبتص بو الرجل دك  حيث تعترباألدكار، 
 .(4)األسرة كاجملتمع تقلص من اإلمكانات اؼبادية لدخوؽبا اغبياة السياسية

سواء على اؼبستول الوطِب، الذم تؤير فيو يقافة  تؤثر العقبات الثقافية على مشاركة المرأة السياسية-2
حزاب مرتبطة باذباىاهتم كقراراهتم التسلطية الساحقة من الرجاؿ( كميل األيتهم سياسات صانعي القرار )ألف أغلب

اؼبتعلقة باؼبرأة، كعلى اؼبستول العائلي كوف العائلة تتحكم ُب مصّب كمستقبل اؼبرأة كربكمها عادات كتقاليد 
ىي ك  هتا السياسية،أم نقص معرفة اؼبرأة غبقوقها ك مسؤكليا اجملتمع كاؼبنطقة، ككذلك مشكلة األمية القانونية،

 إلعبلـ دكر فعاؿ ك مؤيرا حيث يلعبنعداـ اإلعبلـ الواعي حبقوؽ اؼبرأة السياسية، إمفتاح اؼبشاركة السياسية، مع 
، كجاء ُب تقرير نشره مركز اؼبرأة العربية التوجو كبو نظاـ ديبقراطيُب اغبياة السياسية ك  رأةُب نشر يقافة مشاركة اؼب

                                                 

، 26ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد  -دراسة حالة التمثيل النسائي ُب الربؼباف-لتشريعات العربية منوعمار بوضياؼ، نظاـ الكوتا كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ك موقف ا (1)
 .80،ص2010نوفمرب

 .126،ص2007كندرية، ؿبمد سيد فهمي ، اؼبشاركة االجتماعية ك السياسية للمرأة ُب العآب الثالث، الطبعة األكٔب، دار الوفاء لدنيا الطباعة ك النشر، اإلس( 2)

، أنظر أيضا زينب شاىْب، 136ص اؼبشاركة السياسية للمرأة خربة الشماؿ األفريقي، اؼبرجع السابق، مداخلة مسعود شناف ،"مستقبل اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية"، (3)
 .19رجع ، صاؼبرأة ك اؼبشاركة السياسية ُب منظور اعبندر،اؼبشاركة السياسية للمرأة خربة الشماؿ األفريقي ،نفس اؼب

 ، انظر اؼبوقع: 2010الفرص كالعقبات ؼبشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية ُب اعبزار كاؼبغرب كتونس، أفريل  (4)

  www.womenpoliticalparticipation. org .            2013 -05-15تاريخ التصفح    
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يوكد أف دكر إلعبلـ، ير" أف قراءة ربليلية للبحوث اػباصة بصورة اؼبرأة العربية ُب كسائل اللتكوين كالبحث " كو 
 . (3)كسائل اإلعبلـ ُب ىذا اؼبيداف يعد غّب كاؼ إف ٓب يكن ضعيفا

 المعوقات السياسية:-يالث
د التأكيد على إف اغبديث على اؼبعوقات السياسية عند تفسّب عزكؼ اؼبرأة عن اؼبشاركة السياسية، كبالتحدي

 :علىذلك  تقع مسؤكلية ربقيق حيث سياسية للمرأةاؼبشاركة ال ُب توسيع دكر الدكلة
ك يبكن اعتبار أف العائق الرئيسي أماـ ربرر اؼبرأة ىو طبيعة األنظمة اؼبوجودة ك طبيعة األنظمة السياسية: -0

ذباه قضايا اؼبرأة ك التعامل مع ىذه األخّبة  فغياب إرادة سياسية ،نتماء إٔب أم يقافةاسية كليس اإلالقيادة السي
الٍب تبنيها  دكر ىاـ ُب سياسات ال من خبلؿ حيث تلعب الدكلة بات الصراع حوؿ السلطة السياسية،كفق متطل
 .(8)نتخابيةاألحزاب السياسية كالنظم اإلمن خبلؿ مشاركة اؼبرأة السياسية  الرفع من

خدمتها لتوفّب اؼبناخ كما تظهر مسؤكلية الدكلة ُب نقص سة السياسية:عدم توفير المناخ و الوسائل للممار  -3
رأة، فانتشار جتماعي الذم يبكن اؼبرأة من اؼبشاركة السياسية الفعلية، خاصة فيما يتعلق حبماية اؼباإلك السياسي 

ة ُب نزاىة ا ضعف الثق، ضف إليهدم إٔب إحجاـ اؼبرأة عن اؼبشاركةنتخابات عادة ما تؤ ظاىرة العنف ُب اإل
 .(1)نتخابيةالعملية اإل

ىو أف دفع اؼبرأة للمشاركة السياسية غالبا ال ينبع  اؼبعوقات السياسية خبصوص إف ما يبكن قولوكُب االخّب  
الٍب  ت غّب اغبكومية عن إرادة سياسية حقيقية بل ىو نتيجة ضغط اؼبؤسبرات الدكلية اػباصة باؼبرأة كتأيّب اؼبنظما

ضعف كصوؿ اؼبرأة ؼبراكز صنع كيتجلى  ،اجد النسائي ُب اؽبياكل السياسيةتدعيم التو بضركرة تدعو ما انفكت 
 .(4)ية الدكلة ُب كضع خطط اسَباتيجية للنهوض حبالة اؼبشاركة السياسية للمرأةُب عدـ جدى  القرار

 المعوقات التنظيمية:-رابعا
قنوات  اغبزب قناة متميزة كأساسية من  حيث يعدو اىمها ضعف تواجد المرأة ضمن التشكيالت الحزبية: 

اؼبشاركة السياسية كىو من أىم قول اجملتمع اؼبد٘ب كحلقة مهمة من حلقات صنع القرار فتواجد اؼبرأة على مستول 
، ر، كلكنها تظل على العمـو ضعيفةاألجهزة اغبزبية يظل ؿبدكدا كتتفاكت سبثيليتها ُب ىذا اجملاؿ من حزب آلخ

 .(5)الرئيسية الٍب تفسر ىذا العجز ىو عدـ اكَباث القيادات اغبزبية هبذه القضية كمن بْب العوامل
أدل ذلك إٔب ضعف تواجد اؼبرأة على مستول األجهزة اغبزبية ىو نتيجة  ،كفاءة اؼبرأةفعدـ يقة األحزاب ُب  

تواجد اؼبرأة ُب اجملاؿ  حتمية لعدـ قناعة األطر اغبزبية الرجالية بتبِب القضية النسائية كما يعد انعكاس لضعف

                                                 

 .216بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .186بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق، ص (2)

 .49،ص2002مصر،  نصيب نعيمة، اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية، رسالة دكتوراه ُب علم االجتماع ، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة عْب مشس، (3)

 .72ركاحبية طبيسة، اؼبرجع السابق، ص (4)

 .295، ص2004ربديات أماـ التكريس الفعلي للمواطنة، منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف، تونس،  –سية للمرأة العربية الطيب البكوش، اؼبشاركة السيا (5)
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إذا فمن اؼبعوقات اؼبرتبطة باألحزاب ىو إحجاـ األحزاب عن دعم النساء للوصوؿ إٔب مراكز صنع  ،السياسي
 .(1)نتخابية ُب اجملالس احمللية كالتشريعيةزب، أك بتأىيلهن ػبوض اؼبعارؾ اإلالقرار سواء داخل اغب

ية اؼبرأة كتواجدىا داخل مبا تتسع إٔب االىتماـ اغبزيب بعضو ك إشكالية ال تتمثل ُب عملية الَبشيح فقط كإ
كمناقشة قضايا اؼبرأة ُب الربامج اغبزبية ال زبرج عن الدعاية السياسية البعيدة كل البعد عن التفعيل  ،األحزاب

 .(8)اغبقيقي ؽبذه اؼبمارسة
أب أف ىذه الفئات  زاب األح تواجدىم ضمنضعف اىتماـ بالنساء ك لقد أرجع الدكتور ميلود بلقاضي  ك

كانت معطلة ك خارج دائرة اؼبشاركة السياسية ؼبدة سنوات نتيجة ؾبموعة من اؼبعيقات الذاتية ك اؼبوضوعية ترتبط 
اؼبسؤكلية مل وبحيث  ،داخل كل مؤسسة ضمن ىياكل اجملتمعُب العمق بكيفية توزيع الوظائف ك األدكار 

 .(1)ك عدـ إشراكها ُب الشأف السياسي لؤلحزاب السياسيةالتارىبية ك األخبلقية ُب اقصاء اؼبرأة 
 قتصادية:المعوقات اإل-خامسا

نشغاؿ مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة، حيث كثّبا ما يكوف الفقر كاإل قتصادية على مدلإلتؤير العوامل ا
بالعمل سيوفر ؽبا  اؼبرأة باطذلك أف ارت، -كالرجل على حد سواء -كة اؼبرأةدبطالب اغبياة اليومية عائقا أماـ مشار 

قتصادم التأىيل اإل، كيعدي ة كاؼبهنيةجتماعيعيا كقدرة على إدراؾ العبلقات اإلمعرفة احمليط اػبارجي كيكسبها ك 
للمرأة سبيل مباشر إٔب التأىيل السياسي، باعتبار أف اؼبرأة مٌب كانت مستقلة ذاتيا من الناحية اؼبادية، فإهنا 

ىلها إٔب العمل ُب الساحة السياسية، كبالتإب الوصوؿ إٔب مناصب ازباذ القرار كتعزيز تتحصل على كفاءات تؤ 
 . (4)آليات سبكينها السياسي، كبطبيعة اغباؿ يكوف انعداـ اؼبصدر اؼبإب عقبة تبعد اؼبرأة عن اؼبمارسة السياسية

كيد على أف ىذه اؼبعوقات لديها كُب ختاـ دراسة اؼبعوقات الٍب ربد من اؼبشاركة السياسية للمرأة هبب التأ
االير البليغ ُب اغبد من مطالبة اؼبرأة حبقوقها السياسية كخاصة ُب اجملتمعات العربية، حيث أشار الدكتور عمار 

ية عَباؼ بالصعوبات الٍب تواجو اؼبرأة العربٌ فرض علينا كاجب اغبياد العلمي اإلبوضياؼ أب ذلك بقولو"... ك ي
كال يتعلق األمر بإقناع الرجل فقط زكجا كاف أـ أبا أك أخا، بل إقناع  ،كمن أجل إقناع اآلخر إيبات ذاهتامن أجل 

اؼبرأة ُب حد ذاهتا خاصة ك أف الكثّب من النساء ُب اجملتمع العريب ال يستهوين النشاط السياسي ك يعرضن عن 
 .(5)القياـ بو..."

  

                                                 

زبصص نظم  دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب العلـو السياسية، 2004من االستقبلؿ أب –سهاـ بن رحو، اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب اعبزائر ك تونس ( 1)
 .31،ص2007-2006سياسية مقارنة، جامعة كىراف السانيا، كلية اغبقوؽ قسم العلـو السياسية،

 .173ؿبمد أضبد عبد النعيم ،اؼبرجع السابق، ص  (2)

 .69سائي ُب الربؼباف ،اؼبرجع السابق،صدراسة حالة التمثيل الن-عمار بوضياؼ،نظاـ الكوتا كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ك موقف التشريعات العربية منو (3)

 .170.أنظر أيضا  ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق ،ص295الطيب البكوش، اؼبرجع السابق، ص (4)

 .82عمار بوضياؼ، نظاـ الكوتا كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ك موقف التشريعات العربية منو، اؼبرجع السابق،ص (5)
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 المبحث الثاني:
 ون الدولي وآليات حمايتها.السياسية للمرأة في القان مكانةال

من خبلؿ إنشاء مؤسسات  ُب اجملاؿ الدكٕب، ىااجملاؿ الداخلي، كفرضت حضور  زبطت فكرة حقوؽ اإلنساف  
على األمن للحفاظ  ك ذلكأنشأت منظمة األمم اؼبتحدة  العاؼبية الثانية،انتهاء اغبرب  خاصة بعد دكلية عامة

على ضباية حقوؽ اإلنساف من  األفبية حيث عملت اؼبنظمة الدكلية اإلنساف، ضباية حقوؽ ك كالسبلـ العاؼبي
بح أصمن خبلؿ صدكر اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الذم  ،خبلؿ ما تضمنو إعبلهنا كعملت عليو أجهزهتا

نساف، أما على حدة عهدين دكليْب غبماية حقوؽ اإلرجع لضماف حقوؽ اإلنساف، ٍب صدر عن األمم اؼبتم
حقوؽ اإلنساف عامة، أما  قليمية غبمايةإكذلك منظمات   تنشأأتفاقيات ك إعدة  تقليمي، فقد عقدؼبستوم اإلا

إعبلف عاـ يتضمن القضاء على كل مفاىيم التمييز  منهاك ة حبماية حقوؽ اؼبرأة السياسية، تفاقيات اػباصاإل
ك اتفاقية القضاء  ياسية للمرأة،ك كذلك اتفاقيات خاصة حبماية اغبقوؽ الس ،يهدؼ للمساكاة بْب الرجل كاؼبرأة

دبا فيها حقوؽ اؼبرأة  كبذلك أصبحت غبقوؽ اإلنساف كحرياتو السياسية، على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة،
تفاقيات ذكرىا من اإلعبلنات الدكلية، كاإلالسياسية، مصادر متعددة تسمو على القوانْب العادية ك تستمد ج

 قليمية.اإل
تفاقيات ك اؼبؤسبرات الٍب تضمنتها ىذه اإل للمرأة حث سنتؤب دراسة اغبقوؽ السياسيةكمن خبلؿ ىذا اؼبب

خاصة هبدؼ تكريس ضباية  تات كاؼبؤسبرات الدكلية الٍب عقدتفاقيالعامة، مع الَبكيز خاصة على اإل الدكلية
ليات الٍب جاءت ٔب آإطرؽ ، ككذلك التقليمياسية خاصة ُب اإلطار الدكٕب ك اإلغبقوؽ اؼبرأة عامة، كاغبقوؽ السي

 كسوؼ تتم متابعة كل ىذا من خبلؿ اإلجابة على التساؤالت التالية: ،هبا ىذه اؼبواييق
قليمية اؼبؤسبرات الدكلية كاإل، كتوصيات اؼبنظماتك يات تفاقاإلنصوص ىي مكانة اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب  ما

 آلياهتا اػباصة ؟من خبلؿ  ة للمرأةالسياسي اغبقوؽ اية تفاقيات على ضبككيف عملت ىذه اإل
 كذلك عرب يبلث مطالب: 

 
 نساف.قوؽ اإلح حبماية اػباصة قليميةتفاقيات الدكلية كاإلالسياسية للمرأة ُب اإلاؼبطلب األكؿ:اغبقوؽ 

 قليمية اػباصة حبماية حقوؽ اؼبرأة.تفاقيات الدكلية كاإلقوؽ السياسية للمرأة من خبلؿ اإلاؼبطلب الثا٘ب: اغب

 اؼبطلب الثالث:آليات ضباية اغبقوؽ السياسية للمرأة على اؼبستول الدكٕب.
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 المطلب األول:
 قليمية الخاصة بحماية حقوق االنسان.تفاقيات الدولية واإلالحقوق السياسية للمرأة في اإل

لنشاطات األمم  يةلقانونتعد اؼبواييق العامة اؽبادفة إٔب ضباية حقوؽ اإلنساف ُب إطار األمم اؼبتحدة الركيزة ا   
كلقد عملت  العديد من اؼبواييق العاؼبية ك اإلقليمية األخرل، ظهور ة ُب ؾباؿ اغبقوؽ، كما أهنا أساساؼبتحد

بإصدارىا عدة مواييق كإعبلنات عامة يأٌب على رأسها ميثاؽ  ،نسافاؼبتحدة على ضباية حقوؽ اإل مممنظمة األ
قليمي فقد ن الدكليْب، كأما على اؼبستول اإلؼبي غبقوؽ اإلنساف ك العهديمنظمة األمم اؼبتحدة كاإلعبلف العا

 كاؼبيثاؽ ،فريقي غبقوؽ اإلنساف ك الشعوباإلكمنها اؼبيثاؽ  نساف،اتفاقيات إقليمية خاصة حبقوؽ اإل عدةت صدر 
 هبب أف يتمتع ت الٍبتفاقيات الدكلية صبغة عامة حْب تتعلق دبختلف اغبرياكتكتسب اإل العريب غبقوؽ اإلنساف،

 .(3)، كتنظم حياتو داخل اجملتمع هبا اإلنساف
ُب نصوص ىذه اؼبواييق الدكلية للمرأة ىو: ماىي مكانة اغبقوؽ السياسية  ُب ىذه اغبالةكالسؤاؿ الذم يطرح  

 .قليمية العامة، كىل ًب تناكؿ اغبقوؽ السياسية للمرأة بصفة خاصة من خبلؽبا؟اإلك 

تفاقيات الدكلية ذات كؿ اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اإلفركع:)الفرع األكؿ(يتنا يبلية كىذا ما سيتم توضيحو ُب
أٌما)الفرع  ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة كُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، الطابع العاـ، أم اغبقوؽ السياسية للمرأة

ث( اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب ك)الفرع الثالهدين الدكليْب ة اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب العدراس الثا٘ب( سيتناكؿ
 .نساف غبقوؽ اإل فريقية كالعربيةتفاقيات اإلقليمية، أم اإلتفاقيات اإلاإل

 الفرع األول:
 الحقوق السياسية للمرأة في االتفاقيات الدولية ذات الطابع العام.

ت الرجاؿ فمن خبلؿ نشاط اعبمعيا ٓب تغفل اؼبواييق كاإلعبلنات الدكلية حق النساء كضركرة مساكاهتن مع   
ٔب اؼبستول الدكٕب خاصة بعد تأسيس اجمللس الدكٕب إنتقل ىذا النشاط إالنسوية على اؼبستول الداخلي، 

تبُب اجملتمع الدكٕب قبل قياـ منظمة عصبة األمم، ؾبموعة من النصوص  على ذلكان بناء .(8)(3888للنساء)
تفاقيتاف الصادرتاف بباريس على التوإب ُب  تنازع القوانْب الوطنية، كاإلصة ب( اػبا3908كمنها اتفاقية الىام )

التجارة ك استغبلؿ النساء جريبة  3930تفاقية إ كعدتتعلقتاف بقمع التجارة بالنساء، (اؼب3930،3904)
 . (1)دكلية

                                                 

".مذكرة ماجستّب،جامعة 2009-1989اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب التشريعات الوطنية اعبزائرية دراسة سياسية مقارنة ُب ضوء اؼبواييق الدكلية غبقوؽ اإلنسافضبزة نف،"( 1)
 .49،ص2011اعبزائر ،كلية العلـو السياسية ،اعبزائر

 .38نوف الدكٕب، اؼبرجع السابق، صأعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقا (2)

 .06، ص1991عبد الغِب ؿبمود، حقوؽ اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب العاـ ك الشريعة اإلسبلمية، دار النهضة العربية، القاىرة،  (3)
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حوؿ فصل حقوؽ  ان ادحان أما اغبماية الدكلية للمرأة من خبلؿ العهود كاالتفاقيات الدكلية فقد شكلت نقاش   
اؼبرأة تنتفع كالرجل هبذه اغبقوؽ، كاؼببدأ األساسي الذم اؼبرأة عن حقوؽ اإلنساف اؼبعَبؼ هبا عاؼبيا، خاصة أف 

نتفاع من القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف ىو اؼبساكاة ُب اغبقوؽ اؼبعَبؼ هبا، كلكن اؼبقاربة اػباصة حبماية وبكم اإل
، كإمبا على مقاربة ضبائية اكّبىا األكٔب على مبدأ اؼبساكاةٓب تستند ُب بو  اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب

"Protectiomistapproach  فقد أخذت منظمة العمل الدكلية الٍب كانت رائدة ُب ؾباؿ ضباية "
 تفاقيةاتفاقيتْب بشأف حقوؽ اؼبرأة كنبا: اإل 3939اعتمدت ُب سنة حقوؽ اؼبرأة، دبقاربة من ىذا القبيل حيث 

( بشأف العمل الليلي للمرأة، كٓب تكرس فيهما ُب الواقع فكرة 04تفاقية رقم)( بشأف ضباية األمومة، كاإل01رقم)
 .(3)مساكاة اؼبرأة كالرجل، كإمبا منحت للمرأة ضباية خاصة 

من عهدىا على أف " كل  17بذلت عصبة األمم ىي كذلك جهود ُب ىذا اإلطار، إذ نصت اؼبادة كقد 
كافقت  3983العصبة أك فيما يتعلق هبا ستكوف مفتوحة على قدـ اؼبساكاة للرجاؿ كالنساء". كُب  الوظائف ُب

 3917صبعية العصبة على مشركع اتفاقية منع اإلذبار بالنساء ك األطفاؿ الناذبة عن مؤسبر جنيف، كُب سنة 
لكن اندالع اغبرب العاؼبية الثانية حاؿ أنشأت العصبة عبنة من اػبرباء إلعداد دراسة بشأف مركز اؼبرأة عرب العآب، 

 .(8)دكف إسباـ ىذه الدراسة
كبعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية حاكؿ اجملتمع الدكٕب توفّب ضباية أكثر للسبلـ الدكٕب كإهباد آليات ربقق 

ميثاؽ األمم عبلف عن ة عن اؼبعاىدات، ك لتحقيق ذلك ًب اإلالعدالة كتلـز الدكؿ باحَباـ االلتزامات الناشئ
نساف تسمى "منظمة ن كالسبلـ الدكٕب كضباية حقوؽ اإلمدبقتضاه ىيئة دكلية للحفاظ عن األاؼبتحدة كأنشأت 

 األمم اؼبتحدة".
 .(2)أوال: الحقوق السياسية للمرأة في ميثاق األمم المتحدة

 يتحقق إال بظهور األمم ف التطور اغبقيقي كاؽباـ للقانوف الدكٕب، فيما يتعلق باحَباـ حقوؽ اإلنساف، ٓبإ
اؼبتحدة بعد فظائع اغبرب العاؼبية الثانية الٍب أكضحت أنو ال ؿبل للسيادة اؼبطلقة الٍب من شأهنا إىدار كرامة 

 .(4)اإلنساف ُب كطنو كهتديد سبلـ كأمن اجملتمع الدكٕب

كاضح أيضا فإف مقدمة اؼبيثاؽ كر مبدأ اؼبساكاة بشكل ذ يثاؽ يعترب أكؿ اتفاقية دكلية تكُب الواقع فإف ىدا اؼب
كأكد ، تدعو إٔب ربقيق اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة كأف األكلوية ىي غبقوؽ اإلنساف على حساب حقوؽ الدكؿ

                                                 

 .504ؿبمد يوسف علواف، ؿبمد خليل موسي، اؼبرجع السابق، ص( 1)
 .07عبد الغِب ؿبمود،نفس اؼبرجع،ص (2)

، كيعترب النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية جزءا متمما للميثاؽ، 1945أكتوبر  24، كأصبح نافذا ُب 1945حزيراف/ جواف  26نة ساف فرانسيسكو ُب صدر دبدي (3)
زباتريك، فرانك نيوماف، مارؾ ىوفماف، أنظر ـبتارات من أدكات حقوؽ اإلنساف الدكلية كببلوغرافيا للبحث ُب القانوف الدكٔب غبقوؽ اإلنساف ،لػ ديفيد كيسربكدت، جوف فيت

 .09،ص2007مارم رامسي، ترصبة فؤاد سركجي ،الطبعة العربية األكٔب،األىلية للنشر ك التوزيع، عماف

 .11إبراىيم علي بدكم الشيخ، اؼبرجع السابق،ص (4)
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، حيث كردت ُب الديباجة اف (3)اؼبيثاؽ على مبدأ اؼبساكاة ك عدـ التمييز بْب الرجاؿ كالنساء ُب كافة اغبقوؽ
فسها )...أف تؤكد من جديد إيباهنا باغبقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد شعوب األمم اؼبتحدة آلت على ن

ت اؼبادة األكٔب من اؼبيثاؽ ُب بياف مقاصد األمم كقدره كدبا للرجاؿ كالنساء ... من حقوؽ متساكية...(، كما نصٌ 
اعية كالثقافية كاإلنسانية جتمقتصادية كاإلٕب على حل اؼبسائل ذات الصبغة اإلاؼبتحدة ىي : )ربقيق التعاكف الدك 

كعلى تعزيز احَباـ اإلنساف كاغبريات األساسية للناس صبيعان كالتشجيع على ذلك إطبلقان ببل سبييز بسبب النوع أك 
ت اؼبادة الثامنة من اؼبيثاؽ على أف : )ال تفرض األمم كما نصٌ   ،ين كال تفريق بْب الرجاؿ كالنساء.(ة أك الدٌ اللغٌ 

جاؿ كالنساء لبلشَباؾ بأم صفة كعلى كجو اؼبساكاة ُب فركعها الرئيسية د هبا جواز اختيار الرٌ اؼبتحدة قيودان رب
 .(8)كالثانوية(

من اؼبيثاؽ، تلتـز األمم اؼبتحدة بتسهيل فبارسة حقوؽ اإلنساف  76ك56ك55ك31كمن مفهـو اؼبواد 
"...أف 55حيث نصت اؼبادة، أك الدين كاغبريات األساسية للجميع، دكف سبييز بسبب العرؽ أك اعبنس أك اللغة

كال ين، ة أك الدٌ يشيع ُب العآب احَباـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية للجميع ببل سبييز بسبب اعبنس أك اللغٌ 
كما احتول اؼبيثاؽ على نصوص أخرل منها ما لك اغبقوؽ كاغبريات فعبل."  مراعاة تتفريق بْب الرجاؿ كالنساء، ك 

العامة الٍب هتتم بإنشاء دراسات ك اعبلف توصيات بقصد إمباء التعاكف الدكٕب ُب كافة اؼبيادين يتعلق باعبمعية 
 31ساء كذلك من خبلؿ اؼبادة جاؿ كالنٌ ين، كال تفرقة بْب الرٌ ة أك الدٌ للناس كافة ببل سبييز بينهم ُب اعبنس أك اللغٌ 

 . (1)من اؼبيثاؽ
، حيث خوؿ اؼبيثاؽ لعدد من األجهزة مهمة ضباية كتضمنت نصوص أخرل كسائل ربقيق ىذه األىداؼ

جتماعي على قيامو بدراسات قتصادم ك اإلاؼبتعلقة باجمللس اإل 68ت اؼبادة دياؽ أكٌ اغبقوؽ، كُب ىذا السى 
كالصحة كما يتصل هبا،   جتماعية ك الثقافية كالتعليمقتصادية كاإلمور اإلاألككضع تقارير عن اؼبسائل الدكلية ُب 

إٔب الوكالة  أم مسألة إٔب اعبمعية العامة كإٔب أعضاء األمم اؼبتحدة ك يقدـ توصياتو ُب كما لو أف
الٍب ذبعل من األىداؼ األساسية لنظاـ الوصاية"... التشجيع على احَباـ  76قبد أيضا ُب اؼبادة،(4)اؼبتخصصة

ين، كال تفرقة بْب الرجاؿ دٌ ة أك الاللغٌ للجميع ببل سبييز بسبب اعبنس أك  اإلنساف كاغبريات األساسية حقوؽ
 .(5)كالنساء، كالتشجيع على إدراؾ ما بْب شعوب العآب من تقيد بعضهم بالبعض..."

كذبدر اإلشارة أب أنو كرغم احتواء اؼبيثاؽ على تلك النصوص إال أف ميثاؽ األمم اؼبتحدة ٓب يتناكؿ حقوؽ 
، ككذلك عدـ التحديد القانو٘ب حقوؽ اؼبرأة السياسيةمها ك منها اإلنساف بتفاصيلها الضركرية الٍب أكصى باحَبا

                                                 

(1) Shaheen S Ali،Gender and Human Rights in lslam and lnternationl Law، Kluwer law lnter national، 2eme 

édition, France 2000،p45. 

 www.undp.orgأنظر اؼبادة األكٔب كالثامنة من ميثاؽ األمم اؼبتحدة: على اؼبوقع     (2)

 من اؼبيثاؽ ، نفس اؼبرجع. 56أنظر اؼبادتْب  (3)

 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة. 62اؼبادة  (4)

 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة. 76اؼبادة (5)
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، كعليو كانت الدقيق ؼباىية حقوؽ األنساف، فقد غلب عليها الطابع العاـ، باستثناء اإلشارة إٔب عدـ التمييز
كبعد أف شكل اجمللس  ،مم اؼبتحدة إٔب ازباذ مبادرات مكملة للميثاؽ أكثر طموحا كفعاليةاغباجة ماسة، ُب األ

عداد الئحة دكلية غبقوؽ عبنة خاصة إل ،لذم ىو إحدل ىيئات األمم اؼبتحدة، اجتماعيصادم كاإلقتاإل
كصادقت اعبمعية العامة  3948ديسمرب 38جتماعي ُب قتصادم كاإلاإلنساف، ًب إقرارىا من قبل اجمللس اإل

كانوف األكؿ   30ريس بتاريخ لؤلمم اؼبتحدة على مشركع اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ُب جلستها اؼبنعقدة ببا
3948(3). 

 .(3)ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ذبسدت أكؿ ؿباكلة تكملة كتأكيد النصوص اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف الواردة ُب اؼبيثاؽ، ُب أكؿ عمل ُب 

شكل الئحة عن اعبمعية العامة لؤلمم  ُب اؼبنظمة األفبية سبثل ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر
حق اإلنساف ُب اغبرية كالعدؿ كاؼبساكاة بوصفها  البشرية على مدل التاريخ إلقرار كجاء تتوهبا عبهود ،(1)اؼبتحدة

 كاعَباؼ، ابتدأت بالتأكيد على اغبرية كاؼبساكاة بْب البشر قيمنا كضركرات إنسانية فطرية يصعب العيف بدكهنا،
التمتع باغبريات الواردة ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف حق مطلق لكل ؽ اإلنساف ؿبددا بقولو إف حقو جبميع 

 .(4)ينة أك الدٌ بِب البشر، دكف سبييز بسبب العنصر أك اللوف أك اعبنس أك اللغٌ 
النساء، ُب ذلك  ات عامة كشاملة لكل بِب البشر، دبانطلق اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف من منطلقاك  

حبيث ال يبكن فصل حقوؽ النساء عن اؼبفهـو العاـ كالشامل غبقوؽ اإلنساف فاؼبساكاة ىي القاعدة الٍب تنطلق 
حيث تقوؿ  ىو اؼبساكاة بْب اعبنسْب،ك منها الفكرة العامة غبقوؽ اإلنساف، فقد نص صراحة على اؼببدأ األساسي 

 الكرامة كاغبقوؽ، كقد كىبو عقبل كضمّبا، فعليهم أف يعامل اؼبادة األكٔب "يولد صبيع الناس أحرارا متساكين ُب
: "لكل إنساف حق التمتع جبميع اغبقوؽ كاغبريات اؼبذكورة كما جاء ُب اؼبادة الثانية،بعضهم بعضا بركح اإلخاء

 .(5)ُب اإلعبلف دكمبا سبييز من أم نوع، كال سيما التمييز بسبب اعبنس"
نطلقات عامة كشاملة لكل بِب البشر، دبن ُب ذلك النساء، حبيث ال يبكن كقد انطلق اإلعبلف العاؼبي من م

عبلف ة ىي القاعدة الٍب انطلق منها اإلفصل حقوؽ اؼبرأة عن اؼبفهـو العاـ كالشامل غبقوؽ اإلنساف فاؼبساكا
اإلنتاج أك  العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كبذلك قرار التساكم ُب اآلدمية بْب اعبميع  بغض النظر عن موقعهم من مبط

 .(6)جتماعيةاغبياة السياسية كاإل

                                                 

 .113قادرم عبد العزيز، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .1948كانوف األكؿ/ ديسمرب   10( اؼبؤرخ ُب 03-)د217اعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة للمم اؼبتحدة  (2)

 (3)  Edward McWhinney, les Nations unies et la formation du Droit, relativismeculturel et idéologique et 
formation du Droit international pour une époque de transitiin, Paris, Pedone, U.N.E.S.C.O,1986,p 254.   

 .61،ص2009عادؿ عبد الغفار، االعبلـ كاؼبشاركة السياسية للمرأة رؤية ربليلية كاستشرافية، الطبعة األكٔب، الدار اؼبصرية اللبنانية، مصر،  (4)

 .276-269الدقاؽ، اؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية ، اؼبرجع السابق  ص ؿبمد سعيد  (5)

 .10، ص 2003ىادم ؿبمود ، مفهـو حقوؽ اؼبرأة كعبلقتو دبفهـو حقوؽ اإلنساف ، مركز الدراسات اؼبستقبلية االسَباتيجية ، العراؽ   (6)



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

59 

لقد اكتسى حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة السياسية الصفة الشرعية مع اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ  ك
ما بواسطة إشؤكف العامة لببلده إما مباشرة ك شَباؾ ُب إدارة البلف العاؼبي "لكل فرد اغبق ُب اإل( من اإلع83اؼبادة)
  ىبتاركف اختياران حران.فبثلْب
 شخص نفس اغبق الذم لغّبه ُب تقلد الوظائف العامة ُب الببلد. لكل

إرادة الشعب ىي مصدر سلطة اغبكومة، كيعرب عن ىذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دكرية ذبرم على أساس االقَباع 
 تصويت." السرم كعلى قدـ اؼبساكاة بْب اعبميع أك حسب أم إجراء فبايل يضمن حرية ال

كمن الثابت ُب القانوف أف الشخص كلمة تطلق على كل أفراد اجملتمع الرجاؿ كالنساء ُب آف كاحد كعليو فإف 
ف ك عبلف ؽبا حق ُب اؼبشاركة السياسية اؼبباشرة كالفعالة ُب إدارة شؤ من ىذا اإل 83ة طبقا للنص اؼبادة اؼبرأ

نتخابات كُب لشعب ىو صاحب اغبق األصيل ُب اإلاجعلت من  83خّبة من اؼبادةكالفقرة األ، (3)بلدىا
رادتو بكل حرية، كعلى الدكؿ أف تقـو بوضع إاختيار نواب عن الشعب يعربكف عن التصويت الذم ينتج عنو 

ختيار عن طريق التصويت اغبر فليس ىناؾ أم حق ليتمتع بو  حرية التصويت، ألنو لو ٓب يتم اإلضوابط تضمن 
 . (8)قصد بو من ذلك ىو حق النساء ُب التصويت بكل حريةكل من اعبنسْب، كالذم  ي

بغض النظر عن  لذا فإف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يقر بكل كضوح باغبقوؽ الكاملة للرجاؿ كالنساء
، كذلك بتقرير ةجتماعياغبياة السياسية كاإلالعمر أك اللوف أك اعبنس، كبعيدا عن موقعهم من مبط اإلنتاج أك 

   .(1)ُب اآلدمية بْب اعبميعالتساكم 
ذ صدكر اتفاقية كمعاىدة متعلقة حبقوؽ اإلنساف، جرل إبرامها كالتوقيع عليها من 78كيشكل اإلعبلف أساس 
يز كضباية تلك حيث عرفت من خبلؽبا حقوؽ اإلنساف كأنشأت إجراءات كآليات لتعز  ،اإلعبلف إٔب الوقت اغباضر

عماؿ اؼبنافية تفاقيات الٍب ربضر أشكاال معينة من األعلى أم من ىذه اإلومة الٍب تصادؽ ، كتعترب اغبكاغبقوؽ
 .(4)لة عن انتهاؾ ىذه اغبقوؽؤك غبقوؽ اإلنساف مس

كالٍب  3945ق اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف اؼببادئ الٍب تضمنها " ميثاؽ األمم اؼبتحدة " لعاـ كما كيٌ 
على أساس أف ذلك ىو شأف داخلي فقط بل على أساس تطلب من كل حكومة أف تعامل مواطنيها ليس فقط 

ملـز بل ىو بياف  إف ىذه الوييقة ىي عاؼبية كلكن ُب نفس الوقت اإلعبلف ليس قانوف الشرعية الدكلية أيضا،
، فهو ؾبموعة من اؼببادئ الٍب ألزمت الدكؿ نفسها هبا كتعهدت بالعمل دبوجبها كببذؿ جهدىا لكي للنوايا اغبسنة

، كاعترب حجر أساس عبميع اؼبعاىدات اؼبلزمة قانونا كالٍب ة اإلنسانية الكريبة كما كرد فيوطنيها اغبياتوفر ؼبوا
                                                 

الطبعة األكٔب، منشورات اغبليب اغبقوقية، بّبكت لبناف  -دراسة مقارنة -شرين دكلة عربيةسعدل ؿبمد اػبطيب، حقوؽ اإلنساف كضماناهتا الدستورية ُب ايِب ك ع( 1)
 .16،ص2007

 .46،ص2007سيد إبراىيم الدسوقى،اغبماية الدكلية غبقوؽ اؼبرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز اعبنسي، دار النهضة العربية ، القاىرة مصر ( 2)
 519-517، ص 1972وف الدكٕب العاـ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة ؿبمد حافظ غاٖب،  مبادئ القان(3)
 .18-17، ص1970، أنظر أيضا ؿبمد كفيق أبو تلو، موسوعة حقوؽ اإلنساف، القاىرة، 32ضبزة نف، اؼبرجع السابق،ص( 4)
 



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

60 

، كما كاف ألحكامو أير على صبيع قوانْب ك دساتّب الدكؿ األعضاء ُب درت الحقا ك تعلقت حبقوؽ اإلنسافص
 . (3)كخاصة تلك الٍب صدرت بعد صدكر اإلعبلف ،تحدةىيئة األمم اؼب

الدكؿ الٍب تدين  ، كلن تقبل ُب عضويتها إالٌ يثاقها بأهنا لن تدخل ُب حظّبهتاما أعلنت األمم اؼبتحدة ُب مك
، معيارا للحضارة اؼبفركضة على كل عضو من أعضاء األسرة الدكلية. كطالبت األمم اؼبتحدة دكؿ حبقوؽ اإلنساف

 .(8)إلنساف بصورة شاملة كفعالة كدكف سبييزالعآب بتأمْب تدابّب كطنية كعاؼبية، لتطبيق مبادئ حقوؽ ا
 نساف سعت األمم اؼبتحدة إلصدار عهود كمواييق ملزمة أكثر للدكؿ كبذلككاستكماؿ ؼبسار ضباية حقوؽ اإل

جتماعية قتصادية كاإلاص باغبقوؽ اإلاف حبقوؽ اإلنساف كنبا العهد الدكٕب اػبكلياف اػباصٌ العهداف الدٌ  اعتمد كأقرٌ 
 العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية، ك بإقرار ىذين العهدين فقد ربولت اغبقوؽ كاغبريات الٍب كردكالثقافية، ك 

تفاقي، كبذلك انتهى اعبدؿ حوؿ انونية مصدرىا القانوف الدكٕب اإلٔب التزامات قإالنص عليها ُب اإلعبلف العاؼبي 
ن معاىدتْب دكليتْب ملزمتْب ترتباف التزامات قانونية على القيمة القانونية ؽبذه اغبقوؽ كاغبريات، فالعهداف عبارة ع

عاتق الدكؿ األطراؼ فيها، كحبكم ما يتسماف بو من طابع عاؼبي، فإهنما يعترباف خطوة ىامة على الطريق غبماية 
 .(1)حقوؽ اإلنساف

خاصة  ايةكاف ضمن نصوصهم ضب اغبقوؽ السياسية عامة كىل تناكؿ العهدين موضوع ةكيفلعرض تكسوؼ ن
 ، على أف يسبق ذلك دراسة بعض االحكاـ اؼبشَبكة بينهما من خبلؿ الفرع الثا٘ب. للحقوؽ السياسية للمرأة

 الفرع الثاني:
 الحقوق السياسية للمرأة في العهدان الدوليان.

 وبتل العهداف الدكلياف غبقوؽ اإلنساف مكاف الصدارة على رأس ىـر اؼبواييق الدكلية اؼبتعلقة باغبقوؽ،
كيشكبلف رفقة اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، دبا اصطلح عليو ب"ميثاؽ حقوؽ اإلنساف"، كىذا لكوهنا ربيط 

 .(4)بكل اعبوانب اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف عامة
ديباجة  تاؼبواد، حيث أكد نصوصكة، ُب كل من الديباجة ك كردت ُب العهدين ؾبموعة من اؼببادئ اؼبشَب 

سرة البشرية كرامة أصلية كحقوؽ متساكية ك يابتة، كفقا ؼببادئ كأىداؼ األمم اؼبتحدة، العهدين أف ألعضاء األ
 أيضا أف الوسيلة لتحقيق ما كرد ُب اإلعبلف تكالعدؿ كالسبلـ ُب العآب، كأكد كىي قائمة على أساس اغبرية

 

                                                 

 . 284، ص 1982جعفر عبد السبلـ، اؼبنظمات الدكلية، القاىرة، ( 1)
 .228، ص 1997دين إبراىيم، اؼبرأة كاغبياة العامة، )ربرير ( قباح حسن، دار األمْب، القاىرة سعيد ال( 2)
 .66علي ؿبمد صاّب الدباس، علي علياف ؿبمد ابو زيد، اؼبرجع السابق،ص (3)

 .66،ص2004ة تيزم كزك، العدد األكٔب،خداش حبيب، اعبزائر كاؼبواييق الدكلية غبقوؽ اإلنساف ،احملاماة، ؾبلة تصدر عن منظمة احملامْب  نقاب( 4)
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لى الدكؿ كجوب احَبامها ت عالعاؼبي غبقوؽ اإلنساف ىي أف يكوف البشر أحرار كمتحررين من اػبوؼ، كما أكدٌ 
 .(3)لئلنساف كحرياتو األساسية

 اؼبادة أما اؼبواد اؼبشَبكة ُب العهدين ىي تلك الٍب كردت ُب اعبزء األكؿ كاعبزء الثا٘ب منهما، كاؼبتمثلة ُب
ق الشعوب ُب اؼبادة الثانية كالثالثة كاػبامسة ) اعبزء الثا٘ب(، حيث تؤكد اؼبادة األكٔب على حاألكٔب)اعبزء األكؿ(، ك 

جتماعي كالثقاُب،  قتصادم كاإلركزىا السياسي كاختيار نظامها اإلتقرير مصّبىا بنفسها، ككذا حريتها ُب تقرير م
كما تكوف ؽبا مطلق اغبرية ُب استغبلؿ يركاهتا الطبيعية، أما اؼبادة الثانية فتشّب إٔب تعهد الدكؿ باحَباـ ك تأمْب 

، كما تتعهد أف تبذؿ ما بوسعها فرديا أك صباعيا (8)ها دكف سبييز ألم سبب كافاغبقوؽ اؼبقررة لؤلفراد ُب إقليم
للتجسيد الفعلي أك التدرهبي للحقوؽ اؼبعَبؼ هبا ُب ىذين العهدين، كفيما ىبص اؼبادة الثالثة فتنص على تعهد 

كؿ على عدـ تأكيل أم الدكؿ بضماف اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب التمتع باغبقوؽ، ُب حْب ربث اؼبادة اػبامسة الد
حكم كرد ُب العهدين سواء من طرؼ الدكؿ أك األفراد، يكوف مفاده إىدار أم حق أك تقييد أك تضييق ؾباؿ 

 .(1)تطبيقو
ٔب ضركرة تأمْب اغبقوؽ اؼبقررة ُب العهدين لؤلفراد دكف إثانية كالثالثة من العهدين تشّب كاؼببلحظ أف اؼبادتْب ال
كد العهدين على مبدأ اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب اؼبادة الثالثة على أف الدكؿ األطراؼ " سبييز ألم سبب كاف، كيؤ 

جتماعية كالثقافية..."، أم أف قتصادية كاإلع بكافة اغبقوؽ اإلتتعهد بضمانة حق اؼبساكاة للرجل كاؼبرأة ُب التمتٌ 
ساكاة بْب اعبنسْب، كبذلك يكوف العهدين قد ٔب إقرار مبدأ اؼبإييز ك أب منع التمى  تشار إحكاـ اؼبشَبكة للعهدين ألا

نتقاص ماية القانونية أك اختبلؼ أك اإلسببان ُب تباين اغبفراد ختبلؼ بْب األبأنو ال هبوز مطلقان أف يكوف اإل اصرح
 ،الكاملة كُب التمتع بكافة اغبقوؽضماف اؼبساكاة ك  النساءك  ، ك أنو هبب إتاحة كامل الفرص للرجاؿمن اغبقوؽ

 .(4)لتزامات الدكلية كالقيم اإلنسانية كالتشريعات األخرلـبالفة ذلك يعد ـبالفة لئل كأف
 ليها على التوإب.إاصة بكل من العهديْب فسوؼ نتطرؽ حكاـ اػبأما فيما ىبص األ

 .(5)جتماعية والثقافيةقتصادية واإل:العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلأوال
 حكاـ اؼبشَبكة للعهدين،شارة اليها من خبلؿ األة الثالثةكما سبق اإلاؼباد يؤكد العهد على مبدأ اؼبساكاة، ُب

ررة دبوجب طراؼ بأف ال زبضع التمتع باغبقوؽ اؼبق، كىذه األخّبة نصت على تعهد الدكؿ األماعدا اؼبادة الرابعة
 ُب ىذا العهد احملمية اغبقوؽخبصوص أما ، الرفاه العاـ ُب ؾبتمع ديبقراطي ، هبدؼ تعزيزىذا العهد إال للقانوف

                                                 

 .128،127،ص1995صدكؽ عمر، ؿباضرات ُب القانوف الدكٕب العاـ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  (1)

 .109، ص1996صدكؽ عمر، دراسة ُب مصادر حقوؽ اإلنساف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر (2)

 ن العهدين الدكليْب.أنظراؼبادتْب الثالثة ك اػبامسة م (3)

 .42ضبزة نف، اؼبرجع السابق، ص (4)

 03، تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمرب  16( اؼبؤرخ ُب XXIألف ) 2200اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  (5)
 .27، كفقا للمادة 1976جانفي 
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ُب اؼبادة السادسة منو إٔب غاية اؼبادة اػبامسة عشر، ككانت معظمها تتجسد ُب ضباية اغبقوؽ  تفقد كرد
، بل كانت ىناؾ السياسية ، دكف أف يكوف ىناؾ نص خاص حبماية حقوؽ اؼبرأةجتماعية كالثقافيةقتصادية كاإلإلا

ليها ُب العهد، ك ىي تؤكد على حق اؼبرأة بالعمل كفق شركط نصوص عامة غبماية ـبتلف اغبقوؽ اؼبنصوص ع
األسرة أكرب اؼبرأة من خبلؿ منح ، ك ليهاإ نضماـنقابات كاإل مبلئمة كعادلة من حيث األجور، كحقها ُب تكوين

 ةل من الصحة يبكن بلوغو، مع مراعامواطن بالتمتع بأعلى مستو كل حق  ك  ن اغبماية كاؼبساعدةقدر فبكن م
 .(3)جتماعية اػباصة للمرأةة الصحية كاإلاغبماي

 .(3)في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ثانيا:
جتماعية قتصادية كاإلشَبكة مع العهد اػباص باغبقوؽ اإلسبقت اإلشارة أف العهد جاء بأحكاـ ملقد 

ىبتلفاف ُب اؼبادة الرابعة، حيث كرد فيها أنو كالثقافية، ُب كل من الديباجة كاعبزء األكؿ كالثا٘ب منهما، إال أهنما 
توجد إمكانية التقييد ك اغبد من التزامات الدكؿ دبقتضى ىذا العهد ضمن شركط ؿبددة بالتإب ىذا التقييد ليس 

 .(1)مطلق كال يبكن أف يرد على كل اغبقوؽ
أىم كمن  ،موعة من اغبقوؽؾب ( فقد قرر87( إٔب غاية اؼبادة)06)أما اعبزء الثالث من العهد من اؼبادة 

" لكل مواطن دكف ومن ،(4)(85) اؼبادة ليوإ تأشار  ما لحقوؽ اؼبدنية كالسياسيةالعهد لخصصها حكاـ الٍب األ
 أم كجو من كجوه التمييز...اغبق: 

 أف يشارؾ ُب إدارة الشؤكف العامة، إما مباشرة كإما بواسطة فبثلْب ىبتاركف ُب حرية، )أ(
خب، ُب انتخابات نزيهة ذبرم دكريا باالقَباع العاـ كعلى قدـ اؼبساكاة بْب الناخبْب )ب( أف ينتخب كينت

 كبالتصويت السرم، تضمن التعبّب اغبر عن إرادة الناخبْب،
أكردت كما   ، )ج( أف تتاح لو، على قدـ اؼبساكاة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة ُب بلده."

نساف يعيف ُب ؾبتمع مد٘ب أف ينتخب أم يقـو إ كلحق   ،جديدا آال كىو ىذه اؼبادة حكماالفقرة)ب( ُب 
األنثى، فيفهم منو أف من ا اغبكم على إطبلقو يشمل الذكر ك بَبشح نفسو ؽبذه اجملالس النيابية ُب داخل دكلتو فهذ

                                                 

 .28، 27، ص2004جملتمع اؼبد٘ب، دراسة منشورة دبركز أماف للدراسات كالبحوث، األردف حقوؽ اإلنساف كا ،( منذر الفضل1)
 23، تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمرب  16( اؼبؤرخ ُب XXIألف ) 2200اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة (2)

  .49، كفقا للمادة 1976مارس 

: اغبق ُب اغبياة من بْب ، التحرر من الرؽ كالعبودية، حرية الفكر، ك حرية ُب العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسيةاغبقوؽ غّب قابلة للتقيد كما كردة من بْب ك   (3)
 اؼبعتقد ،عدـ تطبيق القوانْب بأير رجعي.

 العامة التعليقات ؾبموعة ،(52اؼبادة) 52 رقم العاـ التعليق انظر الدكٕب العهد من 52 اؼبادة تفسّب بشأف التفاصيل من اؼبزيد على لبلطبلع (4)
 .721الصفحة  اؼبتحدة، األمم عن الصادرة
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يقصر على  حق النساء ترشيح أنفسهن الختيارىم نوابا كفبثلْب عن ؾبتمعهم اؼبد٘ب الذين يعيشوف بينهم كٓب
 .(3)الرجاؿ دكف النساء

فراد كل حقوقهم السياسية دكف سبييز كعلى قدـ ( قد نصتا علي منح األ85(ك)83ْب )كبذلك تكوف اؼبادت
اؼبساكاة، من خبلؿ اغبق ُب اؼبشاركة ُب تسيّب اغبياة العامة مباشرة أك عن طريق فبثلْب ـبتارين، كأف تتاح لو على 

 .(8)تقليد الوظائف العامة ُب بلده اه فرصةقدـ اؼبساكاة عموما مع سو 
( منو " أف كل 07عبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف جاء ُب اؼبادة)ماـ القانوف، فإف اإلأأما عن حق اؼبساكاة 

حبماية متكافئة دكف أية تفرقة بينهم، كما أف ؽبم صبيعا اغبق ُب  الناس سواسية أماـ القانوف كؽبم اغبق ُب التمتع
على مبدأ اؼبساكاة أماـ القانوف كعلى أف ال يكوف ( 86اؼبادة ) ، كلقد أكدتية ضد أم سبييز..."ضباية متساك 

ذلك عبميع األشخاص، كلقد عددت ف وبظر القانوف أم سبييز ككفالة ىناؾ سبييز ُب التمتع حبمايتو، مع كجوب أ
ّب سياسي، أك الدين أك الرأم سياسيا أك غ اؼبادة أسباب التمييز بقوؽبا"... كالعرؽ أك اللوف أك اعبنس أك اللغة أك

 .(1)جتماعي، أك الثركة أك النسب، أك غّب ذلك من األسباب"األصل القومي أك اإل
كٕب اػباص كالعهد الد ،عبلف العاؼبي غبقوؽ االنسافبْب اؼبادة الثانية ُب كل من اإل جراء مقارنةإكمن خبلؿ  

، كالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، يتضح أف ىذه اؼبادة جتماعية كالثقافيةقتصادية كاإلباغبقوؽ اإل
عل كل اغبقوؽ اؼبنصوص عليها فيها موضع ذبهود بأف على كجوب أف تتعهد الدكؿ األطراؼ ُب ىذا الع تأكد

اؼبادة  لقد انفردتىذه العهود، ك  كلذكورة ىي نفسها ُب  ييز اؼبسباب التمٌ أطبيق دكف أم سبييز مع مبلحظة أف ت
من  اؼبادة الثانيةأما بقوؽبا"...دكف أية تفرقة بْب الرجاؿ كالنساء..."،  نسافاإل عبلف العاؼبي غبقوؽالثانية من اإل

لتنفيذ ىذا االلتزاـ ، تدابّب زباذ إٕب ضركرة إبإشارة  تدقد انفر ف ،العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية
تدابّب التشريعية أك غّب التشريعية القائمة الٍب تكفل ما يكوف ضركريا من  بازباذ طراؼ فيو الدكؿ األ تألزمحيث 

كبذلك  ،ا الدستورية ك ألحكاـ ىذا العهدفعبل اغبقوؽ اؼبعَبؼ هبا ُب ىذا العهد، بأف تتخذ ، طبقا إلجراءاهت
خذ مت الدكلة بطبيق أحكامو بأٍب ألز أكال اؼبواييق الدكلية ال، من يكوف العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية

 ك إجراءات داخلية.تدابّب 
حق كل شخص ُب  نساف كالعهدين الدكليْب قد أقراعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلكد أف اإلأٔب ما سبق يتإكاستناد 

كلقد  ، كاغبق ُب تقليد الوظائف العامة علي قدـ اؼبساكاة بْب أفراد اجملتمع،ُب تسيّب اغبياة العامة ُب بلده اؼبشاركة
ُب اعبزء الرابع من ىذا العهد، لتنظيم اآلليات الٍب تراقب  انفراد العهد الدكٕب اػباص حبقوؽ اؼبدنية كالسياسية،

ختصاصات الٍب أسندت ؽبا ؾبموعة من اإل، (4)تنفيذ أحكامو، عن طريق "اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف"

                                                 

 .47سيد إبراىيم الدسوقى، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .37،ص2012فيفرم  -انفي(،ج50للمرأة..."، ؾبلة ؾبلس االمة، العدد اػبمسوف) قاؼبلف" الربؼباف القادـ ىل سيعكس حضور البلئ (2)

 ( من العهد الدكٕب اػباص حبقوؽ اؼبدنية كالسياسية.26انظر اؼبادة ) (3)

 من العهد الوٕب غبقوؽ اؼبدنية كالسياسية. 28أنشاة كتشكيلة  اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف دبوجب اؼبادة (4)
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ختيارم أما الربكتوكوؿ اإل، اعدهتا ُب كيفية تنفيذ ىذا العهدكدراسة التقارير كتقدٙب التوجيهات للدكؿ ؼبسكاؼبهاـ،
،الذم من شأنو ضماف حقوؽ األفراد الواردة (3)تفاقية الدكلية اػباصة غبقوؽ اؼبدنية كالسياسيةاألكؿ اؼبلحق باإل

( من 88ن عليها ُب اؼبادة )كول إٔب عبنة حقوؽ اإلنساف اؼبعلُب ىذا العهد، ألنو يعطيهم اغبق ُب تقدٙب الش
 .(8)العهد، ضد أم انتهاؾ غبقوقهم

 الفرع الثالث:
 .العامة مات واالتفاقيات االقليمية الحقوق السياسية للمرأة في المنظ

ضبايتها نساف عامة يبس اإلنسانية بأسرىا، كإال أف ىناؾ من الفقهاء من يفضل رغم أف موضوع حقوؽ اإل  
األخّبة ُب رأيهم ترـب بْب ؾبموعة ؿبدكدة من دكؿ ذات مفاىيم تفاقيات اإلقليمية، ذلك ألف ىذه عن طريق اإل

كقيم ك مبادئ أكثر ترابطا، فبا يتيح ؽبا مناخا مبلئما يسمح ؽبا بالتخلي عن جانب كبّب من اعتبارات السيادة، 
 .(1)بالتإب يكوف ىذا االتفاؽ أكثر فعالية

ظمات الدكلية اإلقليمية ، كدبا أف ىذه الدراسة ىي يتناكؿ ىذا الفرع بدراسة اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اؼبن
تتناكؿ مكانة اؼبرأة السياسية ُب اإلطار الدكٕب كالوطِب، كلوجوب الربط بْب ؿباكر ىذه الدراسة من خبلؿ معرفة 

قليمي اعبزائرم أم ُب اؼبنظمات االقليمية ،الٍب تعد اعبزائر دكلة عضوة طار اإلوؽ اؼبرأة السياسية ُب اإلحق
فريقي نظمات، كاؼبتمثلة ُب اؼبيثاؽ اإلها)أكال(، ككذلك اؼبواييق اػباصة حبقوؽ اإلنساف الٍب اعتمدهتا ىذه اؼبفي

 غبقوؽ اإلنساف كالشعوب، ك اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف)يانيا(.

 أوال: حقوق المرأة السياسية في المنظمات االقليمية.
فريقية كإسبلمية، لذلك سنبْب حقوؽ اؼبرأة كاإل ،قليمية العربيةاإل ُب كل اؼبنظمات ئر عضو تقريب،دبا أف اعبزا

  ُب ارباد اؼبغرب العريب.و السياسية ُب ميثاؽ اعبامعة العربية، كميثاؽ االرباد اإلفريقي،
 :حقوق المرأة السياسية في ميثاق منظمة االتحاد اإلفريقي  -0

، كباؼبصادقة 8008يوليو9 اجتماع دكربن)إفريقيا اعبنوبية(.باعطاء اإلشارة الرظبٌية ؼبيبلد االرباد اإلفريقي ُب  
، أصبح االرباد اإلفريقي من أىم لئلربادلعمل اؽبيئات األساسية  ُب قمة دكرباف، على القوانْب الداخلية اؼبنظمة

ية مع التنظيمات ُب إفريقيا كذلك بعد احتبللو ؿبل منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا، حيث دخلت القارة اإلفريق
قتصادية، أك على عيد التكامل اإلقليمي كالوحدة اإلاالرباد اإلفريقي مرحلة جديدة من تارىبها، سواء على ص

مستول اؽبيكل التنظيمي اعبديد، كاألجهزة كاؼبؤسسات اعبديدة الٍب تكفل التعبّب عن الشعوب، كسبكنها من 

                                                 

ؽ اؼبدنية كالسياسية اػباص بتقدٙب شكاكم من قبل األفراد، اعتمد كعرض للتوقيع  كالتصديق ك االنضماـ الربتوكوؿ االختيارم األكؿ اؼبلحق بالعهد الدكٕب اػباص باغبقو ( 1)
 .09كفقان للمادة 1976آذار/مارس 23، تاريخ بدء النفاذ 1966كانوف األكؿ/ديسمرب   16( اؼبؤرخ ُب XXIألف)2200دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 

 .62، اؼبرجع السابق، ص سعدم ؿبمد اػبطيب( 2)
 -ية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرمقادرم  نسمة، اؼبمارسة اعبزائرية ُب ؾباؿ اآلليات التشريعية الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف، مذكرة ماجستّب، زبصص ربوالت الدكلة، كل (3)

 .21،ص2010-2009-تيزم كزك
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األمن، التنميػة، الٌديبقراطٌية كاغبكم  ،رجعي إلفريقيا، بالسلماؼبشاركة فعليان، مؤكدان على التزاـ إفريقيا الثابت كالبل
كقبد من الضركرم أف نشّب أف ميثاؽ منظمة الوحدة  ،(3)الراشد ك ىذا باستحػداث ؾبلػس السلم  كاألمن

ذا قد أكد ُب ديباجتو على ضركرة ضباية اغبقوؽ من خبلؿ تأكيده على اغبق ُب اغبرية كاؼبساكاة كك ،(8)اإلفريقية
أما ميثاؽ االرباد اإلفريقي، فقد أىتم حبقوؽ  التزاـ الدكؿ األعضاء دبضموف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف،

اإلنساف من خبلؿ ديباجتو الٍب ربث الدكؿ على عقد العـز على تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف كالشعوب ككذا 
 .(1)كإرساء سيادة القانوف دعم اؼبؤسسات كالثقافة كالديبقراطية، ككفالة اغبكم الراشد

أما ُب مًب ميثاؽ االرباد، فقد كضع موضوع ضباية حقوؽ اإلنساف ُب مقدمة أىداؼ الدكؿ االفريقية، كىذا    
الٍب ربث على: ضركرة تشجيع التعاكف بْب الدكؿ باألخذ بعْب االعتبار ميثاؽ منظمة األمم  01ما تؤكده اؼبادة

ؽ اإلنساف كاؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب، كحث الدكؿ اإلفريقية على اؼبتحدة، كاإلعبلف العاؼبي غبقو 
التأسيسي لبلرباد األفريقي النص على مبدأ تعزيز  القانوف كرد ُب ، كما(4)تعزيز اؼبساكاة بْب اعبنسْب..."

أب ضركرة ضباية كترقية  كلقد أشار ميثاؽ االرباد اإلفريقي، ُب العديد من مواده، على أساس نوع اعبنس اؼبساكاة
ة بينها النزاعات اؼبسلحة، كاؼبساكا ءاؼبرأة ُب صبيع اؼبيادين كتوفّب ؽبا الرعاية الصحية كاغبق ُب التعليم، كاغبماية أينا

كلقد أقر ميثاؽ االرباد آلية لتنفيذ ما كرد فيو ك تتمثل ُب إنشاء ؾبلس األمن ك السلم ، كبْب الرجل ُب كل اغبقوؽ
، الذم أككلت لو مهمة حفظ األمن كضباية حقوؽ اإلنساف، كىذا ما يتضح جليا عندما نطلع على اإلفريقي

  .(5)الربكتوكوؿ
 (NEPAD-أما حقوق المرأة ضمن الشراكة الجديد لتنمية إفريقيا)النيباد 

ائية ستثن( إٔب القمة اإلNEPAD -كترجع جذكر تأسيس مبادرة الشراكة اعبديدة لتنمية إفريقيا )النيباد
اإلعبلف عن خطة للتنمية ُب ًب  مشاكرات بعد عدتك  لوحدة اإلفريقية،ؼبنظمة ا( 16السادسة كالثبليْب)

 الٍب تستهدؼ أساسان سبكْب القارة من توفّب الظركؼ الستدامةك  ح،، عرفت خبطة شراكة األلفية لئلصبل8003

                                                 

 ، انظر اؼبوقع:6116يوليو5)إفريقيا اعبنوبية(.االفريقي، دكربن افريقيا من منظمة الوحدة االفريقية إٔب االرباد ( 0)
 http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours arabe 6116/07/html/D1007002.HTM تاريخ التصفح              

/13/6102 16 

، ؼبزيد من التفصيل عنها ، أنظر ؿبمد اجملذكب، التنظيم الدكٕب" النظرية كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية اؼبتخصصة"، 1963مام  23تأسست منظمة الوحدة اإلفريقية ُب  (2)
 .2001لدكلية، الطبعة األكٕب، دار كائل للنشر، عماف،. أنظر أيضا رشاد عارؼ السيد، الوسيط ُب اؼبنظمات ا2005منشورات اغبليب اغبقوقية، بّبكت لبناف،

،صادقة عليو اعبزائر 12/07/2000أب 10ؼبؤسبر رؤساء الدكؿ كاغبكومات اؼبنعقدة بلومي من  36ًب اعتماد القانوف التأسيسي ؼبنظمة االرباد اإلفريقي ُب الدكرة العادية  (3)
 .2001لسنة 16، اعبريدة الرظبية عدد 2001جويلية  11، اؼبؤرخ ُب 129-01دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 

، يتضمن اؼبوافقة على القانوف التأسيسي لبلرباد االفريقي 2001مايو  09اؼبٌؤرخ ُب  02-01من القانوف التأسيسي لبلرباد اإلفريقي، أنظر كذلك القانوف رقم  03اؼبادة ( 4)
 .2001مايو سنة13، اؼبٌؤرخة ُب 27عبريدة الرظبية العدد، ا2000يوليو سنة 11اؼبٌوقع ُب لومي )الٌطوغو( بتاريخ 

اؼبؤرخ  48-03، كصادقت عليو اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي 2003جويلية  09ًب إنشاء ؾبلس األمن كالسلم اإلفريقي، دبوجب الربكتوكوؿ الذم اعتمد ُب دكرياف ُب ( 5)
 .2003لسنة  06، اعبريدة الرظبية عدد 2003جانفي  09ُب 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours%20arabe%202002/07/html/D1007002.HTM
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برنامج األلفية من أجل فريقيا ُب الدمج بْب " مية ُب" إالسلم ك التنمية، ك تتمثل"الشراكة اعبديدة من أجل التن
، ك "ـبطط أكميغا من 8000ذبديد إفريقيا"، الذم قدـ من قبل رؤساء جنوب إفريقيا كاعبزائر كنيجّبيا، سنة 

، كقد نتج عن عملية الصهر ىذه "اؼببادرة اإلفريقية اعبديدة"، الٍب 8003أجل إفريقيا"، للرئيس السنغإب لسنة
( ؼبنظمة الوحدة 17ان من رؤساء الدكؿ أك اغبكومات األفارقة، دبناسبة القمة السابعة كالثبليْب)ايعتمدت رظبي

كتغيّب التسمية من" اؼببادرة اإلفريقية اعبديدة" إٔب" الشراكة ،8003بلوساكا)زامبيا(،ُب يوليواإلفريقية، اؼبنعقدة 
لدكؿ أك اغبكومات من أجل تنفيذ اؼببادرة رؤساء اع خبلؿ اجتماع اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا"، قد كق

 .(1)ا(بأبوجا )نيجّبي  8003أكتوبر 81كمتابعتها اؼبنعقد يـو 
من الوييقة األساسية للنيباد" بتلبية اؼبعايّب األساسية للحكم  88ىذا كقد تعهدت ىذه الشراكة ُب الفقرة 

إٔب تعزيز  ،(3)(NEPAD -ة إفريقيا )النيباد، كهتدؼ الشراكة اعبديدة لتنمي(2)الرشٌيد كالسلوؾ الٌديبقراطي"
قراطية يباالساسية الٍب تقـو عليها الد ادئف من بْب اؼببالٌديبقراطٌية كاغبوكمة ُب القارة اإلفريقي، كمن اؼبعركؼ أ

ها فريقية كدؾبشراكة اعبديدة ، ضباية اؼبرأة اإلكاغبوكمة ىي اؼبشاركة ك اؼبساكاة، لذلك  فإف من بْب أىداؼ ىذه ال
 ضمن كل أبعاد التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.

 :حقوق المرأة السياسية في ميثاق الجامعة العربيةـ  3

خاليا سبامان من أية إشارة صروبة  3945مارس/ آذار  88لقد جاء ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية الذم أقر ُب 
 إطار اعبامعة أية عبنة أك جهاز فرعي أك يانوم دائم كٓب يتشكل ُب إٔب حقوؽ اإلنساف أك اؼبسائل اإلنسانية،

كال حقوؽ اؼبرأة خاصة، كالتربير الذم قدمو كاضعوا ىذا  ،قضايا اػباصة حبقوؽ اإلنساف عامةىبتص ببحث ال
اؼبيثاؽ لتغطية ىذا النقص الفادح ُب نصوصو، ىو كونو اؼبيثاؽ صدر قبل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، بل 

إٔب ضباية حقوؽ اإلنساف، فقد  ىا ال يعِب أف ىذه اؼبنظمة ٓب تسعلكن ىذ ،ـ منظمة األمم اؼبتحدةكقبل قيا
عندما أنشأت عبنة عربية دائمة غبقوؽ اإلنساف زبتص بكل األمور الٍب  3968تداركت اعبامعة األمر ُب سنة

الٍب أسفرت عن عقد أكؿ مؤسبر كاف ذلك تتويج للجهود ك  ،(4)تتعلق باغبقوؽ على الصعيدين العريب ك العاؼبي

                                                 

 :تقدٙب الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا، انظر اؼبوقع  ( 1)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm,  2013-07-16تاريخ التصفح. 

، "نيباد"افتتاح أشغاؿ االجتماع الثا٘ب للجنة تنفيذ ك متابعة مبادرة الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا  لسيد عبد العزيز بوتفليقة خبلؿ كلمة رئيس اعبمهورية ا  (2)
 ، انظر اؼبوقع :6116مارس  62)أبوجا)نيجّبيا(، الثبلياء 

 http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/recherche.htm,تاريخ التصفح       16-07-2013.  
 لتسمية اؼببادرة باللغة االقبليزية:  يكثر تداكؿ تسمية اؼببادرة بػ "النيباد" لسهولة النطق كالتداكؿ بْب أجهزة اإلعبلـ كاؼبهتمْب، اختصارا( 3)

 NEPAD : New Partnership Forafrica’s  
 Nouveau Partenariat Pour le développement de l’Afrique كالٍب تَبجم إٔب اللغة الفرنسية بػ    :   

مية، جامعة يوسف فرع اؼبؤسسات العمو انظر سليم بركات، اغبكم الراشد من منظور اآللية االفريقية للتقييم من طرؼ النظراء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب القانوف،  
 .24، ص 6114-6113اعبزائر، كلية اغبقوؽ، السنة اعبامعية، -بن خدة 

 .91،ص 2000لبناف، -رضواف زيادة، مسّبة حقوؽ اإلنساف ُب العآب العريب، الطبعة األكٔب، اؼبركز الثقاُب العريب، بّبكت (4)

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/recherche.htm,تاريخ
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كالذم أعبلنا فيو عن تشكيل  ،(3)3968ديسمرب  30-8إقليمي عريب غبقوؽ اإلنساف ُب بّبكت ُب الفَبة 
كدبا أف ميثاؽ  اللجنة العربية غبقوؽ اإلنساف، لكن من الناحية الواقعية اقتصر عملها ُب ؾباؿ القضية الفلسطينية،

هنا جزء من ؿ اغبقوؽ السياسية للمرأة أيضا أليتناك  تإب فإنو ٓبالكبنساف عامة، أب حقوؽ اال اعبامعة ٓب يتطرؽ
ىذا الوضع إذا  ، لكن(8) 3976إنشاء إدارة خاصة باؼبرأة على مستول اعبامعة سنة ، على الرغم من نسافحقوؽ اإل

ألمم اؼبتحدة، كنظاـ ا خرل كالنظاـ األكريب غبقوؽ اإلنسافقليمية األدكلية اإلمع بعض التنظيمات ال قورفما
فقد  دم ؽبذه االنتقاداتاكتف، (1)ةطار الدكؿ العربيإنساف ُب ىتماـ دبوضوع حقوؽ اإليعكس بوضوح عدـ اإل

  .(4) 3994إعتمدت اعبامعة العربية ميثاؽ غبقوؽ اإلنساف من قبل ؾبلس اعبامعة العربية ُب سبتمرب/ أيلوؿ 
 :ب العربيحقوق المرأة السياسية في اتحاد المغر  -2

دبدينة  3989ير افرب  37م تأسس بتاريخ ذلك ارباد اؼبغرب العريب الذقليمية العربية ككمن اؼبنظمات اإل
 لك من خبلؿ التوقيع على معاىدة أنشاء ارباد اؼبغربذمراكف، كيتكوف من ارباد الدكؿ اؼبغاربية اػبمسة ك 

 .(5)العريب
اؼبرأة لجنة ل تنصيب الرظبيالالذم اعبلف عن  ؼبغرب العريبؾبلس الشورل لبلرباد ارباد ة اإلز كمن بْب أجه

 ًب، كلقد  8006مام  36، كُب 8005جواف  08ك03ُب دكرتو السادسة العادية بتونس يومي  ، كالطفولة
وؿ صبلة من ه الدكرة حذى بالرباط ، سبحورت فعاليات حوؿ"اؼبرأة اؼبغاربية كاقع كآفاؽ" تنظيم الندكة اؼبغاربية األكٔب

 ،كمنها: (6)آفاقها السياسيةالصلة بواقع اؼبرأة اؼبغاربية ك  اتذىتمامات األساسية اإل
 دعم مشاركة اؼبرأة اؼبغاربية ُب اغبياة السياسية كتعزيز تواجدىا ُب اجملالس اؼبنتخبة احمللية، الوالئية ك النيابية.

                                                 

ألمم اؼبتحدة ، كخاصة جهود عبنة حقوؽ اإلنساف باألمم اؼبتحدة الرامية  لتعزيز التعاكف ُب ؾباالت حقوؽ لقد شكلت اللجنة العربية غبقوؽ اإلنساف إذان ُب إطار جهود ا (1)
عامان دكليا غبقوؽ اإلنساف ، كإسهاما من اعبامعة العربية ُب  1968( كالذم حددت فيو عاـ 18قرارىا رقو ) 12/12/1963اإلنساف، حيث أصدرت اعبمعية العامة ُب 

، الذم نص فيو على تشكيل عبنة خاصة ُب األمانة العامة لدراسة ىذا اؼبوضوع، ٍب 12/09/1966ُب  2/ ج46/د2359ا العاـ، در ؾبلس اعبامعة القرار رقم االحتفاؿ هبذ
هم مع اللجنة اػباصة الذم نص فيو على تشكيل عبنة توجيهية غبقوؽ اإلنساف تضم فبثلْب عن دكؿ اعبامعة لتس 3/ج47/د2304قراره رقم  18/03/1967أصدر ُب 

كالذم دعا الدكؿ األعضاء إٔب  23/03/1967باألمانة العامة ُب متابعة كتنفيذ برنامج االحتفاؿ بالعاـ الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، كاستجابة لقرار األمم اؼبتحدة الصادر ُب 
ؼبتحدة تطلب فيها من أمانة اعبامعة بنشأ عباف إقليمية غبقوؽ اإلنساف ،كعلى إير دراسة موضوع إنشاء عباف إقليمية غبقوؽ اإلنساف كما تبله من إرساؿ مذكرات من األمم ا

بإنشاء عبنة إقليمية عربية دائمة غبقوؽ اإلنساف، لتفصيل أكثر أنظر، رضواف زيادة اؼبرجع السابق ،  03/09/1968بتاريخ  2443ىذا ازبذ ؾبلس اعبامعة قراره رقم 
 .149أب غاية  138، اؼبرجع السابق، صكما بعدىا. ك قادرم عبد العزيز89ص

، مذكرة 2008_2003ة العاؼبية يوسف بن يزة ، التمكْب السياسي للمرأة، كأيره ُب ربقيق التنمية اإلنسانية ُب العآب العريب، دراسة ُب ضوء تقارير التنمية اإلنساني (2)
 .76، ص 2010-2009، كلية اغبقوؽ،قسم العلـو السياسية،  -باتنة -اغباج ػبضر ماجستّب ُب العلـو السياسية، زبصص تنظيمات سياسية ك إدارية، جامعة

 .110رضواف زيادة، اؼبرجع السابق ،ص (3)

 االسَباتيجية خليل حسْب ، حقوؽ اإلنساف ُب القوانْب كالشرائع الدكلية كالوطنية ،أنظر موقع خاص للدراسات كاالحباث (4)

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/05/blog-post_07. .html    14/10/2013تاريخ التصفح       

 أنظر موقع اؼبعرفة:ا (5)
http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762                   64/11/6102تاريخ التصفح  

 .03، ص2006منشورات األمانة العامة جمللس الشورل اؼبغاريب، الندكة اؼبغاربية األكٔب حوؿ"اؼبرأة اؼبغاربية كاقع كآفاؽ"، اعبزائر جويلية  (6)

http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762
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ا ر التنمية الشاملة كاؼبستدامة، كتسخّب إمكانياهتاالستغبلؿ األمثل لقدرات اؼبرأة اؼبغاربية كتعزيز مشاركتها ُب مسا
توفّب الظركؼ كالشركط اؼبساعدة على ترقية دكرىا كتثمينو كفق خصوصيات ، العنف ك التطرؼ كالصراع ذُب نب

االقطاراؼبغاربية من حيث البيئة كاألكضاع بسياقاهتا التارىبية كذبارهبا الوطنية الٍب جعلت من اؼبرأة شريكا فعاال 
 اييقو اؼبيقيا ُب كل اؼبسار الوطِب ُب ؿبتلف أكجو نشاطاتو ُب كنف اؼبساكاة بْب اعبنسْب كاؼبواطنة اؼبكفولة ُب حق

الدكلية كأعضاء ُب اجملتمع الدكٕب الٍب تكرس ربقيق كياهنا مثل الرجل،  تزاماتلدساتّب الوطنية كاؼبغاربية كاإلالك 
 .(3)كتفتح ؽبا عآب الشغل كحرية النشاط السياسي

 ،8006سبتمرب  08ك 07بْب الندكة اؼبغاربية الثانية حوؿ،" اؼبرأة اؼبغاربية كالقانوف" ُب طرابلس  تكعقد 
بعد  ٍب، 8007فيفرم  35تونس ُب كعقد ُب " اؼبرأة اؼبغاربية كالتنمية" سبحورت حوؿالثالثة  اؼبغاربية الندكة أما

بعنواف" اؼبرأة اؼبغاربية كاالعبلـ"، كقد  8007جويلية  88الندكة اؼبغاربية الرابعة باعبزائر ُب  قدتذلك ع
ىتمامات األساسية دبقر ؾبلس األمة، حوؿ صبلة من اإلسبحورت فعاليات الندكة اؼبغاربية الرابعة اؼبنعقدة باعبزائر 

ـبتلف عبلـ، أما فيما ىبص اجملاؿ السياسي فقد تناكلت الندكة، طرؽ تعبئة ات الصلة باؼبرأة اؼبغاربية كاإلذ
 قتصاديْب كغّبىم لبللبراط ُب تكريس يقافة اؼبساكاة ك مبدأ تكافو الفرص.لفاعلْب اإلعبلمْب كالسياسْب كاإلا

خلق شبكات عمل لبلتصاؿ عرب االنَبنت، ليتمكن اؼبواطنوف من اإلطبلع على اؼبستجدات الربؼبانية احملينة 
 ية اؼبعلوماتية.كالتفاعل مع الربؼبانيْب كاغبصوؿ على اػبدمات الرؼبان

كز مغاربية متخصصة تعِب بسرب اآلراء من أجل تكوين يقافة اؼبواطنة اؼبغاربية كإشراكها ُب اؼبسّبة را إنشاء م
 .(8)الوحدكية

للمرأة اؼبغاربية" أما الندكة اػبامسة للجنة اؼبرأة كالطفولة، كىي االىم ، تناكلت " دعم اؼبشاركة السياسية 
، كمن بْب ما تضمنتو كرقة عمل األمانة العامة جمللس 8008فيفّبم  88ك 83ُب نواكشوط بْب  تكعقد

"...العمل على ربديد إسَباتيجية مغاربية موحدة بأىداؼ  الشورل إلرباد اؼبغريب العريب ُب الندكة اػبامسة مايلي:
نف ضماف ك احَباـ كاقعية قابلة للتجسيد، باإلضافة إٔب تسخّب اإلمكانيات البلزمة لوضعها حيز التنفيد ُب ك

ٔب اؼبعلومة ك حق إنشاء إحرية التعبّب ك التجمع ك الولوج اغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية، كحق االنتخاب ك الَبشخ ك 
األحزاب السياسية ك فبارسة النشاط السياسي...ضماف التمثيل اؼبتساكم ك التدرهبي للنساء ك الرجاؿ ُب ـبتلف 

اؼبغاربية ك إٔب جانب سبثيلهن على  ؤلقطارلستدامة رسم خطط التنمية اؼب اؽبيئات الوطنية كؼبا لو من دكر ُب
لك األمر عند إرساؿ الوفود ك البعثات اؼبشاركة ُب ذؤسسات االربادية ك ينطبق كاؼباؼبستول الدكٔب ُب إطار 

                                                 

غاربية كاقع كآفاؽ، منشورات األمانة العامة جمللس كلمة السيد األمْب العاـ جمللس الشورل إلرباد اؼبغرب العريب" د سعيد مقدـ"، ُب الندكة اؼبغاربية األكٔب حوؿ اؼبرأة اؼب (1)
 .03، ص2006الشورل اؼبغاريب،الطبعة اأكٔب ،اعبزائر جويلية 

د اؼبغرب العريب ، من إصدار إربا2007جويلية  28كرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إلرباد اؼبغرب العريب ُب الندكة الرابعة للجنة اؼبرأة كاألسرة ك الطفولة باعبزائر ُب  (2)
 .295، 294ؾبلس الشورل اعبزائر،ص 
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نتخابات دبا ىبدـ اؼبشاركة  اؼبتعلقة بنظاـ اإل،...تعديل القوانْب(3)اؼبلتقيات ك اؼبؤسبرات اعبهوية ك القارية ك الدكلية
لة اغبصص ك طرؽ كضعها حيز التنفيد ك ازباد كل الوسائل اؼبدعمة أف مسأالة للمرأة اؼبغاربية ك النظر بشالفع

للمسار الديبقراطي...دعوة األحزاب السياسية اؼبغاربية لبللتزاـ بتفتح أكثر للمشاركة السياسية الواسعة للنساء ك 
ه اؼبشاركة كاإلجراءات اإلرادية اؼبتخدة داخل األحزاب السياسية خاصة ذخلية تشجع ىلتفكّب ُب إجراءات داا

 .(8)فيما يتعلق بَبتيب النساء كسبوقعهن ُب القوائم االنتخابية..."
 ثانيا: حقوق المرأة السياسية في االتفاقيات االقليمية العامة لحقوق اإلنسان.

 :(2)والشعوب لحقوق اإلنسان فريقيالميثاق األالحقوق السياسية للمرأة في   -0
اعبزء ؿ مادة كينقسم أب جزئيْب، يتناك  68يتكوف اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب من ديباجة ك  

ـبصص أب  بكىذا ما يبيزه عن باقي مواييق حقوؽ االنساف أنو وبتوم على با ،األكؿ: اغبقوؽ كالواجبات
"...كتعرب عن اىتمانبا اػباص جاء ُب ديباجة اؼبيثاؽ:ك الواجبات، أما اعبزء الثا٘ب :ـبصص لتدابّب اغبماية، 

ن فصلها عن اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، باغبق ُب التنمية، كبأف اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ال يبك
جتماعية كالثقافية يضمن التمتع باغبقوؽ قتصادية كاإلف الوفاء باغبقوؽ اإلأاء ُب مفهومها، أـ ُب عاؼبها، كبسو 

 تفرقة القائمة على..."، كلقد إشار أشكاؿ الت اؼبدنية كالسياسية..."ك"...يهدؼ ىذا اؼبيثاؽ كذلك إزالة كافة
اؼبادة الثانية من اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ اإلنساف، لضركرة أف يتمتع كل شخص باغبقوؽ ك اغبريات اؼبعَبؼ هبا ك 

اؼبادة األكؿ منو على أنو هبب على الدكؿ  تأم كجو من أكجو لتمييز، كما أكد اؼبكفولة ُب ىذا اؼبيثاؽ دكف
كل اغبريات اؼبنصوص عليها، كتتعهد بازباذ كل االطراؼ ُب ىذا اؼبيثاؽ أف تعَبؼ باغبقوؽ كالواجبات ك 

 .(4)االجراءات التشريعية لتطبيق احكامو
أما اغبق ُب اغبق ُب اؼبساكاة أماـ القانوف، كلقد احتول اؼبيثاؽ على صبلة من اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية منها  

"لكل اؼبواطنْب اغبق ُب اؼبشاركة  31دة اؼبشاركة ُب إدارة شؤكف الببلد كتوٕب اؼبناصب العامة، فقد نصت عليها اؼبا
حبرية ُب إدارة الشئوف العامة لبلدىم سواء مباشرة أك عن طريق فبثلْب يتم اختيارىم حبرية كذلك طبقا ألحكاـ 
القانوف، كلكل اؼبواطنْب اغبق أيضا ُب تؤب الوظائف العمومية ُب بلدىم، كلكل شخص اغبق ُب االستفادة من 

 ت العامة كذلك ُب إطار اؼبساكاة التامة للجميع أماـ القانوف".اؼبمتلكات كاػبدما

                                                 

فيفّبم  22ك 21ُب نواكشوط بْب كرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إلرباد اؼبغريب العريب ُب الندكة اػبامسة " دعم اؼبشاركة السياسية للمرأة اؼبغاربية" كعقدة ( 1)
 .179،ص2008اعبزائر، من إصدارت ؾبلس الشورل إلرباد اؼبغرب العريب، 2008

 .184كرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إلرباد اؼبغريب العريب، نفس اؼبرجع، ص( 2)
، بعد أف 1986 أكتوبر 21 عشر ؼبنظمة الوحدة األفريقية، دخل اؼبيثاؽ حيز التنفيذ ُب ( دبناسبة الدكرة الثامنةكينيا) نّبكيب ُب 1981 /جوافيونيو   27 ًب صياغتو ُب( 3)

الصادرة بتاريخ  06، اعبريدة الرظبية رقم 03/02/1987اؼبؤرخ ُب 87/37، صادقة اعبزائر عليو  دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم: األفريقية ة من الدكؿدكل 25صادؽ عليو 
04/02/1987. 

 من اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب. 02ك 01اؼبادتْب انظر ( 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ىذا فيما ىبص ما تضمنو اؼبيثاؽ من مواد سبنح اغبق ُب اؼبشاركة السياسية، كلقد غاب من نصوص اؼبيثاؽ 
لثة من االفريقي ُب ؾباؿ اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية، النص على حقوؽ اؼبرأة السياسية ما عدا ما جاء ُب الفقرة الثا

"... يتعْب على الدكلة القضاء على كل سبييز ضد اؼبرأة ككفالة حقوقها كحقوؽ الطفل على كبو ما 38/1اؼبادة 
ىو منصوص عليو ُب اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية..." ىذا من دكف أف يوضح أك وبدد ما ىي أكجو التمييز 

، أك السياسي الٍب هبب على الدكؿ القضاء عليها، كال حٍب الٍب تعا٘ب منها اؼبرأة ُب اجملاؿ االجتماعي أك الثقاُب
 آليات كالتدابّب الٍب هبب أزباذىا. 
باؼبواييق  من اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب باعَبفا 63ك 60ك لبلشارة فقد نصت اؼبادتْب 

حبقوؽ اإلنساف  يّب الدكلية اؼبتعلقةالٍب تتفق مع اؼبعا غبقوؽ اإلنساف كاؼبمارسات األفريقية اإلقليمية كالدكلية
فريقي غبقوؽ االنساف كلقد انشاء اؼبيثاؽ اإل، اؼبيثاؽ األفريقي كتفسّب  طبيق لت  ىامة مرجعية   كنقاط كالشعوب 

اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب آلية خاصة ؼبتبعة مدم تنفيذ اىدافو من قبل الدكؿ الطراؼ، كىي 
، كىي آلية اؼبقرر 8004سنة ، كقد أسست ىذه اعبنة آلية خاصة ؼبراقبة كضعية حقوؽ االنساف كالشعوب

  .(8)3999، فقد تاسس سنةاػباص اؼبعِب حبقوؽ اؼبرأة، أما اؼبقرر (3)اػباص
صدؽ عليها ٓب ي ،قي غبقوؽ اإلنساف كالشعوبملحقة دبيثاؽ األفري ،صكوؾ أفريقية أربعةىناؾ  لبلشارة أف ك 

غبقوؽ كرفاه الطفل  ك اؼبيثاؽ األفريقي ، ك الربكتوكوؿ بشأف حقوؽ اؼبرأة: اتفاقية البلجئْببعد من قبل صبيع الدكؿ
 .اطيةحوؿ الديبقر  كاؼبيثاؽ األفريقي

 .(2)لمرأة السياسية في الميثاق العربي لحقوق اإلنسانحقوق ا-
يعترب اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف جزءان ال يتجزأ من إقبازات اعبامعة العربية، حيث ًب إعداده كإقراره من 

ل كقد اعتمد ىذا اؼبيثاؽ من قب، جانب اعبامعة، كىو يعد الوييقة األكثر أنبية غبقوؽ اإلنساف ُب العآب العريب

                                                 

 ك آلية اؼبقرر اػباص،انظر اؼبوقع  اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب (1)
http://www.achpr.org/ar/mechanisms تاريخ التصفح  15/10/2013                         

 انظر اؼبوقع رأةاػباص اؼبعِب حبقوؽ اؼب، اؼبقرر اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب (2)
 http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-wome تاريخ التصفح    15/10/2013          

كاطلق  0530نساف ُب سنةأف اعتماد ميثاؽ العريب غبقوؽ االنساف مرء بعدة مراحل كجاء بعد العديد من احملاكالت كمنها ، ؿباكلة كضع مشركع ميثاؽ عريب غبقوؽ اإل (3)
، ٍب قاـ ارباد اغبقوقيْب العرب دبحاكلة ،لوضع ميثاؽ غبقوؽ اإلنساف العريب، نوقف من قبل فبثلي 0535يو اسم )إعبلف حقوؽ اؼبواطن ُب الدكؿ كالببلد العربية( كُب سنة عل

،أعلنت 0542مارس 20اإلنساف "ك ُب  ثاؽ العريب غبقوؽ، ككضعت األمانة العامة للجامعة كذلك كييقة غبقوؽ االنساف، كىي "  كييقة اؼبي 0546الدكؿ العربية ُب سنة 
، إال 0541ا العتمدهتا ُب سنةاعبامعة عن مشركع ذلك اؼبيثاؽ كأحالتو إٔب الدكؿ العربية ، كظهرت العديد من االعَباضات على مواده ،ٍب عادت كصاغت الوييقة ك كعرضته

شركع إعبلف حقوؽ ك كاجبات اإلنساف ُب اإلسبلـ، ك تكررت احملاكالت حيث قامت األردف بإدراج موضوع حقوؽ أنو أجل ذلك إٔب غاية اعتماد منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي، ؼب
، كلذلك قررت 0552جمللس جامعة الدكؿ العربية، ك تزامن ذلك مع اؼبشاركة العربية ُب مؤسبر فيينا غبقوؽ اإلنساف  53اإلنساف ُب الوطن العريب على جدكؿ أعماؿ الدكرة 

، ؼبزيد من اؼبعلومات أنظر:رضواف 0552عقد مؤسبر عريب غبقوؽ اإلنساف قبل هناية  04/10/0552ة العربية الدائمة غبقوؽ األنساف ُب جامعة الدكؿ العربية ُب اللجن
 .014زيادة، اؼبرجع السابق،ص

http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
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عاما على أكؿ مشركع للميثاؽ ُب  81،بعد مركر أكثر من 3994 / أيلوؿسبتمربالعربية ُب  ؾبلس اعبامعة
  .(3)( مادة41، يقع اؼبيثاؽ ُب ديباجة كأربعة أقساـ، كتتوزع أحكامو على )3973سبوز

ة اإلنساف ...مؤمنا ك خبصوص اغبقوؽ السياسية، فقد أشارت ديباجة اؼبيثاؽ "إٔب أف األمة العربية تؤمن بكرام
، كإيبانا بسيادة القانوف اتقرير مصّبىا كاغبفاظ على يركاهتبوحدتو، مناضبل دكف حريتو مدافعا عن حق األمم ُب 

كتأكيدا اؼببادئ ميثاؽ األمم اؼبتحدة كاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ ...الفرص اإلنساف باغبرية كالعدالة كتكافؤكاف سبتع 
ت أحكاـ كلقد توزع، (8) دكليْب لؤلمم اؼبتحدة بشأف اغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية..."اإلنساف كأحكاـ العهدين ال

من اؼبيثاؽ كذلك بتعهد الدكؿ  08فراد ُب اؼبادة ت على منع التمييز بْب األ، حيث نصٌ اؼبيثاؽ على أربعْب مادة
بسبب العنصر كاللوف كاعبنس العربية دبنح كل شخص على أراضيها اغبقوؽ كاغبريات كافة اؼبعَبؼ هبا دكف سبييز 

 .(1)كاللغة كالدين كالرأم السياسي ك األنصل الوطِب كالثركة كاؼبيبلد
على أف الشعب ىو مصدر السلطات كاألىلية السياسية حق لكل مواطن دكف  39ككرد النص ُب اؼبادة 

ها ب" األىلية السياسية" لكل ، كبذلك يكوف اؼبيثاؽ قد أعطا اغبق ُب اؼبشاركة السياسية  الٍب عرب عن(4)استثناء
اؼبواطنْب دبا فيهم اؼبرأة، كضمن اؼبيثاؽ اغبق ُب الوظائف العامة كتشكيل النقابات ك حرية الرأم كضماف حقوؽ 

 .(5)من اؼبيثاؽ 40أب80األقليات، ُب اؼبواد من 
ذكر اال أنو  ،خاصأنو ٓب ىبص اؼبرأة بنص  رغم اعَباؼ نصوص اؼبيثاؽ حبقوؽ السياسية عامة، لكن اؼببلحظ

يت عن االعَباؼ سرة كٓب ىبصص ؽبا ُب اؼبواد الٍب ربدجتماعية، كرعاية األا ُب الرعاية الصحية، كاغبقوؽ اإلحقه
الٍب كانت على العمـو جد ؿبددة، كرغم ذلك كجب االشارة أب أف صدكر اؼبيثاؽ بعد  ،باغبقوؽ السياسية

، كذلك الف  ربفظات كاشَباطات الدكؿ لكوف أم جدك ٓب ي (80)مداكالت استمرت لكثر من عشرين سنة
ذلك ٓب يتمكن من أف يكوف ُب العربية ،على العديد من مواده قيدت الكثّب من نصوصو كأفرغتو من مضمونو، ل

 كال ُب تطور قوانْب كصكوؾ حقوؽ اإلنساف الدكلية.  ،مسّبة تطلعات الشعوب العربية لمستو 
نساف العريب، ُب قمة تونس سنة معة العربية ميثاؽ جديد غبقوؽ اإلكبعد سنوات من ذلك، صدر عن اعبا

التطور  لقد صدر بياف بشأف مسّبة ،(6)بياف مؤسبر القمة العريب حوؿ حقوؽ اإلنساف حيث توج بصدكر،8004
                                                 

  اؼبرجع السابق. ،خليل حسْب (1)

، كيتكوف اؼبيثاؽ من ديباجة كاربعة 01/15/0554بتاريخ  016( ُب الدكرة العادية 1423امعة العربية رقم )صدكراؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف بقرار من ؾبلس اعب( 6)
 مادة . 42أقساـ ك 

 من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف. 16أنظر اؼبادة ( 2)

 من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف.05أنظر اؼبادة ( 4)

 العريب غبقوؽ اإلنساف.( من اؼبيثاؽ 41-61أنظر اؼبواد من )( 1)

أطلع ، كبعد 14/12/6114( بتاريخ 2411(  جمللس جامعة على اؼبستول الوزارم رقم )060صدر اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف، دبوجب قرار الدكرة  العادية )( 2)
مارس  01،كدخل اؼبيثاؽ حيز النفاد ُب 6114م/أيار ما62بقرار ُب اعتمد ، السادسة عشرة الٍب استضافتها تونسؾبلس اعبامعة على مستول القمة العربية 

، يتضمن التصديق على اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ االنساف اؼبعتمد ُب تونس مام 2006افراير  11، اؼبؤرخ ُب 62-06دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  ،كانضمت اعبزائر اليو6114
 .2004 افرباير 15، الصادرة بتاريخ  08، اعبريدة الرظبية العدد 2004



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

72 

القمة على ضركرة ربقيق النهضة الشاملة، كاغبفاظ على مقومات اؽبوية  كالتحديث ُب الوطن العريب أكدت ُب
ك قرر اؼبؤسبر عدة نقاط من  ،ربية كسباسكها بتكريس مشاركة قواىا اغبية ُب مسار التحديث اؼبنفتح على العآبالع

بينها:"...تعميق أسس الديبقراطية كالشورل كتوسيع اؼبشاركة ُب اجملاؿ السياسي كالشأف العاـ ك ُب صنع القرار ُب 
ؽ اإلنساف كحرية التعبّب ك ضماف اؼبواطنْب كاحَباـ حقو  إطار سيادة القانوف كربقيق العدالة ك اؼبساكاة بْب

نات اجملتمع كافة دبا فيها اؼبنظمات غّب اغبكومية ك يعزز مشاركة فئات ستقبلؿ القضاء دبا يدعم دكر مكوٌ إ
وض باب كمواصلة النهٌ ىتماـ...كالشٌ اؼبواطنة ُب الوطن العريب، مع اإلمات ة ك ترسيخا ؼبقوٌ عب ُب اغبياة العامٌ الشٌ 

ُب دفع عملية التنمية الشاملة من خبلؿ  نتها ُب اجملتمع تعزيزابدكر اؼبرأة ُب اجملتمع العريب ك تدعيم حقوقها كمكا
 .(3)مشاركتها الفعلية ُب ـبتلف اؼبيادين..."

ة ة القانونيٌ ألىليٌ ة إنصاؼ اؼبرأة باعتبارىا مواطنا كامل انص كذلك ُب العديد من مواده على أنبيٌ  كقد
" تتعهد كل دكلة طرؼ ُب ىذا اؼبيثاؽ بأف تكفل بقوؽبا  ة عامة،اغبقوؽ السياسيٌ اؼبيثاؽ  تناكؿكلقد سياسية، كال

ات اؼبنصوص عليها ُب ىذا اؼبيثاؽ من دكف سبييز بسبب ع باغبقوؽ كاغبريٌ لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتٌ 
ركة أك جتماعي أك الثٌ أك الفكر أك األصل الوطِب أك اإل لرأمة أك اؼبعتقد الديِب أك اوف أك اعبنس أك اللغٌ العرؽ أك اللٌ 

ُب  تتخذ الدكؿ األطراؼ ُب ىذا اؼبيثاؽ التدابّب البلزمة لتأمْب اؼبساكاة الفعليةه  ،ة أك العقليةاؼبيبلد أك اإلعاقة البدنيٌ 
ييز بأم صبيع أشكاؿ التمٌ اؼبنصوص عليها ُب ىذا اؼبيثاؽ دبا يكفل اغبماية من  ات كافةع باغبقوؽ كاغبريٌ التمتٌ 

ة كاغبقوؽ كالواجبات ُب الرجل كاؼبرأة متساكياف ُب الكرامة اإلنسانيٌ  ،ابقةنة ُب الفقرة السٌ سبب من األسباب اؼببيٌ 
افذة لصاّب ة األخرل كالتشريعات كاؼبواييق النى ماكيٌ رائع السٌ ة كالشٌ ريعة اإلسبلميٌ و الشٌ هبايب الذم أقرتٌ مييز اإلظل التٌ 

ة بْب زمة لتأمْب تكافؤ الفرص كاؼبساكاة الفعليٌ بلٌ دابّب الكتتعهد تبعا لذلك كل دكلة طرؼ بازباذ كل التٌ  ،ةاؼبرأ
 .(8)." تع جبميع اغبقوؽ الواردة ُب ىذا اؼبيثاؽجاؿ ُب التمٌ النساء كالرٌ 

طنْب ُب إدارة اؼبوا كحقٌ  ،يةسياسالوبق لكل مواطن اغبق ُب اؼبشاركة  دت أنوٌ فقد حدٌ  84أما نص اؼبادة 
ة، اؼبشاركة ُب حرية اؼبمارسة السياسيٌ  :ُب ، بقوؽبا" لكل مواطن اغبقٌ ةالوظائف العامٌ  ، اغبق ُب تقلدٌ ةف العامٌ ك الشؤ 

لو بطريقة حرة ختيار من يبثٌ إة، ترشيح نفسو أك  ىبتاركف حبريٌ لْبة إما مباشرة أك بواسطة فبثٌ ف العامٌ ؤك إدارة الش
اة بْب صبيع اؼبواطنْب حبيث تضمن التعبّب اغبر عن إرادة اؼبواطن، أف تتاح لو على قدـ كنزيهة كعلى قدـ اؼبساك 

اعبمعيات مع اؼبساكاة مع اعبميع فرصة تقلد الوظائف العامة ُب بلده على أساس تكافؤ الفرص، حرية تكوين 
األىداؼ الٍب نص عليها كمن بْب ، ".نضماـ إليها، حرية االجتماع كحرية التجمع بصورة سلمية..اآلخرين كاإل

 فراد اجملتمعأجملاالت ك ربقيق الشراكة بْب كل اؼبيثاؽ توسيع أسس الديبقراطية ك الشورل ك توسيع اؼبشاركة ُب كل ا

                                                 

 .115عركبة جبار اػبزرجي،اؼبرجع السابق،ص (1)

 من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف.03اؼبادة  (2)
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، فقد دعت  اؼبادة (3)كذلك لدفع عملية التنمية الشاملة كال يكوف ذلك ال بتظافر كل اعبهودُب الوطن العريب 
األطراؼ ُب صبيع اؼبيادين كل التدابّب اؼبناسبة لتحقيق الشراكة بْب الرجل كاؼبرأة من أب أف"... تتخذ الدكؿ  43

الكاملة لشخصية  أجل ربقيق أىداؼ التنمية الوطنية،تضمن الدكؿ األطراؼ توفّب تعليم يستهدؼ التنمية
 .(8)..".حَباـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسيةإاإلنساف كتعزيز 

نصت على أنو ال هبوزتفسّب نصوص اؼبيثاؽ أك تأكيلو على كبو ينتقص من اغبقوؽ  فقد ،(1)41أما اؼبادة
شخاص طراؼ ك خاصة حقوؽ اؼبرأة كالطفل كاألا ضمن القوانْب الداخلية لدكؿ األكاغبريات اؼبنصوص عليه

يثاؽ من إجراءات ف تتعهد الدكؿ أف تتخذ طبقان إلجراءاهتا الدستورية كما جاء ُب اؼبأاؼبنتمْب إٔب األقليات، ك ب
كتدابّب تشريعية ضركرية ألعماؿ اغبقوؽ الواردة ُب ىذا اؼبيثاؽ دبا يضمن سبتع كل الشعوب العربية هبذا كىذا ما 

 .(4)44نصت عليو اؼبادة
اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ ، يبلحظ أف 43كاؼبادة  84كاؼبادة 01من خبلؿ نصوص اؼبواد السابقة كخاصة اؼبادةك 

ود ٔب التمييز اؼبوجإشارتو إالواجبات بْب الرجل كاؼبرأة، مع قد سول ُب اغبقوؽ ك ، 8004ة الصادر سن اإلنساف
وضعية، النافذة لصاّب ة كالتشريعات كاؼبواييق السبلمية كـبتلف التشريعات السماكيٌ بينهما الذم أقرتو الشريعة اإل

ْب تكافؤ الفرص ك اؼبساكاة الفعلية بْب النساء مأراؼ فيو بازباذ كافة التدابّب لتطلـز اؼبيثاؽ الدكؿ األأ، ك اؼبرأة
ؿ مصطلح اؼببلحظ كذلك أف اؼبيثاؽ قد استعمكالرجاؿ ُب التمتع جبميع اغبقوؽ الواردة ُب ىذا اؼبيثاؽ،  كا

 من خبلؽبا تستطيع اؼبرأة فبارسة مبا اؼبساكاة الٍبإؼبساكاة ُب نصوص القوانْب فقط ك اؼبساكاة الفعلية أم ليست ا
الٍب تراىا مناسبة دبا  ،التشريعيةالدكؿ ىذه التدابّب ك اإلجراءات د على أف تتخذ ي، مع التأكاقها فعليكل حقو 

 السياسية للمرأةاغبقوؽ بينها  كالٍب من ،(5)ساكاة ُب اغبقوؽيتفق مع تشريعاهتا الداخلية اػباصة لتجسيد تلك اؼب
خذ  أاغبقوؽ السياسية كدعوهتا الدكؿ بصة بتحديد أف نصوص اؼبيثاؽ جاءت أكثر دقة من سابقها كخا اؼببلحظك 

بعة اعبنة خاصة ؼبتاؼبيثاؽ  نشاءنص اؼبيثاؽ على إ ، كقدافعليجراءات الضركرية لتجسيد تلك اغبقوؽ كل اإل
 .نساف ُب الدكؿ العربيةاع حقوؽ اإلأكض

 

                                                 

 .001عركبة جبار اػبزرجي، اؼبرجع السابق،ص( 0)

ؼبقبلْب عليو مع ضماف اإلنتاج العمل حق طبيعي لكل مواطن، كتعمل الدكلة على توفّب فرص العمل قدر اإلمكاف ألكرب عدد فبكن من ا على"34/1ك نصت اؼبادة  (2)
.."أما الفقرة الرابع منها فقد أكدة على أنو ال هبوز التمييز بْب الرجل كاؼبرأة ُب االستفادة من التكوين كاغبماية .كحرية العمل كتكافؤ الفرص كمن دكف أم نوع من أنواع التمييز 
ال هبوز التمييز بْب الرجل كاؼبرأة ُب حق االستفادة الفعلية من التدريب كالتكوين كالتشغيل كضباية ل بقوؽبا "...كاألجور كُب كل ما يتعلق بعلقة العمل ُب حالة تساكم قيمة العم

 .."..العمل كاألجور عند تساكم قيمة كنوعية العمل

انْب الداخلية للدكؿ األطراؼ أك القوانْب اؼبنصوص عليها ُب ال هبوز تفسّب ىذا اؼبيثاؽ أك تأكيلو على كبو ينتقص من اغبقوؽ كاغبريات الٍب ربميها القو  "43نص اؼبادة (3)
 "..تاؼبواييق الدكلية كاإلقليمية غبقوؽ اإلنساف الٍب صدقت عليها أك أقرهتا دبا فيها حقوؽ اؼبرأة كالطفل كاألشخاص اؼبنتمْب إٔب األقليا

رية كألحكاـ ىذا اؼبيثاؽ ما يكوف ضركريان ألعماؿ اغبقوؽ اؼبنصوص عليها من تدابّب تشريعية أك تتعهد الدكؿ األطراؼ بأف تتخذ طبقان إلجراءاهتا الدستو "44نص اؼبادة  (4)
 "..غّب تشريعية

 .2004من اؼبيثاؽ، أنظر أيضا بياف القمة العربية حوؿ حقوؽ اإلنساف لسنة  44نص اؼبادة  (5)
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 المطلب الثاني:
واالقليمية الخاصة بحماية حقوق  الحقوق السياسية للمرأة من خالل االتفاقيات والمؤتمرات الدولية

 المرأة.
تفاقيات ك مؤسبرات دكلية إاألمم اؼبتحدة  بدعوة لعقد عدة  كضع التمييز الذم تعانيو اؼبرأة  دبنظمةدفع  لقد   

للجمعية العامة ضركرة  تاعدة قرار هتدؼ لتوفّب اغبماية للمرأة ك ؿباربة كل أنواع التمييز ضدىا،كما تضمنت 
، حيث ٓب تقف مطالبات اؼبرأة بامشاركة ُب اغبياة بة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأةصبيع التدابّب اؼبناسازباذ الدكؿ 

العديد من اؼبوايبق الدكلية اػباصة حبق اؼبرأة ُب اؼبشاركة  تاؼبواييق الدكلية العامة بل أشبر السياسية عند حدكد 
لعديد ، كنتج عن ذلك االسياسة العامة لبلدىا ك تنفيذىارسم  اؼبباشرة كغّب اؼبباشرة ُب اغبياة السياسية كحقها ُب

خاصة حبماية اؼبرأة على ؤسبرات م عدت الٍب اعتنت بوضعية اؼبرأة ككذلكقليمية من االتفاقيات الدكلية كاإل
 غبق اؼبرأة ُب اؼبشاركة السياسية. ك الٍب كاف من بينها من خصص وطِب،كال اؼبستول الدكٕب

تفاقيات كاؼبؤسبرات اػباصة حبماية حقوؽ اؼبرأة ُب ىذا اؼبطلب من خبلؿ إٔب ىذه اإل كسوؼ يتم التطرؽ 
االتفاقية بشأف اغبقوؽ السياسية للمرأة عاـ  :اػباصة  حبماية حقوؽ اؼبرأة كىي )الفرع األكؿ(االتفاقية الدكلية

التمييز ضد اؼبرأة،أما )الفرع اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ  إعبلف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، ،3958
مابوتو غبقوؽ اؼبرأة  بركتوكوؿقليمية اػباصة باؼبرأة كىي: تفاقيات كاؼبنظمات اإللدراسة اإل الثا٘ب(فسوؼ ىبصص

حبماية كدراسة كضعية  تالٍب خصصك يتناكؿ )الفرع الثالث( اؼبؤسبرات الدكلية  ، كمنظمة اؼبرأة العربية،ُب أفريقيا
 اؼبرأة.

 ول:الفرع األ
 .التفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأةإ

 تز تفاقيات الٍب سبياؼبرأة لكن اإل تفاقيات الٍب اعتنت حبماية حقوؽمم اؼبتحدة العديد من اإلاأل تلقد عقد
بشأف حقوقها السياسية، ىي االتفاقية بينها  خبصوصية أهنا كانت هتدؼ غبماية حقوؽ اؼبرأة فقط دكف غّبىا كمن

إعبلف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ  ،3958ؽ السياسية للمرأة عاـاغبقو 
 طرؽ أب ىذه االتفاقيات على التوإب.تالتمييز ضد اؼبرأة، كسوؼ يتم ال

 .(0)0553أوال: االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام 
 ،الواردة ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة ساكم الرجاؿ كالنساء ُب اغبقوؽكرغبة من األمم اؼبتحدة ُب إعماؿ مبدأ ت 

، كاغبق ُب أف تتاح للمرأة على قدـ كة ُب إدارة الشؤكف العامة لبلدهكاعَبافا منها بأف لكل شخص حق اؼبشار 

                                                 

( تاريخ 1952كانوف األكؿ /ديسمرب   20( )اؼبؤرخ ُب 7-() د640معية العامة لؤلمم اؼبتحدة )اتفاقية اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ دبوجب قرار اعب (1)
اؼبوافق  1425صفر عاـ  29اؼبؤرخ ُب  126-04،انضمت كصادقة عليها اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 06كفقا ألحكاـ اؼبادة  1954سبوز / جويلية  07بدأ النفاذ: 

 .2004أبريل  25، الصادرة بتاريخ 26ريدة الرظبية رقم ، اعب 2004ابريل سنة  19
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ع ُب التمت، كرغبة منها ُب جعل الرجاؿ كالنساء يتساككف صة تقلد اؼبناصب العامة ُب بلدىااؼبساكاة مع سواىا فر 
عن الفكرة ُب االجتماع الثالث  تنعلأحيث ، (3)قررت عقد اتفاقية هبذا الصدد  ،باغبقوؽ السياسية كُب فبارستها

ُب  3953، كسبت اؼبوافقة على نص االتفاقية سنة 3949للجنة مركز اؼبرأة التابعة لؤلمم اؼبتحدة ببّبكت سنة 
ه ذ، كتتكوف ى3958ديسمرب  80حدة ُب ية العامة لؤلمم اؼبتاالجتماع اػبامس للجنة، ٍب كافقت عليها اعبمع

 .(8)ة من أحد عشر مادةتفاقياإل
تعد ىذه االتفاقية أكؿ معاىدة دكلية عاؼبية تطبق مبدأ اؼبساكاة التامة بْب الرجل كاؼبرأة ُب اغبقوؽ السياسية ك 

لئلشارة فإف ىذه اتفاقية اغبقوؽ السياسية  ك ُب اؼبركز القانو٘ب بْب الرجل كاؼبرأة، ان كفبارستها، حيث ساكت سبام
، كلقد جاء ُب ديباجتها "... أف دنية كالسياسيةللمرأة كانت أسبق ُب الصدكر عن العهد الدكٕب للحقوؽ اؼب

األطراؼ اؼبتعاقدة، رغبة منها ُب أعماؿ مبدأ تساكم الرجاؿ ك النساء ُب اغبقوؽ الواردة ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة، 
ف العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أك بواسطة فبثلْب ؤك كل شخص حق اؼبشاركة ُب إدارة الشمنها بأف لك اعَبافا 

ىبتاركف ُب حرية، ك اغبق ُب أف تتاح لو على قدـ اؼبساكاة مع سواه فرصة تقلد اؼبناصب العامة ُب بلده، كرغبة 
سية ك ُب فبارستها، طبقا ألحكاـ ميثاؽ األمم منها ُب جعل الرجاؿ ك النساء يتساككف ُب التمتع باغبقوؽ السيا

 اؼبتحدة ك اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف...".
يستفاد من ىذه الديباجة أف الدكؿ الٍب كقعت على ىذه االتفاقية ملتزمة بكل اغبقوؽ ك اغبريات األساسية 

 أكضحت فيو حق اؼبرأة ُب تؤبك اؼبنصوص عليها ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة، كاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، 
اؼبناصب العامة ُب دكلتها كعدـ منعها من فبارسة كل اغبقوؽ اؼبنصوص عليها ُب ديباجة ىذه اؼبعاىدة، كلقد 
رغبت تفضيل النساء أك الرجاؿ على بعضهم اآلخر، كعدـ قصر اؼبناصب القيادية على الرجاؿ فقط ك حرماف 

 .(1)النساء منها
 :من خبلؿ أحكامهااقية يبلية مبادئ رئيسية االتف كلقد أرست ىذه

ايلى" أف االطراؼ التساكم التاـ بْب النساء ك الرجاؿ ُب تقلد اؼبناصب العامة، حيث جاء ُب مقدمة االتفاقية م-أ
منها ُب إعماؿ مبدأ تساكم الرجاؿ ك النساء ُب اغبقوؽ الواردة ُب ميثاؽ األمم اؼبتحدة، كاعَبافا  اؼبتعاقدة رغبة

ا بأف ؼبكل شخص حق اؼبشاركة ُب إدارة الشؤكف العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أك بواسطة فبثلْب ىبتاركف منه
ُب حرية، ك اغبق ُب أف تتاح لو على قدـ اؼبساكاة مع سواه فرصة تقلد اؼبناصب العامة ُب بلده، ك رغبة منها ُب 

 ية ك ُب فبارستها، طبقا ألحكاـ ميثاؽ األمم اؼبتحدةجعل الرجاؿ ك النساء يتساككف ُب التمتع باغبقوؽ السياس

                                                 

 .55ضبزة نف، اؼبرجع السابق، ص (1)

 165يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .42سيد إبراىيم الدسوقى، اؼبرجع السابق،ص (3)
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على أف يكوف للمرأة اغبق ُب الوظائف العامة كأف  منها 01نصت اؼبادةك ..."، اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنسافك  
 .(3)سبارس صبيع اؼبهاـ العامة دبقتضى القوانْب دكف سبييز

منها على "  08للمجالس اؼبنتخبة حيث نصت اؼبادة التساكم التاـ بْب النساء ك الرجاؿ ُب حق الَبشح -ب
للنساء األىلية ُب أف ينتخنب عبميع اؽبيئات اؼبنتخبة باالقَباع العاـ، اؼبشأة دبقتضى القانوف الوطِب، بشركط تساكم 

 بينهن كبْب الرجاؿ دكف أم سبييز".
" للنساء حق التصويت ُب صبيع  03التساكم التاـ بْب النساء كالرجاؿ ُب حق التصويت حيث نصت اؼبادة  -ج

 االنتخابات، بشركط تساكم بينهن ك بْب الرجاؿ، دكف أم سبييز".
كفبا ال شك فيو أف اؼببدأ االكؿ اؼبشار إليو ُب البند)أ( يتسع ليشمل حق اؼبرأة ُب صبيع حقوقها السياسية 

حدة األمريكية أما اللجنة الثالثة التابعة اؼبنصوص عليها ُب االتفاقيات الدكلية، كىذا ما أكده فبثل الواليات اؼبت
للجمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة عندما قاؿ أف مصطلح إدارة الشؤكف العامة يشمل اػبدمة الدبلوماسية ك اؼبدنية 
كاػبارجية ك الوظائف الٍب تعد ُب اؼبقاـ األكؿ أم كظيفة رئيس الدكلة أك اغبكومة فبل يعقل أف تكوف ىناؾ كظيفة 

  .(8)الرجاؿ دكف النساء حكرا على
تفاقية بالنسبة عبميع الدكؿ ه اإلذى علىنضماـ كاؼبصادقة كيفية اإل  أما باقي مواد االتفاقية فقد أكضحت

لة حدكث نزاع  حوؿ تفسّب نصوص نسحاب ككدلك ُب حامم اؼبتحدة، ككيفية التحفظ أك اإلاالعضاء ُب اال
 .(1)تفاقيةاإل

 .(2)ز ضد المرأةثانيا:إعالن القضاء على التميي
كُب إطار سلسلة اؼبواييق العاؼبية ك اإلعبلنات الدكلية الٍب سبنح اؼبرأة حق اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية أصدرت 

دكليا للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة، الذم يعترب من أىم ما جاء فيو اعتبار  ااعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة إعبلن
نكار أك تقييد مساكاهتا بالرجاؿ يبثل إجحافا أساسيا ك يكوف إىانة ك جريبة ُب حق إالتمييز ضد اؼبرأة سواء ب

كلقد أكدت ىذه اؼبادة على حق اؼبرأة ُب  ،(5)من اإلعبلف (03)الكرامة اإلنسانية ك ىذا مانصت عليو اؼبادة
                                                 

امة اؼبنشأة دبقتضى التشريع الوطِب، بشركط تساكم بينهن كبْب الرجاؿ، من اتفاقية تنص على" للنساء أىلية تقلد اؼبناصب العامة كفبارسة صبيع الوظائف الع 03اؼبادة  (1)
 دكف أم سبييز".

 .66منتصر سعيد ضبودة، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .70كساـ حساـ الدين األضبد، االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة ،اؼبرجع السابق،ص (3)

 www.undp.org،أنظر موقع االمم اؼبتحدة : 17/11/1967الصادر ُب (، 22-)د 2263ىارقم حسب قرار ، 1967/ 17/11اعتمدتو اعبمعية العامة ُب  (4)

افا أساسيا كيكوف إىانة للكرامة أف التمييز ضد اؼبرأة بإنكاره أك تقييده تساكيها ُب اغبقوؽ مع الرجل يبثل إجح إعبلف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة" من 01اؼبادة  (5)
الٍب تكفل  إٔب ازباذ التدابّب كلضماف االعَباؼ العاؼبي قانونا ككاقعا دببدأ اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة بقوؽبا" تتخذ صبيع التدابّب اؼبناسبة 04اإلنسانية". كيدعو ُب نص اؼبادة

 لتالية:للمرأة، على قدـ اؼبساكاة مع الرجل كدكف أم سبييز اغبقوؽ ا
 حقها ُب التصويت ُب صبيع االنتخابات، كُب ترشيح نفسها عبميع اؽبيئات اؼبنبثقة عن االنتخابات العامة، -أ

 حقها ُب التصويت ُب صبيع االستفتاءات العامة، -ب
 حقها ُب تقلد اؼبناصب العامة كمباشرة صبيع الوظائف العامة، كتكفل ىذه اغبقوؽ عن طريق التشريع." -ج

http://www.undp.org/
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ذه اؼبادة، حبكم كىو اؼبشاركة ك إعطائها حقها ُب التصويت ُب كافة االنتخابات، ك جاءت الفقرة األكٔب من ى
حقها أف ترشح نفسها النتخاهبا لعضوية أم اؽبيئات داخل اجملتمع اؼبد٘ب، سواء منها ما كاف حكوميا أك أم 
مؤسسة مدنية تؤدم خدمات للمجتمع. كلعل ما جاء ُب الفقرة الثانية يعد حبق حكم جديد يضاؼ إٔب مساكاة 

 .(3)ستفتاء العاـك ىو اإل ياة السياسية العامة أالاؼبرأة بالرجل ُب اغب
اء عَباؼ القانو٘ب ك الواقعي هبذه اؼبساكاة، حبيث يساكم بْب النسعآب لضماف اإلعبلف كل دكؿ الك قد دعا اإل

نتخابات العامة ك حق الَبشيح للمجالس اؼبنتخبة كحق تقلد الوظائف العامة ك الرجاؿ ُب حق التصويت ُب اإل
بضافة أب ما سبق حق  04اخلية تتكفل بضمن ذلك ك لقد تضمنت اؼبادة مع ضركرة إصدار تشريعات كطنية د

 اؼبرأة اؼبساكم للرجل ُب التصويت بقوؽبا"...ب: حقها ُب التصويت ُب صبيع االستفتاءات العامة..."
كإٔب  ائمة على فكرة سبييزية ضد اؼبرأةعراؼ ك األنظمة ك اؼبمارسات القكما دعا اإلعبلف إٔب إلغاء القوانْب ك األ

ازباذ التدابّب اؼبناسبة صبيعها، ك السيما التشريعية منها، لكفالة سبتع اؼبرأة حبقوؽ مساكية غبقوؽ الرجل ُب ؾباؿ 
سبييز ضد اؼبرأة، كتضمن  أم القانوف اؼبد٘ب كحقوؽ األسرة، ك إللغاء صبيع أحكاـ قانوف العقوبات اؼبنطوية على

 جل ُب حقوؽ اإلنساف اؼبعَبؼ هبا صبيعها.اإلعبلف كجوب اؼبساكاة بْب اؼبرأة ك الر 
 كتتلخص اؼببادئ كاألحكاـ الواردة باإلعبلف فيما ىبص حقوؽ اؼبرأة ُب:

ػ ازباذ صبيع التدابّب اؼبناسبة إللغاء القوانْب كالعادات كاألنظمة كاؼبمارسات القائمة اؼبنطوية على أم سبييز ضد 
 لتأمْب تساكم حقوؽ الرجل كاؼبرأة.اؼبرأة، كلتعزيز اغبماية القانونية الكافية 

ىتمامات القومية كبو القضاء على الثغرات كإلغاء بة لتثقيف الرأم العاـ كتوجيو اإلػ ازباذ صبيع التدابّب اؼبناس
اؼبمارسات العرفية كصبيع اؼبمارسات األخرل القائمة على فكرة نقص اؼبرأة، ازباذ صبيع التدابّب اؼبناسبة لتأمْب سبتع 

 ، باغبقوؽ التالية:(8)على قدـ اؼبساكاة مع الرجل كدكف أم سبييز  اؼبرأة

 نتخابات كالَبشيح ؼبقاعد صبيع اؽبيئات اؼبنبثقة عن االنتخابات العامة .                   ػ حق التصويت ُب صبيع اإل

 ع الوظائف العامة.ستفتاءات العامة، حق تقلد اؼبناصب العامة ك مباشرة صبيػ حقها ُب التصويت ُب صبيع اإل
 كتكفل ىذه اغبقوؽ عن طريق التشريعات الوطنية. -

ك ال يَبتب  ،هبا حتفاظاكتساب اعبنسية أك تغيّبىا أك اإليكوف للمرأة ذات اغبقوؽ الٍب للرجل فيما يتعلق ب -
 زكجها. على الزكاج من أجنيب أم مساس إٓب جبنسية الزكجة جبعلها عديبة اعبنسية أك يلزمها باكتساب جنسية

إزباذ كافة التدابّب اؼبناسبة لتأمْب سبتع اؼبرأة اؼبتزكجة أك غّب اؼبتزكجة حبقوؽ متساكية غبقوؽ الرجل ُب ؾباؿ  -
 القانوف اؼبد٘ب .

 كز الزكجْبر ّب اؼبناسبة لتأمْب مبدأ تساكم مازباذ صبيع التداب -

                                                 

 52د إبراىيم الدسوقى، اؼبرجع السابق، صسي (1)

 .77اؼبرجع السابق،ص االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة، كساـ حساـ الدين األضبد، (2)
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 لى أم سبييز ضد اؼبرأة. ُب قوانْب العقوبات الٍب تنطوم ع ةإلغاء صبيع األحكاـ الوارد -
غبقوؽ الرجل ُب ؾباالت زكجة أك غّب اؼبتزكجة حبقوؽ متساكية تازباذ صبيع التدابّب اؼبناسبة لتأمْب سبتع اؼبرأة اؼب -

 .(3)ةالسياسيٌ  جتماعية كقتصادية ك اإلاغبياة اإل
لزامية أك أية آلية دكلية إانونية خإب سباما من أية صفة ق عبلف ىو أنو إعبلف دكٕبٔب ىذا اإلإك النقد الذم كجو 

لتزاما أدبيا فقط على عاتق دكؿ العآب إمبا يشكل إعبنة خاصة ؼبتابعة تنفيذ بنوده، تفرض على الدكؿ االلتزاـ بو أك 
 .(8)اجبة التنفيذ ك  عاىدة أك اتفاقية دكلية صباعية كألنو ال يعد م

نصو على  ؿك جاء بشيء جديد من خبل ان أنو اعتماد لكن اؼببلحظ على إعبلف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة
يعترب من التدابّب  ال -1الفقرة/د( جاء فيها "... 30نوع من التمييز االهبايب لصاّب اؼبرأة من خبلؿ نص اؼبادة )

ك إذ أنواع األعماؿ كألسباب تتعلق بصميم تكوينها اعبسما٘ب، بعض غبماية اؼبرأة ُب  تدابّب تتخذ التمييزية أم
عَباؼ العاؼبي، ُب القانوف ك ُب الواقع، دببدأ تساكم الرجل ك اؼبرأة، ك قد اعترب أف رل أف من الضركرم كفالة اإلت

التمييز ضد اؼبرأة بإنكاره أك تقييده تساكيها ُب اغبقوؽ مع الرجل. يبثل إجحافا أساسيا ك يكوف إىانة للكرامة 
 .(1)اإلنسانية

 .(2)(CEDAW ،شكال التمييز ضد المرأة )سيداواتفاقية القضاء على جميع أثالثا:
عبلف بدأت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة، من خبلؿ اللجنة اؼبعنية دبركز ملـز ؽبذا اإلغّب الاء ىذا الوضع ز إ ك

 اؼبرأة البحث ُب شكل كمضموف صك دكٕب بشأف حقوؽ اإلنساف للمرأة كصوال إٔب صياغة اتفاقية ظبيت
( الٍب اعتمدهتا اعبمعية CEDAWصبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة( أك اتفاقية ) سيداك ، ) اتفاقية القضاء على

بعد تلقي التصديقات العشرين البلزمة مرتكزة  3983كأصبحت نافذة سنة  3979العامة لؤلمم اؼبتحدة سنة 
دئ الـز قانونا اؼببعلى مبدأين نبا: عاؼبية كمشولية حقوؽ اؼبرأة كعدـ قابليتها للتجزئة، كىي تبْب كبشكل م

لئلعبلف، تسعي االتفاقية أب أف تكوف شرعة دكلية ُب  ا،كخبلف(5)االنسانية اؼبعموؿ هبا دكليا، كاؼبتعلقة حبقوؽ اؼبرأة
ؾباؿ حقوؽ اؼبرأة،  كقد دعت الدكؿ األطراؼ إٔب إلغاء التمييز ضد اؼبرأة بأشكالو كافة ك إٔب مساكاهتا بالرجل ُب 

جتماعية ك الثقافية، كما تؤكد على كجوب االمتناع قتصادية ك اإلدنية ك السياسية ك باغبقوؽ اإلاؼبالتمتع باغبقوؽ 
 .(6)نتقاص من كرامتهاعمل يؤدم إٔب إىانة اؼبرأة أك اإلعن أم 

                                                 

 .57ضبزة نف، اؼبرجع السابق، ص (1)

 .69منتصر سعيد ضبودة، اؼبرجع السابق ص  (2)

(3) United Nations stndy,Women in palitics and Decision – Mahing in the late Pinllishers.Twentieth Centry. 
Bvston:Mertine Nijhoff 1992.p.36-38.  

 38اؼبؤرخ ُب  14/380حدة تفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة،اعتمدت كعرضت للتوقيع ك التصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبت (4)
 .87/3، كفقا ألحكاـ اؼبادة 3983سبتمرب 1، تاريخ بدء النفاذ 3979رب ديسم

 .166يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص  (5)
ؽ، جامعة كلية اغبقو   زبصص ربوالت الدكلة،قادرم نسمة، اؼبمارسة اعبزائرية ُب ؾباؿ اآلليات التشريعية الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف، مذكرة ماجستّب ُب القانوف العاـ،  (6)

 .29،ص 2009مولود معمرم تيزم كزك، 



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

79 

ـ للجنة خاصة كجرل اعتماد بركتوكوؿ إضاُب اختيارم ديق ك أحيط تطبيق االتفاقية بنظاـ من التقرير، 
، إلنشاء آلية خاصة بشكاكم 06/30/3999مد من قبل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بتاريخ لبلتقاقية اؼبعت

 . (3)منها 37األفراد أماـ عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، الٍب أنشأهتا االتفاقية دبقتضى اؼبادة 
 أما أبرز نقاط القوة ُب اتفاقية )سيداك(:

 األسس للمطالبة دبساكاة اؼبرأة كعدـ التمييز ضدىا ؿبليا، تفاقية تفويضا دكليا يشرع تعترب اإل -
ٔب إطار ؼبقاكمة مفهـو اؼبساكاة: اؼبساكاة ُب الفرص إشامبل للنهوض باؼبرأة باإلضافة  تقدـ االتفاقية إطارا -

 كاؼبساكاة ُب النتائج،
 تفرض أف تتوافق التشريعات احمللية مع مبادئ اتفاقية سيداك، -
 .(8)ة ُب طياهتا مبدأ التزاـ الدكؿ كفق عدة آلياتربمل االتفاقي -

جتماعي ك كاإل ،ك هتدؼ االتفاقية إٔب ربقيق مبدأ اؼبساكاة ُب ـبتلف ىذه اجملاالت  اػباصة باؼبرأة، العائلي
، كما أهنا تنص على الضمانات الكافية لذلك، إذ أهنا تقر بضركرة ازباذ التدابّب اؼبناسبة ) قتصادم ك السياسياإل

 .(1)التدابّب التشريعية ( للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة هادبا في
بشأف اؼبرأة كمن بينها الَبكيز على  ياا( عدد كبّبان من الشواغل كالقضCEDAWكتتناكؿ اتفاقية )سيداك ،

تفرض االتفاقية  مبدأ اؼبساكاة بْب اعبنسْب لذا فهي تعمل على توسيع نطاؽ تغطية حقوؽ اإلنساف للمرأة، ككذلك
فبا يعِب كجود كسيلة أك سبيل للمساءلة بشأف ضماف ىذه اغبقوؽ،  ىده اغبقوؽ من خبلؿ العملية التشريعية،

كتقر االتفاقية بأنو رغم منح اغبقوؽ القانونية للمرأة ُب العديد من الدكؿ فإف التمييز ال يزاؿ قائما كال تزاؿ قدرة 
لة قانونيا تصطدـ بالعراقيل نظران أب حرماهنا من حقها ُب التنمية الذم ىبلق نوعا اؼبرأة على التمتع حبقوقها اؼبكفو 
 .(4)لجتماعية من جهة أخر قتصادية كاإلنية كالسياسية من جهة كاغبقوؽ اإلمن اعبسر يربط بْب اغبقوؽ اؼبد

تفاقية يعِب اإله ذ"األغراض ى 03رأة" بنص ُب اؼبادةكتبدأ االتفاقية بتعريف مصطلح " التمييز ضد اؼب 
مصطلح" التمييز ضد اؼبرأة" أم تفرقة أك استعباد أك تقييد يتم على أساس اعبنس كيكوف من آياره أك أغراضو 

قتصادية ساسية ُب اؼبيادين السياسية كاإلإضعاؼ أك إبطاؿ االعَباؼ للمرأة حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األ
 ه اغبقوؽ أك فبارستها ؽباذآخر أك إضعاؼ أك إبطاؿ سبتعها هبجتماعية كالثقافية كاؼبدنية أك ُب أم ميداف كاإل

                                                 

 .132ؿبمد يوسف علواف، ؿبمد خليل اؼبوسى ، اؼبرجع السابق، ص  (1)

 .62ىالة سعيد تبسي، اؼبرجع السابق،ص (2)

(3) F. wcw Platform for  Action women in louer and Decision- Mahing.                                  أنظر اؼبوقع                 
   
 http: // www.UN org/womenWath/ dau/ lejing/ plat form/ decition. htm/ objects 2 :     17/05/2013تاريخ التصفح   

قانوف الوضعي كالشريعة ، أنظر أيضا الشحات إبراىيم منصور، اؼبرأة بْب حقوقها السياسية كاتفاقية عدـ التمييز ُب ال60،59ىالة سعيد تبسي،اؼبرجع السابق،ص (4)
 . 119،ص2013اإلسبلمية، دار اعبامعة اعبديدة، األسكندرية، 
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أكٔب اتفاقية تعرؼ  ، كتعد أتفاقية سيداكاس اؼبساكاة بينها كبْب الرجل"بصرؼ النظر عن حالتها الزكجية كعلى أس
القول بْب  االتفاقية أب اغباجة أب معاعبة مسألة عدـ التكافؤ ُب عبلقات ت، كأشار (3)معُب التمييز ضد اؼبرأة 

 السليب الناجم بالتأيّب  اؼبرأة كالرجل على كافة اؼبستويات العائلية كُب اجملتمع كالدكلة، كما تعَبؼ اتفاقية سيداك
 .(8)جتماعية كالعرفية كالثقافية عن اؼبمارسات اإل

  ، فقد خصص(CEDAW)سيداك ،كما يهمنا ُب ىذه الدراسة ىو اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اتفاقية 
زاـ الدكؿ األطراؼ بازباذ التدابّب اؼبناسبة للقضاء على لحيث  ،لحقوؽ السياسية للمرأةل تفاقيةاإلاعبزء الثا٘ب من 

نتخابات ك األىلية اغبق ُب التصويت ُب صبيع اإل ُب كل من ،التمييز ضد اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل
َباع العاـ، ك كذلك اؼبشاركة ُب صياغة سياسة اغبكومة ك ُب لبلنتخاب عبميع اؽبيئات الٍب ينتخب أعضاؤىا باالق

، ك ُب شغل الوظائف العامة على صبيع اؼبستويات (4)(07ا مانصت عليو اؼبادة )ذكى ،(1)تنفيذ ىذه السياسة
 ، كما(5)اغبكومية ك أيضا اؼبشاركة ُب أية منظمات ك صبعيات غّب حكومية هتتم باغبياة العامة ك السياسية للبلد

اؼبساكاة مع الرجل دكف أم  ألزمت االتفاقية الدكؿ األطراؼ بأف تتخذ صبيع التدابّب اؼبناسبة لتكفل اؼبرأة على  قدـ
تفاقية اؼبنظمات الدكلية ك قد ألزمت اإل فرصة سبثيل حكومتها على اؼبستول الدكٕب ك االشَباؾ ُب أعماؿ ،سبييز

اكتساب جنسيتها أك ف سبنح حقوؽ مساكية غبق الرجل ُب ( منها أ09أيضا الدكؿ األطراؼ ك طبقا للمادة)
 .(6)حتفاظ هبا، كتلتـز الدكؿ األطراؼ بأف يكوف للمرأة اغبق ُب منح  جنسيتها الطفاؽباتغيّبىا أك اإل

الطار العاـ لبلتفاقية بشكل مبسط : اؼبساكاة ُب الفرص كاؼبساكاة ُب النتائج) حبكم القانوف كحبكم إكيبثل 
 دم لسد اؽبوة بْب اغبقوؽ القانونية كتلك الواقعيةؤ ؼ اإلعماؿ الفعلي للحقوؽ، الٍب يىذا هبدالواقع(، ك 

                                                 

( من االتفاقية فهي تستعرض طبيعة التزامات 04( أب )02( من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة تعرؼ التمييز ضد اؼبرأة، أما اؼبواد من )01اؼبادة )( 1)
( فهي ربدد ـبتلف اجملاالت الٍب 16(أب )05شكل قوانْب كسياسيات أكبرامج هبدر بالدكؿ القياـ ؽبا من أجل القضاء على التمييز ، أما اؼبواد من ) الدكؿ الٍب تكوف على

رفية كاالجتماعية كالثقافية اؼبضرة باؼبرأة ( كىي تشمل األدكار كاؼبمارسات الع04(أب )02هبدر باغبكومات القضاء عل التمييز فيها من خبلؿ التدابّب اؼببينة ُب اؼبواد من )
(، كبالنسبة للقضاء على التمييز 08(ك)07( أما اجملاؿ السياسي كاؼبشاركة ُب اغبياة العامة على اؼبستوم الوطِب كالدكٕب نصت عليها كل من اؼبواد من )05حسب نص اؼبادة)

 ( فتفصل ُب آلية إنشاء ككيفية عمل عبنة سيداك.22( أب )17( من االتفاقية، أما اؼبواد من )10(ك)09ُب اعبنسية كاؼبساكاة أماـ القانوف نصت عليها اؼبادتْب)

 ( من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة .05أنظر اؼبادة )( 2)

يز ضد اؼبرأة" رسالة ماجستّب، كلية االقتصاد ك العلـو السياسية، جامعة ىالة السيد اؽببلٕب ، دكر األمم اؼبتحدة ُب ضباية حقوؽ اؼبرأة دراسة حالة" عبنة مناىضة التمي( 3)
 .66-65، ص 2003القاىرة،

للبلد، كبوجو خاص تكفل للمرأة، على قدـ اؼبساكاة مع  السياسية كالعامة" تتخد الدكؿ األطراؼ صبيع التدابّب اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة ُب اغبياة  07اؼبادة( 4)
 رجل، اغبق ُب:ال

 )أ( التصويت ُب صبيع االنتخابات كاالستفتاءات العامة، ك األىلية لبلنتخابات عبميع اؽبيئات الٍب ينتخب أعضاؤىا باالقَباع العاـ،
 ستويات اغبكومية،)ب( اؼبشاركة ُب صياغ سياسة اغبكومة كُب تنفيد ىده السياسة، كُب شغل الوظائف العامة، كتأدية صبيع اؼبهاـ العامة على صبيع اؼب

 التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية من 8ك7 اؼبادتْب )ج( اؼبشاركة ُب أية منظمات كصبعيات غّب حكومية هتتم باغبياة العامة كالسياسية للبلد."، للمزيد من التفصيل عن
 244،233 الصفحات( كالعامة يةالسياس اغبياة) اؼبتحدة األمم عن ، الصادرة23 رقم العامة التوصية انظر اؼبرأة، ضد

(5 ) united pation, women “chatlenges to the year 2000 ",new york united nations ,1991,p.45-50. 

 .102، ص  1995سبتمرب  15-4تقرير اؼبؤسبر العاؼبي الرابع اؼبعِب باؼبرأة : األمم اؼبتحدة ، بكْب ، الصْب ( 6)
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م برنامج بأاالتفاقية بأنو هبدر ستفادة منها، كتؤكد مسألة قدرة الوصوؿ إٔب الفرص كاإللذلك البد من النظر ُب 
نْب كالسياسات كالربامج(، اؼبساكاة ُب قدرة اغبواجز الٍب تعوؽ: اؼبساكاة ُب الفرص) القوا بأف يزيلخاص باؼبرأة 

 . (3)فادةتالوصوؿ، اؼبساكاة ُب االس
تفاقية سيداك أكٔب االتفاقيات الدكلية الٍب تأخذ ُب اعتباراهتا منع أم شكل من أشكاؿ التمييز إتعترب  ةكمن شب

ل، ال سيما ُب ؾباؿ مباشرة اغبقوؽ ضد اؼبرأة، ك تعد ىذه االتفاقية كحبق تطور قانو٘ب ُب ؾباؿ مساكاة اؼبرأة بالرج
 .(8)ف ببلدىا كرسم سياستها العامة ك تنفيذىاؤك صوصا حق اؼبرأة ُب توٕب إدارة شالسياسية ك خ

 الفرع الثاني:
 .قليمية الخاصة بحماية حقوق المرأةتفاقيات اإلاإل

 . (2)بروتوكول حقوق المرأة في أفريقياقوق السياسية للمرأة في الح أوال:
أنو إذا ما دعت الضركرة يتم  منو على 66ص اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب ُب اؼبادة لقد ن
ؼبؤسبر رؤساء دكؿ  العادية اغبادية كالثبليْب الدكرة كأف ،أحكاـ اؼبيثاؽ بربكتوكوالت كاتفاقيات خاصة استكماؿ

قد كافقت  ،3995يونيو /جواف ُباؼبنعقد ُب أديس أبابا، إييوبيا،  كحكومات منظمة الوحدة األفريقية
توصية اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف  على (،AHG/Res.240 XXXI) القرار دبوجب

بركتوكوؿ حقوؽ اؼبرأة ُب  دبوجبو " م صدرذ، كالحقوؽ اؼبرأة ُب أفريقيا حوؿ بركتوكوؿ بضركرة إعداد كالشعوب
فاقيات االقليمية اػباصة ، كالذم يعترب من احدث االتوب"أفريقيا اؼبلحق باؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشع

 14يتكوف الربكتوكوؿ من ديباجة ربتوم على  ُب موبوتو، 8001حقوؽ اؼبرأة كقد سبت اجازتو ُب سنة حبماية 

  :فقرة تتضمن اؼبرجعيات القانونية الٍب يستند عليها الربكتوكوؿ االفريقي، كىي

نساف مثل االعبلف كلية كاالقليمية اػباصة حبقوؽ اإل، الصكوؾ الدكالشعوبغبقوؽ االنساف  اؼبيثاؽ االفريقي
قتصادية كالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اإل العاؼبي غبقوؽ االنساف كالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية

، جتماعية، التنمية اإلف، السكاف كالتنميةنسامم اؼبتحدة حوؿ البيئة كالتنمية، حقوؽ اإل، خطط االجتماعيةكاإل
 فريقي كالشراكة اعبديدة للتنميةاألمن كالسبلـ، صكوؾ االرباد اإل ة ُب تشجيعأقرار ؾبلس االمن حوؿ دكر اؼبر 

(NEPAD) مادة  18كاحتول الربكتوكوؿ على  ، خطة عمل افريقيا كاعبلف داكار، كخطة عمل بكْب
"التمييز  يقصد بػ التمييز ُب الفقرة)ك( بقوؽبا"... تحيث عرف األكٔب فات ُب اؼبادةيؾبموعة من التعر  :تشمل االٌب

، تستهدؼ أك ينتج عنها إضعاؼ أك تقييد، أك أم معاملة سبييزية على أساس اعبنس إبعاد أك سبييز ضد اؼبرأة" أم

                                                 

  .84سابق،صىالة سعيد تبسي،اؼبرجع ال (1)

 .69منتصر سعيد ضبودة، اؼبرجع السابق، ص  (2)

كذلك أيناء انعقاد  اعبمعية العامة لرؤساء دكؿ كحكومات االرباد األفريقي، بركتوكوؿ حقوؽ اؼبرأة ُب أفريقيا اؼبلحق باؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب ،اعتمدتو (3)
 .2003سبوز/يوليو  11 يقية، مابوتو ُبقمتها العادية الثانية ُب العاصمة اؼبوزمب
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تها بغض النظر عن حال ميادين اغبياة أك إبطاؿ االعَباؼ للمرأة حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية ُب صبيع
 تكعرف نساف كاغبريات األساسية..."،جتماعية، أك تضعف أك تبطل سبتع اؼبرأة أك فبارستها غبقوؽ اإلاإل

أم سلوكيات  "اؼبمارسات الضارة" يقصد بػ اؼبمارسات الضارة كالعنف ضد اؼبرأة ُب الفقرتْب)ز( ك)م( بقوؽبا "...
ُب اغبياة كالصحة  مثل حقوقهن لنساء كالفتياتعلى اغبقوؽ األساسية ل سلبا تؤير أك مواقف ك/أك فبارسات

 .(3)كسبلمة البدف..." كالكرامة كالتعليم
ينبغي على الدكؿ  - 3":فقد أكد على ضركرة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة بقولوأما نص اؼبادة الثانية 

ية اؼبناسبة، كغّبىا من اتساألطراؼ مكافحة كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، من خبلؿ التدابّب التشريعية كاؼبؤس
 .(8)التدابّب..."

حق اؼبرأة ُب  ُب نصها على (09)عليو اؼبادة التاسعة تاؼبرأة حقوقها السياسية فقد أكد كفيما ىبص منح
تتخذ الدكؿ األطراؼ تدابّب إهبابية ؿبددة لتعزيز نظاـ للحكم قائم على  -3"بقوؽبا  ُب العملية السياسية اؼبشاركة

مشاركة اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل ُب العملية السياسية لبلدىا، كذلك من خبلؿ اعتماد تدابّب اؼبشاركة، ك 
 للتمييز اإلهبايب كسن التشريعات الوطنية اؼبناسبة، كغّب ذلك من التدابّب، بغية كفالة ما يلي:

 ،)أ( مشاركة اؼبرأة ُب صبيع االنتخابات بدكف أم سبييز
 ،نتخابيةالرجل ُب صبيع مراحل العملية اإل ى قدـ اؼبساكاة مع)ب( سبثيل اؼبرأة عل

 ربامج التنموية.ال)ج( اعتباراؼبرأة شريكة مساكية للرجل فيما ىبص صبيع مستويات كضع كتنفيذ سياسات الدكلة ك 
 .تضمن الدكؿ األطراؼ زيادة سبثيل اؼبرأة كمشاركتها الفعالة على صبيع مستويات صنع القرار." -8
 

                                                 

 بركتوكوؿ حقوؽ اؼبرأة ُب أفريقيا اؼبلحق باؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب. من01اؼبادة  (1)

، ينبغي على الدكؿ األطراؼ مكافحة كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، من خبلؿ التدابّب التشريعية كاؼبؤسسية  -1على"  02تنص اؼبادة  (2) اؼبناسبة، كغّبىا من التدابّب، كتقـو
 ُب ىذا الصدد، دبا يلي:

 تنفيذىا على كبو فعاؿ؛ كضماف – بعدإذا ٓب يتم القياـ بذلك  – األخرل تشريعاهتاُب دساتّبىا ك  كالرجل مبدأ اؼبساكاة بْب اؼبرأة ماجأ( إد) 
العامة  اؼبرأة كرفاىيتها الرامية ؼبنع ككبح صبيع أشكاؿ التمييز كاؼبمارسات الضارة الٍب تعرض صحة التدابّب كتل ذلك دبا ُب ،ناسبةاؼب تنظيميةالتشريعية ك التدابّب ال ب( اعتماد)

 ، كتنفيذىا على كبو فعاؿ؛للخطر
 ؛ألخرلككذلك ُب صبيع ميادين اغبياة ا ،اإلمبائيةالقرارات السياسية كالتشريعات كاػبطط كالربامج كاألنشطة منظور نوع اعبنس ُب ماج)ج( إد

 على صعيد القانوف كالواقع العملي؛ إهبابية ُب اجملاالت الٍب ال يزاؿ التمييز يبارس فيها ضد اؼبرأة إجراءاتتصحيحية ك  تدابّب )د( ازباذ
 .صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة استئصاؿ شأفة )ىػ( دعم اؼببادرات احمللية كالوطنية كاإلقليمية كالقارية اؼبوجهة كبو

عادات الضارة ككل اؼبمارسات الدكؿ األطراؼ بالعمل على تعديل األمباط االجتماعية كالثقافية لسلوؾ اؼبرأة كالرجل، هبدؼ ربقيق القضاء على اؼبمارسات الثقافية كالػ تتعهد 2
كذلك من خبلؿ اسَباتيجيات التعليم كاإلعبلـ كالَببية األخرل القائمة على االعتقاد بكوف أم من اعبنسْب أدٗب أك أعلى من اآلخر، أك على أدكار مبطية للمرأة كالرجل، 

 كاالتصاالت.".
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صبيع  حظ أف اؼبادة التاسعة كانت شاملة كعامة لكل مستويات اؼبشاركة السياسية فيما ىبص صنع القرار كُبكاؼببل
نتخابية، الرجل ُب صبيع مراحل العملية اإل االنتخابات بدكف أم سبييز، مع ضركرة سبثيل اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع

عتبار اؼبرأة شريكة مساكية للرجل إأة اؽبيئة اؼبنتخبة، كعلى ل اؼبر كيد أف تعمل الدكؿ األطراؼ على زيادة سبثيأكالت
شادة العديد من احملافل إاؼبواد أنبية كدقة كالٍب حضيت ب كثرأكمن ، ذ سياسات الدكلة كبرامج التنمويةُب تنفي

كاألمن سبلمة للحق ُب اغبياة كال، (3)األكٔب لرابعة كالثامنة فقد خصصتا الربتوكوؿ اؼبادتْب اذالدكلية من ى
كاغبماية اؼبتساكية  اػبدمات القضائية كالقانونية مناؼبرأة  ستفادةإ قحب فقد تناكلت أما الثانية الشخصيْب للمرأة،

 .(2)أماـ القانوف
  

                                                 

 القاسية أك البلإنسانية أك اؼبهينة. العقوبة أكصبيع أشكاؿ االستغبلؿ كاؼبعاملة لكل امرأة اغبق ُب احَباـ حياهتا كأماهنا الشخصي. كيتعْب حظر -1على :" 04نصت اؼبادة  (1)
 للقياـ دبا يلي: اؼبناسبة كالفعالة التدابّبازباذ  الدكؿ األطراؼ على -2 
ث سرا أك علنا، كتضع ىذه القوانْب )أ( سن قوانْب سبنع صبيع أشكاؿ العنف ضد اؼبرأة، دبا ُب ذلك اؼبمارسة اعبنسية غّب اؼبرغوب فيها كاإلجبارية سواء كاف ىذا العنف وبد 

 موضع التطبيق الفعلي؛
 دارية كاالجتماعية كاالقتصادية األخرل الضركرية لضماف منع صبيع أشكاؿ العنف ضد اؼبرأة كاؼبعاقبة بشأهنا كالقضاء عليها؛)ب( ازباذ التدابّب التشريعية كاإل 
 )ج( ربديد أسباب كآيار العنف ضد اؼبرأة كازباذ التدابّب اؼبناسبة ؼبنعو كالقضاء عليو؛ 
ية كاالتصاؿ االجتماعي من أجل القضاء على جوانب اؼبعتقدات كاؼبمارسات كاألمباط الثابتة التقليدية كالثقافية الٍب )د( التعزيز الفعاؿ لتعليم السبلـ من خبلؿ اؼبناىج الدراس 

 تضفي مشركعية على العنف ضد اؼبرأة كتؤدم إٔب تفاقم استمراره كالسماح بو؛
 لنساء؛)ىػ( معاقبة مقَبُب العنف ضد اؼبرأة، كتنفيذ برامج إعادة تأىيل ضحايا العنف من ا

 )ك( إنشاء آليات كخدمات تكوف ُب اؼبتناكؿ لكفالة كجود إعبلـ فعاؿ كإعادة تأىيل ضحايا العنف ضد اؼبرأة كتعويضهم؛
 )ز( منع االذبار باؼبرأة كالتنديد بو كمعاقبة مرتكبيو كضباية النساء البلٌب يتعرضن ؼبخاطره بصورة أكرب؛

 لى اؼبرأة دكف موافقتها عن دراية؛)ح( منع إجراء أم اختبارات طبية أك علمية ع
 كالقضاء عليو؛)ط( زبصيص اعتمادات كافية ُب اؼبيزانية كغّبىا من اؼبوارد األخرل لكفالة تنفيذ كمراقبة التدابّب الرامية إٔب منع العنف ضد اؼبرأة 

 ات؛)م( ضماف عدـ تطبيق عقوبة اإلعداـ، ُب البلداف الٍب مازالت تطبقها، على اغبوامل كاؼبرضع
لضمانات اؼبقررة دبوجب القانوف )ؾ( ضماف سبتع اؼبرأة كالرجل حبقوؽ متساكية فيما يتعلق بإجراءات اغبصوؿ على كضع البلجئ. كمنح البلجئات اغبماية الكاملة كالتمتع با

 الدكٕب لبلجئْب، دبا ُب ذلك كيائق اؽبوية كغّبىا من الويائق األخرل."

صبيع  الدكؿ األطراؼ كيكوف لكل منهما اغبق ُب االستفادة من اغبماية اؼبتساكية أماـ القانوف. كتتخذ أماـ القانوف ؼبرأة كالرجلعلى" تتساكل ا 08نصت اؼبادة (2)
 ما يلي: اؼبناسبة لكفالة التدابّب

 ُب ذلك خدمات العوف القانو٘ب؛ اػبدمات القضائية كالقانونية، دبا االستفادة الفعلية للمرأة من )أ(
 اؼبوجهة لتيسّب كصوؿ اؼبرأة إٔب اػبدمات القانونية دبا ُب ذلك خدمات العوف القانو٘ب؛. ؼببادرات احمللية كالوطنية كاإلقليمية كالقارية)ب( دعم ا

 اعبميع حبقوقها؛ للمرأة كلتوعية عناية خاصة مع إيبلء األخرل، من اؽبياكل اؼبناسبة كافية كغّبىا ىياكل تعليمية إقامة )ج(
 تطبيقها علىؽبيئات اؼبعنية بتنفيذ القوانْب على صبيع اؼبستويات بالقدرات البلزمة دبا يبكنها من التفسّب السليم للمساكاة على أساس نوع اعبنس ك ا )د( تزكيد
 كبو فعاؿ؛

 كمؤسسات تتفيذ القوانْب؛ القضائية التمثيل اؼبتكاُبء للنساء ُب اؼبؤسسات )ىػ(
 اؼبرأة." على التمييز لتعزيز كضباية حقوؽ القائمة ليةاغبا )ك( إصبلح القوانْب كاؼبمارسات



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

84 

لتزاـ قارم أفريقي حوؿ ضباية حقوؽ النساء كمساكاهتن بالرجل كمنع كل إف ىناؾ ا سبق يتضح أؼب اكاستناد 
 ئفريقية بكل حقوقها السياسية، كلقد أنشعَباؼ للمرأة اإلاجملاالت، كمنها اإلز ضدىن ُب كل أشكاؿ التميي

لجنة األفريقية من قبل ال حبقوؽ اؼبرأة، منصب اؼبقرر اػباص ُب اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف ك الشعوب اؼبعِب
بسبب إدراؾ اغباجة 3998ل ُب باقبوؿ، غامبيا ُب أفريُب الدكرة الثالثة كالعشركف الٍب عقدت غبقوؽ اإلنساف، 

 . (3)إٔب الَبكيز بشكل خاص على اؼبشاكل كاغبقوؽ اػباصة باؼبرأة ُب أفريقيا
 .(3)ثانيا: منظمةالمرأة العربية

بتنظيم مشَبؾ  8000انطبلقا من إعبلف القاىرة الصادرعن مؤسبر قمة اؼبرأة العربية األكؿ اؼبنعقد ُب نوفمرب  
كجامعة الدكؿ العربية كدبشاركة تسع عشر دكلة عربية، فإف حكومات الدكؿ ر، رأة دبصمع اجمللس القومي للم

اؼبرأة العربية، كللدكر اؽباـ نشاء منظمة للمرأة العربية، كإدراكا ؼبكانة إعلى  تضاء جامعة الدكؿ العربية قد كافقأع
كضع اؼبرأة، كاقتناعا ك ؾباؿ تطوير  م تلعبو ُب إطار األسرة، كرغبة ُب تعزيز التعاكف فيما بْب الدكؿ العربية ُبذال

جتماعية كالبشرية للدكؿ العربية قتصادية كاإللتحقيق التنمية اإلؼبرأة العربية يعد ركيزة أساسية بأف تعزيز كضع ا
اء ُب  ا مع ما يقضي بو ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية من تعزيز التعاكف بْب الدكؿ األعضشاكسب ،(1)كأىدافها التنموية

( من دكرة 8386ؾبلس جامعة الدكؿ العربية على قياـ منظمة اؼبرأة العربية بقراره رقم ) كافق فقداالت، كافة اجمل
جتماعي قتصادم كاإلموافقة اجمللس اإلك سبت ، 30/09/8003( اؼبنعقدة بتاريخ 336انعقاده العادم )

تفاقية على ه اإلذقعة على ىالدكؿ العربية اؼبو  اتفقتحيث  ،(4)38/09/8003( بتاريخ 3486بقراره رقم )
" هتدؼ 05جاء ُب اؼبادة ىداؼ اؼبنظمة حيث م خصص ألذبينها ما جاء ُب الباب الرابع العدة أحكاـ من 

ٔب اؼبسانبة ُب تعزيز التعاكف ك التنسيق العريب اؼبشَبؾ ُب ؾباؿ تطوير كضع اؼبرأة كتدعيم دكرىا ُب إاؼبنظمة 
 اجملتمع... كعلى األخص:

 ركنا أساسا للتضامن العريب، اضامن اؼبرأة العربية باعتبارىربقيق ت-3 
تنسيق مواقف عربية مشَبكة ُب الشأف العاـ العريب ك الدكٕب كلدل تناكؿ قضايا اؼبرأة ُب احملافل اإلقليمية  -8

 كالدكلية،
 

                                                 

 ؼبوقع، أنظر ااػباص اؼبعِب حبقوؽ اؼبرأةاؼبقرر  ،اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب (1)
  http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/                2013/ 15/10تاريخ التصفح   

 كموافقة اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ،10/09/2001نعقد بتاريخ( اؼب116من دكرتو العادية)  ( 2126رقم )ُب قراره  موافقة ؾبلس جامعة الدكؿ العربية دبوجب (2)
، 2003مارس 16على قياـ منظمة اؼبرأة العربية، دخلة اتفاقية إنشاء منظمة اؼبرأة العربية حيز التنفيذ ُب  الدكؿ العربية اتفقت ،12/09/2001بتاريخ  (1426بقراره رقم)

على إنشاء اؼبنظمة كىي" مصر، األردف، البحرين، سوريا، سلطنة عماف، اإلمارات، السوداف، لبناف"، كقد أصبح عدد الدكؿ  بعد أف كدعت شبا٘ب دكؿ عربية كييقة التصديق
، اعبريدة 2003فيفرم  16، اؼبؤرخ ُب 69-03دكلة عربية ، ك تتاخد اؼبنظمة القاىرة مقرأ ؽبا، صادقت عليها اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم  15اؼبوافقة على إنشائها 

 .2003فيفرم 23الصادرة ُب  12الرظبية العدد 

 .123،ص2003، اإلمارات،33ظباء سليماف، منظمة اؼبرأة العربية" النشأة كالتكوين"، ؾبلة قضايا كآراء، العدد  (3)

 .236، ص2009األكٔب، منشورات اغبليب اغبقوقية، بّبكت، لبناف، كساـ حساـ الدين، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقية الدكلية، الطبعة  (4)

http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
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 انونية كاإلعبلمية،جتماعية كالثقافية كالققتصادية كاإليا اؼبرأة العربية ُب جوانبها اإلتنمية الوعي بقضا -1
 إدماج قضايا اؼبرأة ضمن أكلويات خطط كسياسيات التنمية الشاملة، -4
كمواطنة على اؼبسانبة بدكر فعاؿ ُب مؤسسات اجملتمع كُب ميادين نات اؼبرأة كبناء قدراهتا كفرد ك تنمية إمكا -5

لى ، أنو هبب العمل ع05ص اؼبادة كيتضح من ن ،لقرارات،..."العمل ك كافة األعماؿ كعلى اؼبشاركة ُب ازباد ا
كترقية الشؤكف السياسية للمرأة من خبلؿ ضركرة العمل على رصد كمتابعة تطبيق  ،تنمية إمكانات اؼبرأة العربية

مبادئ الدستور الوطِب ُب كل مايؤكد اؼبساكاة الكاملة كتكافؤ الفرص بْب اعبنسْب كتعزيز مشاركة اؼبرأة ُب مواقع 
 .(3)ازباذ القرار

الوسائل كالتدابّب الكفيلة بتحقيق أىداؼ اؼبنظمة كالٍب تتضمن"... صبع كنشر  تفقد حدد 06أما اؼبادة 
إعداد الربامج ختصاصها، إطورات باحملافل الدكلية ُب ؾباؿ البيانات اؼبتعلقة بأكضاع اؼبرأة، متابعة ـبتلف الت

 ...". جية لتنمية أكضاع اؼبرأة ُب شٌب اجملاالتذاؼبتكاملة ك النمو 
عتداءات الٍب تعيق مشاركة اؼبرأة ُب رد إطار ،ألهنا ٓب ربدد ماىية اإليبكن قولو عن ىذه اؼبنظمة أهنا ؾب ماك  

هبا، كما  اجملتمع كُب اغبياة العامة، كٓب تنص على نوعية اغبقوؽ الواجب ضبايتها للسماح للمرأة العربية التمتع
 (8)ها غبماية اؼبرأة العربية ليات الٍب نصت علينبلحظ ضعف الوسائل كاآل

 الفرع الثالث:
 قليمية الخاصة بحماية حقوق المرأة.المؤتمرات الدولية واإل

 أوال: المؤتمرات الدولية.
، ك من ضمنها الوصوؿ أب مواقع ازباذ، القرار على جدكؿ أعماؿ كانت قضية اؼبرأة جبميع أبعادىا  لقد   

 تحدة بشقيها اغبكومي ك الغّب اغبكومي.صبيع اؼبؤسبرات الٍب نظمتها األمم اؼب
( انطبلقة كبّبة 3985نّبكيب  – 3980ككوبنهاجن – 3975كشكلت اؼبؤسبرات الدكلية )مكسيكو 

لقضية اؼبساكاة بْب النساء كالرجاؿ، كما شهدت التسعينات من القرف اؼباضي عددا من اؼبؤسبرات الدكلية بدءا 
(، مؤسبر 3991(، دبؤسبر فيينا غبقوؽ اإلنساف )عاـ 3998)عاـ  بقمة األرض الٍب عقدت ُب ريودم جانّبك

(، كاؼبؤسبر 3995( كقمة كوبنهاجن حوؿ التنمية اؼبستدامة )عاـ 3994السكاف كالتنمية ُب القاىرة )عاـ 
، كالذم تبله مؤسبر اؼبستوطنات البشرية ُب اسطنبوؿ )عاـ 3995العاؼبي الرابع للمرأة الذم عقد ُب بيكْب عاـ 

3996)(1). 
                                                 

 .230كساـ حساـ الدين، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقية الدكلية، اؼبرجع السابق، ص (1)

 .33قادرم نسمة، اؼبرجع السابق،ص (2)

 ، أنظر اؼبوقع الرئيسي ؼبؤسسة اغبوار اؼبتمدف، CEDAWز ضد اؼبرأة صبيع أشكاؿ التميي اتفاقية القضاء على  ،دعد موسى (3)
          http//:www.ahewar.org/debat  21/04/2013تاريخ التصفح                       
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كقد شهدت ىذه الفَبة عقد العديد من اؼبؤسبرات العاؼبية كُب كل مرة يتضح مدل اؼبكانة الٍب أصبحت   
 ىا النساء أمرا ال مفر منو لدل معاعبة قضايا كل من التنمية اؼبستدامة كضباية البيئة كحقوؽ النساء كجزء ؤ تتبو 

 .(3)اليتجزأ من حقوؽ اإلنساف
ية األمم اؼبتحدة من أجل ضباية حقوؽ اؼبرأة نذكر اربت رع تاؼبؤسبرات الٍب عقدتعرض أب أىم كسوؼ ن 

 منها على اػبصوص: 
السلم، حيث اعتربت ىذه السنة  -التنمية–الذم عقد ربت شعار اؼبساكاة  0595مؤتمر مكسيكو لعام  - 3

سلم كالتنمية كُب األسرة كاجملتمع كُب فرص عامان دكليان للمرأة كغاية اؼبؤسبر ربقيق اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة ُب ال
 التعليم كُب األجور كحق اؼبرأة ُب أف تقرر حبرية الزكاج من عدمو كُب احَباـ صبيع اغبقوؽ اإلنسانية.

ـ ربت شعار اؼبساكاة كالتنمية كالسلم كجرل الَبكيز على اؼبساكاة ُب العمل 3980 عقد مؤتمر كوبنهاكن - 8
 ية كالتعليم كُب إشراؾ اؼبرأة بصورة متساكية مع الرجل ُب اغبقوؽ.كاغبق ُب الرعاية الصح

عقدا لبحث حقوؽ  3985-3976أعلنت األمم اؼبتحدة الفَبة من عاـ (:0595-0591عقد المرأة ) 
صدرت ُب أكائل التسعينات توصية عبنة مركز اؼبرأة باألمم اؼبتحدة ، كلقد رأة كقضاياىا على مستول العآباؼب

 تشكل اغبد األدٗب غبصة اؼبرأة ُب مناصب صنع القرار على الصعيد الوطِب. %10ف نسبة باعتبار أ
دكلة، كضعت فيو 357حبضور ،م0595عقد مؤتمر األمم المتحدة الثالث في نيروبي عام  -1
ت كضع رتقبة للنهوض باؼبرأة، كالذم عرؼ باسم ) اسَباتيجيات نّبكيب التطلعية( الٍب تضمنسَباتيجيات نّبكيب اؼبإ

خطة عملية للنهوض باؼبرأة كالقضاء على التمييز على أساس اعبنس مستندين ُب ذلك إٔب مبادئ اؼبساكاة اؼبقررة 
سَباتيجيات نقطة انطبلؽ لوضع تدابّب ( ككانت ىذه اإلُب )الشرعة الدكلية غبقوؽ اإلنساف كاتفاقية سيداك

الغايات. كمن أىم اؼبفاىيم الٍب تبنتها اؼبؤسبرات  ملموسة للتغلب على العقبات الٍب تعَبض سبيل ربقيق تلك
على  اتىذه اؼبؤسبر  تأكد كماكغائبة عن عملية التنمية  الثبلية مفهـو اؼبرأة كالتنمية على اعتبار إف اؼبرأة مهمشة 

ياة السياسية كبضركرة تفعيل مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة كاغبضركرة إسهاـ اؼبرأة إسهاما فعاال ُب عملية التنمية، 
الربامج، كصياغة اؼبضامْب اإلعبلمية ياسات، كازباذ القرارات، كتصميم على كجو اػبصوص على مستول رسم الس

. كما (8)ُب كسائل االتصاؿ اعبماىّبم ككذلك زيادة مسانبتها ُب شغل الوظائف االستشارية، كمواقع صنع القرار
ك األحزاب السياسية تكثيف اعبهود، ضماف تأمْب اؼبساكاة ُب  ما يلي: " على اغبكومات ُب  مؤسبر نّبكيب، قرأ

مسانبة اؼبرأة ُب صبيع اؽبيئات التشريعية الوطنية ك احمللية، ك ضماف اؼبساكاة ُب التعيْب ك االختيار كالَبقية 
 .(1)للمناصب العليا ُب الفركع اإلدارية ك التشريعية ك القضائية ؽبذه اؽبيئات غلى اؼبستول احمللي."

 
                                                 

 .246،ص2010ؿبمد مهرم، حقوؽ اإلنساف إشكالياهتا كموقعها ُب شرعنا كتشريعاتنا، الطبعة األكٔب، منشورات السائحي، اعبزائر  (1)

 .237كساـ حساـ الدين، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقية الدكلية، اؼبرجع السابق،ص  (2)

 .238كساـ حساـ الدين، نفس اؼبرجغ، ص  (3)
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 :0552المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا  -4
،كيعترب ىذا اإلعبلف ؿبطة أساسية كبارزة 3991جواف  85-34كًب اعتماد )إعبلف كبرنامج عمل فيينا( ُب 

اؼبتساكية للنساء ُب تاريخ حقوؽ اؼبرأة ففيو عدد كبّب من النصوص الداعمة لتلك اغبقوؽ كالٍب تؤكد اغبقوؽ 
ف اؼبرأة ما تزاؿ تتعرض عبميع أشكاؿ العنف كالتمييز ُب كل مكاف كقد أخذت قضايا اؼبرأة حيزا  أجاؿ كتبْب كالر 

جزء ال يتجزأ بعتربه قوؽ اؼبرأة غب ف بالكثّب من التفصيل كالتحديدكبّبا من اؼبناقشات الدائرة ُب اؼبؤسبر كجاء اإلعبل
 السياسية اغبياة ُب اؼبساكاة كعلى قدـ تامة مشاركة رأةاؼب "...هبب دعم مشاركةمن حقوؽ اإلنساف، بقولو 

 أشكاؿ صبيع على كالقضاء كالدكلية الوطنية كاإلقليمية اؼبستويات على كالثقافية جتماعيةكاإل قتصاديةكاإل كاؼبدنية

 .(3) "الدكٕب بالنسبة للمجتمع أكلوية ذات أىداؼ ىي اعبنس أساس على التمييز
ؼبرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أنبية إدماج اؼبرأة كمشاركتها الكاملة ُب ا قوؽغب صكلقد أفرد قسم خا

عملية التنمية كاستفادهتا منها. كشدد اؼبؤسبر على ضركرة العمل من أجل القضاء على العنف ضد اؼبرأة ُب اغبياة 
 .(8)اػباصة العامة ك

 كصوؿ اؼبرأة إٔب مناصب ازباذ القرارات كوبث اؼبؤسبر اغبكومات كاؼبنظمات اإلقليمية كالدكلية على تيسّب
كيشجع اؼبؤسبر على ازباذ القرارات كزيادة مشاركتها ُب عملية صنع القرارات كيشجع اؼبؤسبر على ازباذ خطوات 

شجع اإلجهزة الرئيسية كالفرعية اإلخرل التابعة ككذلك ت، اؼبتحدة لتعيْب كترقية اؼبؤظفات ممألأخرل داخل أمانة ا
 .(1)حدة على ضماف مشاركة اؼبرأة ُب ظل ظركؼ من اؼبساكاةلؤلمم اؼبت

كهبدؼ متابعة مسّبة كتطور كضع اؼبرأة كحقوقها ُب العآب برعاية اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة كتنفيذان لقرارىا 
ـ من خبلؿ اسَباتيجية للقضاء على كل أشكاؿ 1995لوضع خطة للنهوض بواقع اؼبرأة ُب كل عاـ حٌب عاـ 

كتعددت اؼبؤسبرات الدكلية ربت رعاية األمم اؼبتحدة كاػباصة بالتنمية  مييز كتفعيل دكر اؼبرأة ُب اجملتمع ،الت
صبعية أىلية،  3600دكلة ك  379، حبضور 3994االجتماعية، كمنها مؤسبر التنمية كالسكاف بالقاىرة عاـ 

 اكره على اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب أكباءكالذم ناقف أكضاع السكاف كالتنمية ُب العآب، كما ركز ُب أحد ؿب
جتماعية ُب العآب كأنبية التنمية اإل، قضايا 3995جتماعية ُب كوبنهاجن عاـ  العآب، كناقف مؤسبر التنمية اإل

 .(4)كجود ؾبتمع مد٘ب نشيط تشارؾ فيو كل فئات اجملتمع من نساء كرجاال
 

                                                 

 تصويت بدكف كتوصياتو كبرنامج عمل فيينا إعبلف ة علىصادقة األمم اؼبتحد / 7991 ديسمرب/األكؿ كانوف 52 اؼبؤرخ23/2321 اؼبتحدة رقم األمم كييقة انظر (1)
 .84القرار دبوجب

 .63عادؿ عبد الغفار، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .246ؿبمد مهرم،اؼبرجع السابق ،ص (3)

 .64عادؿ عبد الغفار، نفس اؼبرجع، ص ( (4)
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سبتمرب  34-4ابع للمرأة الذم عقدتو األمم اؼبتحدة ُب بيكْب )كيعترب اؼبؤسبر العاؼبي الر مؤتمر بيكين: -5
من كفود الدكؿ الرظبية  319( من أكرب اؼبؤسبرات الٍب عقدهتا منظمة األمم اؼبتحدة حيث شاركت فيو 3995

من اؼبنظمات ك اؽبيئات الغّب حكومية، كما فاؽ عدد النساء كالرجاؿ اؼبشاركْب ُب اؼبؤسبر   8700إضافة إٔب 
يكْب حيث ذباكز دكلة على منهاج عمل ب 389وازم للمنظمات غّب حكومية، الثبليْب ألفا، كقد صادقت اؼب

كل القضايا الٍب تعلقت باؼبرأة ُب اؼبؤسبرات السابقة كخبلؿ ألف مشارؾ كقد بلور اؼبؤسبر  50صبإبعدد اؼبشاركْب اإل
التنمية البشرية لكل من الرجاؿ كالنساء على  ىذه اؼبؤسبرات ًب توضيح العراقيل الٍب ربوؿ دكف ربقيق أىداؼ

ؿبور من أىم احملاكر الٍب تؤير على كضع النساء كىذه احملاكر  38اغبكومات للتدخل ُب  كلقد دعا ،(3)السواء
قتصاد، كصنع القرار، ية، كالعنف، كالنزاع اؼبسلح، كاإلىي: الفقر كالتعليم، كالتدريب اؼبهِب، كالرعاية الصح

 .(8)ؤسساتية كحقوؽ اإلنساف، كاإلعبلـ، كالبيئة، كحقوؽ البنت الطفلةكاآلليات اؼب
موضوع تبوء اؼبرأة موقع السلطة كصنع القرار كأحد ؾباالت اىتمامو اغباظبة كرسم اػبطوط أما خبصوص  

نيات جل زيادة إمكاأمم اؼبتحدة ازباذىا من  يتعْب على اغبكومات كمنظومة األالعريضة لئلجراءات العملية الٍب
 .(1)كصوؿ اؼبرأة إٔب ىياكل السلطة كصنع القرار كمشاركتها الكاملة فيها

جتماعي كالثقاُب كالسياسي على قتصادم كاإلؼبرأة على اؼبستول اإلاؼبؤسبر على أنبية النهوض بأكضاع ا تكركز 
اغبياة السياسية على كجو مستول العآب، كما ركز ىذا اؼبؤسبر على أنبية تفعيل مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة. ك 

شغل النساء لػ ضركرة أف تكما دعا إٔب ،  ركة اؼبرأة ُب مواقع صنع القراراػبصوص، ازباذ التدابّب البلزمة لدعم مشا
، حيث (4)من ىذه اؼبراكز مستقببل  %50سبهيدا لوصوؽبم إٔب  8005من مراكز صنع القرار ُب عاـ   10%

اؼبشَبكة ُب اؼبؤسبر العاؼبي الرابع للمرأة ، كقد اجتمعنا ىنا ُب بكْب ُب أيلوؿ  كبن اغبكوماتأكد ىذا اؼبؤسبر على:"
... عاـ الذكرل السنوية اػبمسْب إلنشاء األمم اؼبتحدة نؤكد ؾبددا التزامنا دبا يلي: تساكم النساء ك 3995عاـ 

وص عليها ُب ميثاؽ األمم نصك سائر اؼبقاصد ك اؼببادئ اؼب الرجاؿ ُب اغبقوؽ ك الكرامة اإلنسانية اؼبتأصلة،
ك غّب ذلك من الصكوؾ الدكلية حبقوؽ اإلنساف، كال سيما اتفاقية  ك اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، ،اؼبتحدة

ك اتفاقية حقوؽ الطفل فضبل عن إعبلف القضاء على العنف ضد  القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة،
ك ازباذ التدابّب البلزمة لتحقيق تقدـ اؼبرأة ك استعراض كتقييم التقدـ الذم ًب إقبازه اؼبرأة ك إعبلف اغبق ُب التنمية 

 .(5)على اؼبستويات اإلقليمية كالوطنية كالدكلية

                                                 

 .102، ص2006للطباعة كالنشر كالتوزيع، عْب مليلة، اعبزائر،  لعسرم عباسية: حقوؽ اؼبرأة كالطفل ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ، دار اؽبدل (1)

 اؼبرجع السابق.،دعد موسى (2)

 37،ص2012فيفرم-(،اعبزائر، جانفي50، ؾبلة ؾبلس االمة، العدد اػبمسوف)للمرأة..." ق" الربؼباف القادـ ىل سيعكس حضور البلئاؼبلف (3)

 .64، 63عادؿ عبد الغفار، اؼبرجع السابق، ص (4)

 .129، ص 1989عصاـ زناٌب ،ضباية حقوؽ اإلنساف ُب إطار األمم اؼبتحدة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،  (5)
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كصدرت ىذه الوييقة  ،شعار اؼبساكاة كالتنمية كالسبلـ ربت :(3111وثيقة األىداف اإلنمائية لأللفية )-1
حد مؤشرات تعزيز اغبقوؽ أ، كتعد ىذه الوييقة 8000ية لعاـ تنموية لؤللفعن األمم اؼبتحدة حوؿ األىداؼ ال

السياسية عامة ك اؼبساكاة بْب النساء كالرجاؿ، كسبكْب اؼبرأة، خاصة، كزيادة نسبة سبثيل النساء ُب اغبياة النيابية. 
 كمن بْب  اؼببادئ الٍب جاء هبا خبصوص اغبقوؽ السياسية للمرأة :

 العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ك التقيد بأحكامو بصورة تامة.ػ احَباـ اإلعبلف 

جتماعية ك الثقافية للجميع ك تعزيزىا ك اإل قتصاديةية اغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية اإلػ السعي بشدة من أجل ضبا
 بصورة تامة ُب صبيع بلداننا.

نساف، دبا ُب ذلك حقوؽ األقليات تعزيز القدرات على تطبيق اؼببادئ ك اؼبمارسات الديبقراطية كاحَباـ حقوؽ اإلػ 
ك مكافحة أشكاؿ العنف صبيعها ضد اؼبرأة ك تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكاؿ التمييز صبيعها ضد اؼبرأة ك ازباذ 

 تدابّب لكفالة احَباـ ك ضباية حقوؽ اإلنساف، كتعزيز زيادة الوئاـ ك التسامح بْب اجملتمعات كلها.

لعمليات السياسية أكثر مشوال، فبا يسمح دبشاركة اؼبواطنْب صبيعهم فيها بصورة ػ العمل بصورة صباعية عبعل ا
 .(3)ة ُب ؾبتمعاتنا كافةيحقيق

  .ثانيا: المؤتمرات االقليمية
كمدل تطبيق قرارات ليمية الٍب عقدت للنظر ُب نتائج قاؼبؤسبرات التنسيقية الدكلية كاإلكما أف ىناؾ العديد من  

 قليمي كمن ىذه اؼبؤسبرات:لمرأة  على اؼبستول اإلاألفبية ل اؼبؤسبرات
(  5ـ بنيويورؾ، ربت شعار ) بكْب+8000عقد ُب شهر مارس سنة  المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: -3

بيكْب بعد مركر طبس سنوات كالذم جاء من أجل التعرؼ على ما ربقق من إسَباتيجيات كمنهاج عمل مؤسبر 
اؼبشاركة بإعداد اسَباتيجيات كطنية كفقا" حملاكر بيكْب كما ًب ربقيقو من ىذه لتزمت دبوجبو الدكؿ إكالذم 

ىتمامات بات اؼبصادفة ُب تنفيذ ؾباالت اإلقبازات احملققة كالعقسة اإلاالسَباتيجيات،كما ًب ُب ىذا اؼبؤسبر درا
 .(8)هاج عمل بيكْب/ كالبحث ُب التحديات الراىنة كالٍب تؤير على التنفيذ الكامل ؼبن38اغباظبة الػ /

عقد ُب شهر مارس ربت شعار) الفرص، كاؼبعوقات، كاألدكار  :مؤتمر المرأة الخليجية في البحرين -8
ـ لدكؿ 3999دكؿ اػبليج، مؤسبر تونس عقد ُب نوفمرب  صبعيات، كشارؾ فيو عدد من ةوبة(، نظمتو عداؼبطل

و اؼبركز األفريقي ـ ُب أديس أبابا، نظم3999نوفمرب اؼبغرب العريب، اؼبؤسبر النسائي األفريقي السادس عقد ُب 
 قتصاديةجتماعية كاإلنظمتو اللجنة اإل ـ3999قتصادية، مؤسبر بّبكت ُب أكاخر ألمم اؼبتحدة اإلاالتابع للجنة 

 فاؼبؤسبر اإلقليمي الثا٘ب للنساء الربؼبانيات كالنساء ُب مركز صنع القرار السياسي بدكؿ ؾبلس التعاك  ،لغرب آسيا 
 

                                                 

 .294،أنظر عركبة جبار اػبزرجي، اؼبرجع السابق، ص  2000جواف  08، الصادرة ُب 2000من إعبلف األمم اؼبتحدة اػباص باأللفية لعاـ  25/01اؼبادة (1)
 ع السابق.،اؼبرجدعد موسى (2)
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 .(3)ـ ُب اإلمارات العربية اؼبتحدة دبشاركة اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب8007لدكؿ اػبليج العريب عقد ُب  
فيها عدة  تة كمنتديات كمؤسبرات دكلية، شاركيقليمٌ ية اإلياـ الدراسٌ العديد من األ ئراعبزا عقد ُب كما

باإلضافة إٔب فبثلْب عن اؽبيئات الدكلية  شخصيات من برؼبانيات كمناضبلت نسائية عربية كأكركبية كإفريقية،
"النساء العربيات السياسيات "، ك اليـو الدراسي حوؿ "مكانة اؼبرأة من بينها اؼبعنية باؼبرأة، كاؼبنظمات اؼبتخصصة 
 ، الواقعاجملالس النيابية كالوظائف العمومية كسبل ترقية مشاركتها ُب مراكز ازباذ القرارُب ُب اػبريطة السياسية 

اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة"،  "مؤسبر اعبزائر الدكٕب  8031سنة خرىا آكاؼبأموؿ"، ككاف 
 كمن بْب أىم ىذه اؼبؤسبرات:

نعقد إ :األقليمي للنساء العربيات السياسيات...تحليل الواقع...واستشراف آفاق المستقبل المنتدى -1
ا٘ب كذلك دبشاركة الربؼباف اعبزائرم مع برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية ك االرباد الربؼب ، 8009ُب اعبزائر ُب سنة 

اؼبنتدل حوؿ ؿبورين أساسيْب نبا ؿبور تشخيص حالة اؼبرأة العربية ُب اغبياة  االدكٕب، كسبحورت فعاليات ىذ
قتصادم اؼبتفاعل كاؼبؤير ُب تماعي كاإلجتأيّبات بيئة احمليط السياسي كاإلالسياسية العامة كالرظبية ُب ظل عوامل ك 

حركة كمسّبة اؼبرأة العربية ُب عمليات ازباذ القرارات السياسية اؼبختلفة ُب الدكلة كدكرىا ُب اجملتمع كالتنمية الوطنية 
نصبت ك تركزت فيو اؼبسانبات كاؼبداخبلت حوؿ ماىية اؼبنهجيات إستدامة ، أما احملور الثا٘ب فقد الشاملة كاؼب

ألساليب الواقعية كالفعالة لتجسيد حقوؽ اؼبرأة العربية السياسية ُب اجملتمع ك األحزاب ك مؤسسات الدكلة، ك كا
ذلك ُب إطار مبدأ اؼبساكاة الكاملة مع الرجل كربريرىا من صبيع أشكاؿ التمييز ُب ىذا اجملاؿ، لتساىم بدكرىا 

الوطنية الشاملة كاؼبستدامة، تكريس أسس كمبادئ  الفعاؿ كاػببلؽ ُب كافة سياسات ك اسَباتيجيات التنمية
 .(8)الديبقراطية كاغبكم الرشيد

مشاركة  ليات الوطنية اؼبؤسساتية ُب زيادةأنبية دكر اآلكصدر عن اؼبنتدل عدة توصيات منها: التأكيد على 
نظاـ زبصيص اؼبقاعد  نتخابية كالتأكيد على إدراجضركرة مراجعة القوانْب اإل دائها،آاؼبرأة السياسية كربسْب 

لضماف سبثيل عادؿ للنساء ُب اجملالس اؼبنتخبة كإجراء مرحلي البد منو للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة ُب ىذا 
هبب على األحزاب السياسية اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية من خبلؿ إرساء مبدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرص  اجملاؿ،

التمسك باػبيار  ،(1)زمة بأحكاـ الدساتّب كاؼبواييق الدكلية غبقوؽ اإلنسافبدكف سبييز من خبلؿ براؾبها اؼبلت
لتزاـ الفعلي ع للمرأة ُب اغبياة السياسية، اإلالديبقراطي باعتباره اإلطار األكثر مبلءمة لضماف مشاركة أكس

ـ فعلي غبق اؼبرأة ُب كالتطبيقي ؼببادئ حقوؽ اإلنساف كسيادة القانوف كقواعد اغبكم الرشيد دبا يؤدم إٔب احَبا
 ع اؼبرأة ُب ـبتلف اجملاالت كمستول مشاركتها السياسيةا التأكيد على االرتباط الوييق بْب أكض اؼبشاركة السياسية،

                                                 

 .www.ipu.org/wmn-fأنظر موقع االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب  (1)

 111، ص2009، اعبزائر مارس 22اؼبنرب الربؼبا٘ب، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد (2)

 .174،ص 2009، اعبزائر مارس 22٘ب، العدد توصيات منتدل اعبزائر "للنساء العربيات السياسيات...ربليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ اؼبستقبل" ؾبلة الفكر الربؼبا (3)
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كبالتإب ضركرة القضاء على كل أشكاؿ التمييز كالعنف ضدىا كضماف اؼبساكاة كتكافؤ الفرص كتوفّب  
 مبدأ التدرج ُب تقلد اؼبسؤكليات السياسية من اؼبستول احمللي كاعبمعوم اػبدمات اؼبساندة ؽبا كمربية، ضركرة تبِب

 .  (3)كالنقايب كاغبزيب إٔب اؼبواقع القيادية ك اجملالس الوطنية
(3)المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة مؤتمر الجزائر -4

عقد اؼبوسبر، دبشاركة  لقد :
مبائي كىيئة األمم اؼبتحدة عاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة اإلو مع كزارة الشؤكف اػبارجية، كبالتالربؼباف اعبزائرم بغرفتي

قرارات  السياسية كُب كل اؼبنابر كُب صياغة الزيز مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة للمرأة، للنظر ُب أفضل السبل لتع
 . جتماعية كالثقافية كاألمنيةقتصادية كاإلكالتشريعات السياسية كاإل

كقد أكد اؼبشاركوف ُب اؼبؤسبر إيباهنم بدكراؼبرأة  ُب اؼبشاركة السياسية، كدببادئ اغبرية كالعدالة كاؼبساكاة، كبسيادة 
القانوف، كبوجوب أف يبىتع اإلنساف دكف أم شكل من أشكاؿ التمييز، باغبرية كالعدالة كتكافؤ الفرص، كقد خرج 

دة مشاركة اؼبرأة مشاركةى نشطةى، كحقها ُب اؼبشاركة اتعمل الدكؿ على زي اؼبؤسبر بعدة توصيات من بينها، ضركرة أف
ُب كافة مستويات صنع القرار،كأنو ال يبكن ربقيق األىداؼ اؼبرجوة ُب اؼبساكاة كالتنمية كالسلم، بدكف مشاركة 

 كللتطورالديبقراطي،وؽ اإلنساف، الحَباـ حق ياؼبرأة ُب اغبياة السياسية على قدـ اؼبساكاة مع الرجل شرط أساس
كضماف العدالة كاؼبسانبة ُب اغبكم الرشيد، كهبب كبشكل أساسي إدماج حقوؽ اؼبرأة ُب اسَباتيجيات التنمية 

صبلحات الوطنية، كسبثيل أصوات النساء ُب اغبوار الوطِب، كبدعم مشاركة اؼبرأة ُب العملية الديبقراطية، كتعزيز اإل
 .(1)ية كالقضائية  لضماف حقوؽ اؼبرأة كضبايتها ُب القانوف كاؼبمارسةنتخابالدستورية كالتشريعية كاإل

  

                                                 

 .175توصيات منتدل اعبزائر "للنساء العربيات السياسيات...ربليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ اؼبستقبل" اؼبرجع السابق ،ص  (1)

ديسمرب  11اعبزائر،  كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" فعليةالالصادر عن مؤسبػػر " اؼبشاركة  " اؼبساكاة للنساء جزء ال يتجزأ من حقوؽ االنسافإعبلف اعبزائر"ربقيق  (2)
                           http://www.majliselouma.dz االمةموقع ؾبلس . أنظر 2013

 نفس اؼبرجع. (3)

http://www.majliselouma.dz/
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 المطلب الثالث:
 اآلليات الدولية لحماية الحقوق السياسية للمرأة .

آليات، ليات الدكلية غبماية اغبقوؽ السياسية للمرأة، هبب أكال ربديد ما اؼبقصود باآلقبل التطرؽ أب موضوع  
بْب  ،اأك داخلي اؿ كيفية ضباية حقوؽ اإلنساف دكليدراسات الٍب تتناك الُب ؾباؿ ط كذلك لوجود نوع من اػبل

ليات، فإف اؼبقصود بآليات ضباية اغبقوؽ ىو ؾبموعة اإلجراءات كاألجهزة اؼبتوفرة على اآلمفهـو الضمانات ك 
ة تتمثل عادة ُب ؾبموع ليات اإلجرائيفاآل ، كالدكٕب غبماية حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةاؼبستويْب الوطِب

توصيات اإلجراءات الٍب تلجأ إليها السلطات الوطنية كالدكلية كتربز من خبلؿ نظاـ التقارير بأنواعها كال
جراءات األخرل، أما اآلليات اؼبؤسساتية فتتمثل ُب تلك األجهزة كاؼبؤسسات الٍب كالشكاكم الفردية كبعض اإل

ى اؼبستويْب الوطِب كالدكٕب، كالٍب يبكن أف تكوف عبارة عن عباف تتؤب ضباية حقوؽ اإلنساف كترقيتها عل
، أما خبصوص آليات اغبماية الوطنية فتتمثل أساسا ُب كغّب حكومية ةاالت اؼبتخصصة كاؼبنظمات اغبكوميكالوك

 األجهزة كاؼبؤسسات الرظبية كغّب الرظبية كالٍب زبتلف من نظاـ إٔب آخر، كما تتبناه من إجراءات للقياـ
 . (3)بأعماؽبا

 Human Rightsآليات هبدؼ كضع معايّب حقوؽ اإلنسافكلقد كضعت اؽبيئات الدكلية عدة   

norms  ه اآلليات، من خبلؿ القرارات كإجراءات عديدة لتحقيق أىداؼ ذتطبيق،كاستحديت ىموضع ال
 كضعتها األجهزة كاؼبنظمات يعاِب ىذا اؼبطلب اآلليات الٍب، ك (8)مم اؼبتحدة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنسافميثاؽ األ

الدكلية بشأف ضباية اغبقوؽ اؼبرأة عامة كالٍب منها اغبقوؽ السياسية، كتعد اآلليات دبثابة األرضية الٍب انطلقت منها  
اف جل، كالكاإلقليمية اػباصة حبماية اؼبرأة، كتتمثل ىذه اآلليات ُب األجهزة األفبية فة الدكؿ غبماية حقوؽ اؼبرأةكا

لك من ضمن آليات ذكك تفاقيات اػباصة حبقوؽ اؼبرأة،اإلربقيق الدكؿ  لبنود  لمد ةعبؼبتا تأالٍب أنشالدكلية 
الدكلية القرارات كالتوصيات كاإلجراءات اػباصة كالٍب عملت العديد من الدكؿ على كضعها موضع التطبيق كالٍب 

 تساىم ُب سبكْب اؼبرأة من فبارسة حقوقها السياسية. 
 الفرع األول:

 دور األجهزة األممية والمنظمات الدولية الخاصة في حماية حقوق المرأة.
لؤلمم  –الرئيسة كالفرعية –كاقع األمر أنو إٔب جانب ما تضطلع بو األجهزة العضوية : األجهزة األممية -أوال

تمامها كتناكؽبا ىتماـ حبقوؽ اؼبرأة، ضمن اىآليات للمراقبة كاؼبتابعة، من اإلاؼبتحدة بكل ما تشتمل عليو من 
ىتماـ الدكٕب بوضع اؼبرأة على اؼبستول اؽبيكلي أك اؼبؤسسي مدل فقد بلغ اإل ،حقوؽ اإلنساف عموما ؼبسائل

، كما ىو الشأف رأة كضماف سبتعها حبقوقها كإنسافمتخصصة للنهوض باؼب عباف ت األمم اؼبتحدةانشكاسعا حْب أ

                                                 

 .36نادية خلفة، اؼبرجع السابق،ص (1)
 .19كم الشيخ ، اؼبرجع السابق،صإبراىيم علي بد (2)
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كجهاز فرعي معاكف   3946جتماعي ُب عاـ كاإل قتصادمس اإلكز اؼبرأة الٍب أنشأىا اجمللبالنسبة للجنة مر 
كاؼبيادين للمجلس كمستقل عن عبنة حقوؽ اإلنساف كزبتص بالعمل على النهوض حبقوؽ اؼبرأة ُب كافة اجملاالت 

، ٍب بلغت ىذه اغبماية اؼبؤسسية ذركهتا حْب أنشأت عبنة مناىضة قتصاديةاإلك  جتماعيةالسياسية كاؼبدنية كاإل
تفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، ( من قبل اإل37أة أعماال للمادة )ييز ضد اؼبر التم

، كزبتص اللجنة دبتابعة تطبيق 3983كدخلت حيز النفاذ ُب سبتمرب  3979كالٍب أقرهتا اعبمعية العامة ُب 
 .(3)الدكؿ األطراؼ أحكاـ االتفاقية

اؼبساكاة ُب الكرامة  األمم اؼبتحدة ملتزمة دببدأ اؼبساكاة بْب الرجاؿ كاؼبرأة دبعُب يبكن القوؿ بصفة عامة بأف   
عدد من اإلعبلنات ك مواييق األمم اليوجد ك  ،(8)كاؼبسؤكليات صكالقيمة كبشر ككذلك اؼبساكاة قي اغبقوؽ كالفر 

ة اؼبرأة اؼبتزكجة ك السن األدٗب اؼبتحدة الٍب تعاِب على كجو اػبصوص حقوؽ اؼبرأة منها اؼبعاىدة اػباصة جبنسي
، ك اؼبعاىدة اػباصة 3965التوصية الصادرة بشأف نفس اؼبوضوع عاـ ، ك 3968للزكاج، ك تسجيل الزهبات 

، ك اؼبعاىدة التكميلية بشأف إلغاء العبودية ك ذبارة الرقيق ك التقاليد 3950حبظر االذبار ُب األشخاص ك البغاء 
 .(1)3965دية عاـ ك اؼبمارسات اؼبمايلة للعبو 

 3953كمعاىدة األجر اؼبتكافئ للرجل العامل ك اؼبرأة العاملة عن العمل ذم القيمة اؼبتكافئة الصادر ُب عاـ   
كذلك   ةؼبنظمة العمل الدكلية، كاؼبعاىدة اػباصة بالقضاء على التمييز )ُب العمالة ك الوظائف(الصادر  300رقم 

 .3915(4)منظمة العمل الدكلية لعاـ ن ع

كما أقرت منظمة األمم اؼبتحدة للَببية كالتعليم  ،381" رقم3965لليلي "للمرأة عاـ كمعاىدة العمل ا  
 ةك لقد ًب التأكيد على ضركر  ،3960على التمييز ُب التعليم عاـ كالثقافة )اليونسكو( اؼبعاىدة اػباصة بالقضاء 

كُب  ،3998لعاـ البيئة كالتنمية حوؿ للعمل دةاألمم اؼبتح لك ُب خططذُب التنمية ك  اؼبرأة ية بدكراالعن
 التنميةمؤسبر  ك ،3994كالتنمية لعاـ  السكاف كمؤسبر ،3991لعاـ اإلنساف حقوؽ  سبرمؤ 
 .3995 لعاـ جتماعيةاإل

فقد تتابعت اعبهود ُب إطار األمم اؼبتحدة  ،الدكلية بصفة عامة من طبيعة عامةكبالنظر إٔب ماتتمتع بو اإلعبلنات 
 ؼبساكاة مع الرجل،ل القضاء على التمييز ضد اؼبرأة ك تضمن سبتعها باغبقوؽ األساسية لئلنساف على قدـ امن أج

 بعض األجهزة الرظبية ُب األمم اؼبتحدة  الٍب اىتمت حبقوؽ اؼبرأة كمنها :ك ذلك عن طريق 
 
 

                                                 

 .70ىالة السيد اؽببلٕب، اؼبرجع السابق ، ص ( 1)
 www.undp.orgالثامنة من ميثاؽ األمم اؼبتحدة: على موقع األمم اؼبتحدة: اؼبادة  (2)

 .74ىالة السيد اؽببلٕب: اؼبرجع السابق، ص  (3)

 .76ىالة السيد اؽببلٕب: اؼبرجع السابق،ص  (4)
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 الجمعية العامة لألمم المتحدة :-0
ختصاص األصيل دبناقشة أية مسألة أمر يدخل ُب لؤلمم اؼبتحدة صاحبة اإلاز العاـ تعترب اعبمعية العامة اعبه      

نطاؽ اؼبيثاؽ أك يتصل بسلطات ككظائف أم من األجهزة اؼبنصوص عليها ُب اؼبيثاؽ كذلك فبا تقضي بو اؼبادة 
مر يدخل ُب نطاؽ لة أك أأ.. للجمعية العامة مناقشة أية مساألكٔب، كما تشّب اؼبادة العاشرة من اؼبيثاؽ على أنو ".

من اؼبيثاؽ إٔب أف للجمعية العامة اغبق ُب إجراء دراسات كتقدٙب  31ا اؼبيثاؽ..." منو كما تشّب اؼبادة ذى
التوصيات بقصد اؼبساعدة على أعماؿ حقوؽ اإلنساف كاغبريات السياسية للناس كافة ببل سبييز بسبب العنصر أك 

ختصاص بناءا على طلب أعضاء أك إسنادا إٔب عية العامة ىذا اإلكتباشر اعبم ،(3)اعبنس أك اللغة أك الدين 
قتصادم  ك س اإلقرارات سابقة صادرة عنها أك دبناسبة التقارير الٍب تقدمها األجهزة كعلى كجو اػبصوص اجملل

 .(8)جتماعياإل
ص اللجنة كجو اػبصو من اؼبيثاؽ كعلى  98كيعاكف اعبمعية العامة اللجاف الرئيسية اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة    

جتماعية ك اإلنسانية ك الثقافة كعبنة الوصاية كاللجنة القانونية (، كرباؿ معظم البنود اؼبتعلقة الثالثة)عبنة الشؤكف اإل
جتماعية كاإلنسانية كالثقافية، فالبنود الٌب تتسم لتابعة للجمعية العامة اللجنة اإلحبقوؽ اإلنساف إٔب اللجنة الثالثة ا

كٔب أك إٔب اللجنة السياسية اػباصة، بينما رباؿ البنود الٌب ٔب اللجنة األإ، رباؿ ية بالطابع السياسىأساس بصفة
هزة فرعية، ذات طابع سست اعبمعية العامة أجأالثانية.كما  ٔب اللجنةإبصفة أساسية بالطابع اإلقتصادل  تتسم

ـ اؼبلقاة على عاتقها فيما يتعلق حبقوؽ ، ككذلك عباف خاصة من أجل مساعدهتا َب تأدية اؼبهامؤقت أك خاص
، كتتصدل ىذه اللجاف (1)اإلنساف مثل اللجنة اػباصة بسياسة التفرقة العنصرية َب جنوب أفريقيا سابقا

ؼبوضوعات حقوؽ اإلنساف احملالة إليها كتتؤب إعداد تقارير تتضمن مقَبحات كنتائج الدراسة كعرضها على 
بط تأعماؿ األجهزة الٍب ال تر دبسألة حقوؽ اإلنساف ليشمل فحص  اعبمعية العامة اعبمعية العامة، كيبتد اختصاص
تفاقيات الدكلية اؼبنشأة ؽبا مثل اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف حيث تصدر اعبمعية هبا ىيكليا كذبد أساسها ُب اإل

األجهزة سالفة الذكر داخل العامة قرارت كتوصيات للدكؿ األطراؼ ُب ىذه االتفاقيات على تقدٙب تنسيق أنشطة 
األمم اؼبتحدة كمساندهتا ماديا من اؼبيزانية العادية لؤلمم اؼبتحدة كمطالبة الدكؿ األعضاء التصديق على اؼبواييق 

 ، كتتعامل اعبمعية العامة مع بنود حقوؽ االنساف بطريقتْب:(4)الٍب أنشأت ىذه اللجاف
اػباص حبدكث تعدم أك انتهاؾ من إحدل الدكؿ على حقوؽ -عِب:أف تقـو اعبمعية العامة بالنظر ُب البند اؼب3

 اإلنساف بصفة عامة، كالسابق تصديقها عليها كازباذ قرارات بشأنو .

                                                 

 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة. 13ادة أنظراؼب (1)

 .65ضبزة نف، اؼبرجع السابق، ص (2)

 اؼبرجع السابق.خليل حسْب ، (3)

 .113، كؼبزيد من التفصيل أنظر أيضا، عصاـ زناٌب ،اؼبرجع السابق،ص 80ىالة السيد اؽببلٕب :اؼبرجع السابق ،ص  (4)
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سية الثالثة اؼبعنية باؼبسائل ٔب أم من عباهنا الرئيسية كعادة ما تكوف اللجنة الرئيإاؼبعِب  : أف تقـو بإحالة البند8
نتهاكات، كاذا كانت الدكلة بالفحص كتقدٙب تقرير حوؿ تلك اإل قافية، حيث تقـوجتماعية كاإلنسانية كالثاإل

 .(3)اؼبعنية قد كضعت حد لتلك اؼبخالفات للقانوف الدكٕب غبقوؽ االنساف
 ":C.E.S المجلس االقتصادي واالجتماعي"-3 

الٍب يقدـ إليها تقريرا إشراؼ اعبمعية العامة  ،اصات ؿبددة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنسافيضطلع اجمللس باختص    
ُب ؾباؿ حقوؽ  ،اعيجتمقتصادم ك اإلكسبتد اختصاصات اجمللس اإل ،يا عن ؾبمل أنشطتو ُب ىذا اجملاؿسنو 

كالقياـ بدراسات ك إعداد  ،ـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةتقدٙب توصيات إلشاعة احَبا :اإلنساف لتشمل
ك أف يقدـ  ،اهبك اإلصباع ك الثقافة كالتعليم كالصحة كما يتصل  قتصادر عن اؼبسائل الدكلية ُب أمور اإلتقاري

سائل إٔب اعبمعية العامة كإٔب أعضاء األمم اؼبتحدة كإٔب الوكاالت اؼبتخصصة ذات توصيات ُب أية من اؼب
ا على اعبمعية العامة  هسائل الٍب تدخل ُب اختصاصو كعرض، فضبل عن إعداد مشركعات اتفاقات عن اؼب(8)الشأف

ما أف حق الدعوة لعقد مؤسبرات دكلية لدراسة ىذه اؼبسائل كيباشر اجمللس اختصاصاتو بالنسبة غبقوؽ اإلنساف ك
جتماعي إنشاء عباف قتصادم كاإلمن اؼبيثاؽ للمجلس اإل 68اؼبادة  كلقد خولت عن طريق أجهزة فرعية تابعة لو،

 3946عاـ  جتماعى َبقتصادل كاإللس اإلاللجاف الٌب شكلها اجملبْب كمن  ،د من اجملاالتمتخصصة ُب عد
جتماعى حوؿ توطيد حقوؽ قتصادل كاإلاد التوصيات كالتقارير للمجلس اإلجنة اػباصة دبركز اؼبرأة كتقـو بإعدلال
جتماعية كالثقافية ككضع التوصيات للمجلس حوؿ اؼبشاكل قتصادية كاؼبدنية كاإلرأة َب اجملاالت السياسية كاإلاؼب

ة الٌب تتطلب عناية َب ؾباؿ حقوؽ اؼبرأة هبدؼ تطبيق مبدأ اؼبساكاة َب اغبقوؽ بْب الرجاؿ العامة العاجل
(1)كالنساء

. 

 األمانة العامة لألمم المتحدة:-2
ٓب يتضمن اؼبيثاؽ نصوصا خاصة دبنح األمانة العامة اختصاصات ؿبددة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، مع ذلك    

ذه اغبقوؽ، هبحقوؽ اإلنساف ألداء مهاـ عدة لدل أجهزة األمم اؼبتحدة اؼبعنية قامت األمانة العامة بإنشاء شعبة 
مم إٔب مركز غبقوؽ اإلنساف كالذم يشكل حلقة كصل بْب أجهزة األ 3981كىي الشعبة الٍب ًب ربويلها سنة 
األجهزة  بناءا على طلب قوؽىذه اغب ، كيتؤب إعداد البحوث كالدراسات عن اؼبتحدة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف

أقساـ تقـو على أداء  (6)، كيضمن اؼبركز ستةاحقوؽ اإلنساف ك يضع التقارير عنهإتفاقيات اؼبعينة كيتابع تنفيذ 
ائق ، كالرسائل كالوي: قسم الصكوؾ الدكلية من بينهاوؽ اإلنساف ك ا ُب ؾباؿ حقهباؼبهاـ كاألنشطة الٍب يضطلع 

                                                 

ك الشريعة اإلسبلمية ك التشريع الوضعي)دراسة مقارنة(، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية  خالد مصطفي فهمي، حقوؽ اؼبرأة بْب االتفاقيات الدكلية (1)
 .166،ص2007مصر

 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة. 2فقرة 62انظر اؼبادة  (2)

 السابق. ، اؼبرجعخليل حسْب (3)
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كبعد اقَباحات كمناقشة مطولة ُب  ،(3)العاـ غبقوؽ اإلنسافككيل األمْب  شراؼإ كيباشر اؼبركز مهاـ ربت
بدكف تصويت  -3991ديسمرب  80جلسات عديدة للجاف اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة اعتمدت األخّبة ُب 

دبثابة نائب األمْب العاـ ك اؼبسؤكؿ األكؿ عن صب اؼبفوض السامي لؤلمم اؼبتحدة بإنشاء من 43-40القرار رقم 
نساف ُب اؼبنطقة اعبغرافية اؼبختلفة كما كيعد مسؤكؿ عن أنشطة الوقاية كاغبصوؿ على معلومات حوؿ حقوؽ اإل

ستشارات الضركرية لكل الدكؿ الٍب ترغب ُب إبعاد دخل ؼبعاعبتها كتقدـ اؼبعونة كاإلانتهاكات حقوؽ اإلنساف كالت
 .(8)بية  على حقوؽ اإلنسافاؼبنهج الديبقراطي كاحَباـ حقوؽ اإلنساف، كتطوير إسَباذبيات للَب 

الٍب تعمل ربت كصاية األمم اؼبتحدة اؼبعنية باؼبرأة منها:  لاالجهزة كالوكاالت االفبية االخر كتوجد العديد من   
صندكؽ األمم اؼبتحدة للسكاف، برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، اؼبعهد الدكٕب للبحث كالتدريب من أجل النهوض 

 ػقتصادية لجتماعية، كاللجاف اإلاألمم اؼبتحدة لبحوث التنمية اإل اؼبتحدة، معهد باؼبرأة، جامعة األمم
)آسياك احمليط  ػجتماعية لقتصادية كاإلنطقة البحر الكارييب( كاللجاف اإلأمريكا البلتينية كم-أكركبا -) أفريقيا

تجارة، مركز األمم اؼبتحدة للمستوطنات غريب آسيا( التابعة لؤلمم اؼبتحدة، مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية كال -اؽبادئ
منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، منظمة األمم األمم اؼبتحدة لشؤكف البلجئْب،  البشرية )اؼبوئل(، مفوضية

اؼبتحدة للَببية كالعلـو كالثقافة) اليونسكو(، كمن بْب الوكاالت اؼبتخصصة نذكر، منظمة العمل الدكلية، منظمة 
 .  (1)ؼبية، البنك الدكؿ، الصندكؽ الدكٕب للتنمية الزراعية، كعبنة الصليب األضبر الدكليةالصحة العا

 ثانيا:دورالمنظمات واالجهزة الدولية و االقليمية الخاصة في حماية حقوق المرأة السياسية. 
جهزة الفرعية ؽبا، ك األحدة ، أسسة من قبل ىيئة االمم اؼبتؤ قليمية، اؼبؼبنظمات الدكلية كاإلىناؾ العديد من ا   
سيد اغبقوؽ السياسية للمرأة فريقية ك العربية، الٍب تعمل على ذبقليمية اإلالعديد من اؼبنظمات اإلكذلك د  و كج مع
ك قرارت، كالٍب من بينها اؼبعهد الدكٕب للديبقراطية  ك أصدار توصيات، ، من خبلؿ عدة آليات نشر تقرير،افعلي

الذم قدـ العديد من التقرير كالدراسات اػباصة بوضع اؼبرأة،كنظاـ الكوتا ك  ،(4)(IDEA كاؼبساعدة االنتخايب)
 حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة السياسية، ك معهد األمم اؼبتحدة الدكٕب للبحث كالتدريب من أجل تنمية اؼبرأة)

INSTRAW ،) على أما مرأة،اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب لتحقيق اؼبساكاة ُب اغبقوؽ السياسية لل هودجكخاصة 
 

                                                 

 .67ضبزة نف، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .135، أنظر أيضا عصاـ زناٌب ،اؼبرجع السابق، ص 80،81ص ىالة السيد اؽببلٕب :اؼبرجع السابق ، (2)

 .www.undp.orgانظر موقع االمم اؼبتحدة      (3)

 انظر موقع اؼبعرفة: International IDEA :إيديا  إنَبناشوناؿ -كاالنتخابات للديبقراطية اؼبؤسسة الدكلية (4)

http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762                  32/10/3124 تاريخ التصفح         
.   

 

http://www.undp.org/
http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762
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، كاالرباد الربؼبا٘ب (NEPAD)فريقي كالشراكة اعبديدة للتنمية قليمي، فتتمثل ُب، االرباد اإلاؼبستوم اإل 
دبا أنو ال ، ك اؼبكتب االقليمي للدكؿ العربية ،ياألفريقي، كاالرباد الربؼبا٘ب العريب ككذلك برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائ

اؽبيئات الدكلية كاالقليمية، حسب  ىذه لبعض ك اؼبنظمات بدراسة، فسوؼ نتطرؽ ؽبيئات تناكؿ كل ىذه  ايبكن 
 سها جهود االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب.، كتأٌب على رأأنبية الدكر الذم تلعبو ُب تعزيز اغبقوؽ السياسية للمرأة

 ـ  جهود اإلتحاد البرلماني الدولي لتحقيق المساواة في الحقوق السياسية للمرأة:  0
ـبتلف مشاركة النساء ضمن الوفود اؼبشاركة ُب  ةلربؼباف الدكٕب، على ضركر ارباد ينص القانوف التأسيسي إل  

، كىو حضور إلزامي يعِب صوت لكل بلد مشارؾ،  كعدـ كجود سبثيل للنساء ضمن الدكرات كاعبمعيات لئلرباد
اغبساسة ك اؼبصّبية بالنسبة للمنظمة الربؼبانية الوفد يعِب أقصي البلد من التصويت ُب اعبلسات العلنية كُب األمور 

الدكلية، كىذا نابع من قناعتو اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب بأف الديبقراطية، تعِب مشاركة الرجاؿ كالنساء ُب ازباذ 
 ال من خبلؿ مشاركة الرجاؿ كالنساءإة اؼبشاكل لكل قطاعات اجملتمع، يستطيع معاعب القرارات،كما أف الربؼباف ال

ُب تسيّب الشؤكف العامة، كىي الرسالة الٍب وباكؿ اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب ربقيقها، كذلك دبساعدة النساء للدخوؿ 
إٔب الربؼباف كيصبح ؽبا التأيّب ُب اغبياة السياسية، كيناشد إرباد الربؼباف الدكٕب تقدٙب كل اؼبساعدات لدخوؿ النساء 

أنبية الشراكة بْب الرجاؿ كالنساء بط النساء ُب الربؼباف، كالتحسيس نشاإٔب الربؼباف، من خبلؿ تشجيع كتكثيف 
، فاؽبدؼ العاـ للربنامج الربؼبا٘ب ُب السياسة كمساعدة الربؼبانات ُب إدماج بعد اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب العمل

اسية للنساء كاألىداؼ اػباصة كتقوية اؼبشاركة السي ءكؿ بواسطة إمباؤ كاة ىو إرساء برؼباف سبثيلي ك مساؼبتعلق ياؼبسا
 بالربنامج ىي كالتإب:

 ػ توفّب اؼبعطيات اؼبقارنة كإيراء النقاش فيما ىبص النساء ُب السياسة.3
 ػ مساعدة النساء ُب كفاحهن لدخوؽبن ُب الربؼباف كتغيّبه.8
 . (3)ػ تنمية إدماج مسألة النوع داخل الربؼبانات1
ن  إف االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب يعل، فيراء النقاش حوؿ اؼبرأة كالسياسةيات كإ، توفّب معطكؿفيما ىبص اؽبدؼ األ  

نتخابات ك سبثيلهن ُب الربؼبانات على ومات مفصلة ؼبشاركة النساء ُب اإل،عن معل3945كل سنة منذ سنة 
، معَبؼ هبا دكلياالبحوث ؽبا قيمة اؼبستول الدكٕب، كذبرم اؼبنظمة حبويا حوؿ، اؼبرأة كالسياسي، كىذه اؼبعطيات ك 

حيث يعترب اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب ىو اؼبصدر الرظبي للتقرير حوؿ التنمية اإلنسانية لربنامج األمم اؼبتحدة 
 بيانات عن سبثيل النساء ُب الربؼبانات العاؼبية،  دكٕب منذ تاسيسو على نيشركقد عمل االرباد الربؼبا٘ب ال .(8)اإلمبائي

 سبثيل عن قطرية بيانات كتقدـ اؼبتحدة كاألمم االرباد عن، السياسة ُب ؼبشاركة اؼبرأة يةعاؼب خارطةكتصدر كذلك 

                                                 

(1) Union interparlementaire ,Promotion de la paix, de la démocratie et de la gouvernance mondiale,Activités 

prévues et ressources nécessaire 2008-2010,Révision du plan 2007-2010 présenté en 2006,p30 . 

 22ػ21غاربية ،نواكشوط اسية للمرأة اؼبكرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إرباد اؼبغرب العريب،مقدمة ُب الندكة اػبامسة للجنة اؼبرأة ك الطفولة حوؿ دعم اؼبشاركة السي (2)
 .221،ص 2008، من إصدار ؾبلس الشورل إلرباد اؼبغرب العريب، اعبزائر 2008فيفرم 
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 ُب الربؼبانات اؼبشاركة ُب اؼبرأة أحرزتو الذم التقدـ اػبارطة كتربز ،التنفيذية ؼبكاتب ا كُب الربؼبانات النساء ُب

 اؼبنطقة ُب تنمية الربؼبانات مبادرة - إلمبائيا اؼبتحدة األمم برنامج مع بالتعاكف االرباد أصدر ، كلقدالوطنية

 .(3)الدكؿ العربية ُب النوع عتباراتإ تراعي الٍب الربؼبانات عن تقريرنا العربية،
 آليات العمل: -أ

ها خبصوص مشاركة نسائية متكافئة االرباد سلسلة من آليات العمل الٍب سبكن من ربقيق األىداؼ الٍب رظب تبُب
 ة السياسية كاستخداـ اآلليات التالية ؽبذه الغاية:مع الرجل ُب اغبيا

اعتماد موضوعات زبص اؼبرأة للنقاش كالتدارس من قبل االرباد ُب اجتماعاتو السنوية هبدؼ خلق كعي  -
 .مشَبؾ كاحساس عاـ لدل الربؼبانيْب بقضايا اؼبرأة كمساكاهتا مع الرجل

ُب الربؼبانات الدكلية م تشارؾ فيو النساء األعضاء إنشاء ذبمع الربؼبانيات الدكلية التابع لبلرباد الذ -
 ببلدىا. فوداؼبشاركة ُب ك 

 التشديد على ضركرة مشاركة اؼبرأة ُب الوفود الربؼبانية الدكلية اؼبشاركة ُب اجتماعات االرباد. -

  .(8)اغبرص على سبثيل اؼبرأة ُب اللجنة التنفيذية لبلرباد كبقية األجهزة -

 رلماني الدولي:نشاطات اإلتحاد الب -ب
ػ خلق بنك معلومات شامل حوؿ النساء ُب السياسة: يطمح اإلرباد إلعداد بنك معلومات كامل حوؿ النساء 3

، كاؼبعطيات تتضمن اؼبعلومات التارىبية كاغبالية حوؿ النساء ُب كل الربؼبانات، كُب 3945ُب السياسة منذ سنة 
اؼبرأة ك التواريخ الٍب ًب فيها منح النساء اغبق ُب االنتخابات، كذلك لجاف الربؼبانية لظركؼ لالسلطة التنفيذية، كا

 .(1)بتعاكف مع الربؼبانات الوطنية
 :(4)(iKow politicsػ التعاكف مع اؼبوقع اإللكَبك٘ب اؼبعرفة الدكلية للنساء ُب السياسة)8

اعلية بْب النساء الناشطات ُب تف الشبكة الدكلية اؼبعرفة للنساء ُب السياسة ) أنا أعرؼ السياسة( ىي شبكة
، من أجل تبادؿ اػبربات، كاؼبوارد، كتقدٙب اؼبشورة، كالتعاكف بشأف القضايا 8007اجملاؿ ًب إرسائها سنة 

اؼبشَبؾ، مصممة لتلبية احتياجات اؼبسؤكلْب اؼبنتخبْب كاؼبرشحْب ك قادة األحزاب السياسية  ذات االىتماـ
بالنهوض باؼبرأة ُب السياسية. كىو مشركع مشَبؾ ىم من اؼبمارسْب اؼبهتمْب كغّب عضاء كالباحثْب ك الطبلب األك 

                                                 

 ةالوطني كالربؼبانات اؼبتحدة األمم بْب التفاعل" األعماؿ جدكؿ من 130 البند كالستوف السادسة الدكرة، العامة اعبمعية ، أماـاؼبتحدة ؤلمملالعاـ  األمْبأنظر تقرير ( 1)
 .2012أفريل 11، الصادر ُب A/66/770"، مستند اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة الدكٕب الربؼبا٘ب كاالرباد

انونية، كالقانونية، قسم الدراسات القنادرة إبراىيم راشد اػبزاعي، حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة ُب عضوية اجملالس اؼبنتخبة، مذكرة ماجستّب ُب القانوف، كلية الدراسات الفقهية ( 2)
 .61، ص2005جامعة آؿ البيت، عماف، 

اسية للمرأة اؼبغاربية ، اؼبرجع كرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إرباد اؼبغرب العريب،مقدمة ُب الندكة اػبامسة للجنة اؼبرأة ك الطفولة حوؿ دعم اؼبشاركة السي( 3)
 . 221السابق،ص 

 .www.iknowpolitics.org (:ikow politicsلدكلية للنساء ُب السياسة)ؼبزيد من التفصيل انظر موقع اؼبعرفة ا( 4)

http://www.iknowpolitics.org/
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، كاة بْب اعبنسْب ك سبكْب اؼبرأة(ىيئة األمم اؼبتحدة للمسا، ك (UNDP ) ْب برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائب
اؼبعهد الدكٕب ك  (IPU ) ، كاالرباد الربؼبا٘ب الدكٕب ( NDI) كاؼبعهد الوطِب الديبقراطي للشؤكف الدكلية

ىدؼ شبكة أنا أعرؼ السياسة ىو زيادة مشاركة كفعالية من أ(. ك IDEA للديبقراطية كاؼبساعدة االنتخابية )
 .(3)(أنا أعرؼ السياسة،)اؼبرأة ُب اغبياة السياسية من خبلؿ االستفادة من اؼبنتدل اؼبعتمدة على التكنولوجيا

نْب من ا: أف النساء البلئي يقدـ ترشيحاهتن غالبا ما يعلربؼبافمن أجل الولوج ل ػ مساعدة النساء ُب كفاحهن1
ك اؼبساندة ك اؼبوارد اؼبالية، كيهدؼ ىذا الربنامج ؼبساعدة النساء اؼبَبشحات ُب ربسْب مواىبهن  نقص ُب اػبربة،

 ك، ككذل اؼبالية نتخابية كصبع اؼبوارديات السياسية ك تسيّب اغبمبلت اإلعند ـباطبة اعبماىّب ك إعداد اإلسَباتيج
تشرح ؽبن مضموف العمل الربؼبا٘ب كُب بعض ؼباف يبكن أف يأخذ شكل ملتقيات مساعدة النساء داخل الرب 

كىذه اؼبساعدة تكوف حسب الطلب،  من أجل مساعدة النساء الربؼبانيات ُب عملهن، اغباالت توفّب،أخصائيوف
ـك للنساء اؼبنتخبات، باإلضافة أب الدكؿ الٍب خرجت لتوىا كاألكلوية للربؼبانات الٍب يوجد فيها عدد قليل أك معد

 فهم أحسن من النزاع أك ُب حالة انتخابات يتم التحظّب ؽبا أك برؼبانات حديثة التنصيب، تقدـ اؼبساعدات هبدؼ
 .(8)رارضع حيز لَبقية اؼبشاركة السياسية، ك كلوج النساء ؼبواقع ازباذ القك نتخايب كتطوير ك تشجيع ك للمسار اإل

ك موظفيو تكوينا حوؿ مسائل ػ تطوير قدرات الربؼبانات على معاعبة مسائل النوع: يوفر االرباد العضاء الربؼباف 4
نشاء أجهزة إخل العمل الربؼبا٘ب،ك العمل على ، كذلك لبلخذ بعْب االعتبار حاجيات كل من اعبنسْب داالنوع

ْب  خاصة حوؿ ، كينظم لذلك ملتقيات سنوية لصاّب الربؼبانية ُب مسائل اؼبساكاة بْب اعبنسْببرؼبانية متخصص
 .(1)، كالتزامات العقدية للدكلة الناشئة عن االتفاقياتاالتفاقيات الدكلية

 36(، اإلعبلف العاؼبي حوؿ الديبقراطية،ُب 36كلقد صدر عن اإلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب، خبلؿ دكرتو )
خصائيْب كتكملة ضركرية لبلعبلف العاؼبي غبقوؽ الكثّب من األة النص الذم يعتربه بالقاىر  3997سبتمرب

 االنساف، كالذم ينص على اؼببادئ اؼبؤسسة كاؽبامة الٍب هبب أف تتبناىا كل الدكؿ كمن بينها:
 
 

                                                 

 انظر اؼبوقع  اؼبرأة سبكْب ك اعبنسْب بْب للمساكاةؼبزيد من التفصيل عن اعبهود الدكلية   (1)
http://www.un.org/womenwatch/directory/women_in_power_and_decision_making_3007.htmتاريخ التصفح          

 15/10/2013.  

(2) Union interparlementaire , Promotion de la paix, de la démocratie et de la gouvernance mondiale, Op. cit  

,p31.  

اسية للمرأة اؼبغاربية ، اؼبرجع كرقة عمل األمانة العامة جمللس الشورل إرباد اؼبغرب العريب،مقدمة ُب الندكة اػبامسة للجنة اؼبرأة ك الطفولة حوؿ دعم اؼبشاركة السي (3)
 . 228السابق،ص

http://www.un.org/womenwatch/directory/women_in_power_and_decision_making_3007.htmتاريخ
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"... ال يبكن أف تكوف ديبقراطية بدكف شراكة حقيقية بْب الرجاؿ ك النساء ُب تسيّب الشؤكف العامة، حيث أف  
 .(3)، يتعاكنوف على إيراء اختبلفاهتم..."نساء يعمبلف بتكامل ك مساكاةك الالرجاؿ 

كد على أنو عنية، يؤ اؼبعتمد من طرؼ برؼبانْب منتخبْب بفضل االستفتاء الديبقراطي ُب بلداهنم اؼب أأف ىذا اؼببد
 .(8)توجد عبلقة قوية بْب حقوؽ اإلنساف كالديبقراطية

 .ة للبحوث والتدريب في مجال النهوض بالمرأةـ جهود المعهد الدولي لألمم المتحد3
اعبهود الدكلية،للنهوض باؼبرأة،فقد إنشأت اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة، دبقتضى قرارىا  كمن بْب   

1850 (XXX بتاريخ )اؼبرأة ،ك الذم  أجل تقدـ من كالتدريب للبحوث دكٕب معهد 3975ديسمرب  35
ومية كغّب اغبكومية ُب ميداف اختصاصو،كيقـو اؼبعهد ببحوث هتدؼ لتقدٙب يدعم ؾبهودات اؼبنظمات اغبك

 إعداد ُب اؼبعهد ىذا نشاط ، ك يَبكز(1)معلومات تستخدـ إلعداد سياسات لصاح اؼبشاركة الفعلية للنساء 

 اؼبعهد جبرام تتناكؿ التنمية، كما ُب اؼبرأة بدكر اؼبتعلقة اإلحصائيات كالبيانات كتوفّب كالدراسات البحوث

بالفعل  اؼبعهد قدـ الكاُب، كقد باالىتماـ قبل من ربظ ٓب كالٍب للتنمية اؼبختلفة األنشطة كالقطاعات التدريبية
اؿ ُب اجمل كالتمويل كالصناعة كالنقد كالتكنولوجيا كالزراعة التجارة قطاعات ُب اؼبرأة دكر عن البحوث سلسلة من
 .(4)السياسي

: كذلك من خبلؿ جهود فريقيةترقية الحقوق السياسية للمرأة اإلاألفريقي في جهود االتحاد البرلماني -2
هتا، الٍب تعقد دبشاركة اعبنة الربؼبانيات األفريقية، الٍب صدر عنها العديد من القرارت كالتوصيات، أيناء اجتماع

جتماع إخر آ االفريقي، كالذم كاف الربؼبا٘ب عضاء ُب االرباددكؿ األلكفود افريقية فبثلة ُب الربؼبانيات االفريقيات، ل
جهود االرباد الربؼبا٘ب األفريقي من  تتظافر  كلقد ،(5)(8038نوفمرب 10-86لو ُب) كيجإب، ركاندا، من

فريقية، حيث رأة اإلاؼبللنهوض ب ،(NEPAD)خبلؿ عبنة شؤكف اؼبرأة ك جهود الشراكة اعبديدة  لتنمية  أفريقيا
لتزاـ الدكؿ إعلى  كتقرير الدكؿ االعضاء ذات الصلة، الٍب تشدد  قراراتكال اإلعبلنات العديد من تر أصد

 .(6)ُب تنمية أفريقيا على قدـ اؼبساكاة األفريقية التامة للمرأة  شاركةاؼب األفريقية بضماف

                                                 

(1) Union interparlementaire, Le programme pour le partenariat entre hommes et femmes ; La participation 

politique des femmes : tendances  mondiales , Présentation de l’Union interparlementaire dans le forum  

international des femme parlementaires,Femme et participation politique, Alger,25-26juin 2006,p3. 

 .35،ص2010ؽ قسنطيِب" جدلية الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف" منشورات ؾبلس األمة، الديبقراطية كحقوؽ االنساف،اعبزائر فارك  (2)

 .158أعمر وبياكم ، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،ص (3)

 .189بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق، ص (4)

 .2012نوفمرب 30-26( لؤلرباد الربؼبا٘ب األفريقي، كيجإب، ركندا،35ؼبؤسبر)أنظر ا (5)

تكػػاز الوطنيػػة، اعبزائػػر، نػػوفمرب التقريػػر  اؼبرحلػػي األكؿ حػػوؿ حالػػة تنفيػػذ برنػػامج العمػػل الػػوطِب ُب ؾبػػاؿ اغبكامػػة، اآلليػػة اإلفريقيػػة للتقيػػيم مػػن قبػػل النظػػراء، نقطػػة االر أنظػػر  (6)
اعبزائػػر، جويليػػة ي الثػػا٘ب حػػوؿ حالػػة تنفيػػذ برنػػامج العمػػل الػػوطِب ُب ؾبػػاؿ اغبكامػػة، اآلليػػة اإلفريقيػػة للتقيػػيم مػػن قبػػل النظػػراء، نقطػػة االرتكػػاز الوطنيػػة، التقريػػر اؼبرحلػػ، ك 2008
2012. 
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  :(0)المتحدة اإلنمائي المكتب االقليمي للدول العربية ـ برنامج األمم2

الغايات الرئيسية الٌب يعمل من اجلها برنامج األمم اؼبتحدة االمبائى من خبلؿ  دبا آف النهوض باؼبرأة يبثل إحدل  
ياة السياسية ك سعيو لتحقيق التنمية البشرية اؼبستدامة، ك تزكية للفرضية القائلة باف اؼبساكاة ُب مشاركة اؼبرأة ُب اغب

 ق اؼبساكاة بْب اعبنسْب،يربقرأة، كُب أطار مية ك للنهوض باؼبلها تقـو بدكر ؿبورل ُب عملية التنهبع ُب صنع القرار
أعلن اؼبكتب االقليمى للدكؿ العربية عن مبادرة إقليمية بشأف اؼبرأة ك القيادة ك ازباذ القرار ُب الوطن العرىب كمن 

العرىب، طن بْب أىداؼ اؼببادرة : ترمى ىذه اؼببادرة إب دراسة كيفية زيادة من مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة ُب الو 
 :ٕب مناصب القيادة كصنع القرار ك تتلخص أىداؼ اؼببادرة بشكل أدؽ ُبإككيفية تيسّب كصوؽبا 

اؼبسانبة ُب تعميق فهم اؼبسائل الٌب تشجع اؼبرأة العربية على االضطبلع بأدكار قيادية ك تقلد مناصب صنع  -3 
 .القرار ُب اغبياة العامة ك اؼبسائل الٍب تثنيها عن ذلك

 .ع توصيات إلجراءات اؼبتابعة مع اغبكومات العربية بصورة فردية اك صباعيةكض -8

 .دعم انبثاؽ شبكات للمرأة ُب مراكز صنع القرار ك شبكات للمنظمات الٌب تساندىا -1

 .العمل على ربديد منافذ للمكتب اإلقليمي للدكؿ العربية لدعم اعبهود االقليمية ك الوطنية -4

البلداف العربية اؼ ك بالتعاكف مع اؼبكاتب القطرية لربنامج األمم اؼبتحدة االمبائى ُب كلتحقيق ىذه األىد   
اؼبكتب العريب اإلقليمي باستدعاء فريق استشارل مكوناى من نساء عربيات من اؼبهتمات بقضية  قاـاؼبختلفة فقد 

كاديبية ك لذلك لوضع اؼبرأة، ك منظمات حكومية كغّب حكومية، كدكلية، كسائل األعبلـ ك الدكائر اال 
ك ناقف  ،ُب اؼبغرب أكؿ اجتماعاسَباتيجيات من اجل ترقية كضع اؼبرأة العربية ُب القيادة ك ازباذ القرار، كقد عقد 

عدة نقاط كمن ضمنها: عرض التجارب الوطنية من اؼبنطقة العربية، ربديد كيفية االستفادة من ذبارب اؼبناطق 
توصيات منها"...إجراء حوار على اؼبستول الوطُب ُب كل دكلة عربية حوؿ  االخرل. كقد خرج اجتماع  بعدة

العمل على إنشاء شبكة  قضية اؼبرأة ك صنع القرار ك يقـو برنامج االمم اؼبتحدة باؼبسانبة ُب ىذا اغبوار كتنظيمو،
اؼبستول الوطُب ؼبتابعة  إنشاء مرصد على لتبادؿ التجارب على اؼبستول العرىب بْب النساء ُب مواقع ازباذ القرار،

ٕب مراكز صنع القرار ُب الوطن إشاملة تتضمن معوقات كصوؿ اؼبرأة إعداد دراسة  تطور كضع اؼبرأة ُب صنع القرار،
العرىب، صورة اؼبرأة ُب اؼبناىج الدراسية ك صورة اؼبرأة ُب اإلعبلـ، عقد اجتماع اقليمى على اؼبستول العرىب بتناكؿ 

 .(8)".عقد ندكة اقليمية موسعة عن دكر اؼبرأة ك صنع القرار لعرىب ُب النهوض بوضع اؼبرأة،قضية دكر اإلعبلـ ا
 

                                                 

القرار ُب بية عن مبادرة إقليمية بشأف اؼبرأة ك القيادة ك ازباذ اؼبكتب االقليمى للدكؿ العر فقد أعلن  ،اإلمبائي اؼبكتب االقليمي للدكؿ العربيةبرنامج األمم اؼبتحدة دبسانبة  (1)
أكؿ اجتماعاتو ُب اؼبغرب "الدار البيضاء" من للمكتب االقليمي كقد عقد الفريق االستشارل  ،الوطن العرىب انظر موقع  .ـ1999فرباير  11-13

www.undp.org/rbas/abychapter.htm                     28-05-2013.    تاريخ التصفح 
 أنظر موقع اؼبعرفة: (2)

http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762           28-05-2013.    صفحتاريخ الت 
 

http://www.undp.org/rbas/abychapter.htm
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 الفرع الثاني:
 دور اللجان المتخصصة في حماية حقوق المرأة وسلطاتها.

ٓب تقتصر مساعي األمم اؼبتحدة لتشجيع ضباية حقوؽ اؼبرأة على أسلوب إعداد كعقد اؼبعاىدات كاتفاقيات    
مبا عملت على اإلقرار َبؾ للدكؿ األطراؼ فيها أمر تنفيذىا، كإيك  حَبامها،ٍب تنص على حقوؽ يتعْب ادكلية ال

راؼ ه االتفاقيات على إنشاء أجهزة رقابية لئلشراؼ على تطبيقها كإجراءات ؼبتابعة تنفيذ األطذضمن نصوص ى
اية نسيق بْب الدكؿ األعضاء كاؼبنظمة الدكلية غبمتقـو بالت الٍب اللجاف، آلية لياتاآله ذفيها اللتزاماهتا، كمن بْب ى
 أ عليها تطوران ىاما حيث استبدلتجاف، عبنة حقوؽ اإلنساف الٍب طر لٌ ه الذأىم ىبْب حقوؽ اإلنساف عامة كمن 

مم اؼبتحدة ُب أداء عملها خاصة لك على مستوم األذالتطورات اؽبامة كبْب  كمن ،(3)دبجلس غبقوؽ اإلنساف
، ك تقـو ىذه اللجاف طراؼ ُب اؽبيئةعضاء األاألعديد من نشاء عباف متخصصة تضم الإىو ، ق أىدافهايقرب
، ك سوؼ األعضاء لعدـ التمييز ضد اؼبرأة الدكؿ ةبياف مدل مراعامع  ،رض نتائجها على اؼبنظمة الدكليةبع

ذا اجملاؿ باإلضافة إٔب تناكؿ دكر دكرنبا ُب ىك توضيح ، خاصتْب دبنع التمييز ضد اؼبرأة نتناكؿ ُب ىذا الفرع عبنتْب
 .(8)صندكؽ األمم اؼبتحدة لتنمية اؼبرأة ك الذم يسهم ُب تقدٙب مساعدات للدكؿ األعضاء ُب ؾباؿ تنمية اؼبرأة

 أكال : اللجنة اػباصة  بوضع اؼبرأة.
 يانيا:عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة.

  .يالثا: صندكؽ األمم اؼبتحدة لتنمية
عاـ ت اجتماعي، أنشقتصادم كاإلكىي إحدل عباف اجمللس اإل :(2)نة الخاصة بوضع المرأةاللج-أوال

 كذلك 3946يونيو جواف/ 83( ُب 08) 33جتماعي رقم قتصادم ك اإل، دبقتضى قرار اجمللس اإل3946

                                                 

 HRC/A/43/4اػباص بإنشاء ؾبلس حقوؽ اإلنساف مستند رقم  2006مارس  15(، الصادر ُب 2الفقرة ) 251/60أنظر قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم  (1)
 . 2006أكتوبر  26الصادر ُب 

 .18إبراىيم علي بدكم الشيخ، اؼبرجع السابق،ص (2)

  "(اللجنة" أك"  اؼبرأة كضع عبنة،   ”hereafter referred to as “CSW” or “the Commission"  باسم يلي يماف إليها يشار)  اؼبرأة كضع نةعب (3)
 بْب اؼبساكاة لتحقيق حصرا ـبصصة الرئيسية العاؼبية السياسة لصنع ىيئة ىو"(  ECOSOC"كاالجتماعي االقتصادم لمجلسل)  ، تابعةاؼبتحدة األممعباف   فنية عبنة ىيك 

 التحديات، كربديد ، اعبنسْب بْب اؼبساكاة ؾباؿ ُب احملرز التقدـ لتقييم نيويورؾ ُب اؼبتحدة األمم مقر األعضاء ُب الدكؿ فبثلي، عاـ يتجمعوف كل ، باؼبرأة النهوض ك سْباعبن
 اؼبتحدة األمم ُب األعضاء الدكؿ كأربعْب طبسةاللجنة من  تكوفتك ،  عآبال أكباء صبيع ُب اؼبرأة كسبكْب اعبنسْب بْب اؼبساكاة لتعزيز ملموسة سياسات كضع ك عاؼبية معايّب كضع

 عضوا عشر يبلية:  العادؿ اعبغراُب التوزيع أساس على اجمللس ينتخبهم 45 األعضاء الدكؿ من دكلة كل من كاحد فبثل من اللجنة تتألف. كاحد كقت أم ُب للجنة كأعضاء
 ؼبدة أعضاء انتخاب كيتم. الشرقية أكركبا من كأربعة أخرل كدكؿ الغربية أكركبا من كشبانية ، الكارييب البحر منطقة ك البلتينية أمريكا من تسعة ؛ آسيا من عشر أحد أفريقيا؛ من
، فقد عقدة األخّبة اؼبرأة كضع عبنة ت، أما بالنسبة عبلسانيويورؾ ُب اؼبتحدة األمم مقر ُب(  مارس كأكائل فرباير أكاخر)  عمل أياـ 10 ؼبدة سنويا اللجنة كذبتمع، سنوات أربع

 بدئياؼب ىاموعد، ف اؼبرأة كضع للجنة كاػبمسْب الثامنة الدكرة، أم القادمة اؼبرأة كضع عبنة جلسة، أما  2013مارس 15ػ 4ما بْب اؼبرأة كضع للجنة اػبمسْب ك السابعة الدكرة
 ع اؼبرأة . ؼبزيد من اؼبعلومات انظر موقع عبنة كض2014(  مارس 21-10) ىو

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifThe 
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ية كاؼبدنية قتصادسية كاإلهبدؼ إعداد توصيات ك تقارير إٔب اجمللس بشأف تعزيز حقوؽ اؼبرأة ُب اجملاالت السيا 
، كتلعب دكان رئيسيا ُب القياـ داخل (3)جتماعية كالتعليمية، مع االخذ بعْب اإلعتبار دببدأ اؼبساكاة مع الرجلكاإل

 .(8)منظومة األمم اؼبتحدة برصد تنفيذ منهاج العمل كإسداء اؼبشورة بشأف حقوؽ اؼبرأة

لتشمل  3987/88جتماعي إلتصادم كاقدبوجب قرار اجمللس اإل 3987 عاـ ًب توسيع كالية اللجنة ُب
، ك استعراض ابّب الرامية إٔب النهوض باؼبرأة، كرصد تنفيذ التد(1)مهاـ تعزيز أىداؼ اؼبساكاة كالتنمية كالسبلـ 

،  3995ُب أعقاب اؼبؤسبر العاؼبي الرابع اؼبعِب باؼبرأة عاـ ، ك على الصعيدين اإلقليمي كالعاؼبيكتقييم التقدـ احملرز 
الىتماـ اغباظبة ُب ، كاستعراض ؾباالت اها ؼبتابعة العملية إٔب اؼبؤسبرمعية العامة عبنة لبلندماج ُب برناؾبكلفت اعب

 .(4)ز ُب تعميم منظور النوع ُب أنشطة األمم اؼبتحدةفاْب ك بانتظاـ لتطوير دكرىا اغبكمنهاج عمل بي
جتماعي بشأف قتصادم ك اإلمجلس اإلقارير كتقدٙب التوصيات للك تنحصر اختصاصات اللجنة بإعداد الت

، كتقدـ اللجنة توصياهتا إٔب جتماعي كاؼبد٘ب كالتعليميقتصادم ك اإلؽ اؼبرأة ُب اجملاؿ السياسي ك اإلتطوير حقو 
تطبيق مبدأ اؼبساكاة بْب  ، خاصة فيما ىبصكالٍب ربتاج إٔب اىتماـ خاص اجمللس ُب اؼبسائل العاجلة ُب ؾباؿ اؼبرأة

 .(5)ة ُب اغبقوؽ كالنهوض حبقوؽ اؼبرأة ُب اجملاالت السياسية ك اؼبدنية ك االقتصادية ك االجتماعيةالرجل كاؼبرأ

أما النتائج الرئيسية للجنة كضع اؼبرأة فهي التوصيات اؼبتفق عليها بشأف اؼبواضيع ذات األكلوية احملددة لكل 
ك الفجوات ك التحديات على كجو اػبصوص، عاـ كالتوصيات اؼبتفق عليها تتضمن تقييما للتقدـ احملرز، ككذل

ضمن تقرير سنوم وبتوم على ؾبموعة من التوصيات احملددة للعمل من جانب اغبكومات كاؽبيئات اغبكومية 
 الدكلية كغّبىا من اؼبؤسسات كالفاعلْب ُب اجملتمع اؼبد٘ب ك غّبىا من اعبهات اؼبعنية، الٍب سيتم تنفيذىا على

جتماعي قتصادم كاإلقرير السنوم للجنة إٔب اجمللس اإلكيقدـ ىذا الت ،الدكليةقليمية ك اؼبستويات الوطنية كاإل
، ُب 3996ختصاصات اللجنة ُب عاـ إجتماعي، مرة أخرل  ُب صادم ك اإلقتالعتماده، كقد عدؿ اجمللس اإل

 : بقولو أنو ينبغي للجنة 3996الصادر سنة  3996/6قرارىا رقم 

استعراض ك تقييم التقدـ احملرز ك اؼبشاكل الٍب كاجهتها ُب تنفيذ إعبلف بيكْب مساعدة اجمللس ُب رصد ك  ( أ
 ك منهاج العمل على صبيع اؼبستويات، ك ينبغي تقدٙب اؼبشورة إٔب اجمللس هبذا الشأف،

 

                                                 

 .179خالد مصطفى فهمي، اؼبرجع السابق، ص (1)

 بعة اؼبؤسبر الرابع اؼبعِب باؼبرأة كالتنفيذ التاـ إلعبلف بيكْب كمنهاج العمل.بشأف متا 52/100انظر قرار اعبمعية العامة رقم  (2)

دبوجب قرار اجمللس االقتصادم كاالجتماعي  18ٍب زاد أب  15كىو يشّب إٔب أف عدد أعضاء اللجنة كاف كقت إنشائها  130-129عصاـ زناٌب، اؼبرجع السابق ، ص  (3)
 عضوا . 45( حٌب أصبح  10-)د 1147دبوجب القرار  22( ٍب إٔب  32 -)د 84جب القرار دبو  21( ، ٍب إٔب  15 -ع )د 14رقم 

 أنظر اؼبوقع (4)
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifThe     05/11/2013فحالتصتاريخ   

(5) sohm,l’babuergenthal,t,interantionalirotection of hueman rights, (new york, 1973).p 526. 
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ز ُب ىذا فاب ( مواصلة كفالة الدعم لتعميم منظورالنوع  ُب أنشطة األمم اؼبتحدة كمواصلة تطوير دكرىا اغب
 د ُب ؾباالت أخرل،الصد

ج ( ربديد القضايا حيث التنسيق على نطاؽ منظومة األمم اؼبتحدة حباجة إٔب ربسْب من أجل مساعدة اجمللس 
 ُب مهمتو التنسيقية،

د ( ربديد القضايا الناشئة كاالذباىات ك النهج اعبديدة ُب تناكؿ القضايا الٍب سبس كضع اؼبرأة أك اؼبساكاة بْب 
 تتطلب النظر فيها كتقدٙب توصيات موضوعية بشأهنا،اؼبرأة كالرجل ك 

 .(3)ق ( اغبفاظ على ك تعزيز الوعي العاـ كدعم تنفيذ منهاج العمل
أجتماعها السنوم  كعلى سبيل اؼبثاؿ، ففي ةفهي عديد أما فيما ىبص نشطات اللجنة ُب السنوات االخّبة،

 دكر” دراسة التطرؽ إٔب ًب ربؼبانيْب،ال من لعديدكدبشاركة ا ،8033فيفرم  ُب (55)دبناسبة الدكرة اؼبنعقد،

كذلك،  للمرأة اؼبتحدة األمم ىيئة التعليم، ك قد نظمت على كالفتيات النساء حصوؿ فرص ُب تعزيز الربؼبانات
 مدينة ُب الدكٕب الربؼبا٘ب لبلرباد(384العامة) اؼبرأة، ك انعقاد اعبمعية كضع للجنة 8038 دكرة انعقاد دبناسبة

دكر " حوؿ ، 8038فرباير/ شباط ُب اؼبرأة كضع للجنة(56) الدكرة ُب للربؼبانيْب اؼبشاركْب اجتماعنا بنما
 منظور من خاصة الريفية اؼبرأة لتمكْب كضع اسَباتيجيات على الَبكيز مع "، الريفية اؼبرأة سبكْب ُب الربؼبانات

اؼبتحدة  األمم بْب اؼبشَبؾ 8038 عاـل السياسية ُب اؼبرأة منشور األمم اؼبتحدة تصدر ا السياسية، ك مشاركتها
، ربت إشراؼ ىيئة االمم  8034ُب مارس (58). كما اجتمعت اللجنة ُب دكرهتا (8)كاالرباد الربؼبا٘ب الدكٕب

 .(1)اؼبتحدة للمرأة، ربت شعار " اؼبساكاة بْب اعبنسْب كسبكْب اؼبرأة"
عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة كاؼبنشأة دبوجب اؼبادة  زبتص التمييز ضد المرأة:علي  لجنة القضاء -ثانيا
من اتفاقية القضاء عل صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، بالعمل على متابعة تنفيذ االتفاقية كرصد تطبيق  37

بعة الدكؿ لبلتفاقية، كمن أجل ربط االسَباتيجيات القانونية الوطنية بالعمليات الدكلية، كيتم ذلك من خبلؿ متا
تصدر اللجنة  من االتفاقية إٕب اللجنة، 38نظاـ التقارير الٍب تتعهد الدكؿ األطراؼ بتقديبها دبوجب نص اؼبادة 

مبادئ توجيهية عامة إلعداد التقارير األكلية كالتقارير الدكرية مع مراعاة اؼببادئ التوجيهية اؼبشَبكة ، كاؼبتعلقة 
اىدات حقوؽ اإلنساف، كبعد النظر ُب التقارير الٍب تقدمها الدكؿ اؼبطلوبة بْب صبيع اؽبيئات كمع بالتقارير

سم اؼببلحظات إؾبموعة من التوصيات يطلق عليها  عراض البلد اؼبعِب، تعد عبنة سيداكتاألطراؼ كبعد اس
                                                 

 ، انظر اؼبوقع: اللجنة اػباصة بوضع اؼبرأةالختصاصات  ، اؼبعدؿ1996الصادر سنة  كاالجتماعي االقتصادم لمجلس، ل1996/6رقم  قرارىا( 1)
 . 05/11/2013التصفحتاريخ 

 http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifThe     
  

 130 البند كالستوف السادسة الدكرة"،الدكٕب الربؼبا٘ب كاالرباد الوطنية الربؼباناتك  اؼبتحدة األمم بْب التفاعل، "العامة  اعبمعية أماـاؼبتحدة  ؤلممل العاـ األمْب تقريرانظر  (2)

 .2012أفريل 11، الصادر ُب A/66/770، انظر كييقة اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة األعماؿ جدكؿ من

 ىيئة األمم اؼبتحدة للمساكاة بْب اعبنسْب ك سبكْب اؼبرأة ، أنظر اؼبوقع:( 3)
http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen, 2014-5-12 : تاريخ التصفح. 
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لدكؿ فَبة يبلية أسابيع للنظر ُب تقارير اخبلؿ ،كلقد جرت العادة على التئاـ للجنة مرتْب ُب السنة، (3)اػبتامية
 . (8)االطراؼ

كما هبوز للجنة أف تطلب إٔب دكلة طرؼ تقدٙب على أساس استثنائي تقارير،تطالب فيو الدكلة بتوضيحات    
الت الٍب هبب على الدكؿ الطرؼ أف تركز اىتمامها عليو، كربدد اللجنة تاريخ الدكرة الٍب ينظر فيها اعن بعض اجمل

ريقها العامل، أف تقرير الدكلة الطرؼ ال يتضمن اؼبعلومات الكافية، هبوز أف إذ رأت اللجنة أك ف، فالتقرير استثنائي
للجنة طبقا  كنكيب، (1)تطلب من الدكلة اؼبعنية تقدٙب ما يلـز من معلومات إضافية مع بياف اؼبوعد الزمِب لتقديبو

إٔب دراستها للتقارير من االتفاقية، كاستنادا  83من اؼبادة  03النظاـ الداخلي ككفقا للفقرة  -58للمادة 
 مع امكانية أف ،األطراؼة إٔب صبيع الدكؿ كاؼبعلومات الواردة من الدكؿ األطراؼ أف تقدـ توصيات عامة موجه

، باإلضافة إٔب ىذه لدكلة على تنفيذ التزاماهتالغرض مساعدة اتعليقات ختامية عن التقرير اللجنة  تقدـ
ن جلسات أينا دكرهتا العادية، إلجراء مناقشة عامة حوؿ مواد ختصاصات، للجنة أف زبصص جلسة أك أكثر ماإل

تفاقية كآيارىا أك اؼبساعدة ُب كضع التوصيات من أجل تعزيز فهم مضموف مواد اإل ؿبددة من االتفاقية، كذلك
 .(4)العامة

، كتتكرر دةبعد مركر سنة على نفاذ اؼبعاى كخبلؿ عملية تقدٙب التقارير دبوجب اتفاقية سيداك، الذم يبدأ   
الٍب  بشكل دكرم كل أربعة سنوات، يتم إصدار عدد كبّب من الويائق من قبل كل من عبنة سيداك كالدكلة الطرؼ

، كتقـو اللجنة على مساعدة الدكؿ (5)اؼبنظمات غّب اغبكومية الناشطة فيها تقدـ تقريرىا إٔب اللجنة ككذلك تقرير
تفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد إوؽ اؼبنصوص عليها ُب تفعيل اغبق األطراؼ على تنفيذ التزاماهتا ك

 ،ا على اغبقوؽ اؼبتساكية مع الرجلاؼبرأة على أرض الواقع من أجل سبكْب اؼبرأة كحصوؽب

                                                 

تامية" انظر مستند اإلمم اؼبتحدة اػبلقد عمدت عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة مؤخرا ُب الدكرة األربعْب ؽبا ،إٔب تغيّب تسمية" التعليقات اػبتامية" إٔب" اؼببلحظات  (1)
E/CN.6/2008 :CRP.1. 

 .138ىالة سعيد تبسي، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .38أنظر أيضا نادرة إبراىيم راشد اػبزاعي، اؼبرجع السابق،ص  .120اؼبرجع سابق، ص ،ىالة اؽببلٕب (3)

 .165مرجع السابق، ص  ،عصاـ زناٌب (4)

، كخبصوص مراحل متابعة عبنة سيداك لتقرير الدكلة الطرؼ فإنو يبر على عدة مراحل كىي على التوإب، تصديق على إتفاقية 158ق،ص ىالة سعيد تبسي، اؼبرجع الساب (5)
كر من قبل الدكلة الطرؼ، ر األكٔب/ الدسيداك من قبل الدكؿ الطرؼ، نفاذ اتفاقية سيداك على اؼبستول الوطِب،إعداد التقرير األكٔب/ الدكرم من قبل الدكؿ الطرؼ، تقدٙب التقري
 ربديد موعد استعراضو، ٍب نشره على إعداد اؼبنطمات غّب اغبكومية لتقرير ظل/ بديل ، كيبكن القياـ بذلك قبل أك بعد تقدٙب تقرير الدكلة الطرؼ، إرساؿ التقرير للَبصبة، ٍب

لتقرير الظل/ البديل إٔب اللجنة، إستعراض الفريق العامل اؼبنبثق عن عبنة سيداك قبل الدكرة للتقرير  ٘ب اػباص بشعبة النهوض باؼبرأة ، تقدٙب اؼبنظمات غّب اغبكوميةك اؼبوقع الكَب 
( أسابيع، قياـ اؼبنظمات غّب اغبكومية 6كإعداده الئحة بالقضايا اغبيوية ، إرساؿ الئحة بالقضايا اغبيوية إٔب الدكلة الطرؼ الٍب هبدر هبا تقدٙب إجايتها ضمن مهلة ستة )

لحوار كرصدىا ؼبتابعة اإلجراءات داخبلت شفهية أيناء اليـو األكؿ من األسبوعْب األكلْب من الدكرة ، بدء جلسات استعراض عبنة سيداك، مراقبة اؼبنظمات غّب اغبكومية لدب
بياف صحفي على اؼبوقع اػباص بشعبة النهوض باؼبرأة (، إعداد الوطنية اؼبستقبلية ، االستعراض الشفهي لتقرير الدكلة الطرؼ) جلسة حوار بْب كفد الدكلة كاللجنة، كاصدار 

ُب عملية تقدٙب التقارير دبوجب اتفاقية سيداك: التعليقات اػبتامية، إصدار التعليقات اػبتامية، متابعة التعليقات اػبتامية على اؼبستول الوطِب، كللطلع أكثر على الويائق الرئيسية 
 قع اإللكتور٘ب ؼبفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف، ُب الصفحة اؼبخصصة لدكرة سيداك ذات الصلة بعد ربديد موعد تقدٙب تقرير كالدكلةتقرير الدكلة الطرؼ، أنظر اؼبو 

 موجودة على اؼبوقع.جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت،ك أجوبة الدكلة الطرؼ على ألئحة القضايا كاألسئلة، أيضا نظر االئحة سيداك بالقضايا ة األسئلة اغبيوية الطرؼ،ككذلك 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
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كالعمل على زبطي الصعوبات الٍب تواجو الدكؿ األطراؼ، ك منها الصعوبات الٍب ربوؿ دكف مشاركة اؼبرأة ُب  
 .(3)كذلك نقص الوعي بأنبية كأسلوب فبارسة اغبقوؽ السياسيةاغبياة السياسية  

 ثالثا: صندوق االمم المتحدة لتنمية المرأة )يونيفام(.
 United Nations developement find for women (UNIFEM). 

جتماعي صندكؽ قتصادم ك اإل، انشىء اجمللس اإل3985ػ 3976للمرأة  األمم اؼبتحدة مؤسبر خبلؿ عقد  
،كىو صندكؽ ـبصص لقضايا تنمية اؼبرأة كتقدٙب مساعدات مالية كتقنية 3976مم اؼبتحدة لتنمية اؼبرأة سنة األ

بلد، كالتنمية تكوف ُب ؾباالت عديدة منها، الربامج كاالسَباتيجيات الرائدة  300هبا كيقـو بوظيفتو ُب أكثر من 
ادم كمشاركتها السياسية من خبلؿ ربط قضايا اؼبرأة قتصاؼبرأة كتعمل على ضباية أمنها اإلالٍب تدافع عن حقوؽ 

باألجندات الوطنية، كيعمل الصندكؽ بالشراكة مع ككاالت األمم اؼبتحدة األخرل كمع اؼبنظمات غّب اغبكومية 
 كاإلقليمية كالعاؼبية على:

 تعزيز قدرات اؼبنظمات كالشبكات النسائية. -3
 اؼبعنيْب كالشركاء.حشد الدعم السياسي كاؼبإب للمرأة لدل  -8
 إقامة شراكات جديدة بْب منظمات اؼبرأة كاغبكومات كىيئات األمم اؼبتحدة . -1
القياـ دبشاريع ريادية كاختبار مقاربات مبتكرة من اجل سبكْب اؼبرأة كإلدماج قضايا اؼبرأة كالرجل ُب الربامج  -4

 كالسياسات.
 .(8)ة ُب إدماج قضايا اؼبرأة كالرجل ُب عمليات التنميةبناء قاعدة معلومات حوؿ االسَباتيجيات الفعال -5

 رابعا: اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
نساف كالشعوب، ك تقـو اللجنة جبهود فريقي غبقوؽ اإلاإلتطبيق الفعلي لبنود اؼبيثاؽ الكىي آلية رقابة تسهر على 
شعوب ك بوجو خاص النهوض حبقوؽ اإلنساف كال "...، كقد نص اؼبيثاؽ على افُب ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنس

إجراءا الدراسات كالبحوث حوؿ اؼبشاكل اإلفريقية ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كالشعوب كصياغة ذبميع الويائق ك 
ككضع اؼببادئ كالقواعد الٍب هتدؼ إٔب حل اؼبشاكل القانونية اؼبتعلقة بتلك اغبقوؽ كؽبا ُب سبيل ذلك أف تتعاكف 

، كيدخل ُب إطار سات اإلفريقية كالدكلية اؼبعنية بالنهوض حبقوؽ اإلنساف كالشعوب ك ضبايتهامع سائر اؼبؤس
الَبقية عقد اؼبلتقيات كالندكات الٍب تشرح كتوضح أنبية حقوؽ اإلنساف كدراسة التقارير الٍب تقدمها الدكؿ كل 

حبقوؽ اؼبرأة يتابع كضع اؼبرأة  ر خاصساف، كيوجد على مستول اللجنة مقر توضح فيها كضعية حقوؽ األنسنتْب 
 .(1)االفريقية

                                                 

 .69ىالة السيد اؽببلٕب ،اؼبرجع السابق، ص (1)
 .189، ص2007االسبلمية كالتشريع الوضعي )دراسة مقارنة(، دار اعبامعة للنشر ، االسكندرية، خالد مصطفى فهمي، حقوؽ اؼبرأة بْب االتفاقيات الدكلية كالشريعة  (2)

،  -تلمساف -لقايد شاشوا نور الدين، اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية ك ضبايتها ُب اعبزائر، مذكرة ماجستّب ُب القانوف العاـ ، كلية اغبقوؽ، جامعة أيب بكر ب (3)
 .133.ص 2007،2006
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  :سلطات اللجان الخاصة بحماية حقوق المرأة.خامسا

، ك استعراض كتقييم التقدـ احملرز على الصعيدين ةضافة أب رصد تنفيذ التدابّب الرامية إٔب النهوض باؼبرأإ    
لجاف من خبلؿ أضافة لىذه ا ر دكرؼبرأة، فقد تطو لدكلية اػباصة  بااإلقليمي كالعاؼبي. ُب أعقاب كل اؼبؤسبرات ا

 ةمباشرة من النساء أك دراس لضاُب يسمح بتلقي شكو إق بركتوكوؿ كضع اؼبرأة أما عن طري عدة آليات ؼبتابعة
ه ذنظمات الغّب حكومية، كقد أطلقت ىعانة بتقرير اؼبتس، مع اإل(3)رير اؼبقدمة من طرؼ اغبكوماتاالتق

ىا عدة تسميات " التقارير البديلة، تقارير الظل، "التقارير اؼبوازية أك اؼبضادة" بإعداد تقرير اؼبنظمات على تقارير 
رير اغبكومي. كتقـو اللجنة  ، كيكشف أكجو القصور ُب التق(8)بديل يعرب عن كجهة نظر اؼبنظمات غّب اغبكومية 

 .(1)ليات خاصة غبماية اؼبرأةك آ صدار العديد من التوصيات، كحث الدكؿ على تبِب عدة تدابّببإكذلك 

يبكن القوؿ بأف سلطات ىذه اللجاف ذباه الدكؿ األعضاء تأخذ أشكاال عدة من حيث توجيو توصيات، أك و   
، كُب ىذه اغبالة فإف اللجنة ربث حكومات الدكؿ على زيادة جهودىا أةإعراب عن قلق إزاء أكضاع معينة للمر 
كن أف تطالب اللجنة اغبالية ىادفة إٔب مكافحة ىذه االنتهاكات، كما يب الرامية إٔب التنفيذ الفعاؿ للسياسات

أيناء اعداد تقريرىا الدكٕب التإب توضيح جهودىا كسياستها الٍب تنتهجها للوفاء بااللتزامات  اغبكومات ُب
تعزيز ك يهدؼ االجراء أب سبكْب الدكلة من تطوير فهم أفضل للصعوبات الٍب تعَبض جهودىا ل التعاىدية،

كضماف اغبقوؽ، كالتقارير اؼبناسبة لنوع التدابّب الواجب ازباذىا لتعزيز التحقيق الفعاؿ للحقوؽ الواردة ُب 
كيبكن أف تطلب اللجنة أيضا نشر ىذه التعليقات على نطاؽ كاسع هبدؼ توعية الساسة كاؼبنظمات  االتفاقية،

 .(4)ربقيق مساكاة اؼبرأة حبكم القانوف كُب الواقعاألىلية الٍب تعُب باؼبرأة باػبطوات اؼبطلوبة لكفالة 
كلقد أكضحت اػبطوط اإلرشادية للتقارير الٍب هبب على الدكؿ األطراؼ ُب اتفاقيات، حقوؽ اإلنساف     

إعدادىا ك تقديبها للجاف اؼبشرفة على تطبيق ىذه االتفاقيات، سواء ُب اعبزء اػباص بالوييقة األساسية اؼبشَبكة 
 عبميع اللجاف اؼبشرفو على تطبيق إتفاقيات حقوؽ اإلنساف أك بالنسبة للمعلومات اؼبتعلقة بتطبيق كل الٍب تقدـ

 

                                                 

 نظر اؼبوقعاحوؿ التقرير اغبكومية اؼبزيد عرفة ؼب (1)
  http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/12/ .15/05/2013تاريخ التصفح،                                       

، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ، الطبعة األكٔب،نسافاغبكومية كتقارير الظل مصر.. كاؽبيئات التعهدية غبقوؽ اإل التقارير، عصاـ الدين ؿبمد حسن  (2)
 .36،ص 2008القاىرة

 كؼبزيد من االطبلع على تقارير الظل أك التقرير البديلة للمنظمات غّب اغبكومية، انظر اؼبوقع (3)
 http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifThe         05/11/2013التصفحتاريخ  

http://www.iwraw-ap.org/resources/shadow_reports.htm       أنظر كذلك  

 ، انظر اؼبوقع نظاـ التقارير كالشكاكم ،أضبد الرشيدم (4)
 http://www.staralgeria.net/t4488-topic          17/11/2013تاريخ التصفح  

 

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/12/
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/12/
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.iwraw-ap.org/resources/shadow_reports.htm
http://www.staralgeria.net/t4488-topic
http://www.staralgeria.net/t4488-topic
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، كأشارة اػبطوط اإلرشادية إٔب اؼبعلومات اػباصة باؼبؤشرات إنساف عن حدإتفاقية من اتفاقيات حقوؽ اإل 
كاإلطار السياسي ك القانو٘ب للدكلة ك  اؼبتعلقة بالنظاـ السياسي ك الٍب تتضمن، فيما تتضمنو اؽبيكل الدستورم

إقامة العدؿ كالٍب تعرب عنها مؤشرات ـبتلفة مثل عدد األحزاب السياسية، كعدد الشكاكل اؼبسجلة بشأف سّب 
، اؼبقاعد الربؼبانية بْب األحزاب ، ككيفية توزيعُب االنتخابات الوطنية كاحمللية ، ك متوسط اؼبشاركةاتاالنتخاب

 .(3)لرجل كاؼبرأة ُب اغبقوؽ، كحقوؽ اؼبرأة ُب صنع القراركاؼبساكاة بْب ا

 الفرع الثالث:
 والتقرير الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة. تالقرارات والتوصيا

جهزة األفبية كاالتفاقيات الدكلية، كاؼبؤسبرات اػباصة حبماية حقوؽ الٍب تصدر عن األ  ارات كالتوصياتتعترب القر    
الرجل، ُب  بينها كبْب اؼبساكاة كتعزيز صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ُب االساس إٔب القضاء على دؼ، هتاؼبرأة

صبيع اجملاالت، كما يهمنا ُب ىده الدراسة ىي القرارات كالتوصيات الدكلية اػباصة حبماية اغبقوؽ السياسية للمرأة 
 ية )أكال( كالتوصيات الصادرة عن اؼبؤسبرات)يانيا(.ك الٍب سوؼ نتطرؽ أب بعضها من خبلؿ معرفة القرارات الدكل

 أوال: القرارات الدولية.
أف يدعم حق النساء ُب أف ينتخنب للوظائف العامة، حيث  إٔبعدة قرارات من عباف أفبية تدعو ت لقد صدر     

إلغاء القيود القائمة على  تلتـز الدكلة بازباذ تدابّب ـبتلفة مثل تسجيل النساء ُب قوائم اؼبَبشحْب للمناصب العامة،
 -اعبنس لبعض الوظائف ك ضبط برامج رظبية من اجل إف يهتم أكثر عدد فبكن من النساء دبمارسة دكر فعلي

من مشركع ة كفقا للمبدأ الثا٘ب ،الفقرة)أ(ُب إدارة الشؤكف السياسية، كىو ما يقتضيو حق اؼبواطن -كليس رمزيا فقط
الذم تبنتو اللجنة (XIV)3كعدـ التمييز ُب ؾباؿ اغبقوؽ السياسية اؼبلحق بالقرار اؼببادئ العامة اػباصة باغبرية 

 .(8) الرابعة عشر كضباية األقليات دبناسبة دكرهتا الفرعية ؼبكافحة التدابّب التمييزية
 50/48ت اعبمعية العامة، عدة قرارات تساند فيها توصيات مؤسبر بكْب إذ تشّب ُب قرارىا رقم كما أصدر    

 58/300، كقرارىا رقم 3996ديسمرب  38اؼبؤرخ ُب  53/69كقرارىا رقم 3995ديسمرب  8اؼبؤرخ ُب 
بشأف متابعة اؼبؤسبر الرابع اؼبعِب باؼبرأة كالتنفيذ التاـ إلعبلف بيكْب ك منهاج العمل،الذم جاء فيو بشأف دعم حق 

لدكؿ األعضاء أف تلتـز بتحقيق التوازف بْب اعبنسْب، لس اؼبنتخبة "...تطلب إٔب اااؼبشاركة ُب اؽبيئات الرظبية ك اجمل
من خبلؿ صبلة أمور من بينها االذباه إٔب ربقيق التوازف بْب اعبنسْب ُب تشكيل الوفود لدل األمم اؼبتحدة ك 

 ديات الدكلية األخرل كبتقدٙب مرشحات كتشجعيهن كتعيينهن ُب صبيع اللجاف كاجملالس الٍب تعينها اغبكوماتتاؼبن
 

                                                 

 .217بق، صإبراىيم علي بدكم الشيخ، اؼبرجع السا (1)

 .84أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم ،اؼبرجع السابق، ص (2)
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 . (3)ؽبيئات الرظبية األخرل ذات الصلة ككذلك ُب صبيع اؽبيئات كاؼبؤسسات كاؼبنطمات الدكلية..."كا 
إٔب مشاركة اؼبرأة ُب 35/3990 جتماعي  ُب قرارهدم اإلقتصافبية ،دعوة اجمللس اإلكيعد من أىم القرارات األ  

كتوعيتو للقياـ بتغيّباؼبواقف لعمل على تعبئة اجملتمع % 10ىياكل السلطة كمواقع صنع القرار بنسبة كنساء ن رجاال ن
ككذلك ، ذلكاجملتمعية السلبية اؼبتحيزة ضد اؼبرأة كدكرىا ُب صنع القرار كتبِب آليات كإجراءات سبكنها من إقباز 

اؼبتعلق دبتابعة اؼبؤسبر العاؼبي الرابع اؼبعِب باؼبرأة كالقرار  3996/60جتماعي قتصادم كاإلقرار اجمللس اإل
 8003-3996اؼبتعلق باػبطة اؼبتوسطة اآلجاؿ على نطاؽ اؼبنظومة للنهوض باؼبرأة للفَبة  3996/14

يستلـز قياـ اعبميع بازباذ إجراءات  ، حيثكالذم يؤكد على تنفيذ منهاج عمل اؼبؤسبر العاؼبي الرابع اؼبعِب باؼبرأة
 .(8)فورية متضافرة إلقامة عآب يسوده العدؿ كاؼبساكاة بْب صبيع البشر

كقد عقدت اعبمعية العمومية لؤلمم اؼبتحدة، كُب خطوة متابعة ميدانية كعملية جلسة خاصة ربمل عنواف:     
جواف، دبقر  9 -5عن اؼبساكاة كالتنمية كالسبلـ للقرف اغبادم كالعشرين" ُب الفَبة ما بْب  8000"النساء سنة 

الذكرل اػبامسة  8000سنة  تفحيث صاد(، 5ْب+اعبلسة باسم )بيكاألمم اؼبتحدة ُب نيويورؾ، كتعرؼ تلك 
(،كقد اىتمت 3995سبتمرب  35-4للمؤسبر العاؼبي الرابع للمرأة الذم عقدتو األمم اؼبتحدة ُب بيكْب )

كمنهاج عمل بيكْب بعد طبس سنوات من إقراره، كما لعمل ُب تطبيق مقررات نّبكيب، دبراجعة كتقييم تقدـ سّب ا
لى دراسة النشاطات كاؼببادرات اؼبتعلقة بتسريع تنفيذ بنود منهاج عمل بيكْب للقرف ركزت ىذه اعبلسة أيضا ع

كتسريع تطبيق مقررات نّبكيب، كإزالة كل العوائق الٍب ربوؿ دكف اؼبشاركة الفعلية للمرأة ُب كل ؾباالت العمل 
(1)اسييجتماعي كالثقاُب ك السٌ قتصادم كاإلػباصة على مستول ازباذ القرار اإلالعامة كا

كقد اختارت األمم ، 
، كُب احتفاؽبا باليـو العاؼبي للمرأة، موضوع مشاركة اؼبرأة ُب عملية صنع القرار شعارا  8006اؼبتحدة سنة 

 .(4)الحتفاؽبا
 

                                                 

 . 136كساـ حساـ الدين األضبد، االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة،اؼبرجع السابق،ص ( 1)

 .102لعسرم عباسية،اؼبرجع السابق،ص (2)

 .191خالد مصطفى فهمي، اؼبرجع السابق، ص (3)

، موضوع أساسي من أجل النهوض باؼبرأة "دكر اؼبرأة ُب صنع القرار"هبذا اؼبناسبة األمْب العاـ لؤلمم اؼبتحدة رسالة أكد فيها أف موضوع اليـو العاؼبي للمرأة، كىو كقد كجو (4)
اجملتمع الدكٕب يؤمن بأف اؼبرأة تتأير مثلها سباما مثل أم رجل بالتحديات الٍب تواجو البشرية ُب القرف اغبادم كالعشرين سواء  ُب أكباء العآب كمن اجل تقدـ البشرية صبعاء ، كأف

القوة كبنفس األعداد، كأف كمن ٍب هبب أف تشَبؾ ُب عمليات صنع القرار ُب صبيع اجملاالت بنفس ، فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية أك فيما يتعلق بالسبلـ كاألمن
مشاركة اؼبرأة ُب االحزاب السياسية ُب  تزايد الالعآب بدأ يدرؾ أنو ال توجد أم سياسية أكثر فاعلية ُب تعزيز التنمية كالصحة كالتعليم من سياسية سبكْب اؼبرأة، كلكن كمع ىذه 

.  صاّب اؼبرأة كمساكاهتا ُب اجملتمعلعليا كالقيادية كالٍب تساعد ُب التأيّب على عملية سن القوانْب كالتشريعات كاؼبنظمات غّب اغبكومية فأهنن مازلن يبثلن نسبة ضئيلة ُب اؼبراتب ال
 .72،ص2502فيفرم -(، جانفي05اؼبلف الربؼبا٘ب" الربؼباف القادـ ىل سيعكس حضورا البلئق للمرأة..."، ؾبلة ؾبلس األمة، العدد اػبمسوف)
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خاصة حبماية حقوؽ اؼبرأة، كالقضاء على التمييز ضدىا، منها ؾبلس حقوؽ اإلنساف عدة قرارات  كصدر عن   
بشأف إدماج حقوؽ اإلنساف اػباصة باؼبرأة على نطاؽ  8007كانوف األكؿ/ديسمرب  34 اؼبؤرخ ُب 6/10القرار

اؼبؤرخ  35/81، كالقرار 8009تشرين األكؿ/ أكتوبر  8اؼبؤرخ ُب  38/37منظومة األمم اؼبتحدة، ك القرار 
ؽ اإلنساف بشأف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، ككذلك قرارات عبنة حقو  8030تشرين األكؿ/ أكتوبر 3ُب 

[ؿ  37اؼبؤرخ ُب  8000/31اػباصة حبقوؽ اؼبرأة منها القرار  اؼبؤرخ ُب  8003/14،ك  8000نيساف/أإلو
بشاف القضاء على التمييز  8001نسياف/أفريل  88اؼبؤرخ ُب  8001/88القرارك  ،8003نيساف/أفريل 81

 .(3)ضد اؼبرأة
اعتمده ؾبلس حقوؽ الذم  ،(8)تمييز ضد اؼبرأة""للقضاء على ال 80/6ت اعبمعية العامة، قراركما أصدر   

اإلنساف، اؼبدنية كالسياسية  اإلنساف، ُب الدكرة العشركف، من جدكؿ األعماؿ" تعزيز كضباية صبيع حقوؽ
كلقد جاء ُب نص القرار خبصوص  القضاء على  جتماعية كالثقافية، دبا ُب ذلك اغبق ُب التنمية"قتصادية كاإلكاإل

نساف يدرؾ أف القضاء على التمييز ضد شاركة السياسية"أف ؾبلس حقوؽ اإلأة ك حق اؼبرأة ُب اؼبالتمييز ضد اؼبر 
قتصادم اػباص الذم تعيشو النساء، كيقر بأف القوانْب كالسياسات جتماعي كاإلظر ُب الواقع اإلاؼبرأة يستلـز الن

اؼبشاركة الكاملة ُب العمليات اإلمبائية كُب  كالتقاليد كاألعراؼ الٍب ربد من مساكاة اؼبرأة كالرجل ُب التمكْب من
اغبياة العامة كاغبياة السياسية ىي قوانْب كسياسات كتقاليد ك أعراؼ سبييزية... كيؤكد اجمللس على دعم سبكْب 
النساء ُب صبيع اجملاالت ضركرم لتحقيق اؼبساكاة، كيرحب باألكلويات اؼبواضعية الٍب حددىا الفريق العامل كال 

نها اغبياة العامة كاغبياة السياسية ...كيطل إٔب الدكؿ أف تكفل سبثيل اؼبرأة الكامل كمشاركتها الكاملة سيما م
قتصادية بوصف ذلك شرطا أساسيا لتحقيق جتماعية كاإلجل ُب صنع القرارات السياسية كاإلباؼبساكاة مع الر 

 . (1)اجتثاث الفقر..."اؼبساكاة بْب اعبنسْب كلتمكْب النساء كالفتيات كعامبل حاظبا ُب 
( حوؿ سبثيل اؼبرأة 87رباد الربؼبا٘ب األفريقي، ُب دكرتو )قليمية فنذكر منها، قرار اإلفيما ىبص القرارات اإل اأم   

، كلقد صدر عن عبنة النساء الربؼبانيات الؤلفريقية اجملتمعة ُب الدكرة 8004ُب عملية صنع القرار الصادر سنة 
جيات تدعم النساء اؼبرشحات ُب ،حوؿ" كضع اسَباتي(4)توصيات  8038دا سنة ( لبلرباد ُب ركان15)

فريقي ُب نفس الدكرة  كالذم جاء فيو" توصي رباد الربؼبا٘ب األىا اإلنتخابات الربؼبانية كاحمللية"، الذم أقرٌ اإل
ٌب يصل اغبد األدٗب لنسبة الربؼبانات بإقرار قانوف حوؿ التمييز اإلهبايب ُب صاّب مبدأ اؼبساكاة كضماف تنفيذه ح

-8035خبلؿ الفَبة  %10سبثيل النساء ُب الربؼبانات كاؼبؤسسات اؼبنتخبة األخرل إٔب أكثر من 
                                                 

 (، الفصل األكؿ. A/HRC/20/2ات الٍب اعتمدىا ؾبلس حقوؽ اإلنساف ُب تقرير اجمللس ُب دكرتو العشرين )أنظر قرارت كاؼبقرر ( 1)
، بشأف القضاء على التمييز ضد 2012جويلية 19(، اؼبؤرخ ُب A/HRC/RES/20/6أنظر قرار اعبمعية العامة  متعلق دبجلس حقوؽ اإلنساف ُب دكرتو العشرين)( 2)

 اؼبرأة.

 .2012سبوز/ جويلية  5، اؼبؤخة ُب  31(،اعبلسة A/HRC/RES/20/6ر اعبمعية العامة  متعلق دبجلس حقوؽ اإلنساف ُب دكرتو العشرين)أنظر قرا( 3)

للجنة  45وقع الدكرة مُب كيجإب) ركاندا(، أنظر  2012نوفمرب  28،لبلرباد الربؼبا٘ب األفريقي اجملتمعة يـو 06/35/12عبنة النساء الربؼبانيات األفريقيات رقم  قرار(4)
 15/01/2014تاريخ التصفح   http://www.27emeconferenceupa.dz :التنفيذية لئلرباد الربؼبا٘ب اإلفريقي

http://www.27emeconferenceupa.dz/
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لتزاـ بتمثيل أكرب للمرأة ُب الربؼبانات كغّبىا من اجملالس اؼبنتخبة ربث الدكؿ األفريقية على اإلك ...8080
ب السياسية بازباذ إجراءات لتنفيذ إسَباذبيات هتدؼ إٔب زيادة ككذلك ُب ىيئات ازباذ القرارات...توصي األحزا

سبثيل النساء اؼبرشحات ُب الربؼبانات، من جهة، كأف تقر الربؼبانات اؼبنتخبة قوانْب ربكم سبويل األحزاب السياسية 
ُب ذلك على ، دبا صي بإنشاء ؾبموعات لتوعية اؼبرأةكازباذ إجراءات تفرض عليها اؼبساكاة من جهة أخرل... تو 

مستول القاعدة، ككذلك آليات نسائية على مستول اغبكومة كاؼبؤسسات احمللية إلقرار قوانْب ُب ؾباؿ حقوؽ 
 .(3)اؼبرأة السياسية ..."

توصيات اللجان والمؤتمرات الدولية بخصوص االجراءات الواجب اتخادىا لحماية حقوق تقرير و ثانيا: 
 المرأة

 .بالقضاء على التمييز ضد المرأة: توصيات اللجنة المعنية 0 
لتزامات اؼبوضوعية نة سيداك، توصيات خبصوص طبيعة اإلتعتربمن بْب أىم التوصيات الٍب اعتمدهتا عب    

قوؽ بْب كاإلجرائية الٍب نصت عليها اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، بالنسبة للمساكاة ُب اغب
يز ضد كل من اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف كعبنة القضاء على صبيع أشكاؿ التمي  تالرجل كاؼبرأة، حيث أشار 
زباد  ه اؼبساكاة ال يتحقق، فقط دبجرد النص ُب القوانْب على مبدأ اؼبساكاة بل هبب اذاؼبرأة إٔب أف ربقيق مثل ى

ة بالسياسات أك اؼبمارسات متعلق ه التدابّبذسواء كانت ى ياؼبساكاة بشكل فعل هذكافة التدابّب لتحقيق مثل ى
ية ك اإلدارية أك التمييز اؼبؤقت لصاّب اؼبرأة للقضاء على مظاىر التمييز الٍب عانت منها اؼبرأة كتداعيتها ذالتنفي

 .(8)السلبية عليها، كحثت اغبكومة على أف تنظر ُب التصديق على الربكتوكوؿ الختيار االتفاقية
اػباصة بالقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة التوصية العامة رقم  اللجنة اتكلقد كاف من  بْب توصي    
من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة اؼبتعلقة بالتدابّب اػباصة 3( الفقرة 04)،بشأف اؼبادة85

ا بأف التقارير علمإذ توصي اللجنة كربيط  "...ؤقتةمخاصة  تدابّب ذضركرة ازبا الٍب تدعو أب ،(1)اؼبؤقتة
ف كاف قد ًب إحراز تقدـ ىاـ، فيما دمة من الدكؿ األطرؼ تكشف أنو كإلستهبللية كالردكد اؼبقكاؼببلحظات اإل

يتعلق بإلغاء القوانْب التمييزية أك تعديلها، مازالت ىناؾ حاجة الزباذ إجراءات لتنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما، 
كتوصي بأف تعمل الدكؿ األطراؼ على زيادة  كاة الفعلية بْب الرجاؿ كالنساء،باألخذ بتدابّب هتدؼ إٔب تعزيز اؼبسا

قتصاد كالسياسة كالعمل، "...كمن ادة إدماج اؼبرأة ُب التعليم كاإلاالستفادة من التدابّب اػباصة اؼبؤقتة، من أجل زي
                                                 

 شحات ُب االنتخابات الربؼبانية كاحمللية"،اؼبرجع السابق.أنظر قرار االرباد الربؼبا٘ب األفريقي، حوؿ "كضع اسَباتيجيات تدعم النساء اؼبر  (1)

( من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة 04( من اؼبادة )1( بشأف الفقرة)25( للجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف، كالتوصية العامة رقم)04التعليق العاـ رقم) (2)
 .HRI/GEN/1/Rev 07رقم  اؼبتعلقة بالتدابّب اػباصة اؼبؤقتة ، مستند

 (          25رقم ) للجنة اػباصة بالقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأةأنظر  التوصية العامة  (3)

     Committee on the elimination The general recommendation N°25 (thirtieth session, 2004) of the  

Of discrimination against women, para17,available on the website of the United Nations(www.un.org). 

 
 



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

112 

اكاة الفعلية للمرأة بالرجل، الٍب رأم اللجنة ، أف أتباع هنج رظبي قانو٘ب أك برناؾبي خالص ليس كافيا لتحقيق اؼبس
، تتطلب االتفاقية أف تعطي اؼبرأة بداية مساكية ك أف ا مساكاة موضوعية، إضافة إٔب ذلكتفسرىا اللجنة بوصفه

هبرم سبكينها بتوفّب بيئة مساعدة لتحقيق اؼبساكاة ُب النتائج، كال يكفي ضماف أف تعامل اؼبرأة معاملة مطابقة 
عتبار الفركؽ البيولوجية فضبل عن تلك اؼبكونة اجتماعيا أك يقافيا فيما بْب هبب أف تؤخذ ُب اإلملة الرجل، بل ؼبعا

كالرجل بشكل غّب متطابق ؼبعاعبة ىذه الفركؽ، كالسعي عض الظركؼ، سيلـز معاملة اؼبرأة اؼبرأة ك الرجل، كربت ب
رد كالسلطة بْب الرجل كاؼبرأة... إف اؼبساكاة لتحقيق اؽبدؼ إٔب التغلب على ضعف سبثيل النساء كإعادة توزيع اؼبوا

ُب النتائج ىو اؼبرادؼ اؼبنطقي للمساكاة الفعلية أك اؼبساكاة اؼبوضوعية، كىذه النتائج قد تكوف ذات طابع كمي أك  
كيفي، أم أف تتمتع اؼبرأة حبقوقها ُب ـبتلف اؼبيادين بأعداد مساكية تقريبا للرجل، كأف تتمتع دبستويات الدخل 

 .(3)فسها، كاؼبساكاة ُب ازباذ القرار بنفس القدر من النفوذ السياسي... "ن
شَباؾ ُب كاإل ثيل اغبكومات على اؼبستول الدكٕبخر للجنة  تدعيم غبق اؼبساكاة ُب الفرص ُب سبآكُب قرار     

على الوفود اؼبشَبكة ُب  رباد الربؼبا٘ب الدكٕب يشَبطقد سبق االشارة، أب أف منظمة اإلك  ،أعماؿ اؼبنظمات الدكلية
مبلحظات،  كلقد جاء ُب ىذه التوصية  "...إف  إدكراتو كجود العنصر النسوم، كشرط لسماح للوفد بتدخل كابد

من  38اللجنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة، كقد نظرت ُب تقارير الدكؿ األطراؼ اؼبقدمة كفقا للمادة 
ؼ التنفيذ من االتفاقية، هبد 04بازباذ مزيد من التدابّب اؼبباشرة، كفقا للمادة  االتفاقية، توصي الدكؿ األطراؼ

تفاقية كلكافة فرص سبثيل اؼبرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل كدكف أم سبييز، غبكومتها على من اإل 08التاـ للمادة 
 .(8)اؼبستول الدكٕب كاالشَباؾ ُب أعماؿ اؼبنظمات الدكلية

تعلقة بالذكرل العاشرة العتماد اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، فقد جاء أما التوصية اؼب   
كانوف األكؿ/ ديسمرب   38إف اللجنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة، إذ تضع ُب اعتبارىا أف  "...فيها:

كإذ تضع ُب  ..التمييز ضد اؼبرأة.يوافق الذكرل السنوية العاشرة العتماد القضاء على صبيع أشكاؿ  3989
من أىم كأكثر الصكوؾ فعالية بْب  ةتفاقية ىي كاحدبت خبلؿ ىذه السنوات العشر أف اإلاعتبارىا أيضا انو ي

تلك الٍب اعتمدهتا األمم اؼبتحدة لتعزيز اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب ؾبتمعات الدكؿ األعضاء، كإذ نشّب إٔب توصيتها 
الدكؿ  كتعتمد تنظر ( بشأف األجهزة الفعالة كالدعاية، توصي بأف3988رة السابعة، )الدك  06العامة رقم 

مايلي:"...تشجيع ازباذ إجراءات لضماف التنفيذ الكامل ؼببادئ االتفاقية، كخصوصا اؼبادة الٍب  ..."األطراؼ
طلب األمْب العاـ ، كقد ."تتعلق دبشاركة اؼبرأة على صبيع مستويات نشاط األمم اؼبتحدة كمنظومة األمم اؼبتحدة..

 اؼبواد اتنشر كتوزيع مطبوعاؼبتخصصة مم اؼبتحدة األكاالت من ك  ،لذكرل العاشرة العتماد االتفاقيةا ُب
، كإتاحة اؼبوارد البلزمة من طرؼ الدكؿ تنفيذىا كيد على، مع ضركرة التأاؼبتعلقة باالتفاقية كالتوصيات كالقرارت

                                                 

( من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد 04( من اؼبادة )1( بشأف الفقرة)25( للجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف، كالتوصية العامة رقم)04التعليق العاـ رقم)أنظر  (1)
 ة اؼبؤقتة، اؼبرجع السابق.اؼبرأة اؼبتعلقة بالتدابّب اػباص

 القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة.( من اتفاقية 08أنظر اؼبادة ) (2)
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جتماعية كالشؤكف اإلنسانية التابع ؼبكتب األمم اؼبتحدة ُب فينا، لكي تعد ربليبل ة اإلنهوض باؼبرأة ُب مركز التنميلل
الستعراض كتقييم منجزات عقد األمم اؼبتحدة للمرأة: اؼبساكاة كىذا  للمعلومات اؼبقدمة من الدكؿ اإلطراؼ،

 اللجنة  بغية ربديث كنشر تقرير ، ككذلك3985كالتنمية كالسلم الذم عقد ُب نّبكيب ُب عاـ 

A/CONF116/13،  للمرأة ُب بكْباؼبؤسبر العاؼبي  أينا الذم كاف قد نشر ألكؿ مرة . 
 .0555بكين  -:توصيات الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 3

 لقد أصدر مؤسبر بكْب العديد من التوصيات خبصوص أكضاع اؼبرأة، هتدؼ ىذه التوصيات لتحقيق اؼبساكاة
لة اغبقوؽ السياسية للمرأة، أى صبيع اؼبستويات، كأما خبصوص مسكالتنمية كالسلم، كربسن أكضاع اؼبرأة عل
"...أف سبكْب اؼبرأة كمشاركتها الكاملة على قدـ اؼبساكاة ُب  صبيع  كاؼبشاركة ُب صنع القرار فقد  نصت على

ر ك بلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق جوانب حياة اجملتمع دبا ُب ذلك اؼبشاركة ُب عملية صنع القرا
اؼبساكاة كالتنمية كالسلم... كلتعزيز قدرة اؼبؤسسات الوطنية كالدكلية ك اإلقليمية كااللتزاـ باؼبساكاة بْب اؼبرأة 

ال دبشاركة اؼبرأة كالرجل على قدـ اؼبساكاة ُب صبيع اؽبيئات إقوؽ كاؼبسؤكليات كالفرص،ال يكوف كالرجل ُب اغب
لوطنية كاإلقليمية كالدكلية، كعمليات رسم السياسات ك إنشاء أك تعزيز آليات اؼبساءلة على صبيع ا

 .(3)األصعدة..."

" اؼبشاركة اؼبتساكية للحياة السياسية ستكوف ... كاملة من أجل ترقية اؼبرأة، اؼبساكاة ُب اؼبشاركة الزباذ القرارات 
ضركريا لكي تكوف مصاّب  ان اطية، يبكن أف نرل أيضا أهنا شرطيبقر فقط مسألة متعالقة بالعدالة كالد تىي ليس

النساء مأخوذة بعْب االعتبار، بدكف مشاركة نشطة للنساء كاألخذ ُب اغبسباف لوجهات نظرىن ُب صبيع 
 .(8)اؼبستويات، ُب ازباذ القرارات، فإف أىداؼ اؼبساكاة، كالتنمية كالسبلـ ستكوف مستحيل ربقيقها"

  .رأة  ضمن األىداف األلفية من أجل التنمية: حقوق الم2
على ما  كًب االتفاؽ ،وضع خطة عمل اجملتمع الدكٕبدكلة ل 393اجتمع رؤساء كفبثلي  8000ُب سنة     
 على شبا٘ب Millenium Development Goals (MDGs)  الثالثةي بأىداؼ التنمية لؤللفيةظب
ذه ؽبخطة عمل تفصيلية  مع كضعلقرف الواحد كالعشرين، ُب ا تمع الدكٕبكلويات اجملأىداؼ رئيسية سبثل أ  

إجتماعية كيقافية ك  على أف التنمية عملية اقتصاديةكلقد نصت كييقة أىداؼ األلفية،  األىداؼ موضع التنفيذ،
كسياسية شاملة تستهدؼ التحسْب اؼبستمر لرفاىية السكاف بأسرىم كاألفراد صبيعهم على أساس مشاركتهم حبرية 

 .(1)التنمية ُب
 

                                                 

 .124كساـ حساـ الدين األضبد، االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة، اؼبرجع السابق،ص  ( (1)

(2) Union interparlementaire, Le programme pour le partenariat entre hommes et femmes  ، Op.cit ,p4. 

 .13/09/2013تاريخ التصفح   www.ohchr.orgأنظر اؼبوقع  (3)

http://www.ohchr.org/
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على أف " اغبق ُب التنمية حق من حقوؽ اإلنساف غّب  أىداؼ التنمية لؤللفيةمن كييقة  03نصت اؼبادة  قدك     
قتصادية ك إجتماعية إشاركة كاإلسهاـ ُب ربقيق تنمية قابل للتصرؼ كدبوجبو وبل لكل إنساف كعبميع الشعوب اؼب

أما  يبكن فيها إعماؿ صبيع حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية..."، كيقافية كسياسية كالتمتع هبذه التنمية الٍب
"ينبغي للدكؿ أف تتخذ، على الصعيد الوطِب، صبيع التدابّب البلزمة إلعماؿ اغبق  لزمت الدكؿ بػفأ 08نص اؼبادة 

ماف قياـ اؼبرأة ُب التنمية كهبب أف تضمن ُب صبلة أمور، تكافؤ الفرص للجميع ،... كينبغي ازباذ تدابّب فعالة لض
بدكرنشط ُب عملية التنمية...كينبغي للدكؿ أف تشجع اؼبشاركة الشعبية ُب صبيع اجملاالت بوصفها عامبل ىاما ُب 

 (3).التنمية كُب اإلعماؿ التاـ عبميع حقوؽ أإلنساف"

انية، كذلك بعد التغلب كقد جاء سبكْب اؼبرأة كربقيق اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب الَبتيب الثالث بْب األىداؼ الثم    
للجميع ُب اؼبرتبة الثانية، كيبثل اؼبوقع اؼبتقدـ ؽبدؼ األكٔب، كضماف التعليم على الفقر كاعبوع كهدؼ وبتل اؼبرتبة 

من حقوقها ؼبرأة كْب ادكٕب بالعبلقة الوييقة بْب سبسبكْب اؼبرأة ضمن أىداؼ األلفية اعَبافا صروبا من اجملتمع ال
ُب اجملاؿ السياسي ىتماـ بتمكْب اؼبرأة كاؼبمارسة، كقد بلغ حجم اإل ستول النظرماؼبشاملة على لتنمية الكربقيق ا

كربقيق اؼبساكاة بينها كبْب الرجل مبلغا دفع إٔب التأكيد على أف أم ؿباكلة لتحقيق أىداؼ األلفية ُب غياب 
عتبار أف أم تنمية شاملة ال تأخذ ُب اإلاؼبساكاة بْب اعبنسْب سوؼ تكوف عالية التكلفة كمنخفضة العائد. دبعُب 

 .(8)ستظل منقوصة، إف ٓب تكن ُب خطر عدـ بلوغ أىدافهاسبكْب اؼبرأة 
 .: توصيات المكتب اإلقليمي للدول العربية 2
قليمى للدكؿ فقد أعلن اؼبكتب اإل ،ك دبسانبة برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي اؼبكتب االقليمي للدكؿ العربية   

عقد الفريق االستشارل  عن مبادرة إقليمية بشأف اؼبرأة ك القيادة ك ازباذ القرار ُب الوطن العرىب، كقد العربية
، كقد ناقف الفريق 3999فرباير  13-11قليمي أكؿ اجتماعاتو ُب اؼبغرب "الدار البيضاء" من للمكتب اإل

 االستشارل عدة نقاط كمن ضمنها: 

ستفادة من ذبارب اؼبناطق اؼبنطقة العربية، ربديد كيفية اإلجارب الوطنية من طبيعة اؼببادرة ك ؿبتواىا، عرض الت
 كقد خرج اجتماع الفريق االستشارم بعدة توصيات من بينها: خرل.األ

مم قـو برنامج األيحوؿ قضية اؼبرأة ك صنع القرار ك إجراء حوار على اؼبستول الوطُب ُب كل دكلة عربية  ػ
 ،ار ك اؼبسانبة ُب تنظيمواؼبتحدة دبساندة ىذا اغبو 

 ،العمل على إنشاء شبكة لتبادؿ اػبربات ك التجارب على اؼبستول العرىب بْب النساء ُب مواقع ازباذ القرار ػ

 ،إنشاء مرصد على اؼبستول الوطُب ؼبتابعة تطور كضع اؼبرأة ُب صنع القرار ُب اجملاالت اؼبختلفة ػ

                                                 

 أنظراؼبوقع  من أجل التنمية أىداؼ األلفية (1)
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_Progress_Chart_ 

Ar. pdf.     28/07/2013تاريخ التصفح                           

 .78يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص (2)
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ٕب مراكز صنع القرار ُب الوطن العرىب، التوييق التارىبى لتطور إاؼبرأة شاملة تتضمن معوقات كصوؿ إعداد دراسة  ػ
 ،كضع اؼبرأة ُب الدكؿ العربية، صورة اؼبرأة ُب اؼبناىج الدراسية ك صورة اؼبرأة ُب اإلعبلـ

 ،على اؼبستول العرىب بتناكؿ قضية دكر اإلعبلـ العرىب ُب النهوض بوضع اؼبرأة يقليمإعقد اجتماع  ػ

 ،دكرات تدريبية على مهارات القيادة للنساء العربياتإجراء  ػ

 .(3)رعقد ندكة اقليمية موسعة عن دكر اؼبرأة ك صنع القرا ػ
:توصيات إعالن الجزائر للمؤتمر الدولي"المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس 5

 .(3)المنتخبة"
دكٕب، ككانت معظم توصياتو تنصب حوؿ  تفعيل  ، إعبلف8031لقد نتج عن مؤسبر اعبزائر الدكٕب لسنة     

صبلحات قانونية كازباذ تدابّب لتجسيد اؼبساكاة الفعلية إأة ُب اؽبيئات اؼبنتخبة عن طريق اؼبشاركة السياسية للمر 
 كمن ضمن ىذه التوصيات:

أماـ اؼبرأة ُب كل ترسيخ قيم اؼبساكاة كالقضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة كإزالة العوائق الٍب تقف -
اغبريات ؾبتمعاتنا، مع ضركرة إزباذ الدكؿ التدابّب البلزمة لتأمْب اؼبساكاة الفعلية للمرأة ُب التمتع باغبقوؽ ك 

 جتماعية دبا يكفل اغبماية من صبيع أشكاؿ التمييز،قتصادية كاإلالسياسية كاإل

ستور الذم ينص على اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل إصبلح منظومة القوانْب كُب مقدمتها القانوف األساسي كىو الد-
 ُب اغبقوؽ كالواجبات حبكم اؼبواطنة، كدعم الدستور بقوانْب ك نصوص تنظيمية ال تقبل التأكيل،

حث اؼبرأة كلوج اغبياة السياسية ك االرتقاء حبقوقها على مستول القيادة السياسية ُب مواقع ازباذ القرار تشجيع ك -
النتخابية الربؼبانية كاحمللية، عن طريق سبكينها سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا مع توفّباألحزاب  كخوض اؼبنافسات ا

 اؼبوازنات ك آليات الدعم اؼبادية ك البشرية،

% ُب الربؼباف كُب كافة مواقع مناصب صنع القرار،ك   30 اؼبرأة كحد أدٗب مشاركة ربقيق ىدؼ الوصوؿ بنسبة-
قوانْب األساسية ك النظم الداخلية لؤلحزاب السياسية من شأهنا التحفيز على سبثيل اؼبرأة ك ذلك بازباذ تدابّب ُب ال

 ،أدٗب ُب اؽبيئات العليا لؤلحزاب %  كحد  30ضماف
انات الكمية كالكيفية بانتظاـ، رصد كتقييم أداء اؼبرأة كالرجل ُب اجملالس اؼبنتخبة من خبلؿ صبع كربليل كنشر البي-
الشبكات العاؼبية  للربؼبانيات ُب اؼبناطق اؼبختلفة كعليو سنسعى لتأسيس شبكة جامعة على نثمن  انشاء  ك 

لضماف   ،لدكرىن الربؼبا٘ب أمثل لتعزيز فاعليتهن ُب أداء الصعيدين اإلقليمي كالوطِب من الربؼبانيات العربيات
 ،تواصل دائم ك تعاكف مستمر ك تعزيز الدبلوماسية النسائية الربؼبانية

                                                 

 www.undp.orgموقع االمم اؼبتحدة :  على توصيات اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربيةأنظر  (1)

ديسمرب  11اعبزائر،  كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" الفعليةالصادر عن مؤسبػر " اؼبشاركة  " اؼبساكاة للنساء جزء ال يتجزأ من حقوؽ االنسافئر"ربقيق إعبلف اعبزا (2)
 http://www.majliselouma.dzموقع ؾبلس األمػة:. أنظر 2013

http://www.undp.org/
http://www.majliselouma.dz/
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ضماف مشاركة أكسع للنساء ُب عمليات بناء األمن كالسبلـ كضماف كل السبل اؼبمكنة غبماية النساء كالفتيات -
 ُب أكضاع اغبرب كالسلم، ك كضع اسَباتيجية تشارؾ فيها كل كسائط االعبلـ كاالتصاؿ كتتوجو 

ات كتقاليدسلبية ذباه اؼبرأة إٔب كل فئات اجملتمع تستهدؼ رفع الوعي  كتصحيح ما ترسب ُب العقليات من ذىني
 .(3)اؼبشاركة الفاعلة ُب اجملتمعالٍب سبنعها من 

 .(UNIFEM)صندوق االمم المتحدة لتنمية المرأة :تقارير 1
على أف نسبة اؼبشاركة النسوية ُب برؼبانات العآب اليـو ال تتجاكز  UNIFEMأكد تقارير اإلنيفيم   

ُب ركاندا فبا مكن ىذه  %5681كانت 8008ُب الربؼبانات سنة، كإف أفضل نسبة حققتها اؼبرأة 3884%
دبناسبة تقييمو  8009الرتبة األكٔب عاؼبيا، كقد أشار تقرير اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة لسنة  ؿالدكلة من احتبل

 331بأف ىذه األخّبة أشرفت ُب ركاندا على تدريب عدد من اؼبرشحات بلغ عددىن  UNIFEMنشاطات 
 الربؼباف، حيث كانت فيما ىبص سبثيل اؼبرأة ُب 8031ك إٔب غاية (8) 8001كاندا الرتبة األكٔب منذ كاحتلت ر 

ُب الغرفة  %18805ُب الغرفة السفلة كنسبة  %56801بنسبة  8033لة ُب الربؼباف الركاندم سنة اؼبرأة فبث
 8031ة كقد عرفت سنة على نفس الَبتيب كنفس نسبة اؼبشارك تحافظ 8038مام 13عليا، كُب تقرير ال

 . (1)أرتفاع ُب نسبة مشاركة اؼبرأة الركاندية ُب اؽبيئات اؼبنتخبة حسب تقرير االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب
  : الحقوق السياسية للمرأة العربية في تقرير التنمية اإلنسانية العربية.9
 امج األمم اؼبتحدة اإلمبائي،ك ىي ؾبموعة تقارير يشرؼ عليها باحثوف عرب بشكل مستقل بدعم من برن   

جتماعي قتصادم كاإلها إحصائيات على مستول النمو اإلكتتجسد أنبية تقرير التنمية البشرية  من خبلؿ تقديب
اؼبؤشرات الٍب اعتمدهتا األمم  هاكالسياسي كالثقاُب، حيث تعتمد على العديد من اؼبؤشرات الكمية، ك من بين

شرية اؼبتعلق دبقياس سبكْب اؼبرأة" دليل مشاركة اؼبرأة"، كيقدر عدـ اؼبساكاة بْب اؼبتحدة، حساب مؤشر التنمية الب
كالذم يكشف  3995اعبنسْب دبقياس مشاركتها الذم أدرجو التقرير العاؼبي حوؿ التنمية البشرية بداية من سنة 

فيو، كقد حددت اؼبتغّبات  عدـ اؼبساكاة ُب ؾباالت أساسية اقتصادية كسياسية من منظور ازباذ القرار كاؼبشاركة
 القابلة للقياس ُب يبلث ؾباالت رئيسية ىي: 

كالرجاؿ من اؼبقاعد  اؼبشاركة السياسية كسلطة صنع القرار كالٍب يتم قياسها بالنسب اؼبئوية غبصص النساء -
 ،الربؼبانية

                                                 

 ، اؼبرجع السابق." اؼبساكاة للنساء جزء ال يتجزأ من حقوؽ االنسافف اعبزائر"ربقيق إعبل (1)

 .54عمار بوضياؼ، نظاـ الكوتا لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة كموقف التشريعات العربية منو، اؼبرجع السابق،ص  (2)

 .10/12/2012تاريخ التصفح   www. Ipu.org/ wmn-fأنظرتقرير ارباد الربؼباف الدكٕب (3)
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وية غبصص النساء كالرجاؿ من قتصادية كسلطة صنع القرار كالٍب تقاس كفقا ؼبؤشرين نبا النسب اؼبئاؼبشاركة اإل -
 ،مناصب اؼبشرعْب ككبار اؼبسؤكلْب كاؼبديرين كالنسب اؼبئوية غبصص النساء كالرجاؿ من اؼبناصب اؼبهنية كالفنية

 .(3)قتصادية كالٍب تقاس بالدخل اؼبقدر اؼبكتسب لكل من النساء كالرجاؿالسيطرة على اؼبوارد اإل -
،  على يبلية أكجو للقصور األساسية 8008 الدكؿ العربية، الصادر عاـ كلقد حدد التقرير الثا٘ب للتنمية ُب

ُب أرجاء  للتنمية ىي، ُب اكتساب اؼبعرفة، كاغبريات السياسية، كحقوؽ اؼبرأة، الٍب أعاقت مسّبة التنمية اإلنسانية
، كتناكؿ التقرير (8)لتوإبعلى مواطن القصور ُب ؾبإٍب اؼبعرفة كاغبرية على ا8008كز تقريرر اؼبنطقة العربية، كقد 

خاصة النواقص ُب البنية اجملتمعية العربية الٍب تعوؽ بناء التنمية اإلنسانية كاغبرية كسبكْب اؼبرأة كبناء القدرات 
 .(1)اإلنسانية

عان فقد قدـ رىانان قاط ،(4)"كبو هنوض اؼبرأة ُب الوطن العريب" 8005أما تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة     
على أف التحقيق الكامل لطاقات اؼبرأة العربية متطٌلب جوىرم الـز للتنمية ُب البلداف العربية كافة، كما يطرح 

ًو مقنع استحالة "النهضة" العربية اؼبنشودة الٍب لن تتحقق إال إذا أزيلت العوائق الٍب ربوؿ دكف سب تع اؼبرأة بشكلو
جتماعية العربية ُب صلب عملية التنمية اإليضع التقرير اؼبرأة تنمية، ك إسهامها الكامل ُب ال حبقوقها اإلنسانية ك

قتصادية كالسياسية ُب اؼبنطقة دبجملها، فإنو يبضي إٔب ما ىو أبعد من التأكيد على أف نصف كالثقافية كاإل
التنمية  تقارير تة لتذليلها، كلقد حددالسكاف يستحقوف نصف اؼبشاركة، كيقَبح التقرير القياـ خبطوات ؿبدد

الٍب ينبغي أف تؤخذ باالعتبارإذا ما أريد للحكم الصاّب،  التحديات، كالفرص كاؼبقتضيات اإلنسانية العربية، كل
 كاحَباـ حقوؽ اإلنساف، كالتنمية اإلنسانية، أف تصبح من اػبصائص احملدِّدة للدكلة العربية اغبديثة.

الذم أجرم بوضوح على حق النساء ُب العمل السياسي  حيث نتج عن اؼبسح اؼبيدا٘ب، كُب اجملاؿ السياسي   
السياسية كمن  كُب تبوء صبيع اؼبناصب التنفيذية العليا، أف اؼبرأة العربية قد أقصيت ُب أغلب األحياف من اؼبشاركة

 ثناء)باست ُب معظم البلداف العربيةف اؼبرأة العربية، قد حصلت أ 8005كلقد جاء ُب تقرير مركز صنع القرار، 
 كالستينات من القرف اؼباضي، نتخابات الربؼبانية ُب اػبمسيناتنتخاب كالَبشُّح لئلدكؿ اػبليج( على اغبق ُب اإل

 30كعلى الرغم من ذلك  بقيت نسبة سبثيل النساء العربيات ُب الربؼبانات أقل من اؼبعدؿ العاؼبي دبا يقرب من  
 .% 

                                                 

 .12يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص( 0)

، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية، الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي، نيويورؾ، -6116-برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية( 6)
 ع، أنظر اؼبوق12، ص6116الواليات اؼبتحدة األمريكية، 

www.undp.org/rbas/abychapter.htm.  64/00/6102اتاريخ التصفح   .  

 .12يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص ( 2)

 

يورؾ، ، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية، الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي، نيو -6111-برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية( 4)
 . أنظر اؼبوقع :45،ص6111الواليات اؼبتحدة األمريكية 

www.undp.org/rbas/abychapter.htm.  64/00/6102اتاريخ التصفح      .  
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، فقد عينت أكؿ كزيرة ُب كتشارؾ اؼبرأة ُب السلطة التنفيذية ُب بعض الب لداف العربية منذ أكاسط القرف اؼبنصـر
، كتزايد عدد البلداف العربية الٍب تشارؾ فيها اؼبرأة ُب  3959، كُب العراؽ ُب عاـ  3956مصر منذ العاـ 

ذاتية ؾبموعة من العوامل اؼبوضوعية كأخرل  صنع القرار، كخباصة خبلؿ السنوات الثبلث األخّبة، كقد حدد تقارير
ربوؿ دكف سبكن اؼبرأة العربية من اغبصوؿ على اغبقوؽ اؼبذكورة كاملة، منها ما ىو اقتصادم كما ىو اجتماعي 

  .(3)األقطار العربية عية اؼبرأة ُب كالٍب تساىم ُب ربديد كض كيقاُب كسياسي،
ى توزيع اؼبهاـ بْب الرجل جتماعية القائمة علثقافية كالركاسب اإلحيث أشارا التقرير إٔب سيادة األمباط ال 

كاؼبرأة، نسبة األمية اؼبرتفعة ُب صفوؼ النساء، ضعف تواجد النساء ُب األحزاب السياسية بصفة عامة كُب 
أجهزهتا القيادية بصفة خاصة، فضبل عن غياب الديبقراطية الداخلية فبا وبيد النساء من عمليات الَبشح، كيتضح 

ُب اؽبيئات العليا أك الَبشح لبلنتخابات فحسب، بل كعلى اؼبستول  موقف األحزاب ليس من خبلؿ التمثيل
 .ااسيطارات اغبزبية النسائية سيالقاعدم من حيث تكوين اإل

اجملاؿ العاـ، كما أف  ا الشخصية لشغل الوظائف ُبالهتأما األسباب الذاتية فَبتبط باؼبرأة نفسها، كؿبدكدية ميو 
ة يؤير سلبا على مشاركة النساء كالرجاؿ على حد سواء حيث تسيطر آليات نتخايب ُب البلداف العربياؼبناخ اإل

إٔب استخداـ العنف كالفساد كاؼباؿ على اؼبناخ السياسي فبا أدل إٔب إحجاـ النساء عن اؼبشاركة، كيدعو التقرير 
 .(8)ةاؼبخصصة للنساء ُب اجملالس النيابي ضركرة األخذ بنظاـ اغبصص "الكوتا" 

  

                                                 

 ، اؼبرجع السابق.-6111-برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية( 0)

 .52يوسف بن يزة،اؼبرجع السابق،ص (6)
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 ث:المبحث الثال
 المقارن منها. الدستوريالقضاء  موقفو دوليا  وتطبيقاتها (الكوتاالحصص ) تكريس نظام            

مدخبل مهما ؼبعاعبة إشكاالت كمعضبلت  ،لة على طريق سبكْب اؼبرأة سياسياايعد ازباذ تدابّب حقيقية كفعٌ    
حدل أىم ىذه اؼبداخل، نظرا لكوهنا تتيح تعترب اؼبشاركة السياسية إحيث كربل،  ةاسية كاجتماعية كاقتصاديسي

                     اؼبسانبة ُب تدبّب الشأف العاـ كالسياسي على كجو خاص بشكل ديبقراطي
الٍب  ،ككذلك الدساتّب الوطنية ،ات االتفاقيات كاؼبواييق الدكليةأساسها ضمن مقتضي السياسيةاؼبشاركة ك ذبد   

واطنْب ُب اغبقوؽ كالواجبات، فإف كاقع اؼبمارسة الدكلية يربز أف حضور اؼبرأة ُب تقـو على مبدأ اؼبساكاة بْب اؼب
ـبتلف مراكز صنع القرار، يظل ؿبدكدا كال يعكس كفاءهتا كإمكانياهتا، كأماـ ضعف سبثيلية اؼبرأة ُب اجملالس 

دبّب مرحلي لتحسْب اغبصص أك )الكوتا( كتنظاـ اؼبنتخبة، ابتدعت العديد من الدكؿ منذ عقود خلت تقنية 
مشاركة النساء ُب مواقع صنع القرار، كُب ظل التطورات الٍب شهدهتا الساحة الدكلية على مستول تعزيز حقوؽ 
اإلنساف كإقرار اؼبمارسة الديبقراطية، تزايد اإلقباؿ على ىذا النظاـ ُب السنوات األخّبة، حيث يوجد حاليا أكثر 

 .(3)أك ُب طريقها إٔب األخذ بودكلة ُب العآب تطبق النظاـ  80من 
 كهبدؼ ربديد رؤية قانونية لتطبيق نظاـ كوتا، هبب أكال تقدٙب إجابة عملية عن التساؤؿ اؼبطركح حوؿ ربديد، 

، ك رأم الفقو كالقضاء الدستورم الدكٕب ُب التدابّب االهبابية ك معرفة الفرؽ بْب مبدأ اؼبساكاة ك التدابّب االهبابية،
ك ذلك دبعرفة األسس  ن مدل دستورية نظاـ الكوتا،البحث عك  ،ُب تكريس ىذه التدابّبات الدكلية اقياالتف دكر

ٍب بعد ذلك التطرؽ أب ماىية  باجراءات سبييزية، الٍب اعتمدىا القضاء الدستورم كالفقو الدكٕب اؼبقارف ُب األخذ
ة اغبقوؽ السياسية للمرأة، مع ابية ُب ؾباؿ ترقيهبكآلية دكلية لتجسيد التدابّب اإل  نظاـ اغبصص النسائية )الكوتا(

كل ىذا من خبلؿ  قليمية،نظاـ الكوتا ك تسليط الضوء على بعض التجارب الدكلية كاإل شارة لكيفية تطبيقاإل
                                                                      عدة مطالب

 

 هبايب لصاّب اؼبرأة.التميز اإل منالدستورم اؼبقارف  القضاءك دكلية ال تفاقياتاإلموقف اؼبطلب األكؿ: 
 .نظاـ اغبصص النسائية )الكوتا( كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأةماىية  اؼبطلب الثا٘ب:

 التجارب الدكلية كالعربية ُب زبصيص مقاعد للمرأة ُب اؽبيئات اؼبنتخبة. اؼبطلب الثالث:
 
 
 

                                                 

 الواقع  واإلشكاالت ، أنظرقانوف الكوتا النسوية ُب دكؿ اؼبغرب العربي،ظبينة  نعيمة (1)
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212 /                       20/05/2013تاريخ التصفح      

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212


                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

120 

 المطلب األول:
 .التميز االيجابي لصالح المرأة منالقضاء الدستوري المقارن التفاقيات الدولية و ا موقف

تفاقيات ك اؼبؤسبرات للمرأة، نصت عليها العديد من اإل ف اغبلوؿ القانونية إلشكالية اؼبشاركة السياسيةإ    
هبابية كغاية ا التدابّب اإلتسميات منه ةلكوتا النسائية كإف أطلق عليو عدالدكلية، كذلك من خبلؿ تبِب نظاـ ا

، كىذه التدابّب كاغبلوؿ (3)ىذه التدابّب ىو إهباد حلوؿ إلشكالية مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة كُب صنع القرار
ليها إقليمية الٍب سبق التطرؽ دكلية كاإلتفاقيات كاؼبوايبق  كُب توصيات اؼبؤسبرات الُب العديد من نصوص اإل تظهر 

ٔب تقرير كجوب إٔب ضباية اؼبرأة إتفاقيات من الدعوة عرفة كيفية ظهورىا كرباكؿ ىذه اإلليها ؼبإ لكن هبب العودة
تفاقيات الدكلية ُب كسوؼ يتناكؿ ذلك من خبلؿ دكر اإل خذ بتدابّب كاجراءات خاصة لتحقيق اؼبساكاة الفعليةاأل

 هبابية غبماية حقوؽ اؼبرأة) الفرع االكؿ(.ابّب اإلتكريس التد

كل من الفقو الدكٕب كاجتهادات القضاء الدستورم اؼبقارف من التدابّب التمييزية لصاّب ية معرفة موقف  ك بغ
اؼبرأة، الٍب تدعو اليها االتفاقيات الدكلية، ىذا ما سنوضحو ُب مدل رقابة القاضي الدستورم على تطبيق مبدأ 

راء الفقهية ُب ىذا الشأف من مع التطرؽ لآلء الدستورم اؼبقارف جتهادات القضاإاة  الفعلية من خبلؿ اؼبساك 
 خبلؿ )الفرع الثا٘ب ( 

 الفرع األول :
 دور االتفاقيات الدولية في تكريس التدابير االيجابية لحماية حقوق المرأة .

 دكر االتفاقيات الدكلية ُب تكريس التدابّب االهبابية لصاّب اؼبرأة، هبب أكال ربديد مفهـو كلكقبل التطرؽ أب    
 ، كذلك هبدؼ تناكؿ مفهـوتفاقيات الدكليةليها اإلإكالتدابّب االهبابية الٍب تدعو  من اؼبساكاة الفعلية كعدـ التمييز،

 كعدـ للمساكاة العاـ اؼبعُب ذلك عرب معرفة ذ هبب أف يبرإالتعمق،  من اؼبساكاة بْب اؼبرأة ك الرجل، ببعض

 الدكٕب.  ُب القانوف الهبابيةلتدابّب اا معُبنحدد س ذلككمن خبلؿ  التمييز،
 أوال: تحديد مفهوم مبدا المساواة الفعلية بين عدم التمييز والتدابيرااليجابية.

غبقوؽ لقد سبق كأف اشرنا أب تعريف مبدأ اؼبساكاة كفبيزاتو من خبلؿ التطرؽ أب الضمانات السياسية     
هبب معرفة ماىو مفهـو اؼبساكاة الفعلية مع أيضاح لذلك  ُب اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل، كاستكماالنساف اإل

ع التمييز احملظورة ُب القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، كبعد ذلك ربديد اؼبفهـو الدقيق ا أىم أنو األسس التمييزية ، ك 
 خذ هبا.األات كاؼبؤسبرات الدكلية كأسباب تفاقيليها اإلإهبابية الٍب دعت اإل للتدابّب

ولوج أك التطرؽ إٔب فبيزات اؼبساكاة لتحديد معانيو مثل اؼبساكاة اؼبطلقة كاؼبساكاة النسبية، كبدكف العودة لل   
كاؼبساكاة القانونية كاؼبساكاة الفعلية ، فإننا نبلحظ أف تطبيقات مبدأ اؼبساكاة يربطو الفقو الدستورم بطريقة مباشرة 

                                                 

االجتماعية ك  اؼبرأة ُب االنتخابات النيابية كأحد آليات سبكْب اؼبرأة لتفعيل مشاركتها السياسية، اؼبؤسبر العلمي الدكٕب الرابع ك العشركف للخدمةىياـ ضبد صابر زىراف،كوتة  (1)
 .06،ص2001العدالة االجتماعية، مصر 
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اع اؼبساكاة اؼبنصوص عليها دستوريا يربطوهنا ُب غالب ريف الفقهي ألنو شرة بفكرة منع التمييز، ففي التعأكغّب مبا
 .(3)األحياف بفكرة منع التمييز من جهة كيستندكف على اإلعبلنات كاؼبواييق الدكلية من جهة أخرل

إٔب أف ىناؾ سبييزا تقليديا بْب اغبقوؽ كاغبريات  Alexandre Klssيذىب األستاذ ألكسندر كيس    
جتماعية كالسياسية كالثقافية، كالٍب تفرض قتصادية كاإل، كاغبقوؽ اإلإال امتناع الدكلةالٍب ال تتطلب الكبلسيكية 

توصل ىذا اؼبفكر إٔب أف أغلب اغبقوؽ اؼبضمونة لكل ا، أم تدخبل ملموسا ُب الواقع، ك على الدكلة سلوكا إهبابي
سسات مبلئمة تضمن شخص ال تتطلب قواعد تشريعية تفصلها كتنص على تطبيقها فحسب، بل إجراءات ك مؤ 

 .(8)تطبيقها الفعلي كذلك
كهبب االشارة أكال للفرؽ بْب اؼبساكاة ُب القانوف، الٍب سبنع كل سبييز مهما كاف نوعو، كىذا عكس اؼبساكاة    

الشكلية أك ما يعرؼ باؼبساكاة ُب الواقع، كقد أخذت هبذه الفكرة ؿبكمة العدؿ الدكلية الدائمة لدل تعرضها 
االقليات ُب ألبانيا بقوؽبا" قد يكوف من غّب السهل ربديد الفرؽ بْب فكرة اؼبساكاة ُب الواقع  كفكرة  لقضية مدارس

سبنع كل سبييز مهما كاف أك يكن اؼبساكاة ُب القانوف فكرة  اؼبساكاة ُب القانوف، كمع ذلك فإنو يبكن القوؿ أف
عاملة بغية الوصوؿ إٔب نتيجة تقيم توازنا بْب أكضاع نوعو، بينما تنطوم اؼبساكاة ُب الواقع على ضركرة اختبلؼ اؼب

 .(1)ـبتلفة
تتمثل القاعدة اؼبألوفة أك اؼبعتادة ُب ؾباؿ اؼبساكاة كعدـ التمييز باآلٌب: يعد الوضع سبييزيا إذا كاف اؼبوضوع ذاتو    

حد. كلذلك فإف ىبضع للتعامل معو بأساليب ـبتلفة، أك إذا جرل التعامل مع موضوعات ـبتلفة بأسلوب كا
فعلى سبيل اؼبثاؿ، اليؤدم التعامل مع أشخاص  ، س شرطا أف تؤدم أب مساكاة فعليةفبارسة اؼبساكاة القانونية لي

ـبتلفي اؼبراكز القانونية أك الفعلية بأسلوب كاحد دائما أب مساكاة فعلية بينهم، كعلى العكس من ذلك، فإف ىذه 
 قيق اؼبساكاة الفعلية أمرا ملحا إدامة البلمساكاة الفعلية بينهم، كلذلك  يغدك رباؼبعاملة اؼبتساكية ؽبم قد تؤدم إٔب

، سبييز إهبايب(، Affirmative actionsكقد يستتبع ربقيق ىذه اؼبساكاة ازباذ تدابّب إهبابية لصاغبهم )
ين فوؽ إقليمها، أك ودجراءات الٍب يتوجب على الدكؿ ازباذىا ضباية لؤلقليات ك للسكاف األصليْب اؼبوجشأف اإل

هبابية جراءات اإلره اػباص بشأف مفهـو ك فبارسة اإل، ُب تقريأشار اؼبقرر اػباص لؤلمم اؼبتحدة، كقد لصاّب اؼبرأة
 .(4)هإٔب أف ىذا اؼبوضوع معقدا جدا، كليس ىناؾ أب اآلف أساس مشَبؾ لفهم حدكد 8008اؼبقدـ سنة 

  

                                                 

 .26قاظبية صباؿ، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .150يعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب،اؼبرجع السابق ،صأعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشر  (2)

 .165قاظبية صباؿ، نفس اؼبرجع ،ص  (3)

(4) Toer L indholm,(Article1),inG,Alfredssonan-Eide(ed),(The universal Declaration achievement). The 

Hague : martinus niyhoff publ,1999,p 41.  
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التمييز  لقانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف،ع التمييز احملظورة ُب اا أم أنو  أىم األسس التمييزية ،ك يعترب من     
العنصرم ك التمييز الديِب ك التمييز على أساس اعبنس أك النوع باإلضافة أب عدد من األسس األخرل اؼبشار 

 التنمييز اعكل أنو   القضاء علىتدعو كل اتفاقيات حقوؽ اإلنساف لضركرة ، ك اؼبختلفةيها ُب الصكوؾ الدكلية إل
ؽبذا  اؼبساكاة الكاملة بْب اعبميع ك تأمْباد بيئة مناسبة لتكافؤ الفرص، ك البلزمة إلهبازباذ التدابّب ب احملظور دكليا

التشريعية ك اإلدارية  الغرض توجب االتفاقية الدكلية للقضاء على التمييز العنصرم بكافة أشكالو ازباذ التدابّب
ىذه أسباب التمييز احملضور الذم يهم كمن أىم أسس ك ، ء صبيع أشكاؿ التمييزإلغاىضة ك ؼبنع كمنااؼبناسبة 
           .الشرح ىو التمييز على أساس اعبنسك الذم هبب التطرؽ إليو دبزيد من  ،الدراسة

 حيث، مم اؼبتحدة ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنسافسبثل اؼبساكاة بْب الرجاؿ ك النساء إحدل أىم ركائز عمل األك 
طار القانو٘ب للعديد من اؼبوضوعات الٍب زبص ُب ىذا اؼبيداف ك قامت بتوفّب اإلمم اؼبتحدة بعبء كبّب هنضت األ

 .(3)ؽ اؼبرأة بصفتها مواطنة ك أمرأةموضوع حقو 
الواقع يعَبم الفقو الدكٕب خبلؼ حوؿ موضوع أساس التمييز ضد اؼبرأة، فهناؾ مقاربتاف جرل الدفاع  ك ُب

فثمة اذباه يعد التمييز ضد اؼبرأة راجعان أب القانوف الدكٕب ذاتو الذم اعتمد ُب البداية"  عنهما ُب ىذا اجملاؿ،
 منهجان ضبائيا" لصاّب اؼبرأة، فمنحها معاملة تفضيلية كضباية خاصة هبا، كيرل ىذا االذباه أف ىذه اؼبعاملة اػباصة

ائية اػباصة للمرأة ما نصت عليو بنود منظمة ك من أمثلة ىذه اؼبعاملة اغبم ،ىي الٍب كرست التمييز ضد اؼبرأة
بأف اؼبرأة ىي من الفئات الضعيفة أك احملركمة كمنحتها لذلك ضباية خاصة،  نظمةاؼب أقرت حيثالعمل الدكلية، 

األسلوب  ىذا يعتربال علقة حبماية اؼبرأة العاملة، ك قامت اؼبنظمة بالفعل باعتماد عدد من االتفاقيات الدكلية اؼبتك 
أكضح ُب  3991، ك لكن مؤسبر فينيا لسنة اه سبييزا ضدىاحبسب ىذا االذبؼبنظمة غبماية اؼبرأة م اعتمدتو االذ

أهنا طفلة ىي حقوؽ غّب قابلة للتصرؼ ك إعبلف ك برنامج العمل الصادر عنو أف حقوؽ اإلنساف اػباصة باؼبرأة ك ال
ثل نقطة ربوؿ أف ما جاء ُب أعبلف فيينا يبشارة ئلكل ،(38) الفقرة جزء ال يتجزأ من حقوؽ االنساف العاؼبية

كتطورا مهما ُب ؾباؿ االنتقاؿ من " التمييز اغبمائي" لصاّب اؼبرأة أب االعَباؼ باؼبساكاة الكاملة بْب اؼبرأة ك 
 .(8)الرجل
ا ُب ، أف ىناؾ تقدما كبّب 3988كلقد أكدت عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، ُب دكرهتا السابعة سنة    

 اؼبساكاة القانونية بْب الرجاؿ كالنساء، لكن هبب ازباذ إجراءات أخرل لَبقية اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب الواقع، 
كلقد أكصت اللجنة الدكؿ األطراؼ أف تلجأ أكثر إٔب إجراءات خاصة مؤقتة مثل عمل إهبايب، أك معاملة 

 .(1)قتصاد كالنشاط السياسي كالعملة كاإلسّب إدماج النساء ُب الَببيتفضيلية أك نظاـ اغبصص لتي

                                                 

 .166،165السابق،صقاظبية صباؿ، اؼبرجع  (1)
 .131ؿبمد يوسف علواف ، ؿبمد خليل اؼبوسي، اؼبرجع السابق،ص ( 2) 

 .151أعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،ص( 3)
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لذلك ال بد من النظر ُب الشركط الضركرية لتحقيق ىذه اػبطوة كفبا ال شك فيو أف " اؼبساكاة ُب اؼبعاملة"بْب 
النساء كالرجاؿ غّب كافية لتغيّب كضع اؼبرأة إذ ال يبكن أف تسمح لبعض األشخاص التمتع باؼبساكاة ُب اؼبعاملة لذا 

 .(3)من نقل تركيزنا أب " اؼبساكاة ُب النتائج"فبل بد 
 ُب القانوف كالتساكم أماـ اؼبساكاة التمييز جبانب عدـ أف على اإلنساف حبقوؽ اؼبعنية اللجنة دتشدى  كلقد  

 بْب أف التمييز ، بيد(8)اإلنساف"  حقوؽ حبماية اؼبتصلة كالعاـ األساسي اؼببدأ يشكل سبييز أم دكف ضبايتو

 الكلمة، ك ىذه اغبقيقي ؽبذه باؼبعُب سبييزا ضركبو كافة اعتبار يبكن ال األشخاص من ك ؾبموعاتأ األشخاص

 يبكن األشخاص بْب التمييز بأف حاالت تفيد الٍب الدكلية الرصد ؽبيئات القضائية السوابق من مستقاة اغبقيقة

 .(1) موضوعي كمشركع لغرض كيتفرض معقولة، تكوف أف شرط تربر أف
كانت اؼبساكاة الشكلية بْب اعبنسْب تتطلب إعطاء اغبقوؽ نفسها للرجاؿ كالنساء بصفة ؾبردة، فإف ازباذ   كإذا   

اإلجراءات اإلهبابية ال يقصد منو ربقيق مساكاة ؾبردة ُب النصوص القانونية فحسب، بل يهدؼ إٔب ضماف ربقيق 
نساف على أف" الدكلة الطرؼ هبب أال تتخذ نتيجة متساكية بْب اعبنسْب ُب الواقع، كلقد أكدت عبنة حقوؽ اإل

إجراءات اغبماية فحسب بل إجراءات إهبابية كذلك ُب كل اجملاالت"، كذلك كفقا اؼبادة الرابعة الفقرة األكٔب من 
هبابية )التمييز االهبايب(، مع ربوؿ كتغّب ؿبسوس ُب مفهـو اؼبساكاة، كلقد تزامنت كالدة  التدابّب اإلاالتفاقية ،

 .(4)ًب االنتقاؿ من اؼبساكاة كمبدأ إٔب اؼبساكاة كهدؼ حبيث
كبغية ربقيق اؼبساكاة الفعلية دعت ـبتلف االتفاقيات ك اؼبؤسبرات الدكلية أب ضركرة أزباذ تدابّب اهبابية مؤقتة    

غبياة العامة خاصة مثل العمل اإلهبايب، اؼبعاملة التفضيلية أك نظاـ اغبصص من أجل اإلسراع ُب إدماج النساء ُب ا
، كىناؾ عدة عبارات للداللة على  اإلجراءات اؼبؤقتة اػباصة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة الرابعة من اتفاقية القضاء 

"،" العمل special meaure ، مثل "اإلجراءات اػباصة صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة على
 positiveإلهبابية "،" اإلجراءات ا  affirmative or positive actionاإلهبايب

measuresالتمييز اؼبخالف "،"reverse discrimination ك التمييز اإلهبايب "،"positive 

discrimination كيراد باإلجراءات اإلهبابية، حسب عبنة القضاء على التمييز ذباه اؼبرأة ؾبموعة عريضة "
مارسات، مثل برامج الدعم، كتوزيع أك إعادة توزيع من األدكات التشريعية كالتنفيذية ك اإلدارية، ك السياسات ك اؼب

ساء ُب اجملاالت السياسية شاركة اؼبتساكية للنؼباؼبوارد، اؼبعاملة التفضيلية كنظاـ اغبصص، اؽبادفة إٔب اإلسراع با

                                                 

 . 49ىالة سعيد تبسي، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .134الصفحة اؼبتحدة، األمم عن الصادرة العامة التعليقات ؾبموعة ،1 ييز(، الفقرة) عدـ التم18رقم  العاـ التعليق أنظر (2)

 .168الصفحة   كاؼبرأة، نفس اؼبرجع، الرجل بْب اغبقوؽ ُب ، اؼبساكاة2، الفقرة 28رقم العاـ أنظر التعليق (3)

 .176غازم ربابعة، اؼبرجع السابق، ص( 4)
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، حيث ترل اللجنة أف تطبيق اإلجراءات اإلهبابية ال يعترب استثناء لقاعدة عدـ التمييز، بل تعد ىذه كغّبىا
 .(3)اإلجراءات كبو ربقيق اؼبساكاة الفعلية بْب اعبنسْب ُب التمتع حبقوؽ اإلنساف ك اغبريات األساسية

ملة سبييزية، تشكل سبييزا غّب قانو٘ب كمن ٍب يكوف القانوف معنيا هبا، فيمكن أف اشارة أنو ليست كل معذبدر اإل
فردية لبعض األشخاص، مثل تكرٙب كرعاية  يكوف التمييز حقا عادال مٌب كاف مؤسسا على مؤىبلت أك قدرات

الطبلب اؼبوىبْب دكف بقية الطبلب، أك النص على سبييزا لصاّب الفئات الضعيفة كاحملركمة كالنص مثبل على عدـ 
 ، أك سبييز فئة حبقوؽ سبييزية خاصة عرفاف ؽبم على جهودىم ُب خدمة الوطن.(8)دفع رسـو الدراسة بالنسبة ؽبم

 فاقيات الدولية في تكريس التدابير االيجابية لحماية حقوق المرأة .ثانيا: دور االت

لقد نصت العديد من االتفاقيات ك اؼبؤسبرات الدكلية على ضركرة ازباذ الدكؿ األطراؼ تدابّب اهبابية لصاّب 
اإلعبلف العاؼبي  الدكلية،عبلنات ك اإلاالتفاقيات  ٌب على رأس ىذهيأ ك، اؼبرأة لتعزيز مشاركتها ُب اغبياة العامة

على أنو"لكل شخص حق اؼبشاركة ُب إدارة الشؤكف العامة لبلده، إما  83غبقوؽ اإلنساف كاؼبواطن نص ُب اؼبادة 
مباشرة أك بواسطة فبثلْب ىبتاركف ُب حرية، لكل شخص بالتساكم مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة ُب 

يعرب عنها من خبلؿ انتخابات نزيهة ذبرل دكريا باالقَباع بلده، إرادة الشعب ىي مصدر سلطة اغبكم، كالٍب 
العاـ، كعلى قدـ اؼبساكاة بْب الناخبْب كبالتصويت السرم كبإجراء متكافئ، من حيث ضماف حرية 

 .(1)التصويت"
على أف " تتعهد الدكؿ األطراؼ بكفالة  01، نصت اؼبادة اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسيةالعهد الدكٕب  

الرجاؿ كالنساء ُب حق التمتع جبميع اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية اؼبنصوص عليها ُب ىذا العهد"، كما نصت  تساكم
ف أماـ القانوف كلذلك هبب أف وبظر القانوف أم سبييز كأف يكفل عبميع ك على أف " الناس صبيعا متساك  86ة اؼباد

أك اللوف أك اعبنس أك اللغة أك الدين أك الرأم  األشخاص على السواء ضباية فعالة من التمييز ألم سبب، كالعرؽ
 .(4)جتماعي أك الثركة أك النسب أك غّب ذلك من األسباب"ّب سياسيا أك األصل القومي أك اإلسياسيا أك غ

عترب من قبيل التمييز أية تدابّب أنو" ال ي كتنص اؼبادة األكٔب من اتفاقية القضاء على التمييز العنصرم على
 كدعت كذلك  اتفاقيةغرض منها تأمْب التقدـ الكاُب لبعض اعبماعات أك األفراد احملتاجْب"، خاصة يكوف ال

 

                                                 

 .116،115 الرجل كاؼبرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم، اؼبرجع السابق،صأعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب (1)

 .37قاظبية صباؿ،اؼبرجع السابق،ص (2)

 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، اؼبرجع السابق. 21اؼبادة ( 3)

 .اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية من العهد الدكٕب 26كاؼبادة   03أنظر اؼبادة ( 4)
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إٔب اعتماد مبدأ التمييز اإلهبايب ،(3) 04من خبلؿ نص اؼبادة  القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، 
ال يعد سبييزان ؾبحفان حبق الفئات  لصاّب اؼبرأة ك ذلك على اعتبار أف التمييز اإلهبايب لصاّب الفئات األقل حظان 

وبق  كنصت االتفاقية على أنو األخرل بقدر ما يساعد على الوصوؿ إٔب ربقيق اؼبساكاة ك العدالة ُب اجملتمع،
للدكؿ تبِبِّ تدابّب خاصة مؤقتة للتعجيل باؼبساكاة، كىو ما يعرؼ بالتمييز اإلهبايب ألنو أحيانان حٌب إذا ميًنحىت اؼبرأة 

ة قانونية كدستورية فإف ذلك ال يضمن تلقائيا أهنا ستعامىل ُب الواقع معاملة متساكية )مساكاة كاقعية(، لذلك مساكا
تستخدـ الدكؿ تدابّب مؤقتة إٔب أف تتحقق اؼبساكاة الفعلية،  كدبجرد بلوغ اؽبدؼ ُب اؼبساكاة ُب اؼبعاملة كتكافؤ 

 الفرص تصّب التدابّب غّب الزمة كهبب إيقافها.
من االتفاقية على "أف تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابّب اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد  07تنص اؼبادةك  

:أف قدـ اؼبساكاة مع الرجل، اغبق ُب اؼبرأة ُب اغبياة السياسية كالعامة للبلد، كبوجو خاص تكفل للمرأة، على
شغل الوظائف العامة ككذلك اؼبشاركة ُب أية تنتخب كتنتخب اؼبشاركة ُب صياغة كتنفيذ سياسة اغبكومة كَب 

الذم نصت عليو  يزىذا التمييعد  الك ، "...منظمات كصبعيات غّب حكومية هتتم باغبياة العامة كالسياسية للبلد
سبييزا ؾبحفا حبق الفئات األخرل، بقدر ما يساعد على ربقيق اؼبساكاة كالعدالة ُب اجملتمع، فقد  تفاقيةاال

ازباذ الدكؿ األطراؼ تدابّب خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل باؼبساكاة الفعلية بْب الرجل كاؼبرأة نصت:"ال يعترب 
سبييزا باؼبعُب الذم تأخذ بو ىذه االتفاقية، كلكنو هبب أال يستتبع، على أم كبو، اإلبقاء على معايّب غّب متكافئة 

 .(8)."التكافؤ ُب الفرص كاؼبعاملةأك منفصلة، كما هبب كقف العمل هبذه التدابّب مٌب ربققت أىداؼ 
على أف" لكل مواطن اغبق ُب حرية 31أما اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب فقد نص ُب مادتو 

اجمللس  دعارية كفقا ألحكاـ القانوف"، ك اؼبشاركة ُب حكومة بلده سواء مباشرة أك بواسطة فبثلْب ـبتارين حب
مشاركة اؼبرأة ُب ىياكل السلطة، كُب مواقع صنع القرار  ، لضركرة35رقم  ، ُب قرارهجتماعيكاإل قتصادماإل

كالعمل على تعبئة اجملتمع رجاال كنساء، كتوعيتو بالقياـ بتغيّب اؼبواقف اجملتمعية السلبية اؼبتحيزة  ،% 10بنسبة 
متها نظاـ الكوتا ضد اؼبرأة كدكرىا ُب صنع القرار كتبِب آليات كإجراءات سبكنها من إقباز ذلك، كُب مقد

هبب ازباذىا على الٍب  ، صبلة من التدابّب سَباذبية نّبكيبمؤسبرات مكسيكو، ككذلك ا كل من  ككضع .(1)النسائية
اؼبستول الداخلي لكل دكلة، تتمثل ىذه التدابّب ُب ضركرة إصدار اعبهات الرظبية تعليمات تستهدؼ تشغيل اؼبرأة 

، باإلضافة إٔب ذبنيد اإلعبلـ لتوعية الرأم العاـ عموما كاؼبرأة الفرص تكافؤدر يضمن ُب اؼبناصب العامة بق
 .(4)خصوصا بأنبية مشاركتها ُب اغبياة السياسية كالعامة

                                                 

و ىذه االتفاقية، كلكنو " ال يعترب ازباذ الدكؿ تدابّب خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل باؼبساكاة الفعلية بْب الرجل كاؼبرأة سبييزا باؼبعُب الفعلي الذم تأخذ ب 04نص اؼبادة( 1)
 مٌب ربققت أىداؼ التكافؤ ُب الفرص كاؼبعاملة"هبب أف ال يستتبعو اإلبقاء على معايّب غّب متكافئة أك منفصلة، كما هبب كقف العمل هبذه التدابّب 

 . اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأةمن  07أنظر اؼبادة ( 2)

 .199در ُب العاـاصال، (15)اجمللس االقتصادم كاالجتماعي رقم قرار ( 3)

 .149كٕب، اؼبرجع السابق،صأعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الد( 4)
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 "190، فقد طالبت ُب "الفقرة 3995أما خطة بكْب الصادرة عن اؼبؤسبر العاؼبي الرابع للمرأة ُب العاـ 

عن طريق  %10كة اؼبرأة ُب صنع القرار، لتصل ُب اغبد األدٗب إٔب اغبكومات ُب العآب بالعمل على زيادة مشار 
 .8080-8035، ك ضركرة ربقيق ىذه النسبة خبلؿ تبِب تدابّب خاصة مؤقتة

الذم حدث ُب اجملتمع الدكٕب  التحوؿ اؽباـ يتضح ذلكفإنو تناكلو من نصوص دكلية، من خبلؿ ما سبق  ك
كإف دؿ ذلك على شيء، فإمبا يدؿ على التحوؿ من  ،اؼبرأة ضاءكنصوص القانوف الدكٕب خبصوص العناية بق
بْب  كف سبييز كربقيق اؼبساكاة دبنح اؼبرأة كل حقوقها دجبنسْب معا ،ك الَبكيز على ضباية اؼبرأة إٔب التحوؿ لبلىتماـ 

 .(3) من خبلؿ منظور النوع اعبنسْب
جتماعية إٔب نسانية كاإلالٍب ال تؤمن حبقوىا اإل التقاليداؼبطالب النسائية من ربرير اؼبرأة من  تلذلك تطور 

اؼبطالبة بالتحرير من النظرة الثانوية الٍب ذبعلها تابعة للرجل كاؼبطالبة حبقوقها السياسية كاؼبدنية ُب صناعة القرار 
ع من مفهـو  اؼبساكاة ذلك كسٌ ك كلقد أخذ ىذا صبغات ـبتلفة باختبلؼ اجملتمعات الٍب كانت تنشأ فيو، 

( ُب تعريف اؼبساكاة، إذ ٓب يعد األمر يتعلق باؼبساكاة القانونية 3980) جنقليدم، كقبد ذلك ُب مؤسبر كوبنهاالت
أك منع التمييز قانونا فقط، يل ينبغي التمييز ُب الواقع أيضا، ألف مبدأ اؼبساكاة لو مظهراف: مساكاة قانونية ك 

 .(8)مساكاة كاقعية
ح أهنا تكفل للمرأة حقها ُب الَبشح ك التصويت للمجالس النيابية كعدـ عرض ىذه النصوص الدكلية يتض عدب

الدكلية،  تفاقيات ك اؼبؤسبراتمع إقرار معظم اإل حرماهنا، كالعمل على توفّب تواجدىا السياسي للعمل مع الرجل،
النصوص القانونية   ضمن نظرية، أم اؼبساكاةال يزاؿ مستمران ُب الواقع رغم ربقيق اؼبساكاة ال ضد اؼبرأة ف التمييزإ

فقد حثت االتفاقيات الدكلية الدكؿ على األخذ بتدابّب خاصة لتحقيق اؼبساكاة الفعلية، كبغية ربقيق فحسب، 
اؼبساكاة الفعلية تلجأ الدكؿ اؼبعاصرة لتبِب مبدأ التمييز اإلهبايب أك ما يعرؼ "إجراءات إهبابية"بغية ربقيق تكافؤ 

 .(1)بعض التشريعات ككاف لو دكرا كبّبا ُب ربقيق اؼبساكاة الفعليةالفرص للجميع كلقد تبنتو 
فقد ة ُب الدكؿ الديبقراطية، البحث على التكامل ُب ما بْب النصوص الدكلية كالنصوص الدستوري طارإكُب 
ساف ضباية حقوؽ اإلنلتدعيم مبدأ اؼبساكاة الفعلية، ك  الدستورم ُب سبيل سعيو اؼبتواصل قرارات القاضي سانبت

ة ىذا التكامل  ، كمن بينها اغبقوؽ السياسية للمرأة، كؼبعرف(4)النصوص الداخلية  يكتنف الغموضعندما  خصوصا
 منُب ذبسيد فكرة اؼبساكاة الفعلية الفقو الدكٕب كالقضاء الدستورم اؼبقارف هبب التطرؽ لدكر 

                                                 

إلنسانية، جامعة الشيخ العريب فضة عباس بصلي، "الصورة النمطية للمرأة ُب كسائل اإلعبلـ ك ظهور الصحافة النسوية ُب ضوء تطور اغبوكات"، ؾبلة العلـو اإلجتماعية كا (1)
 .141، ص 2008سنة  03التبسي، العدد 

 .13الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم ،اؼبرجع السابق،ص أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب (2)

 .115أعمر وبياكم، نفس اؼبرجع ،ص  (3)
 .376أمْب عاطف صليبا، اؼبرجع السابق،ص  (4)
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أ اؼبساكاة أماـ القانوف ىو خضوع صبيع اؼبراكز القانونية كاف اؼبقصود من مبد كإذا، هبابيةإلا تدابّبال خبلؿ اعتماد
اه القانوف، كمع ذلك اؼبتمايلة ؼبعاملة قانونية كاحدة على كبو يتناسب بطريقة منطقية كفقا للهدؼ الذم توخ

كىنا  ،ؼبصلحة العامةبتقرير معاملة قانونية ـبتلفة للمراكز القانونية اؼبختلفة أك بسبب يستند إٔب ا أيتحقق اؼببد
التساؤؿ التإب ىل من حق اؼبشرع أف يضع من  لمن زاكية أخر هبايب اؼبساكاة ك التمييز اإل مبدأ موضوعيطرح 

 القواعد ما يبيز بو بْب األفراد بناء على أسس موضوعية تستند إٔب عدة اعتبارات أـ ال؟
ستورم اؼبقارف ُب االخذ ذلك دبعرفة موقف الفقو الدكٕب كاجتهادات القضاء الدجابة عن إلسوؼ تتم ا

 بالتدابّب التمييزية لصاّب اؼبرأة .
 الفرع الثاني:

 .تطبيق مبدأ المساواة الفعلية فيلقاضي الدستوري دور ا
الٍب يعتمدىا سس الدستورية كال لؤلهبب التطرؽ أ، تطبيق مبدأ اؼبساكاة الفعلية ُبلقاضي الدستورم ؼبعرفة دكر ا

ية رقابتو الدستورية بغ ؿ القاضي الدستورما، مع التطرؽ لكيفية أعمات سبييزيةجراءإخذ بالقاضي الدستورم لؤل
قف الفقو لسماح باعتماد إجراءات سبييزية، مع توضح مو لد عليها كالقواعد الٍب أعتم ضباية مبدأ اؼبساكاة،

 خذ بالتدابّب التميزية لصاّب اؼبرأة.الدستورم اؼبقارف ُب األ
 لقضاء الدستوري في االخذ باجراءات تمييزية.االتي يعتمدىا سس األأوال: 

ال شك أف النص الدستورم ىو أفضل ضماف لتوكيد كترسيخ مبدأ عدـ التمييز ُب النظاـ القانو٘ب 
،كالنص على اغبقوؽ ضمنو يعترب ضمانة من ضمانات صبيع أنواع حقوؽ االنساف، لذلك يلعب القضاء الداخلي

  ستور، أك تفسّبىا دكر ىاـ ُب ضباية اغبقوؽ. الدستورم، من خبلؿ ضبايتو لنصوص الد
األصل ُب النصوص الدستورية أهنا تعمل ُب إطار كحدة عضوية ذبعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أف  فإ

يكوف لكل نص منها مضموف ؿبدد يستقل بو عن غّبه من النصوص استقبلال ال يعزؽبا عن بعضها البعض، ك إمبا 
تو اإلرادة الشعبية أقـو لدعم مصاغبها ُب اجملاالت أا ذلك البنياف الذم يعكس ما إرتهيقيم منها ُب ؾبموع

النهائية  السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية، كال هبوز بالتإب أف تفسر النصوص الدستورية دبا يبتعد هبا عن الغاية
 .(3)يا مثالية منفصلة عن ؿبيطها اإلجتماعمن ي، أك بإعتبارىا قً اؼبقصودة منها

ىذا  كضباية مبدأ اؼبساكاة خاصة، ،عامة كبّبة ُب الدكر الرقايب  خطى القاضي الدستورم الفرنسيلقد خط ك 
د عنو نظراؤه ُب القانوف اؼبقارف " إذ أهنم متفقوف على استخبلص مبدأ عاـ يقضي حبظر أم نوع ٓب وب الدكر الذم

 ايّب اؼبعتمدة، كأىداؼ القانوف اؼبطعوف بو".من أنواع التمييز غّب اؼبربر برابط منطقي ما بْب اؼبع

                                                 

 ؿبمد فوزم نوهبي، الكوتا النسائية ُب اجملالس الربؼبانية،انظر موقع اؼبعرفة (1)
http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762,           28-05-2013 تاريخ التصفح 

http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762
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لتباس، من خبلؿ تدقيقو ُب إبوضوح تاـ ال يقبل أم صباع ىذا اإل باحث أف يتحقق منأم  يستطيعك 
 .(3)اجتهادات " كل من القاضي الدستورم الفرنسي ك السويسرم ك األؼبا٘ب كاإليطإب كاإلسبا٘ب"

 الفعلية، كيعود سبب ذلكسعيو اؼبتواصل لتطبيق مبدأ اؼبساكاة  ىو ما يشغل القاضي الدستورم،أىم كمن بْب  
عبعل " مقولة أف الناس تولد  القاضي الدستورم ؿباكلة مضنية من قبلأهنا ؾبرد  حسب رأم بعض الفقهاء) 

 .(8)متساكية" موضع التنفيذ الفعلي قدر اإلمكاف(
من خبلؿ إجتهاد القاضي الدستورم الذم اعترب "  ؼببدأ اؼبساكاة، العريضة طوطاػبيبكن اختصار  كنتيجة ذلك

،إما عند إقرار النصوص أك عند (1)أف مبدأ اؼبساكاة يهدؼ إٔب عدـ السماح ألم سلطة من كضع نصوص سبييزية"
 . (4)تطبيقها ك ىي مشكلة متجذرة ُب األنظمة الديبقراطية

 :تقـو على ركيزتْب أساسيتْبلدستورية إف مضامْب ىذه اإلجتهادات ا
حيث يعمل القاضي الدستورم من خبلؿ التقديرية،  األكٔب أف مبدأ اؼبساكاة ليس مطلقا، كالثانية سلطة القاضي

 .(5)اجتهاده اؼبستخلص من منطق الوقائع على تقدير ما إذا كاف مبدأ اؼبساكاة قد ًب خرقو أـ ال
فعلية من خبلؿ ىاتْب الركيزتْب ،ىي أف، كاالسَباتيجية الٍب اتبعها القاضي الدستورم لتدعيم مبدأ اؼبساكاة ال

، أنو ال يبكن إضفاء صفة اإلطبلؽ على أم مبدأ ان ا: من اؼبتفق عليو فقها كاجتهادمبدأ اؼبساكاة ليس مبدأ مطلق
  .(6)دستورم، ألف الواقع العملي يفرض ذلك

افط عو تياراف ، األكؿ ؿبيقاؿ أنو يبكن خرؽ مبدأ اؼبساكاة ك ذلك ألنو مبدأ يتناز أما من اعبانب الفقهي ف
، ك الثا٘ب متحرر وباكؿ أف يصحح تداعيات اػبلل اؼبَبتبة عن عدـ اؼبساكاة حاكؿ التمسك بالنص الدستورم

 .(7)الفعلية"
" إف القاضي الدستورم ال يبطل إال النصوص الٍب يَبتب عليها سبييز عض فقهاء القانوف الدستورم ب أكدك قد 

هبوز تطبيقو عندما نكوف حياؿ مراكز قانونية ـبتلفة أك عندما ، لكن ىذا التمييز، اؼبعاملة"  تعسفي كاضح ُب
، إذ ليس لدستورم مليا ُب القانوف اؼبقارفنتوجو بضركرات اؼبصلحة العامة، لقد كقف أماـ ىذه اؼبسألة القاضي ا

هية ُب تكوين اجملتمعات يدكز القانونية الٍب تعد من اؼبسلمات البا دبقدكره أف يسقط من حساباتو اختبلؼ اؼبر 
  .(8)، كال اؼبصلحة العامة للمجتمعاغبديثة

                                                 

(1) Michel Fromont, La justice constitutionnelle dens le monde, Dalloz Paris 1996,p124. 

 .397السابق،ص أمْب عاطف صليبا، اؼبرجع  (2)

(3) Michel Fromont, lbid,p123. 

(4) Christian Stark ,Laconstitution cadre et mesure de droit, Economica Paris 1997,p112. 

 .398أمْب عاطف صليبا، نفس اؼبرجع،ص  (5)

(6) Michel Fromont,lbid,p123. 

 .424أمْب عاطف صليبا، نفس اؼبرجع ، ص (7)
(8) Ferdinand Mélin Soucramanien, Le principe d’égalité dens la jurisprudence du conseil constitutionnel, 

Economica Paris 1997,p127. 
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عن طريق  اؼبساكاة بْب البشر، إمبا ىي من اؼبسائل الٍب وباكؿ الفكر القانو٘ب مقاربة حلوؿ جذرية ؽبا، مبدأ ك
اضحا مثل ، ال سيما عندما ال يكوف االختبلؼ ك ىي مسألة بالغة الدقةك ختبلؼ ُب اؼبراكز اإل االخذ بفكرة

اختبلؼ اعبنس، كلقد تبنت الكثّب من االرء الفقهية مسألة اؼبراكز اؼبختلفة إذ ال يوجد ما يبنع إقرار قاعدة قانونية 
بل فقط ليس التشابو ُب اؼبراكز ك يكوف اساس ىذه القاعدة النوعية  ،)*( (Régle spécfiqueنوعية )

 .(3)كذلك  التشابو ُب األنشطة
(إٔب دكر القاضي الدستورم الفرنسي حياؿ Pierre Pactetلدستورم الفرنسي )اؼبفكر ا كلقد تطرؽ

كالدستور الفرنسي، ىذا اؼببدأ الذم  3789ُب اؼبادة األكٔب من إعبلف اغبقوؽ لسنة  ااؼبساكاة اؼبنصوص عنه
ث رأل أنو ) تتمخض عنو سلسلة متنوعة من التفسّبات اؼبختلفة، ػبصو من زاكية كيفية تعاملو مع ىذا اؼببدأ حي

" يسهر من خبلؽبا كبطريقة دقيقة على تطبيق Attitude très soupleتعامل معو بطريقة جد مرنة "
 ،الفحص الدقيق لواقع اغباؿمبدأ اؼبساكاة ُب اغبقوؽ كعلى عمومية تطبيق ىذا اؼببدأ مع األخذ بعْب االعتبار 

 ،أف تكوف اؼبعاملة ـبتلفة ربقيق مراكز ـبتلفةو يقبل عند ( كىCritéres objectifs)  اؼبعايّب اؼبوضوعيةك 
 كذبيز التمييز ُب اؼبعاملة(، حبيث يصل أحيانا من خبلؿ ذلك إٔب اغبد الذم يقبل فيو بازباذ تدابّب كضعية 

" أف مبدأ اؼبساكاة كغّبه من اؼببادئ الدستورية هبب أف يواكب ذلك سببك ألم سبييز ُب اؼبعاملة،  ىذا يؤسس
، كىنا يربز فارغا من مضمونو اال يبقى عنوانأف جتماعية كالعملية ك تطرأ عليو بفعل التطورات اإل الٍبالتحوالت 

القاضي الدستورم كي يلعب دكره احملورم الذم يسعى من خبللو إٔب ربقيق التوازف، كالتماسك بْب مبدأ اؼبساكاة 
 .(8)"...الواقعية ك اؼبوضوعية كتلك التحوالت

بوجود فوارؽ بْب األشخاص، إما من الناحية اقع األمور يفرض علينا التسليم إف ك تقاؿ  ة الٍب هبب أفكاغبقيق
فكرة إختبلؼ التعامل معها بصورة ـبتلفة ألف ، حبيث يَبتب بصورة موجبة جتماعيةطبيعية أك من الناحية اإلال

ألهنا ُب األساس مبنية على اؼبراكز القانونية ال يبكن التعاطي معها على أهنا فكرة ناذبة عن علم الرياضيات 
تأسيسا على ذلك تتبلور أمامنا مدل أنبية الدكر الرقايب للقاضي ك  ، خيارات سياسية كاجتماعية كفلسفية

الدستورم حياؿ كل نص قانو٘ب يبيز ُب معاملة اإلنساف على أساس تصورات معينة وبددىا اؼبشرع للمراكز 
 .(1)القانونية ؽبذا الفرد أك ذاؾ

                                                 

 ىي كل قاعدة الٍب يبكن من خبلؽبا التمييز ُب اؼبعاملة دكف أف يكوف ىنالك خرؽ ُب مبدأ اؼبساكاة.)*(

(1) François Luchaire, La protection constitutionnelles des droits et des libertés, Economica Paris 2eme Edit 

1987,p231. 

"Ce qui assez souvent interdit la régle spécifique, ce n’ est pas la similitude de situations mais la similitude d’ 

activité: "une personne morale et une personne physique sont évidement dans des situations forts différentes 

mais elles ont les memes activités, ces derniéres doivent etre soumises à des règles identiques". 
 397،ص السابق أمْب عاطف صليبا، اؼبرجع (2)

 .406أمْب عاطف صليبا، نفس اؼبرجع ،ص  (3)
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" للوقائع احمليطة تطبيق اؼبساكاة، على عمق ربليلي أف تبِب اجتهادات القاضي الدستورم األيلة إٔب لذلك هبب 
، ىذا مع التوضيح بأف (3)باؼبراكز اؼبختلفة كعما إذا كانت ىذه الوقائع تقتضي فعبل مثل ىذا التمايز ُب اؼبعاملة"

ط بتقدير اؼبشرع، أكالسلطة التنفذية عن طريق نصوص عدـ اإلطبلقية ؼببدأ اؼبساكاة، ال يعِب أنو أصبح ؿبكوما فق
الدستورم، اختصرىا بعض الفقهاء القضاء اجتهاد ابط متفق عليها كبإصباع من قبل تنظيمية، بل ىنالك ضو 

 بثبلية ضوابط ىي: 

" ك" ككجوب ربقيق صفة اإلنصاؼ Rationnalité" العقبلنية "كProportionnalité)" التناسب 
L’exigence de caractére raisonnableيسهر القاضي  ىي الٍب "(، ىذه الضوابط

 .(8)الدستورم على دقة التقيد هبا من قبل اؼبشرع أك السلطة التنفيذية
رسم خطوط ىذه الضوابط الٍب يستخلص منها بأف مبدأ سبق ُب ؼبا٘ب ىو األكلقد كاف القاضي الدستورم األ  

ما نتحقق من دمكن خرؽ مبدأ اؼبساكاة من خبلؿ نص قانو٘ب خاص عناؼبساكاة ليس مطلقا إذ رأل " أنو من اؼب
نهاية إف ما وبسم اإلقرار خبرؽ ىذا اؼببدأ ىي التوجهات الكجود أسباب عقبلنية متأتية عن طبيعة األشياء، ألنو ُب 

 lnégalitésعلى سبايز ظاىرم" سبيل ربقيق العدالة كتكوف مبنيةالٍب ينتهجها اؼبشرع ُب 

factuelles (1)عتبار من قبل اؼبشرعيؤخذ بعْب اإلهبب أف  "جدم. 
، كىو كغّبه يتعلق باإلنساف أساسي اؼبساكاة ىو مبدأ  مبدأأف  احملكمة الدستورية األؼبانية "كذلك   تأر  كلقد

نبثق مبدأ اؼبساكاة، ت زدكاجية ُب طبيعةوضوعية كذاتية" فمن ينايا ىذه اإلمن اؼببادئ األساسية لو طبيعة مزدكجة م
، كربت الصعوبات قاء ما بْب ىذه اؼبراكز اؼبختلفةلتكز القانونية، ككلما دنت نقاط اإلختبلؼ ُب اؼبرا مسلمات اإل

حبيث يعمل ىذا  القاضي على   بوجو القاضي الدستورم، إلزالة اؼبعوقات الٍب ربوؿ دكف تطبيق مبدأ اؼبساكاة،
 إذ من دكف احَباـ ىذا، (4)اؼبساكاة أاؼبوضوعية كالذاتية ؼببد طبيعتْبكد من احَباـ مبدأ التناسب ما بْب الأالت

، فمن خبلؿ ىذا اؼبنظور نبلحظ ، يطغى التمييز التعسفي للسلطة صاحبة الصبلحية ُب التشريع كالتنظيمالتناسب
 نونيةؼ اؼبراكز القاُب ـبتلف اجملاالت حٌب عند اختبل صبيع السلطات من طرؼمبدأ اؼبساكاة ربقيق  احَباـ  أف

كثّبكف من أىل الفقو ُب القانوف اؼبقارف ال سيما ُب أؼبانيا من أجل إدخاؿ مبدأ  كقد ناضل يؤدم أب التعسف، 
( ُب صلب النص الدستورم هبدؼ التصدم ألم Principe de proportionnalitéالتناسب)

  .(5)تعسف ُب التعامل مع اؼبواطنْب

                                                 

(1) Olivier Duhamel-Yues Mény,Dictionnaire constitutionnel 1eme Edit ,P.U.F Paris 1992,p351. 

(2) Michel Detmold,Guy Scoffoni art :la justice constitutionnelle et protection des droits en Australie,ln 

R.F.D.C N°29 1997 p30. 

(3) Christian Stark, op.cit, p111. 

(4) Olivier Jouanjan,Le principe d’ égalité devant la loi en droit Allemagne, Economica Paris 1992,p398. 
(5)

 Xavier Philippe, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative 

Françaises, Economica, 1990,p45. 
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م الفرنسي عندما قرر" أف مبدأ اؼبساكاة ال يبنع اؼبشرع من أف ىذه اؼبنهجية أقرىا كذلك القاضي الدستور 
كجو ربقيق اؼبصلحة العامة كُب كلتا اغبالتْب هبب أف ُب فة مواقع ـبتلفة كال حٌب الوقوؼ يعامل بتشريعات ـبتل

قانوف يرل فيو بعض فقهاء ال مأ. ىذا الر (3)يكوف التمييز ُب اؼبعاملة متناسب مع اؽبدؼ الذم رظبو القانوف"
الدستورم أنو ذبسيد الستبعاد أم سبايز ال يكوف ىدفو ربقيق اؼبصلحة العامة ألنو عند ربقيقها يصبح اؼبشرع حرا 

 تو ال سيما عبهة ربديد الوسائل الٍب ترسم بوضوح كيفية تطبيق ىذا التمايز.اُب خيار 
يفهم منها أف مبدأ اؼبساكاة  جاءت أيضا اجتهادات القاضي الدستورم البلجيكي، الٍب ،ضمن ىذا السياؽك 

ليس مطلقا إذ رأل من خبلؿ قراراتو " أف التمايز ُب اؼبعاملة من خبلؿ القانوف ال يبكن أف يقبل إال إذا كاف 
ىذا اؼبنطق ٓب ىبرج عنو حٌب القاضي الدستورم . موضوعية كعقبلنية ُب ذات الوقت" مقركنا بتربيرات تكوف

" أف التمايز ُب القانوف مقبوؿ عندما تدعمو قياسا على نظرائو، عندما قرر ُب ىذا اؼبضمارالبولو٘ب اغبديث 
 تربيرات عقبلنية مبنية على التناسب كتكوف مرتبطة دببادئ كقواعد أخرل ذات قيمة دستورية".

على تطبيق مبدأ اؼبساكاة، ال سيما عند اعتماد اؼبشرع على مفاىيم للقاضي الدستورم إف ىذا السهر الدائم 
، تؤكده اإلجتهادات اؼبتعددة الصادرة عن القاضي الدستورم الفرنسي حياؿ ىذا ة بو لتحديد اؼبراكز القانونيةاصخ

ر اإلشارة بأف ىذا اؼبوقف اؼبوضوع، إذ إهنا متنوعة ككثّبة حبيث يضيق ؾباؿ ىذه الدراسة عن استيعاهبا،كما ذبد
طبقو أيضا القاضي الدستورم ُب أكربا كافة، حيث ، ٓب يقتصر على القاضي الدستورم الفرنسي فقط بل اغباـز

تو " أف عمومية مبدأ اؼبساكاة تفرض على اؼبشرع عدة اقبد أف القاضي الدستورم األؼبا٘ب قد رأل ُب إحدل قرار 
أىداف القانون المراد تطبيقو من جهة ، ومن جهة ضوابط إال أف يإمكانو مواجهة ىذه العمومية من خبلؿ 

 لمنبثقة عن اختالف المراكز".ثانية المعايير ا

كقد إستقر قضاء احملكمة الدستورية العليا ُب مصر على أف مبدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرص ال وبظراف بشكل 
مطلق صبيع صور التمييز بْب األفراد، ك أهنما ال يتطلباف ربقيق مساكاة حسابية كاملة فيما بينهم، ك إمبا وبظراف 

ى التحكم الٍب ال تقـو على أسس منطقية، كالٍب تؤدم إٔب تطبيق قواعد قانونية فقط صور التمييز القائمة عل
 .(8)ـبتلفة على األشخاص الذين ينتموف إٔب مركز قانو٘ب كاحد

للقبوؿ بالتمايز ُب اؼبعاملة داخل  اؼبقارف الٍب احتكم إليها القاضي الدستورم سسإٔب باقي األ تطرؽكقبل ال
الفرنسي ل أنو من الضركرم اإلشارة إٔب اؼبعادلة الثابتة الٍب اعتمدىا القاضي الدستورم بعض اؼبراكز القانونية، نر 

                                                 

(1) Louis Fauoreu-Loic Philip, Las grandes décisions de conseil constitutionnel, Dalloz Paris 8eme Edit 

1995,p285,Note concernant Dc 51 27/01/1973.  
 (Dc 232,DC302,DC 304,DC348ىذا االجتهاد اعتمده القاضي الدستورم كقاعدة عامة طبقها ُب الكثّب من اجتهاداتو البلحقة خاصة ُب القرارات )

 http://www.conseil- constitutionnel.frوقع اجمللس الدستورم الفرنسي ، أنظر م

 ؿبمد فوزم نوهبي، الكوتا النسائية ُب اجملالس الربؼبانية،انظر موقع اؼبعرفة: (2)
http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762, 2013-05-28تاريخ التصفح. 

 

http://www.conseil-/
http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:30281948729762
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لة حبيث " قبل باختبلؼ اؼبعاملة عند اختبلؼ اؼبراكز القانونية" ،أما القاضي الدستورم أحياؿ ىذه اؼبس
ايز ُب معاملة فئات األشخاص البلجيكي ٓب يتواف عن اإلقرار بأف" اؼببادئ الدستورية للمساكاة ال تقف بوجو التم

جتهاد كذلك القاضي الدستورم وضوعي كعقبل٘ب"، كلقد طبق ىذا اإلالٍب زبتلف مراكزىم القانونية بشكل م
األؼبا٘ب كاإليطإب كالنمساكم كالكندم على حد سواء، كصوال إٔب القاضي البولو٘ب الذم قرر " إف مبدأ اؼبساكاة 

ىم ُب اؼبواقع القانونية ذاهتا كال وبوؿ دكف التمييز ُب معاملة أشخاص  يفرض ذات اؼبعاملة لؤلشخاص الذين
 .(3)عن البعض " زبتلف مراكزىم القانونية بعضها

فمن حق كل مواطن أف وبصل على ذات اؼبعاملة إذا استوَب الشركط اؼبقررة قانونا كبالتإب فإف اؼبساكاة ُب  
أف يقيد التمتع حبق معْب بتوافر حد أدٗب كمن ٍب فإف من حق اؼبشرع اؼبعاملة مشركطة باؼبساكاة ُب توافر الشركط، 

يضا األصل العاـ أف أاإلبصار كإذا كضعنا ُب إعتبارنا الشركط اعبسدية كالطوؿ أكحدة من الشركط الشخصية مثل 
بط وار كالضاؼبشرع يبلك سلطة تقديرية كاسعة ُب ؾباؿ تنظيم اغبقوؽ كربديد ؾباؿ اغبريات الٍب تقبل ربديد األط

كىي الغالب من اغبريات بشرط أال تنفصل تلك النصوص الٍب يقـو بوضعها عن األغراض اؼبرصدة ؽبا ك أف تكوف 
كضع سبييزا معينا لفئة معينة طاؼبا كاف ىذا التمييز ؼبشرع ا من حق ذلك فإفإٔب أسس موضوعية، كل ةتندمس

 .(8)مستندا إٔب كاقع
لظاىرم، ما بْب تلك اؼبواقع، الناذبة عن اختبلؼ اؼبراكز القانونية، بات علينا كي ال نقع ُب مطبات التمايز الك 

أف ندقق ُب بواطن األمور كليس ُب ظاىرىا ألف " مسألة اختبلؼ اؼبراكز يدخل ُب نطاقها اختبلؼ ُب شركط 
و٘ب من زاكية ركز القاناؼب، كهبب ُب كل مرة ربديد (1)الشخص أحيانا ك حينا آخر اختبلؼ ُب نشاط األشخاص"

مييز يرتكز على "النشاط النشاط، أف نأخذ بعْب اإلعتبار مسألة الشركط احمليطة بالشخص ألف مثل ىذا الت
 .(4)بْب االشخاص القاعدة النوعية الٍب سبيز باؼبعاملة كضعأسباب  يعد عامبل أساسيا ُب استيعاب ،كالشركط"

كمن بينها مسألة  هيز أسباب أخرل ذبىناؾ فإف  أ اؼبساكاة،االختبلؼ ُب اؼبراكز هبيز اػبركج عن مبد ذا كافكا
أكاضحا  حيث ،ي ُب ربديد مصطلح اؼبصلحة العامةاؼبصلحة العامة، كلقد تشدد القاضي الدستورم الفرنس ربقيق

( " ليس من حق اؼبشرع اللجوء إٔب أم أسباب تتعلق Dec C.C.83-162 19-20/7/83ُب قرار )
 من خبلؽبا إٔب التمييز ُب اؼبعاملة، ألنو ال بد من كجود رابط ضركرم كعبلقة منطقية باؼبصلحة العامة لكي يصل

 
 

                                                 

 .409امْب عاطف صليبا، اؼبرجع السابق،ص (1)
 ؿبمد فوزم نوهبي، الكوتا النسائية ُب اجملالس الربؼبانية،اؼبرجع السابق. (2)

(3) François Luchaire,op.cit,p 230. 

 .414نفس اؼبرجع، ص  أمْب عاطف صليبا، (4)
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 .(3)ما بْب القاعدة النوعية ) أم التمييز ُب اؼبعاملة( كاؼبصلحة العامة احملددة الٍب يهدؼ إليها القانوف 
اؼبعاملة الذم يهدؼ ييز ُب إف الَبكيز على ضركرة كجود عبلقة كترابط ما بْب ربقيق اؼبصلحة العامة كالتم   

القاضي الدستورم الفرنسي ُب إحدل حيثياتو كاآلٌب" اؼبصلحة العامة ىي اؼبصلحة اؼبتعلقة  ىا، أكجز إليو القانوف
اؼبرفق العاـ" ، تأسيسا على ىذا االجتهاد اؼبقتضب ك اؼبعرب، ٓب يعد بوسع اؼبشرع " أف يلجأ إٔب  باستمرارية

بشكل ما حجة إليبات كجود األسباب اؼبوجبة الٍب تسمح لو بالتمييز ُب اؼبعاملة من اؼبصلحة العامة كيعتربىا 
 .(8)خبلؿ القانوف الذم يقره

حد اغبيثيات " أُب  القاضي الدستورم الفرنسي قررجتهاد اؼبشار إليو سابقا، أربع سنوات من صدكر اإل كبعد
 .(1)اكز اؼبساكاة ألسباب تتعلق باؼبصلحة العامة"أف مبدأ اؼبساكاة ال يشكل عقبة بوجو اؼبشرع عندما يريد ذب

 أصلحة العامة ذبيز للمشرع خرؽ مبداؼب أف طبلؽاإل على من خبلؿ ذلك يكوف القاضي الدستورم قد أقر
ن حلقات ال تنفصل عن جتهاد الدستورم ىو عبارة عن سلسلة معتبار أف اإلاكب سيسا على ما سبقكتأ اؼبساكاة،

القضاء الدستورم اؼبقارف بأنو يبكن خرؽ مبدأ اؼبساكاة تأسيسا على غايات ربقيق  رارقإفإف  ،بعضها البعض
 ذلكالقاضي الدستورم قيد  ود للمشرع دكف غّبه، إال أف تقدير اؼبصلحة العامة يع دبا أفك  ،اؼبصلحة العامة

 .كاؼببادئ ذات القيمة الدستوريةاحَباـ القواعد  بوجوب
أف مبدأ اؼبساكاة ىو اكد على ، كتؤ الدستورم ُب تطبيق مبدأ اؼبساكاةو القاضي عدة عوائق أخرل تواجكىناؾ  

مة على مقدرات ائالواقع التطبيقي، باختبلؼ األنظمة السياسية الق نظرية معطبيقاتو المبدأ نظرم زبتلف ت
، ا ىذا اجملتمع أك ذاؾلٍب يؤمن هبأية سلطة إلقرار التشريعات الٍب تتوافق مع القيم ا ىما تسعالسلطة، ال سيما عند

كاساهتا على جتماعية لكل ؾبتمع على حدة، كإنعوقف أماـ اؼبفاىيم السياسية ك اإللذا بات من الواجب الت
يقافية إجتماعية أك  سواءؼبشَبكة ، حبيث ال يستطيع اؼبشرع أف يسقط من حساباتو القواسم اتطبيق مبدأ اؼبساكاة

أفراد اجملتمع كتتحكم بآلية تفكّبه اعبماعي، من ىنا يبكننا التوصل إٔب أف ، كالٍب ذبمع بْب سياسيةأك دينية أك 
جو القاضي و بالقواسم اؼبشَبكة الٍب ذبسدىا اإلرادة الشعبية ُب النص الدستورم، يبكن أف تشكل نوعا من العوائق 

عوائق مرتبطة بالقيم  هامن بينك  الدستورم أيناء تصديو لوجوبية تطبيق مبدأ اؼبساكاة ُب النصوص اؼبعركضة عليو،
، ك خّب دليل رج عنهايث ال يستطيع أف ىب، كبعض اؼبفاىيم السياسية اؼبتوافق عليها ُب اجملتمع ، حبجتماعيةاإل

، كذلك ألنو أماـ نص كن للقاضي الدستورم أف يتجاكزىايب نسوقو ُب ؾباؿ العوائق اؼبستمدة من النصوص الٍب ال
 د القاضي الدستورم الفرنسيا، كخّب مثاؿ على ذلك اجتههبتهد خبلفوأف  دستورم كاضح كصريح ال يبكن

 

                                                 

(1) Dominique Rousseau, Droit du cotentieux constitutionnel, op.cit,p361. 

(2) Ferdinand Mélin Soucramanien,op.cit,p189. 

 .415أمْب عاطف صليبا، نفس اؼبرجع ، ص  (3)
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الٍب نصت  3946عندما أبطل مادة قانونية سبنع حق اللجوء لؤلجانب ككاف سنده ُب ذلك نص مقدمة دستور 
إرادة  ـ، عاد لينحِب أما، لكن القاضي  الدستورم الفرنسي على اعتبار حق اللجوء من حقوؽ اإلنساف األساسية

، فبا يعِب أف ىذا اللجوء ملكا للدكلة كليس لئلنسافؼبشرع الدستورم الذم عدؿ الدستور، جاعبل من حق ا
النص جاء ليقر سبييز ُب نظرتو لئلنساف أم خرؽ ؼببدأ اؼبساكاة ألف ضركرات اؼبصلحة العليا للدكلة الفرنسية تقضي 

 .(3)بذلك
حيث ال اير على قرارات القاضي الدستورم ؤ كالٍب ت ،تمعلكل ؾبجتماعية قة من القيم اإلنبثاؼب عوائقال أما 

موقعها الدستورم أك القوانْب  ، إما ُبمن تأيّب مباشر على إقرار النصوصجتماعية يبكن أف ننكر ما للقيم اإل
جتماعية، ىذه القيم تشكل حاجزا للقاضي اإلرآة العاكسة للقيم اؼب لقوانْب ليست سو ف الكاألنظمة كذلك أل

ك 34رم ُب تطبيق مبدأ اؼبساكاة، كخّب مثاؿ على ذلك ىو أف برغم من أف الدستور اليابا٘ب يقر ُب مادتيو الدستو 
مصادقة الياباف على اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ  كذلكدببدأ اؼبساكاة ال سيما بْب الرجل كاؼبرأة، ك  84

وانْب الوضعية حبيث تبقى اؼبرأة ُب كضع قانو٘ب أدٗب ال أنو ال يزاؿ  يبلحظ كجود سبايز ُب القإالتمييز ضد اؼبرأة، 
، كرغم جهود احملكمة ُب الواقع من الرجل فبا يعِب أف مبدأ اؼبساكاة بينهما كاؼبنصوص عليو ُب الدستور غّب ؿبقق

 .(8)العليا اليابانية لغاية اليـو لكنها ٓب تستطيع تغيّب ىذا الوضع بل عملت على التخفيف من كطأهتا فقط
ليست مطلقة، ألنو إذا كانت  ، فسلطتو لقاضي الدستورم ُب تقييم مبدأ اؼبساكاةل لسلطة التقديريةا بالنسبة لأم

 األكٔب ) فسوؼ يَبتب على ىذه اإلطبلقية خلل كبّب ُب الديبقراطية، إذ عندما نكوف أماـ سلطتْب  كذلك
القاضي  كسلطة أخرل ) سلطة ضوابطو،لطة التنفذية( كىي مقيدة بنص الدستور كبالسالسلطة التشريعية، أك 

خبلؿ ُب ذبسيد مبدأ الديبقراطية، أب  فإف ذلك قد يودم الدستورم( تعمل رقابتها بصورة مطلقة كدكف ضوابط
  .(1)كالٍب من بينها اؼبساكاة

ن ال يعمل ضمالقاضي  فأيبكن أف تكوف لعدة اعتبارات، إذ ال السلطة التقديرية للقاض الدستورم إطبلقية  ك
مراقبة السلطات الدستورية ككذلك  األساس مرتبط بالنص الدستورم، فضاء مغلق كمنعزؿ عن غّبه، فهو ُب

تصويب أم خطأ ل كذلكحزاب السياسية، األ كء القانوف الدستورم كمن قبل رجاؿ القانوف ك فقها ،األخرل
تقليص من ىامف السلطة التقديرية  ، كيتولد عن ذلكتواالقاضي الدستورم ُب قرار  يبكن أف يكوف قد ارتكبو ىذا

، كلذلك فإف القاضي الدستورم ملـز تهاكات الٍب مست دببدأ اؼبساكاةللقاضي الدستورم هبدؼ تربير تقديره لبلن
م يصدر فيو بأف يأخذ بعْب االعتبار تأيّب األجواء االجتماعية كالسياسية كالرأم العاـ السائدة ُب الزمن الذ

                                                 

 .419أمْب عاطف صليبا، اؼبرجع السابق،ص  (1)

 أنظر اؼبوقع  (2)
http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm                                              11/05/2013تاريخ التصفح            
                        

(3) François Luchaire, La protection constitutionnelles des droits et des libertés, Economica Paris 2eme Edit 

1987,p231. 
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بوجو ، قبوؿ أم سبايز مرفوض اجتماعيا كيقافيا، أك يقف س دبقدكر القاضي الدستورم إطبلقالي تإبال،" كبالقانوف
 .(3)لتفعيل شركط اؼبساكاة " ىأنو مؤت ُب ذات الوقت أم سبايز يعترب

إحبلؿ القاضي من خبلؽبا وابة عبور يستطيع بالسلطة التقديرية للقاضي الدستورم شكل تال يبكن أف  كلذلك   
ي ؿبل رأم اؼبشرع ألف غاية الرقابة الدستورية ىي ُب األساس إعطاء اؼبعُب الصحيح للنص رأيو الشخص

كتصحيح القوانْب اؼبخالفة ؽبذا النص، أك رفضها، كليس خافيا على أحد بأف النص الدستورم يتصف  الدستورم،
كثر مبلءمة، دبعُب اختيار بالعمومية لذلك ىو قابل لعدة تفسّبات كعلى القاضي الدستورم أف ىبتار التفسّب األ

األقرب إٔب منطق غاية النص، فيما يتعلق حبريات اؼبواطنْب كحقوقهم ، ألف كل حرية تتطلب تطبيقا عقبلنيا ك 
كىذه االحكاـ ال يبكن للقاضي الدستورم التنصل منها عند إعماؿ سلطتو ُب تسّبه للنصوص ،  (8)مدركسا

توفر سلطة تقدرية للقاضي الدستورم، ال يبكن أف ننظر إليها على  الةحٍب ُب حك  ق اؼبساكاة،الدستورية  لتحقي
كمن ،  أخرلأهنا يابتة إذ إهنا زبتلف نسبيا من قاض إٔب آخر، كىبتلف ذلك من دكلة أب دكلة كمن ؾبتمع أب

كد يؤ  بْب عدة دكؿ،ك ُب نفس اؼبوضوع القاضي الدستورم  اتاجتهاداؼبوجود بْب ختبلؼ اإل ةبلحظخبلؿ م
 .(1)التقديرية توسلط ُب اختبلؼ كجود

اؼبصلحة العامة، ك  ككجوب مرعاة بوجود مراكز قانونية زبتلف باختبلؼ مواقع األشخاص، واعَبافلكن 
 ال هبب أف يضللنا عن األنبية القصول ؼببدأ اؼبساكاة حبيث يفَبض بأف جتماعية كالسياسية للمجتمع،الظركؼ اإل

 .(4)"أك القاضي الدستورم يد اؼبشرعقة فارغة دكف فعالية قانونية ال تصدقال ننظر إليو بتسرع كنعتربه ك
ألف تركيبة اجملتمع تفرض كىي أف مبدأ اؼبساكاة ليس مطلقا  ذه االجتهادات،يبكن استنتاجو من كل ىك ما 

اعي جتم، كمرعات الوضع اإلربقيق اؼبصلحة العامةالبحث عن من خبلؿ اختبلؼ مراكز أفراد اجملتمع، ك  ذلك
تقدرية للخركج عن مبدأ الطة ، كل ىذا يبنح للقاضي الدستورم ىامف من السلكالسياسي للمجتمع كالثقاُب
 ةدبعُب أف التمايز ال بد منو ُب تنظيم ىيكل اؼبساكاة الفعلية،قواعد نوعية هتدؼ لتحقيق  دستوريةقرار إب ،ةااؼبساك 
قرارات القاضي ن تفسّبه خارج إطارىا، كمراقبة ضوح أحكاـ النص الدستورم الٍب ال يبكك ، لكن اجملتمع

دؼ إٔب تصويب أم خطأ ااؽبحزاب السياسية، كاأل أىل السياسةالقانوف الدستورم ك  من طرؼ فقهاءالدستورم 

                                                 

(1) Dominique Rousseau,Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien Paris 4eme Edit 

1995,p364,365. 

 

(2) Pierre Pactet,lnstitutions politiques droit constituttionnel, Armand Colin Paris 15eme Edit 1996,p285. 

(3) Dominique Rousseau,La justice constitutionnelle en Europe,Montchrestien Paris 2eme Edit 1996,p138. 

(4) François Luchaire, La protection constitutionnelles des droits et des libertés, Economica Paris 2eme Edit 

1987,p231. 

"Ce qui assez souvent interdit la régle spécifique, ce n’ est pas la similitude de situations mais la similitude d’ 

activité: "une personne morale et une personne physique sont évidement dans des situations forts différentes 

mais elles ont les memes activités, ces derniéres doivent etre soumises à des règles identiques" 
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الدستور،  كبذلك تعد ىذه عن أحكاـ  وأك خركج توايبكن أف يكوف قد ارتكبو ىذا القاضي الدستورم ُب قرار 
 .الٍب ربد من ىامف السلطة التقديرية للقاضي الدستورم الرقابة آلية من آليات

 .ثانيا: موقف القضاء الدستوري المقارن من االخذ بتدابير تمييزية لصالح المرأة
، عند تطرقو إٔب الرقابة على اختبلؼ سألة اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأةالدستورم الفرنسي، ؼب لقد تعرض القاضي   

اؼبراكز، حبيث  هنس من تقييمو ؽبذاعب عاملة، إٔب إسقاط مسألةاؼبرتكز إليها اؼبشرع للتمييز ُب اؼبراكز القانونية الٍب ي
أضحى ينظر من الزاكية اؼبوضوعية للفئة الٍب يتطرؽ إليها القانوف دكف التوقف أماـ مكونات ىذه الفئة رجاال أـ 

مادة ذبيز  38/33/3988( الصادر ُب C.C.82-146Dc، كؽبذا أبطل من خبلؿ ) قراره رقم انساء
من اؼبقاعد للنساء ُب لوائح االنتخابات البلدية كوهنا ترتكز على سبايز مبِب على أساس %85االحتفاظ بنسبة 

 .(3)اعبنس
(للمرشحْب على qota-من الرجاؿ، متضمنا ) كوتا%75أف فرض لوائح انتخابية بأكثر من نسبة  هقرار إمع 

 .(8)أساس اعبنس ىو ـبالف للدستور"
ؼبادة تشريعية يبكن من خبلؽبا إعطاء أفضلية النتخاب اؼبرأة ُب اجملالس  الفرنسي إبطاؿ القاضي الدستورمكيعد 

ٓب يستند إٔب مبدأ عدـ ُب اجملاؿ السياسي، فإنو ُب ذلك البلدية، بعتبارىا خرؽ ؼببدأ اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة 
تعليقات ك  ،شرع من خبلؿ إقراره ىذا القانوفات الٍب ىدؼ إليها اؼبالتمييز بْب الرجل كاؼبرأة، بل استند إٔب الغاي

ُب تلك الفقو الدستورم الفرنسي على ىذا القرار جاءت إهبابية ألف التحليل الواقعي للحياة السياسية ُب فرنسا 
كانت من كراء   كالٍب -أم السلطة السياسية اؼبسيطرة على الربؼباف –كانت تشّب بوضوح إٔب أف غاية اؼبشرع الفَبة  

 .(1)فقط نتخابات التشريعية البلحقةانوف ىي لكسب أصوات النساء ُب اإلىذا الق
األستاذ إيفس ليو إذىب ، من بْب ذلك ما الفقو الفرنسي  شديدة من قبل اتدانتقتعرض ىذا القرار ال كلقد  

عية يعاملها فئات اجتما إٔب أف نتيجة رقابة اجمللس الدستورم غّب سليمة ألف ىناؾ  Yves Madiotماديو
من اؼبناصب ُب  %6معاملة خاصة نظرا للظركؼ الٍب تعانيها، فمثبل حجز اؼبشرع الفرنسي نسبة  القانوف

الوظيفة العامة لصاّب اؼبعوقْب، كفبن تصدكا كذلك لقرار اجمللس الدستورم، نذكر األستاذ دكمينيك ركسو 
Dominique Rousseau ص ربر إجراء يرمي إٔب منع التمثيل اػبالفيقوؿ"... مبدأ اؼبساكاة ي

كبالرجوع إٔب السوابق الدكلية، يبكن القوؿ أف اذباه الفقو الفرنسي مؤسس، ، للمواطنْب من قبل جنس كاحد..."
جتماعية كاؼبدارس سات اػباصة اػبّبية كالدينية كاإلألنو سبق للمحكمة الدائمة للعدؿ الدكٕب أف اعتربت اؼبؤس

 اتعويضاهت فإفاجات اػباصة للمجموعات األقلية، وية األخرل ىي" الٍب تستطيع كحدىا تلبية اغبكاؼبؤسسات الَبب
دبؤسسات الدكلة يوقف اؼبساكاة ُب اؼبعاملة، ما داـ يَبتب عنو حرماف األقلية من مؤسسات مبلئمة، ُب حْب أف 

                                                 

 http://www.conseil- constitutionnel.fr( أنظر موقع اجمللس الدستورم الفرنسي ، C.C.82-146Dcقراره رقم  (1)

(2) Dominique Rousseau, Droit du cotentieux constitutionnel,op.cit ,p291. 

(3) Dominique Rousseau,Droit du contentieux constitutionnel, lbid,p353. 

http://www.conseil-/
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 تحققيبكن أف ت ىا أنور مع اقرا"، "...األغلبية تستمر ُب إهباد تلك اغباجات ُب اؼبؤسسات الٍب أنشأهتا الدكلة 
لفة من أجل الوصوؿ إٔب نتيجة تقيم التوازف بْب كضعيات ـبتلفة، تاؼبعامبلت اؼبخمن خبلؿ اؼبساكاة الواقعية 

 .(3)ضركرية"
أصبح أكثر تركيزا على الطبيعة  حيث ُب اجتهاد القاضي الدستورم الفرنسي تغيّبالفقهية ل رءأدت ىذه اآللقد ك  

قرر أف مبدأ اؼبساكاة يتطلب فقط تشابو اؼبراكز القانونية كعند ربقق سبايز ما بْب  ، كة للمركز القانونيةوعياؼبوض
حيث ظبح بتطبيق أسلوب )الكوتا( النيابية بعد تعديل الدستور سنة تلك اؼبراكز يبكن القبوؿ بتفرقة التعامل، 

ي، كقنن من التمثيل النسائ %50ئمها االنتخابية الذم يلـز دبقتضاه األحزاب السياسية بأف تضمن قوا 3999
 8000 من سنةيونيو  6ُب ،(8) 8000 -491القانوف رقم صدر حيث  ،القانوف ربنظاـ اغبصة باؼبناصفة ع

شحْب من كبل % من اؼبر 50، ك يفرض ىذا القانوف نسبة Loi de Paritéكيدعى بقانوف اؼبناصفة 
 .(1)الئحة بالتناكب من مرشح من كل جنس من اعبنسْب ، على أف تتشكل كلاعبنسْب على البلئحة

ع القاضي الدستورم التصدم ؽبا  يستط ٓب الٍببْب اعبنسْب ك  التمييز ُب اؼبعاملة مثلة الٍب ذبيز بْب األكمن  
مثل كندا" حيث جاءت الفقرة تّب لدكؿ ديبقراطية ُب عدة دسا ك اؼبوجودة كوهنا منبثقة من النص الدستورم، 

يستطيع  ذا ٓب ؽبلكندم صروبة حوؿ جواز التمييز" ك الدستور(ا Charteمن اؼبيثاؽ ) 35ة من اؼبادة الثاني
ا ؽبذا النص الصريح ، ككذلك دن انتسإأم من القوانْب الٍب زبرؽ مبدأ اؼبساكاة أف يبطل القاضي الدستورم الكندم 

احة " على أنو من حق اؼبرأة أف لتنص صر  3988( من الدستور الربازيلي لسنة b-808ما جاء ُب اؼبادة)
طيع ؽبذا ٓب يست -سن التقاعد للرجل –تستفيد من تقاعدىا ُب سن الستْب بدال من سن اػبامسة كالستْب 

قانوف يطبق ُب بنوده ىذا التمييز الذم ىبرؽ مبدأ اؼبساكاة اؼببِب على  ميبطل أ فالقاضي الدستورم الربازيلي أ
ؽ، ما كرد صراحة ُب الدستور اإلسبا٘ب " الٍب تفرض على اؼبشرع اعتماد أساس اعبنس"،كُب ضمن نفس السيا

 .(4)القاصرة"ك أكضاع شرائح اجملتمع اؼبقهورة أنصوص قانونية مبنية على خرؽ مبدأ اؼبساكاة هبدؼ ربسْب 
 
 

                                                 

 .154أعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،ص (1)

(2) LOI n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux Et fonctions electives ;journal officiel de la république française أنظر اؼبوقع               .    
www. conseil- constitutionnel.fr /conseil- Constitutionnel/arabe/e-conseil- constitutionnel/-et-1575- 

 17/06/2013تاريخ التصفح   

 أنظر اؼبوقع   (3)
 http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm 11/05/2013تاريخ التصفح                                                        
      

 .422أمْب عاطف صليبا،نفس اؼبرجع ،ص (4)

http://www.conseil-/
http://www.conseil-/
http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm%20%20تاريخ%20التصفح%2011/05/2013
http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm%20%20تاريخ%20التصفح%2011/05/2013
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ف انتخايب يساكم بْب قانو   ، فتحقيق ذلك مرىوف بوجوداغبقوؽ السياسيةُب مبدأ اؼبساكاة  كفيما ىبص
ُب مساكاة بْب الرجل كاؼبرأة أم فيما يتعلق حبق اؼبرأة بأف تكوف على قدـ اؼبساكاة مع الرجل  و منوبقق ، كماعبميعا

، كاف يقظا حياؿ مضامْب نسيمن ىنا نبلحظ أف القاضي الدستورم الفر ، ؾباؿ الَبشح كُب ؾباؿ التصويت
الغالبية  تور قأ ذمال 38/33/3988( الصادر ُب C.C.82-146Dcقراره رقم ُب  قوانْب االنتخابات،

الديبقراطية التمثيلية ال تستقيم كال تقـو فقط على أساس قانوف انتخايب كاحد  فأنو على يقْب بأ، ذلك اؼبسيطرة
ىذه الشركط بنظر القاضي للجميع باستثناء الذين ال يتمتعوف بالشركط القانونية ) السن، االىلية، اعبنسية(، ألف 

، إال ك تتضمن قوانينو وجد نظاـ ديبقراطي ُب ىذا العآبيغبياة الديبقراطية، كال من بديهيات ا، أصبحت الدستورم
ه الدكلة أك اإلنتخابية اؼبتعاقبة ىذه الشركط الٍب يفهم من ظاىرىا بأهنا تؤمن اؼبساكاة بْب أفراد اجملتمع السياسي ؽبذ

، ما برح يشدد على معايّب سبسكو هبذه الثوابت بالرغم من الفرنسي مالقاضي الدستور  فبأكذلك بلحظ  كي ،تلك
ألهنا " على العمومية كالسرية كاؼبساكاة ـ "، ىذه اؼبعايّب تقو كرم ربقيقها ُب أم قانوف انتخايبأخرل يرل من الضر 

، ألنو ي الدستورم على فرضها على اؼبشرع، حبيث يعمل القاضقيمة دستورية لكل قانوف انتخايب خصائص ذات
 .(3)السلبية يبكن ؽبذا األخّب أف يؤسس لنوع ما من التمييز ُب حق التصويت الذم ىو حق دستورمُب اغبالة 

ركنا أساسيا  اُب القوانْب االنتخابية ليجعل منه السابقةك القاضي الدستورم دببدأ برغم من سبسكلكن  
ف أ، إذ اؼببدأ بصورة مطلقةُب تطبيق ىذا جو صعوبات متعددة اقراطية، قبد أف ىذا القاضي قد ك لتحقيق الديب

، كذلك عندما تكوف غاية اؼبشرع تعزيز مبدأ شرع االلتفاؼ على ىذا اؼببدأاؼبصلحة العامة تفرض أحيانا على اؼب
 8000 -491رقم  حزاب السياسيةف اؼبناصفة على األاؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة من خبلؿ فرضو قانو 

قد  يكوف ،نتخابات كاؼبشاركة السياسية اإلساكاة ُب ؾباؿ قوانْبكؽبذا فإف مبدأ اؼب، 06/06/8000ُب الصادر 
 .(8)للمساكاة القانونيةل القضاء الدستورم اإلطار الضيق ضبفخر ك ى ىو اآلزبط

نتقادات من جانب الدؼ إٔب ربقيق اؼبساكاة الفعلية الٍب هت، ك القضاء الدستورم هود جرغم من مواجهة ب ك
يعد من طرؼ القاضي الدستورم  السعي كبو ربقيق اؼبساكاة الفعلية أف ين إذ اعتربكا من الفقهاء كاؼبفكر كبّب عدد  

ىدما ؼببدأ اؼبساكاة نفسو كحجتهم ُب ذلك أف اؼبساكاة القانونية تتناَب مع تقرير امتيازات لبعض الطبقات أك 
صارخة عبوىر   ذلك ـبالفةالفئات دكف األخرل كأف التشريعات اػباصة تعترب ُب الواقع سبييزا ؽبذه الفئات كُب

مبدأ اؼبساكاة ال يهدؼ إٔب إزالة مظاىر التمييز بْب األفراد، اؼبؤسس على األصل أك اعبنس أك اللغة لكن اؼبساكاة، 
يهدؼ كذلك إٔب ربقيق العدالة للجميع كسبتعهم  أك العقيدة أك اللوف أك غّب ذلك من األسباب فقط، كإمبا

 .(1)ساكاةباغبقوؽ كاغبريات على قدـ اؼب

                                                 

(1) Dominique Rousseau, Droit du cotentieux constitutionnel, op.cit,p286. 

(2) François Luchaire,op.cit,p441. 

 .12الطاىر بن خرؼ اهلل، اؼبرجع السابق، ص (3)
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حيث جاء اؼبرأة، تتمتع هبا الٍب اؼبتساكية اغبقوؽ أيضنا فيما ىبص القضائية الدكلية السوابق كىذا ما جاء ُب
اإلنساف  غبقوؽ األكركبية كاحملكمة األمريكية حقوؽ االنساف كؿبكمة اإلنساف حبقوؽ اؼبعنية للجنة ُب قرارات

 اؼبعاملة ُب اؼبساكاة بشأف مفهـو كحجية تفصيبل األحكاـ أكثر بعض ضوء كعلي التإب: النحو على ملخصة

 غّب قانونية ىي البشر بْب التمييز حاالت كافة أف يعِب ال التمييز كعدـ اؼبساكاة مبدأ إف"...:التمييز كعدـ

 :بشرط قانونية ىي ةشب كمن مشركعة اؼبفاضلة حاالتُب  الدكٕب،  القانوف دبقتضى

 تكوف أف الٍب من اؼبفركضالتفاكت  ألكجو التصدم بغية اإلهبايب العمل مثل مشركعنا غرضنا تتوخى أف

 موضوعيا تربيرىا يبكن ال الٍب اؼبعاملة ُب للمفاضلة اؼبدعاة كاألغراض ،اؼبشركع غرضها إٔب بالنظر معقولة

 حقوؽ قانوف كتتعارض مع قانونية غّب تدابّب ىي يتحقق الذم اؼبشركع الغرض مع تتناسب ال كالتدابّب الٍب

 .(3)..."الدكٕب اإلنساف
نتقاؿ من مفاىيم اؼبساكاة الرظبية الٍب ترتكز على مفهـو التمايل بْب األشخاص الذين يواجهوف ظركفا كبغية اإل

كفبا ال شك فيو أف  ذلك، لشركط الضركرية لتحقيقبد لنا من النظر ُب اال متشاهبة أب تعريف موضوعي للمساكاة
 لذا فبل بد من نقل تركيزنا أب  ،جاؿ غّب كافيةبْب النساء كالر ف نصوص القانو اؼبساكاة ُب 

ُب نصوص  ،ـ التمييز اإلهبايبذلك ظهر مفهـو اغبصة النسائية اؼبرتبطة دبفهو كلتحقيق  اؼبساكاة ُب النتائج"."
ات ذ إجراءازبا الدكؿ أب ضركرة اتفاقيات حقوؽ اإلنساف دعت الدكليةلتزامات ا ىذه ذينفتكل القانوف الدكٕب،

أك اقتصادية  أك إداريةالة ىذه اغبقوؽ، إعبلمية كتتنوع ىذه اإلجراءات لتشمل إجراءات غّب تشريعية لكف، يعيةتشر 
ُب ربديد األطر األساسية لئلجراءات التشريعية أك الغّب تشريعية تفاقيات الدكلية اإلت ، كتتفاك أك يقافية أك غّبىا

ؽ عليها فيها، كخبلصة القوؿ أف الدكؿ األطراؼ ُب اتفاقيات حقو  ؽ اؼبنصوصلطبيعة اغبقو الواجب ازباذىا طبقان 
، كأف تنتهج الدكلية كطنية تتوافق على أكمل كجو فبكن مع التزاماهتا تشريعات صدارإ اإلنساف يتعْب عليها

 .  (8)السياسات كاإلجراءات التشريعية كغّب التشريعية الٍب تكفل التمتع هبده اغبقوؽ
 من قتصادية كرغبةجتماعية كاإلياسية للمرأة ُب تعزيز حقوقها اإلرل، فإف القناعة بدكر اؼبشاركة السمن جهة أخ

اجملتمع الدكٕب ُب تسريع عملية إدماج اؼبرأة ُب العملية السياسية كُب التمثيل النيايب، فرض على اجملتمع الدكٕب 
التدخل كافة أشكاؿ التمييز ضدىا من خبلؿ القضاء على   هبدؼآليات تكفل سبكْب اؼبرأة  البحث عن سبل ك

" كالذم يرتكز على إعطاء النساء بشكل مؤقت نوعا من  Positive Discriminationاإلهبايب" 
الدعم اؼبؤسسي أك القانو٘ب ُب سياؽ اعبهود اعبادة اؼببذكلة لضماف مشاركة منصفة للنساء، كيتجسد ىذا التمييز 

 كسيتم دراسة ذلك بالتفصيل من خبلؿ اؼبطلب التإب: ، (1)غبصص أك )الكوتا (اإلهبايب لصاّب اؼبرأة ُب نظاـ ا
 

                                                 

 .68ىالة سعيد تبسي، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .116إبراىيم علي بدكم الشيخ، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .142يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص (3)
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 المطلب الثاني:
 .نظام الحصص النسائية )الكوتا( كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة 

يبثل نظاـ الكوتا شكبل من أشكاؿ التدخل اإلهبايب ؼبساعدة اؼبرأة على التغلب على العوائق الٍب ربد من    
ُب موضوع 3998كُب دراسة قيمة أعدىا االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب عاـ  (3)ركتها السياسية مقارنة بأقراهنا الرجاؿمشا

النساء كالسلطة كالسياسة، كردت اإلشارة إٔب أف التشريع الداخلي لكافة الدكؿ تقريبا يؤكد على حق اؼبرأة ُب 
ا كانت التوصية بتبِب مفهـو التمييز االهبايب كالذم مؤداه الَبشيح كاالنتخاب، كبدكف أم سبييز عن الرجل، كمن ىن

للتعويض عن التمييز الفعلي الذم  -ضمن غّبىا من اؼبساعدات -أف تعطى النساء نوعا من اؼبساعدة اؼبؤسسية
يعانْب منو، على أف يكوف ذلك بصورة مؤقتة حٌب يتم ربقيق التوازف العادؿ بينهن كبْب الرجاؿ، كفبا ال شك فيو 

قتصادية دبستول تطور اجملتمع ُب بنيتو اإلنتخابية تصويتا كترشيحا مرتبط ؼبرأة ُب العملية اإلأف مدل مشاركة ا
جتماعية كبنياتو السياسية كالثقافية كاألخبلقية، غّب أف حصوؿ اؼبرأة على حقها بالتساكم الكامل مع الرجل كاإل

القَباع ، ال يعِب بالضركرة ربصيل النساء سبثيبل ُب اؽبيئات كفبارستها غبقوقها السياسية، كمشاركات النساء ُب ا
اؼبنتخبة يوازم نسبتهن ُب اجملتمع، كىذا ينطبق على صبيع البلداف كاجملتمعات اؼبتطورة منها كاؼبتخلفة، كيعِب أف 

 . (8)اؼبساكاة القانونية قد ال ربل كل إشكاليات اؼبرأة، أك تلغي التمييز ضدىا
الٍب تبنتها معظم االتفاقيات كاؼبؤسبرات بشأف ضعف اؼبشاركة السياسية للمرأة ىي آلية كاغبلوؿ الدكلية 

، ؟كما ىي مزايا نظاـ الكوتا كىل ينطوم على عيوب ،اغبصة)الكوتا(  فما ىومفهـو نظاـ الكوتا كتطبيقاتو؟
 .؟بو تالٍب أخذ ذبارب الدكؿ بو ما الذم سبيزتك  اغبقوؽ السياسية للمرأة من خبللو؟ ترقيةككيف يبكن 

 الفرع األول:
 مفهوم نظام الكوتا.

 تعريف نظام الكوتا: - أ

كلكن ، الكوتا ليست عربية األصل كٓب نعثر عليو ُب معاجم اللغة العربية،كىي كلمة التينيةالكوتا في اللغة: 
ادؼ ؼبفهـو رجوع إٔب مصطلح اغبصة كجدنا معناىا اللغوم ُب العربية " النصيب " ،ك ىذا اؼبصطلح ىو اؼبر الب

 نفس اغباؿ نسبية، حصة أك نصيب "يعِبquotaاإلقبليزية"  اللغة ُب الكوتا كمفهـوالكوتا إذ أف اؼبعُب كاحد، 

                                                 

تصميم من أجل اؼبساكاة، دكف مكاف ستينا الرسركد، كريتا تافركف، النظم االنتخابية كنظاـ الكوتا "اػبيارات اؼبناسبة كاػبيارات غّب اؼبناسبة"، ترصبة عماد يوسف، مركز  (1)
 .09، ص2007النشر،

 :أنظر اؼبوقع ( 2)

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=626  15/05/2013تاريخ التصفح.       
 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=626
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=626
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" يعِب نصيب أك  quota am qute porth quote(adj)حيث أف مصطلح " الفرنسية اللغة ُب
 .(3)حصة أك نسبة ، قسمة، مقدار

من اؼبقاعد داخل اؽبيئة النيابية لفئة ؿبددة على أساس إقليمي أك تعِب زبصيص عدد ؿبدد  حا:الكوتا اصطال
لغوم أك ديِب أك عرقي أك على أساس اعبنس كما ُب الكوتا النسائية من أجل ربقيق التمثيل األنسب لفئة معينة 

 ةمعين حصص يفرض نظاـ انو على النظاـ ىذا يعرؼ للتعبّب عن مصاغبها كآرائها داخل اجملالس اؼبنتخبة،ك
 ُب اؼبقاعد من ؿبدد عدد زبصيص هبا "التشريعية، فيقصد Quota اجملالس النيابية، أما الكوتا" ُب للمرأة

 يتطلب النظاـ ىذا كتطبيق النيابية، اجملالس ُب للمرأة مقاعد زبصيص بأهنا كما عرفت للنساء، التشريعية اؽبيئات

    .(8)التنظيمية مستوياهتا ُب النساء لوجود مقاعد بتخصيص السياسية إلزاـ األحزاب
 بقوؽبا،  -International IDEAكاالنتخابات  للديبقراطية الدكلية كقدعرفتها اؼبؤسسة  
   (Quota  األحزاب قوائم اؼبرشحْب على من ؿبددة نسبة أك منتخبة، ىيئة ُب اؼبقاعد من عدد حصة) كوتا 

 اغبد انتخاب أك ترشيح لضماف كتستخدـ نساء،ال ، مثلخاصة صباعة ؼبمثلي ـبصصة السياسية، الكيانات أك

 .(1)من النساء األدٗب
 استخدمت بلفظها كمصطلح يدؿ على زبصيص عدد ؿبدد من مقاعد اجملالس البلدية كالربؼبانية تتنافس ذاإ

ة نتخابات لكبل اجمللسْب، كذلك لضماف إيصاؿ اؼبرأة إٔب مواقع التشريع كصناععليها النساء، فقط خبلؿ فَبة اإل
 القرار كإليبات قدراهتا ُب الشأف العاـ.

، أك إلزاـ األحزاب بضم نسبة معينة من بة مئوية ُب الربؼباف أك األحزاببشكل مبسط الكوتا تعِب زبصص نس
كيبثل نظاـ الكوتا شكبلن من أشكاؿ التدخل اإلهبايب ؼبساعدة اؼبرأة على التغلب على ، النساء إٔب قوائم مرشحيها

نيابية ربد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقراهنا الرجاؿ، كما أهنا تعِب زبصيص حٌد أدٗب من اؼبقاعد الالعوائق الٍب 
دارية كالتنفيذية للنساء هبدؼ ربسْب مشاركتها ُب اغبياة أك مقاعد السلطات احمللية، أك مقاعد ُب اؽبيئات اإل

 إزباذ القرار كربٌمل اؼبسؤكلية كُب عملية البناء السياسية، كإدارة شؤكف بلدىا كقضاياىا كنبومها كإشراكها ُب
كالتنمية كالكوتا سبيز إهبايب يهدؼ أب تصحيح اػبلل كإعادة التوازف اؼبفقود ُب اجملتمع، كبشكل مبسط الكوتا تعِب 

قوائم زبصص نسبة مئوية معينة للنساء ُب الربؼباف أك األحزاب ،أك إلزاـ األحزاب بضم نسبة معينة من النساء إٔب 
 .(4)مرشحيها

                                                 

 ية، اؼبرجع السابق.ؿبمد فوزم نوهبي، الكوتا النسائية ُب اجملالس الربؼبان  (1)
 .331بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص (2)
 عن كاالنتخابات، التصميم من أجل اؼبساكاة " النظم االنتخابية ك نظاـ الكوتا: اػبيارات اؼبناسبة ك اػبيارات غّب اؼبناسبة،الصادر للديبقراطية الدكلية اؼبؤسسة منشورات (3)

 .32، ص3112سنة  International IDEA.باتكاالنتخا للديبقراطية الدكلية اؼبؤسسة

 كاإلشكاالت، اؼبرجع السابق. قانوف الكوتا النسوية ُب دكؿ اؼبغرب العريب،نعيمة ظبينة  (4)
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كتعترب الكوتا أحد السبل الكفيلة بتأمْب كصوؿ اؼبرأة للربؼباف، كىو سبييز إهبايب لصاّب اؼبرأة كما نصت عليو 
من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كىذه التدابّب سبكن اؼبرأة من اؼبشاركة ُب  04اؼبادة 

 .(3)تأدية اؼبهاـ على اؼبستويات اؼبختلفةصياغة السياسة العامة للحكومة، ك 
 نشأت نظام الكوتا و تقييم مستوى الحصص:   -ب

 .نشأت نظام الكوتا : 0
لصاّب اؼبرأة تعود   Discrinination positiveاكد الدراسات أف نظاـ الكوتا باعتباره سبييز إهبابياؤ ت

 Affirmativeُب الواليات اؼبتحدة األمريكية باسم ألكؿ مرة  تنظرية التمييز االهبايب الٍب ظهر أصولو األكٔب ل

action أعده نائب الوزير حينها 3965ارس خاصة بعد أف نشرت كزارة العمل األمريكية تقريرا ُب شهر م ،
 the negro family the caseبعنواف عائلة الزنوج من أجل خطة كطنية اؼبعرب عنو بػ: 

national actionزباذ إجراءات إهبابية من قبل اغبكومة هتدؼ اوح أب ضركرة ث أشار التقرير بوض، حي
أب تقليص الفرؽ الشاسع بْب مواطِب الدكلة الواحدة، بعد األحداث العنصرية األليمة الٍب شهدهتا الواليات 

كيد دمج الفئات اؼبختلفة ك انطبلقا فبا ذكر فإف أظهرت العديد من اؼبراسيم لت 3969اؼبتحدة األمريكية سنة 
د ؽبذه لتمييز اإلهبايب جاء أساسا ؼبعاعبة الغنب اغباصل ُب ؾباؿ التمثيل ك الذم مس فئات متنوعة، ككاف البا

نتخابية، لذا برزت اؼبطالبة بتمديد تطبيق ىذا النظاـ على النساء رتباط مباشر بالعملية اإلإالقفزة النوعية أف ترتبط 
 .(8)ُب دكلتهن لتكريس حقهن ُب اؼبشاركة السياسية كصنع القرار

كأطلق مصطلح "التمييز االهبايب" ألكؿ مرة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب عهد الرئيس كندم عاـ 
 اغبقوؽ، مهضومة األقليات لصاّب الفقر على اغبرب من جزءا يبثل كىو ُب برناؾبو جونسوف كتابعو، (1)3963

 بوجو أخص يعاِب أمريكا كُب الغرب ُب نشأ هوف النسائية، كاغبركة أخرل صباعات إٔب كانتقل استخدامو

 .(4)الغريب النظاـ كفق اؼبهمشة بالفئات خاصة ىناؾ اجتماعية مشكلة

كىو عبارة عن سياسة تعويض للجماعات احملركمة، إما من قبل السلطات اغبكومية أك من قبل أصحاب العمل ُب 
 .(5)القطاع اػباص

 
 

                                                 

 .اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأةمن  04انظر اؼبادة  (1)
 56مرأة كموقف التشريعات العربية منو دراسة حالة التمثيل النسائي ُب الربؼباف، اؼبرجع السابق ،صعمار بوضياؼ ، نظاـ الكوتا كالية لَبقية اغبقوؽ السياسية لل (2)

 .48ىنا صوُب عبد اغبي، مرجع السابق، ص (3)

 .331بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص  (4)

 وقع  ضياء عبد اهلل عبود اعبابر، نظاـ الكوتا النسائية ُب ؾبلس النواب العراقي: أنظر اؼب (5)
http://fcdrs.com/magazem/407.html .                                          2013/ 15/05تاريخ التصفح،     

 

http://fcdrs.com/magazem/407.html
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 تقييم مستوى الحصص :-3

نسائية ىو عبارة عن إعطاء دعم مؤسسي للنساء بشكل مؤقت لضماف مشاركة منصفة للنساء، نظاـ اغبصة ال
 .(3)نظرا للظركؼ السيئة للمرأة ُب أغلب الدكؿ

بطريقة إلزامية ُب أغلب اغباالت، أم بأسلوب غّب ديبقراطي وبد من حرية  –الكوتا  –كيفرض ىذا النظاـ 
طة دبوجب ىذا النظاـ إٔب زبصيص عدد معْب من مقاعد اجملالس النيابية الناخب ُب اختيار فبثليو، إذ تعتمد السل

 .(8)لفئات معينة حٌب ال يتم حرماهنا من طرؼ األغلبية ُب التمثيل النيايب
 كللعمل هبذا األسلوب ىناؾ اعتبارات عديدة هبب األخذ هبا منها:
 تمثيل ُب اجملالس اؼبنتخبة.اعتبار العدالة كوف أنو ليس من العدؿ أف وبـر نصف اجملتمع من ال

 اعتبار سبثيل اؼبصاّب من خبلؿ التوفيق بْب مصاّب النساء كاؼبصاّب األخرل.

 .(1)اعتبار القيمة الرمزية فبل ينوب عنهن آخركف ُب الدفاع عن مصاغبهن
واع الكوتا زبتلف آلية عمل نظاـ الكوتا من دكلة إٔب أخرل، إال أنو يبكن حصر أمباط أك أن أنواع الكوتا : -ج

 أك مبط الكوتا اغبزبية. ك اغبصة اإلرادية إٔب شكلْب انقسم بدكرىت ٍبال اغبصة اإللزامية النسائية ُب
كىو النمط الذم شاع استخدامو ُب الكثّب من الدكؿ النامية من أجل ذباكز اؼبعوقات الٍب ربوؿ  الكوتا اإللزامية:

اسية كمواقع صنع القرار السياسي، كىو يعِب زبصيص حصة معينة عمليا دكف كصوؿ اؼبرأة إٔب سدة اؼبسؤكلية السي
لكوتا الدستورية(، أك للنساء من ؾبموع مقاعد اجمللس بطريقة إلزامية ،أم دبقتضى أحكاـ الدستور كتعرؼ بػ ) ا

دكلة نتخايب كتعرؼ بػ ) الكوتا التشريعية( الذم ينص على زبصيص عدد من اؼبقاعد زبتلف نسبتها من القانوف اإل
 نتخابية ُب الربؼباف كاألحزاب كاغبكومة.اؼبرأة ُب اجملالس كاللجاف اإل ألخرل لتمثيل

كاغبصة الدستورية فقائمة على الدستور، كىو القانوف األعلى ُب الدكلة  كىذه اغبصة  الكوتا الدستورية :-0
يكوف ىناؾ نسبة ؿبددة  إلزامية لكل األحزاب كللحكومة، حيث ينص الدستور ُب بعض مواده علي ضركرة أف

ف علي األحزاب السياسية االلتزاـ هبذه أنتخابات احمللية من النساء ك رشحْب النتخابات الربؼباف أك اإلم اؼبئمن قوا
  .(4)فالنسبة كمن ىبالف ذلك ال يقبل منو أم قائمة ؼبرشحيو إضافة إٔب عقوبات أخرل وبددىا القانو 

عن طريق تعديل  3999ذا النوع  من الكوتا الدستورية: فرنسا عاـ كاألمثلة من دكؿ العآب الٍب تطبق ى
 .3996مكرر من دستور 13،كجنوب أفريقيا، كاعبزائر عن طريق اؼبادة 3993دستورم ، األرجنتْب عاـ 

                                                 

 .162يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق، ص( 1)
 .49ىنا صوُب عبد اغبي، اؼبرجع السابق، ص(2)
 .145، 144اؼبرجع السابق، ص يوسف بن يزة،(3)
 إيباف بيربس، اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب الوطن العريب، انظر اؼبوقع:  (4)

 www.adew.org/ar/documentations/research 15/10/2013. تارٌخ التصفح                             .  
 

http://www.adew.org/ar/documentations/research.%20تاريخ%20التصفح%2015/10/2013
http://www.adew.org/ar/documentations/research.%20تاريخ%20التصفح%2015/10/2013


                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

144 

الكوتا القانونية ىي الٍب ينص عليها قانوف االنتخابات أك قانوف األحزاب، الكوتا التشريعية ) القانونية(:  -3
دا ، حيث ىبصص للمرأة عددا ؿبد(3)تند ىذه القوانْب أب نصوص تشريعية تلـز االحزاب السياسية بتطبيقهاكتس

 .(8)أف ربوم القوائم اغبزبية ُب االنتخابات على عدد ؿبدد من النساءب من اؼبقاعد النيابية كتطالب

ة للحد األدٗب من اؼبرشحْب كىي تعِب كذلك أف يفرض القانوف ىذا النوع من اغبصة على األحزاب بالنسب
، كُب حالة رفض االحزاب االلتزاـ (1)اؼبنتمْب لفئة معينة فئة النساء كالٍب هبب أف تشملها قوائم اؼبرشحْب اغبزبية

هبا فهي تعد ـبالفة للقانوف ، كتسلط عليها عقوبات مثل أستبعاد بعض اؼبَبشحْب، كقد تصل إٔب حد استبعاد 
) الكوتا( ُب  ، ككمثاؿ على ىذا النوع من اغبصص القانونية ىوتفعيل نظاـ اغبصص(4)اغبزب نفسو كرفض قوائمو

ك تأخذ الكوتا  ،(5)8038جانفي  38الصادر بتاريخ  01-38اعبزائر من خبلؿ القانوف العضوم رقم 
 االنتخابات أحد الشكلْب التاليْب  ْبناو تبياف ذلك ُب ق بعداإللزامية 

إرادهتن إف ٓب يكن  دـ السماح للنساء بالَبشح عن أم مقعد نيايب ىبَبنو دبحض: كتقضي بعالكوتا المغلقة -أ
نفس اغبصة اؼبخصصة ؽبا كليس متاحا ؽبا  من ضمن اؼبقاعد اؼبخصصة ؽبن ضمن الكوتا، كهبذا تضمن اؼبرأة

 حصد مقاعد أخرل.

 ؼبقاعدكفيها تعطى اغبرية للمرأة ُب االختيار بْب أف تَبشح عن االكوتا المفتوحة:  -ب

الشكل يوفر للمرأة  اؼبخصصة ؽبا ضمن الكوتا أك أف تَبشح عن باقي اؼبقاعد جنبا إٔب جنب مع الرجاؿ، كىذا
 اؼبشَبكة بْب اعبنسْب. إمكانية اغبصوؿ على مقاعد إضافية ُب حاؿ فوزىا ببعض اؼبقاعد

ًب إلزاـ األحزاب بأف حيث ًب إجراء تعديل دستورم دبوجبو  3999كقد طبق ىذا األسلوب ُب فرنسا سنة 
 % من التمثيل النسائي. 50تتضمن قوائمها االنتخابية 

يطبق ىذا النمط ُب أغلب الدكؿ اؼبتقدمة : أك)كوتا األحزاب السياسية(  الكوتا االختياريةالحصة اإلرادية:-
ما بينها عن طريق العريقة ُب ديبقراطيتها، كالٍب تتواجد هبا أحزاب قوية قادرة على تداكؿ السلطة داخلها كفي

كىي الٍب يتم تبنيها طوعا من قبل أالحزاب االنتخابات، فاألحزاب تشكل جزءا ىاما من أنظمتها السياسية،
السياسية، لضماف ترشيح عدد ؿبدد أك نسبة ؿبددة من النساء ُب قوائم اغبزب، كىي طوعية  نابعة من إيباف ىذا 

                                                 

، 2011عدد خاص، أفريل  عصاـ بن الشيخ، " سبكْب اؼبرأة اؼبغاربية ُب ظل النظم االنتخابية اؼبعتمدة، الفرص كالقيود"، دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، (1)
 .274ص

 الصادر ُب م اؼبتحدة للبحوث كالتدريب ُب ؾباؿ النهوض باؼبرأة كمركز اؼبرأة العربية للتدريب كالبحوث،عهد الدكٕب لؤلمؼبا ،كالسياسة ُب تونس االجتماعيتقرير حوؿ النوع  (2)
 .5،ص2009

(3) Andrew Reynolds , and anothers,Electral System Design, International Institute for Democracy and 
Electopal Assistance, Sweeden, 2007 ,p222 . 

 .274صاـ بن الشيخ، نفس اؼبرجع،ص ع (4)

، الصادرة بتاريخ 10،وبدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبريدة الرظبية العدد 6106يناير  06، اؼبٌؤرخ ُب 12-06القانوف العضوم رقم  (5)
 .6106يناير  04
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، كلقد أقرت بعض (3)زب مرتبطة بأنظمة أك تشريعات ؿبددةاغبزب بنظاـ الكوتا كال تكوف مبادرة ىذا اغب
األحزاب كالربؼبانات كاغبكومات حصة اؼبرأة ُب التمثيل اغبزيب كالنيايب كفق مباذج عملية ـبتلفة برزت على النحو 

 التإب:
زامية على صعيد نتخابية، الكوتا اغبزبية اإلل، كالكوتا الطوعية ُب القوائم اإلالكوتا الطوعية ُب ىياكل اغبزب 

 . (1)، كال ينتج عن ـبالفة الكوتا الطوعية أية عقوبة قانونية(8)القوائم االنتخابية، كالكوتا التحفيزية
، كُب البداية طبقت ىذه األحزاب زاب الٍب طبقت الكوتا بشكل ملحوظلقد ارتفع التمثيل النسائي ُب األح

يدية ُب اغبزب، ٍب تقدـ التطبيق تدرهبيا غبصص النساء على نظاـ اغبصة ُب اؼبناصب الداخلية أم اؼبناصب التنف
زب ىي أف يقـو اغبزب طوعية ُب ىياكل اغبالالقوائم اغبزبية لبلنتخابات ، كىذه أقول كأكثر تأيّبا. كالكوتا 

لنص ُب أنظمتو الداخلية علي ضركرة زبصيص نسبة ؿبددة ُب االنتخابات الداخلية لشغل اؼبواقع السياسي با
نتخابية كىي الٍب  يلتـز هبا اغبزب طواعية باعتماد ما الكوتا الطوعية ُب القوائم اإلأ ،ادية ُب اغبزب من النساءالقي
نتخابية لصاّب النساء إٔب جانب مرشحْب آخرين من الرجاؿ ،كىي أف ينص ة معينة من اؼبناصب ُب قوائمو اإلنسب

لربؼبانية ا الٍب يَبشح فيها ُب االنتخاباتينة من اؼبقاعد اغبزب  ُب أنظمتو الداخلية علي ضركرة زبصيص نسبة مع
 .(4)ُب االنتخاباتزاب السياسية بوضع كوتا للنساء أك احمللية يتم تبنيها طوعيا من قبل األح

نتخابية ىي عبارة عن تدبّب تدخلي من طرؼ الدكلة يقضي ة اإللزامية على صعيد القوائم اإلأما الكوتا اغبزبي 
اب السياسية اعتماد كوتا معينة للنساء كيتؤب اؼبشرع النص صراحة على األخذ هبذا النمط من الكوتا بإلزاـ األحز 

بلدا  80ا ىو حاصل ُب بلدا ُب العآب( أك ُب القوانْب االنتخابية ) كم 38إما ُب الدستور )كما ىو حاصل ُب 
الكوقبرس الوطِب اإلفريقي ُب جنوب  ،إلرادية أخذة بالكوتا اغبزبية اكأمثلة التجارب الدكلية الٍب ،على األقل(

ـ ، 3980أفريقيا، كجبهة التحرير دبوزمبيق، ك كذلك ُب أؼبانيا حيث عمل حزب اػبضر بالكوتا ُب العاـ 
ـ ،أما ُب السويد فطبقتها 3996ـ كاغبزب الديبقراطي اؼبسيحي ُب 3988كاالشَباكيْب الديبقراطيْب ُب 

، اؼبملكة اؼبتحدة) بريطانيا ( 3994، الدامبارؾ عاـ 3991النركيج ُب عاـ ـ، 3991حزاب بداية من سنةاأل
 .(5)3991عاـ

 
 

                                                 

 .274عصاـ بن الشيخ، اؼبرجع السابق،ص  (1)

." من بْب التحفيزات منح الدكلة مبالغ مالية لؤلحزاب لتمويل ضبلتها االنتخابية، كتأخذ فرنسا بنظاـ الكوتا على أف ال يقل عدد 147اؼبرجع السابق،ص  يوسف بن يزة، (2)
فيزية معاكسة يعتمد فيها على منح ، أما ُب العآب العريب فيتبع طريقة رب2000اؼبَبشحات عن نصف عدد اؼبرشحْب مع كجوب ترتيبهم بالتناكب بْب اعبنسْب كىذا عاـ 

 من اؼبقاعد ُب اعبمعية الوطنية ُب موريطانيا". %20مكافآت مالية لؤلحزاب الٍب تتمكن من إقباح اؼبزيد من النساء، فبا أدل إٔب حصوؿ النساء على 
 .274عصاـ بن الشيخ، نفس اؼبرجع،ص  (3)

 .54ىنا صوُب عبد اغبي، اؼبرجع سابق، ص (4)

 .147بن يزة، نفس اؼبرجع،ص يوسف  (5)
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 الفرع الثاني:
 تطبيقات الكوتا.

ىناؾ عدة أشكاؿ مطبقة من نظاـ الكوتا منها الكوتا اؼبغلقة، كىي الٍب ال وبق للنساء الَبشيح خارجها، أما 
بْب نظاـ الكوتا اؼبخصصة للنساء أك خارجها، كما يوجد كوتا  الكوتا اؼبفتوحة، فيمكن للمرشحات االختيار ما

اغبد األدٗب كىي الٍب يبكن دبوجبها أف يزيد عدد النساء الفائزات ُب االنتخابات عن اغبد اؼبقرر، أما كوتا اغبد 
صة األعلى فهي تعِب فوز العدد احملدد للكوتا من صاحبات أعلى األصوات بْب اؼبرشحات، كبالتإب تبقى اغب

يابتة، كعلى ضوء التجارب النسائية ُب الدكؿ األخرل يكوف األفضل كوتا اغبد األدٗب اؼبفتوح، كالٍب يبكن أف 
 .(3)تبعا لظركؼ كل دكلة %10ك %30تَباكح النسبة ما بْب 

 ية.كيبكن تطبيق نظاـ الكوتا أيناء عملية الَبشيح، كما يبكن تطبيقو على النتائج النهائية للعملية االنتخاب
هتدؼ الكوتا اؼبطبقة  أيناء عملية الَبشيح إٔب تسهيل كضع النساء ُب  الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشح:-أ

مواقع اسَباتيجية ضمن اؼبرشحْب على لوائح اغبزب أك ضماف ترشيحهم ُب دكائر ؿبددة دبا يضمن ؽبن فرص 
نظاـ الكوتا بتنوع كيفية تطبيقو هبدؼ كضع قواعد ، كتتنوع أحكاـ (8)متساكية لئلنتخاهبن ُب اؽبيئات اؼبنتخبة

كحد أدٗب للنساء على القائمة دكف قواعد كاضحة حوؿ ترتيبهن على   % 10ترشيح مشجعة)مثبل ربديد 
القائمة(، ما قد نتج عنو ُب النظم االنتخابية الٍب تستخدـ القائمة كضعهن ُب ذيل القائمة حيث تتضاءؿ فرصهن 

ىذه اغبالة تستفيد النساء من ميزة الَبتيب التبادٕب مع الرجاؿ، بتبادؿ أماكنهن ُب القائمة ، كُب (1)ُب االنتخاب
 مع الرجاؿ، لكن بوضع سقف لَبشح النساء مثبل)كالثلث ُب النصف األكؿ من القائمة(.

مشرعة  كما يبكن أف تكوف الكوتا اؼبطبقة أيناء عملية الَبشيح طوعية تتبناىا األحزاب السياسية، كقد تكوف
رظبيان عرب القانوف كما ُب قانوف االنتخاب أك الدستور مثبلن، كيتبلءـ نظاـ الكوتا مع نظاـ التمثيل النسيب، الذم 
يتطلب استخداـ دكائر تعددية، عن طريق تقدٙب أم حزب قوائمو لدكائر تعددية، كيصوت الناخبوف على ىذه 

اغبصة الٍب حصل عليها من أصوات الناخبْب الفائزين القوائم، كوبصل كل حزب على عدد من اؼبقاعد تقارب 
 .(4)باحَباـ ترتيبهم ُب القائمة

أك عددا  10تضمن الكوتا الٍب تستهدؼ النتائج كجود نسبة ؿبددة مثبل  :الكوتا التي تستهدف النتائج-ب
م أك دكائر مقعد ( من اؼبقاعد ـبصصة حصرا للنساء ، كيبكن اعتبار كجود قوائ 300من  80ؿبددا ) مثبل 

انتخابية نسائية كأحد أشكاؿ الكوتا الٍب تستهدؼ النتائج يفَبض ىذا الشكل اقتصار الَبشيح ُب ىكذا دكائر 
أك مستويات انتخابية على اؼبرأة، كيبكن أيضا اعتبار نظاـ أفضل اػباسرين كشكل آخر ؽبذا النوع من الكوتا، إذ 

                                                 

 .09سابق، صالرجع اؼبستينا الرسركد ، كريتا تافركف،  (1)
 .275عصاـ بن الشيخ، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .9رجع  ، صنفس ؼب( ستينا الرسركد ، كريتا تافركف، 3)
 .275عصاـ بن الشيخ، اؼبرجع السابق،ص  (4)
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وات، كدبا ال يتجاكز العدد اؼبخصص للكوتا، كفائزات بغض يبكن اعتبار اؼبرشحات اغباصبلت على أعلى األص
الدستور، أك  على ذلك ضمن هبب أف ينص، كما أنو الٍب وبصل عليها اؼبرشحوف الرجاؿالنظر عن األصوات 

نتخاب، أك قانوف األحزاب السياسية، أك أم قانوف آخر صراحة على أم شكل من أشكاؿ الكوتا الٍب قانوف اإل
ج، كذلك هبدؼ ضماف تطبيقها كضماف حصوؿ النساء على ىذه اؼبقاعد دكف منازعة اؼبرشحْب تستهدؼ النتائ

، باإلضافة إٔب ىذه اآلليات اؼبطبقة ُب العمليات االنتخابية، يبكن تعيْب النساء ُب ةاآلخرين كاألحزاب السياسي
خارج إطار العملية االنتخابية، فإنو مثبل بقرار من السلطات التنفيذية كألف ذلك يقع  -اؽبيئات التشريعية مباشرة

 .(3)سيتم ذباكز ذلك عند ربليل العبلقة بْب النظم االنتخابية كنظاـ الكوتا
كؿ التإب الذم يوضح أف سلطة تطبيق الكوتا يبكن أف دكيبكن توضيح كيفية تطبيق نظاـ الكوتا من خبلؿ اعب

حزاب ، كتفرض ىذه الكوتا أما على وتا اختيارية لؤلتفرض عن طريق القانوف) الدستور،التشريع( ، أك عن طريق ك
 ، (8)، كيوضح اعبوؿ التإب ذلكالتالية ةطريقالحات أك اؼبنتخابات بمستول اؼبرش

 ستػػػػػػول علػػػػػى سلطة التطبيق
 اؼبنتخبات اؼبرشحات الساعيات للَبشح 

 مقاعد ـبصصة كوتا لنسبة اؼبرشحات اليوجد القانوف
 مقاعد ـبصصة كوتا لنسبة اؼبرشحات كوتا للساعيات ُب للَبشح اختيارية للحزب

 ؾبلة ؾبلس االمة ملف اؼبرأة ُب الربؼباف. :المصدر

 الفرع الثالث:
 موقف الفقو من نظام الكوتا

هبايب، أك اغبماية اػباصة للمرأة من النقاط اػببلفية، ألهنا ترتبط ُب جوىرىا الواقع أف تبِب فكرة التمييز اإل
خل اجملالس اؼبنتخبة، لكنها ُب أهنا تعِب سبثيل اؼبرأة داُب اجملتمع، كتثار كذلك  خبصوص  ر إٔب اؼبرأة ك دكرىابالنظ

حزاب السياسية لفكرة زبصيص نسبة معينة للمرأة ُب األمر مثارة بشكل أكسع  بسبب مدل قبوؿ األ حقيقة
، كبالتإب، فإف السؤاؿ الذم يطرح خبصوص (1)نتخابية، كُب أيناء انتظاـ العملية االاهتاىياكلها كُب قوائم ترشيح

يهمشها، أـ يزيد ُب االىتماـ بقضاياىا كوبسن من ل يعزؿ مثل ىذا اإلجراء اؼبرأة ك فكرة تبِب نظاـ الكوتا، ىو: ى
 كضعها؟

انقسم الفقو بصدد نظاـ اغبصص النسائية إٔب اذباىْب األكؿ يؤيد ىذا النظاـ )أكال( كالثا٘ب كلقد  
 رض)يانيا(، كلكل فريق حججو كأسانيده الٍب تدعم كجهة النظر الٍب يتبناىا.يعا

                                                 

 .10ق ،صسابالرجع اؼب( ستينا الرسركد ، كريتا تافركف، 1)
 .36،ص2012فيفرم  -، جانفي50ؾبلة ؾبلس االمة، اؼبلف" اؼبرأة ُب الربؼباف"، العدد اؼبصدر:  (2)

 .198،ص2005كت، صبيل مطر، كاخركف، األداء الربؼبا٘ب للمرأة العربية دراسة حاالت مصر كسوريا كتونس، الطبعة األكٔب، مركز دراسات الوحدة العربية، بّب  (3)
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 أوال:الرأي المؤيد. 
ؼبناقشة تفاصيل القضايا النوعية، بإزالة ىناؾ رأم يعترب أف تبِب نظاـ الكوتا داخل اجملالس اؼبنتخبة يوفر كقت أكرب 

ذلك يعترب من باب التزاـ بإعماؿ االتفاقية الدكلية فضبل على أف ـبتلف أشكاؿ عدـ اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة، 
كالٍب تعترب   ، ئيةلكوتا النسالنظاـ االعآب تصاعدا ُب تأييده  شهد،ك لقد (3)ؼبنع كل اشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة

اف أمرا كمدخل لتذليل العقبات أماـ التمثيل النيايب للمرأة كلو لفَبة زمنية ؿبدكدة، حٌب يصبح كجود اؼبرأة ُب الربؼب
 .(8)كاقعا يتقبلو اجملتمع

يرل بعض فقهاء القانوف الدستورم الذين يؤيدكف مبدأ الكوتا أهنا كسيلة من كسائل سبكْب اؼبرأة ُب اغبصوؿ على 
لك نظران عدد معْب من اؼبقاعد ُب السلطة التشريعية أكرب من العدد الذم يبكن أف ربصل عليو بدكف الكوتا، كذ

األكضاع اؼبعيشية عامة كاؼبرأة على كجو اػبصوص، كقوة العادات كالتقاليد اؼبناكئة غبرية  وءر كسلتفشي األمية كالفق
 .اؼبرأة كمساكاهتا بالرجل ُب ـبتلف اجملاالت

لتجاكز ـبتلف اغبواجز  فاالذباه األكؿ يعزز مواقفو دبجموعة من اؼبرتكزات كاؼبربرات؛ فهو يرل فيها كسيلة 
جتماعية، كمدخل لبلنتقاؿ من الصيغة قتصادية كاإلاإل ه ربسْب أكضاع النساء كاػبفي، باذباكاؼبعيقات العلِب منها 

ملموس كإلنعاش اؼبشاركة السياسية بشكل عاـ، كذباكز ضعف التمثيلية السياسية  النظرية لتكافؤ الفرص إٔب كاقع 
الرجل، بل تعويضا للمرأة  ضد    الذباه سبييزاُب الربؼباف كاجملالس احمللية بشكل خاص، كال يعتربىا ركاد ىذا ا للمرأة 

انعداـ حضورىا ُب صنع االسياسيات العامة بشكل  عن التمييز السياسي الذم يطاؽبا، كالذم هبسده ضعف أك 
 (1)عاـ

كيعمل نظاـ اغبصص على إزالة اغبواجز بْب الرجاؿ كالنساء، كإف تطبيقو ال يؤدم إٔب التمييز بينهما بل يبنح 
زء من حقوقها، كيستخدـ ىذا األسلوب بغرض دفع اؼبرأة كتشجيعها على الولوج ؼبصادر القرار كاؼبسانبة اؼبرأة ج

 .(4)السياسية
كفبا ىبفف من اؼبساس دببدأ اؼبساكاة لدل اإلخذ بأسلوب زبصيص اؼبقاعد الربؼبانية، أنو يبكن تطبيق ذلك 

 Positiveسلوب يعد من قبيل التمييز اإلهبايب فهذا األإجراء مؤقت،  أنوأم  بصورة مرحلية أك انتقالية،

discrimination  فهو نوع من اؼبساعدة اؼبؤسسية للنساء تستهدؼ التعجيل باؼبساكاة الفعلية، كمن أجل

                                                 

 .199كاخركف، اؼبرجع السابق،ص  صبيل مطر، (1)

 أنظر اؼبوقع،  (2)
http://archive.electionsjo.com/Esubject/DefaultSub.asp?seid=183                              15/05/2013تاريخ التصفح  

 الواقع  كاإلشكاالت ، أنظر قانوف الكوتا النسوية ُب دكؿ اؼبغرب العريب،ينة نعيمة ظب (3)
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212      20/05/2013تاريخ التصفح                                                        

 .38يوسف بن يزة، مرجع السابق، ص (4)

http://archive.electionsjo.com/Esubject/DefaultSub.asp?seid=183
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212
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التغليب على اؼبعوقات الواقعية الٌب ربوؿ دكف التمثيل اؼبتكافئ للمرأة ُب اغبياة السياسية، ك ُب ىذا السياؽ فإف 
 . (3)التخصيص ىوإجراء مؤقت سيتم طبقا للمعايّب الدكلية غبماية حقوؽ اإلنساف إقرار أسلوب

على كافة مستوياهتا،  فيما يركز آخركف على مبدأ العدالة الذم وبتم سبثيل نصف اجملتمع ُب اجملالس النيابية 
ا للقيمة الٍب يبكن أف مصاّب متباينة، كاعتبار  كمنطق سبثيل اؼبصاّب، ماداـ النظاـ السياسي يضم صباعات ذات 

ك دبا أف اؼبقومات الثقافية كالسياسية ُب عدد من البلداف  حقوؽ اؼبرأة، يضفيها ىذا التمثيل دبا يضمن صيانة 
خبلؿ مدخل اؼبمارسة الديبوقراطية اؼببنية على تكافؤ الفرص  النامية ال تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من  

كاجملاالت،  رجل، فبا تظل معو العديد من الفعاليات النسائية الكفأة ُب ـبتلف اؼبيادين ال كالتبارم بصفة مباشرة مع 
كلذلك تظل اؼبرأة حباجة إٔب ربفيز  اغبيوية لبلداهنا، مبعدة كمقصية من اؼبسانبة ُب صنع القرار كالتأيّب ُب القرارات 

كربقيق اؼبساكاة  يل العقبات أماـ مشاركتها،السياسية كتذل كدعم قانو٘ب استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة 
 .(8)بالبراطها ُب تنافس مبِب على الكفاءة إٔب جانب الرجل مستقببل الواقعية، للمرأة  يسمح 
 ثانيا:الرأي المعارض.

كخببلؼ سابقيهم يرل اؼبعارضوف للكوتا ،أف نظاـ الكوتا يبثل إخبلال جسيما دببدأ اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب 
غّب ديبوقراطي" يبنح النساء حقوقا اعتمادا على  مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو دبوجب ىذا الرأم "تدبّب  كيتناقض

فا ُب حقها، كيعرب عن زبوفو من أف يؤير اعتماد ىذه التقنية حؾبىناؾ من يعتربه  اعتبار النوع ال الكفاءة، بل إف 
اؼبستقبل، فاؼبنطق القانو٘ب  تعزيز مشاركتها السياسية ُب على نضاؿ اؼبرأة باذباه التحسْب اعبذرم ألحواؽبا ك  سلبا 

، ألف كصوؿ اؼبرأة للمجالس باالنتخابيقتضي ترؾ األمر ألفراد الشعب ىبتاركف من اؼبرشحْب من يركنو جديرا 
، كىذا ما يؤكده (1)اؼبنتخبة هبب أف يكوف من خبلؽبا خوضها االنتخابات التنافسية ُب إطار اؼبساكاة مع الرجل

رأم آخر حيث يعترب ذلك من باب اغبماية اؼبفرطة للمرأة ال تفقدىا مناعتها فحسب، لكنو كذلك وبوؿ بينها 
، لذلك كجب أف تعمل كل القطاعات على الوصوؿ لتحقيق مبدأ كبْب التفاعل مع اجملتمع الذم تعيف فيو
  .(4)اؼبساكاة الفعلية، بعيد عن تبِب مبدأ اؼبفاضلة

ا ؼببدأ اغبرية الذم ىذه الكوتا النسائية تنقض كذلك حق اجملتمع ُب اختيار من يبثلو، فتبع كإضافة ؼبا سبق فإف
على أف لكل فرد اغبق ُب إدارة شؤكف ببلده العامة، فيجب أف  83عبلف العاؼبي ينص ُب اؼبادة ينادم بو اإل

أف هندر حق اجملتمع كحريتو من أجل  يكوف اجملتمع حرا ُب اختيار من يبثلو ُب اجملالس اؼبنتخبة، كليس من اؼبفَبض
 .أف ندفع اؼبرأة للمشاركة ُب اغبياة السياسية، فحق اجملتمع أكٔب بالرعاية كاالحَباـ من حق أحد شرائحو

                                                 

 .281ؿبمد أضبد عبد النعيم،اؼبرجع السابق،ص (1)

 كاإلشكاالت ، اؼبرجع السابق. قانوف الكوتا النسوية ُب دكؿ اؼبغرب العريب،نعيمة ظبينة  (2)

 ، أنظر اؼبوقع:رضمركز ابن خلدكف للدراسات اإلمبائية، الكوتا النسائية بْب اؼبؤيد كاؼبعا (3)
 http://fcdrs.com/magazem/407.html                                          2013 -05-20تاريخ التصفح  

 .199صبيل مطر، كاخركف، اؼبرجع السابق،ص  (4)

http://fcdrs.com/magazem/407.html%20تاريخ%20التصفح%2020-05-%202013%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013
http://fcdrs.com/magazem/407.html%20تاريخ%20التصفح%2020-05-%202013%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013
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فظ على اؼبصلحة العامة، الٍب تقضى باختيار األفضل كاألصلح للمجتمع اكما يرل معارضوا ىذا النظاـ أنو ال وب
، فمن مبادئ الديبقراطية، حرية االختيار، كنظاـ للوفو، بغض النظر عن اعبنس كاكاألقدر على ربقيق مصلحت

، كسيجرب دائرة من الدكائر االنتخابية على اختيار امرأة بلختيارللآلخرين ؾباال الكوتا سيفرض اؼبرأة فرضا كال يَبؾ 
 .(3)ىدرا غبرية االختيار كالديبوقراطية  ، كُب ذلكها ُب الربؼبافسبثل

عدىا انْب تسإٔب قواجها ارأة، كذلك بتكريس فكرة احتيفيها انتقاص كاضح لقدرات اؼب نظاـ الكوتابِب ف تإ 
الناخبْب  من حيث أنو يفرض على ك  ،وىرىايفقد العملية الديبقراطية ج اجملالس النيابية،لعضوية  على الوصوؿ

ابات مسبقا كلو بشكل جزئي على مستول معرفة نتائج االنتخينتج عنو  كماقا االختيار بْب مرشحات فقط،  مسب
اؼبمارسة الديبوقراطية الٍب تقتضي خوض اؼبنافسة بناء على برامج ككفاءات ال على  يفرغ كىو  سبثيلية النساء، 

، بل تنتقص ىذه ليةالدك  لٍب أقرهتا اؼبواييقأف الكوتا الربقق اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ا،كما ابّب مؤقتةقرارات كتد 
التنفيذية ُب حْب تشكل  كالوظائف الس اؼبنتخبةتحديد عدد معْب من اؼبقاعد ُب اجملكاة بْب الرجاؿ كالنساء باؼبسا

، كعليو فإف داخل اجملالس اؼبنتخبةد عدد غّب ؿبدب اؼبشاركة ك التمثيلفإف من حقها  اؼبرأة نصف اجملتمع كعليو
رجل ليست ُب الكوتا، كإمبا يكمن أساس سبكْب اؼبرأة أنصار كجهة النظر ىذه يركف أف ربقيق مساكاة اؼبرأة بال

 .ياكمساكاهتا بالرجل ُب الَبكيز على حل اؼبشاكل اؼبعقدة إقتصاديا كإجتماعيا كيقافيا كسياس
ففي الواليات اؼبتحدة  خاطر كتنقلب ضد اؼبستفيدين منهايبكن أف تؤدم قاعدة اغبصص إٔب بعض اؼب

ة االجتماعية، صدر قانوف يبنح لطبلب السود حصصا لدخوؿ اعبامعات، األمريكية، بغرض مكافحة البلمساكا
، فيبدك أف السود مستفيدكف من ىذا بيض أهنممات أحسن بسبب كترتب عن ذلك إبعاد طلبة ذكم عبل

رقهم، فيحكم على اإلجراء، لكنهم قد يتعرضوف فيما بعد لنتائج سلبية نظرا لكوف بعضهم قد قبلوا فقط بسبب ع
ُب ؾبموعهم بأهنم أقل كفاءة من غّبىم، فكل طبيب أك ؿبامي أسود، يشكك فيو أنو ٓب شهادات الىذه  ذكم 

 Morange Jeanؿ األستاذ جاف مورنج ؤ ب لوف بشرتو، من ىذا اؼبنطلق تساوبصل على شهادتو إال بسب
ى حساب عنصر قائبل" أال يبكن أف وبصل ذلك للنساء أيضا؟"، حيث يبكن أف يكوف ىذا التمثيل السياسي عل
ظاـ اغبصص، قد الكفاءة كاعبدارة، الشيء الذم ال ىبدـ مصلحة النساء كاإلدارة معا، كالنساء اؼبستفيدات من ن

حتقار كعقدة النقص، مع نسهن، فبا يولد لديهن نوعا من اإلىن للمناصب، كاف بسبب جأينظر إليهن أف تبو 
 .(8)ساسية الٍب يقـو عليها أم نظاـاختبلؿ عنصر الكفاءة كاعبدارة اؼبعتربين الركيزة األ

 
  

                                                 

 كاإلشكاالت، اؼبرجع السابق. قانوف الكوتا النسوية ُب دكؿ اؼبغرب العريب،نعيمة ظبينة  (1)

 .164مية كالقانوف الدكٕب،ص أعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبل (2)
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 المطلب الثالث:
 التجارب الدولية والعربية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهيئات المنتخبة.

بعد التأكد من خبلؿ اؼبطلب االكؿ من ىذا اؼببحث، من أف االجراءات االهبابية الٍب دعت ؽبا جل اؼبنظمات 
ليمية لصاّب اؼبرأة، أهنا التعترب خرؽ ؼببدأ اؼبساكاة اؼبنصوص عليو ُب الدستور، كاالتفاقيات، كاؼبؤسبرات الدكلية كاالق

إمبا ىي آلية دكلية مؤقتة كحديثة، هتدؼ ُب االساس لتحقيق اؼبساكاة الفعلية بْب الرجل كاؼبرأة، ُب كل اجملاالت، 
فة مفهـو نظاـ الكوتا ك أنواعها، كىذا بقرار الفقو القانو٘ب الدكٕب ككذلك القضاء الدستورم اؼبقارف، كبعد معر 

ء على اؼبستوء االفريقي أك العريب مع االدكلية كاالقليمية سو ؽ لبعض النماذج كالتجارب طر هتا، كجب التاكتطبيق
االشارة أف ىذا التجارب تعترب فبيزة خاصة التجربة الركاندية، لذلك سوؼ يتم التطرؽ ُب  )الفرع أاالكؿ( 

 الفرع الثا٘ب(  التجارب العربية.  التجارب الدكلية ،أما ) 

 الفرع أوال:
 التجارب الدولية.

تعترب ركاندا  كاندية ُب السياسة، ىو موضوع الساعة ُب العآب ، حيثر ال ف مشاركة اؼبرأةإ :يةواندالر تجربةال -0
كاندا ياسية ُب ر اغبياة الس تأكؿ بلد ُب العآب يتفوؽ فيو عدد النساء ُب الربؼباف على عدد الرجاؿ، لقد سبيز 

الٍب أكدت حبياة ما  3994نتهاكات اؼبكثفة غبقوؽ االنساف، ككاف أبرزىا اإلبادة اعبماعية لسنة بلبالتعسفية كب
 اإطار  8008أب سنة  3995مرحلة بعد اإلبادة أم من سنة يقل عن مليوف شخص، كقد كضع ُب  ال

، 3995من توصيات اؼبؤسبر العاؼبي حوؿ اؼبرأة لسنة  تأسيسيا حفز اؼبشاركة السياسية للمرأة، ككانت االنطبلقة
، كيعد األداة 3996أما اإلطار التأسيسي فكاف عن طريق منتدل النساء الربؼبانيات الركانديات الذم أنشأ سنة 

 8001كىو صدكر دستور سنة انية، كنتج عن ذلك أىم إقباز، االستشارية الٍب تسهل إدماج اؼبرأة ُب اؼبهاـ الربؼب
لذم جاء ُب ديباجتو "... يعيد الشعب الركاندم التأكيد على ارتباطو دببادئ حقوؽ الشخص البشرم، كما ، ا

النساء..." ك نص على اؼبساكاة بْب الرجاؿ كالنساء،  هًب سردىا سيما ُب اتفاقية إزالة صبيع أشكاؿ التمييز ذبا
أحكاـ قانونية  تعدأ، كلقد 04/9جب اؼبادة من اؼبناصب ُب ىيئات ازباذ القرار، دبو  %10كمنح اؼبرأة نسبة 

قانوف اؼبؤسسات العمومية من خبلؿ نصو على كجوب أف تكوف على مستول اجملالس اإلدارية لذلك منها  اتدعيمن 
 . (3)من اؼبناصب على األقل تشغلها النساء %10نسبة 
نائبا  80الربؼباف اؼبكوف من  امرأة إٔب 45عن كصوؿ  8008كلقد أسفرت االنتخابات الربؼبانية ُب سبتمرب  

% ليكوف بذلك أكؿ ؾبلس نيايب ربكمو أغلبية نسائية ُب العآب، كلقد بلغت النسبة اغبالية  58.85أم بنسبة 
من اؼبقاعد  %10للمبدأ الدستورم الداعي لتبِب نظاـ الكوتا عن طريق زبصيص  ا، كذلك تكريس 56%

                                                 

لدكٕب النساء العربيات مداخلة موكنتبابا مارم نائبة رئيس ؾبلس الشيوخ بالربؼباف الركندم ، التجربة الركاندية" تطور اجملاؿ القانو٘ب كاالجتماعي"، منتدل ا  (1)
 .170،ص2009، مارس 22عددالسياسيات...ربليل الواقع... كاستشراؼ آفاؽ اؼبستقبل" ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، ال
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بل عن تشجيع األحزاب على ترشيح النساء ُب اؼبراتب األكٔب للنساء كحد أدٗب لتمثيلهم ُب الربؼباف، فض
 .(3)لقوائمها

الذم يلـز  3999لقد ًب تطبيق أسلوب الكوتا النيابية ُب فرنسا بعد تعديل الدستور سنة تجربة الفرنسية:ال-3
ا ىي الدكلة من التمثيل النسائي، كتعترب فرنس %50دبقتضاه األحزاب السياسية بأف تضمن قوائمها االنتخابية 

يونيو من العاـ  6ُب  -491الوحيدة الٍب فرضت نظاـ اغبصة باؼبناصفة عرب القانوف حيث أصدرت القانوف رقم 
شحْب من % من اؼبر 50، ىذا القانوف يفرض نسبة Loi de Paritéـ ك يدعى بقانوف اؼبناصفة 8000

شح من كل جنس من اعبنسْب، كإذا ما ، على أف تتشكل كل الئحة بالتناكب من مر كبل اعبنسْب على البلئحة
، حسب ىذا أما ُب االنتخابات التشريعية .نقض اغبزب تلك األحكاـ سقطت قوائمو كسحبت من االنتخابات

القانوف تعاقب األحزاب السياسية الٍب ال تلتـز باؼبناصفة ُب مرشحيها بتقليل نسبتها من اؼبساعدات اؼبالية 
فاغبزب الذم لديو نسب  %8اكز الفرؽ بْب نسبٍب النساء كالرجاؿ عن اغبكومية عند االنتخابات إذا ذب

إناث  %45ذكور ال يعاقب، كلكن اغبزب الذم لديو على سبيل اؼبثاؿ نسب  %53إناث ك 49%
ذكور يعاقب ماليا، ىذا كعلى صعيد االنتخابات احمللية ال تقبل قوائم األحزاب الٍب ال تلتـز بنسب  %55ك

نسمة،  1500سرم القانوف على االنتخابات البلدية الٍب يزيد عدد سكاهنا على الكوتا اؼبخصصة، كي
كانتخابات احملافظات كؾبلس الشيوخ كاالنتخابات التشريعية كانتخابات الربؼباف األكركيب كاالنتخابات اػباصة 

، أم التمثيل النسيب، حٍب تعتمد مبدأ االقَباع باللوائدبجلس النواب ُب كورسيكا، كبالنسبة عبميع االنتخابات ال
ـ، كعلى الرغم من عدـ القدرة على اغبكم على نتائجو، إال إف نسبة عدد 8003كقد طبق القانوف ُب مارس 

 .(8)%47.5% إٔب  88النساء زادت ُب اجملالس البلدية ُب اؼبدف من 
نظاـ زبصيص مقاعد أما بالنسبة لاالنتخابية:  ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيالتجربة األلمانية -2

للمرأة ُب الربؼباف األؼبا٘ب فقد طبق بشكل غّب رظبي أك مقنن، فقد تبنت األحزاب السياسية ىذا النظاـ كفقا 
لتقدير كل حزب، كبالرغم من أف نظاـ زبصيص مقاعد للمرأة غّب مقنن على مستول الربؼباف دبجلسيو سواء 

رير اإلحصائية تشّب إٔب زيادة نسبة سبثيل اؼبرأة ُب اؽبياكل االنتحابية االربادم أك اإلقليمي) الواليات( إال أف التقا
كُب الربؼباف االربادم، ككاف حزب اػبضر أكؿ األحزاب الذم تبُب نظاـ زبصيص مقاعد للمرأة، حيث خصص 

، كتبُب % من اؼبناصب القيادية داخل اغبزب للمرأة، كقد اتبع حزب االشَباكية الديبقراطية نفس النسبة50نسبة 

                                                 

 .157يوسف بن يزة،اؼبرجع السابق،ص (1)

 التمثيل السياسي للمرأة ُب فرنسا ،أنظر اؼبوقع (2)
  http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm                                     11/05/2013تاريخ التصفح      

 ؼبعرفة اؼبزيد عن اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب فرنسا أنظر
،Sylvie Pionchon,Grégory Derville , Les femmes et la polititque, Presses Universitaires de Grenoble, 
 La Documentation française 2004. 

 

http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm
http://iraqintikhabat.com/public/namathig/nmathig.htm
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%، أما اغبزب اؼبسيحي الديبقراطي فقد بدأ ُب زبصيص مقاعد للمرأة 40اغبزب االشَباكي الديبقراطي نسبة 
 .(3)بشكل تدرهبي، حيث ىبصص حاليا يلث اؼبناصب القيادية داخل اغبزب للمرأة

قق مزيدا من اؼبشاركة الفاعلية وب -تتبُب نظاما انتخابيا جيدا -ك الَبكية كفقا ؼبا أشرنا إليو -فالتجربة األؼبانية -
للمرأة، حيث أف االسَبشاد دبا ىو متبع ُب النظاـ االنتخايب األؼبا٘ب باعبمع بْب نظاـ االنتخاب بالقائمة كنظاـ 
االنتخاب الفردل ُب ضوء تعديل قانوف األحزاب بإعطاء حصة للمرأة إٔب قوائم األحزاب مع تقرير حوافز 

 .(8)اغبزب كعدد النساء فيولؤلحزاب ترتبط بعدد أعضاء 
اما ذبربة جنوب افريقيا فقد  :المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهي تجربة جنوب أفريقيا-2

اعتمدت  احملكمة الدستورية مع مفوضية مساكاة النوع كىي مؤسسة غّب قضائية باألساس على نص القسم 
لقانوف كاغبماية القانونية اؼبتساكية عبميع اؼبواطنْب.كلذلك فقد التاسع من الدستور كالذل ربط بْب اؼبساكاة اماـ ا

قامت احملكمة الدستورية عبنوب افريقيا بدكر مفصلى للتفريق بْب نوعْب من التمييز اعتربت احدنبا سبييزا ضارا 
ر اف الدستور ٓب كبالتأب منعتو َب كل االحواؿ كنظرت أب الثاٗب باعتباره سبييزا مرغوبا فيو كلذلك شجعتو باعتبا

يهدؼ أب ربريبو.النوع االكؿ ىو التمييز الذل يكرس الستبعاد اك تقييد اك حرماف ال ؾبموعات بعينها من 
حقوقها.اما الثاٗب كىو التمييز االهباىب فهو الذل هتدؼ تدابّبه الهناء حاالت التمييز التارىبى كالتعجيل 

 .(1)ساكاةاؼبب
دعم ت الديبقراطيات اغبديثة الٍب خطت عدة خطوات إهبابية ُب ؾباؿ كتعد جنوب أفريقيا من الدكؿ ذا

النموذج الذم حقق قباحا ملحوظا ُب الوقت الراىن،  الك هبب التعرؼ على ىذذاؼبشاركة السياسية للمرأة، ل
ُب ايناء  3994ك 3998ففي مطلع التسعينيات اضطلعت الكيانات النسوية بدكر بارز ُب ما بْب عامي 

كيدىا على انبية ايبلء احتياجات كرغبات النساء ألك بتذللدستور اعبديد عبنوب افريقيا، ك ت التحضّبية الَبتيبا
 Women Nationalاالىتماـ الكاُب ُب ايناء اعداد كييقة اغبقوؽ ُب الدستور اعبديد ،كقد ًب تكوين

Coalition ((WNC ختبلفات االينية ولوجية كااليكالذم كاف يشمل نساء من ـبتلف االذباىات األيد
 8ٍب شاركت فيها كالعرقية كالذم كاف لو ايرا ملحوظا ُب عملية اعداد الدستور كبعد عامْب من اغبملة القومية ال

 كييقة تعرب عن كل أماؿ كأحبلـ النساء ُب جنوب افريقيا ىذه الوييقة عرفت باسم WNC تلمليوف امراة عد

Charter for Women's Effective Equality.  التفاؼ النساء من ـبتلف االحزاب
خلق كعيا لدل قيادات بعض االحزاب السياسية بانبية ايبلء قضايا النوع كاؼبساكاة النوعية انبية فبا ما  السياسية

                                                 

 ، نظر اؼبوقع زبصيص مقاعد للمرأة (التجربة األؼبانية ُب1)
Woman Quota In Germany, http// www.db-decision.de .                               25/10/2013تاريخ التصفح         

 .281ؿبمد أضبد عبد النعيم،اؼبرجع السابق،ص . (2)

 مرأة ُب جنوب أفريقيا، أنظر اؼبوقع:اؼبشاركة السياسية لل(3)
http: //www.panapress.com/pana-17-lang3-index-html, : تاريخ التصفح   61-15-6102 . 

 

http://www.db-decision.de/
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ح نساء خلق حالة التفاؼ تاـ حولو ليس من اجل تضمْب قضايا النوع ُب براؾبهم اغبزبية بل امتدت لتشمل ترشي
  . (3) ، ىذا اؼبيثاؽ اصبح االساس الذم بنيت عليو سياسة النوع للدكلة اعبديدةانيةُب االنتخابات الربؼب

من خبلؿ ذبمع النساء  تالتنظيمات النسوية قد اقَبح كمن اإلقبازات الرئيسية للنساء ُب جنوب أفريقيا أف
نْب كفعبل قبحن حيث ًب على الدكلة انشاء عدة مؤسسات للمتابعة كالرقابة على ربويل اؼبواد الدستورية أب قوا

  an Office on the Status of Women انشاء مكتب أكضاع النساء، كعبنة اؼبساكأة النوعية
 Commission for GenderEquality  ٓب تكتف النساء بالعمل الرظبي على مستول القوانْب

 ـبتلف النساء حوؿ قضاياكالتحوؿ الديبقراطي فقط بل امتد نشاطهن للتواصل كربريك قضايا عامة، كالتفاؼ 
ب ادت حركة النساء ىذه أب انتباه االحزا يدكلوجية، االينية، العرقية، كقدزبصهن بغض النظر عن خبلفاهتن اإل

حزاب تتضمنو ُب اجندهتا الرئيسية، كمن خبلؿ مكتب اكضاع غلب األأضحت أالسياسية النبية قضايا النوع ك 
ة الوطنية العامة، الٍب تتوجو كبو يماج النوع ضمن األىداؼ السياسالنساء ُب اغبكومة سبت صياغة سياسة اد

الدراسات اؼبساكاة التامة بْب النوعْب، كتكوين ىيئة ؼبراقبة كمتابعة كتنفيذ التشريعات كالقوانْب كاجراء البحوث ك 
نوف ككلفت هبذا ىيئة سباب الٍب ربوؿ دكف سبتع النساء باؼبساكاة التامة الٍب كفلها القاللتعرؼ على اؼبوانع كاأل

 Joint Monitoring Committee on the Life and Status of"تسمى

Women "(8). 
 الفرع الثاني:

 التجارب العربية.
يبكن تقسيم الدكؿ العربية ُب إتاحتها الفرصة للمرأة ُب اجملاؿ السياسي إٔب صنفْب: األكؿ ىبص الدكؿ الٍب 

غبق ُب التصويت كالَبشح مثل: تونس كاؼبغرب كاعبزائر كلبناف كسوريا تعَبؼ باغبقوؽ السياسية كخاصة منها ا
 . (1)كالعراؽ كاليمن ...إْب، أما الصنف الثا٘ب فيشمل الدكؿ الٍب ال تعَبؼ باغبقوؽ السياسية للمرأة مثل السعودية

 المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيالتجربة المصرية -0
اؼبصرية من يبلية مستويات، ؾبلس الشعب، حيث صدر قرار من رئاسة اعبمهورية يبكن اغبديث عن التجربة 

بأف تقسم صبهورية مصر العربية إٔب مائة كست كسبعْب دائرة انتخابية، كاف  3979لعاـ  83بالقانوف رقم 
، ينتخب عن كل دائرة انتخابية لعضوية ؾبلس الشعب اينْب يكوف أحدنبا على األقل من العماؿ كالفبلحْب
 كذلك باستثناء يبليْب دائرة ينتخب عن كل منها يبلية أعضاء يكوف أحدىم على األقل من النساء كعبلكة على

للمرأة  الصادر دبوجب قرار رئاسي على زبصيص يبليْب مقعدا على األقل 3979لعاـ  83ذلك فقد ظبح القانوف رقم  
الرجاؿ على صبيع اؼبقاعد األخرل مع عدـ  كيسمح كذلك  للمرأة أف تتنافسن مع ُب ؾبلس الشعب اؼبصرم،

                                                 

 اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب جنوب أفريقيا، اؼبرجع السابق. (1)

 نفس اؼبرجع. (2)

 .20، ص2004عهد العريب غبقوؽ اإلنساف، تونس، اؼب، دليل اؼبشاركة السياسية للنساء العربيات، منشورات حفيظة شقّب (3)
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السماح للرجاؿ بالتنافس على اؼبقاعد اؼبخصصة للنساء، كذلك باإلضافة إٔب حق رئيس اعبمهورية ُب تعيْب عشرة 
أعضاء جمللس الشعب بينهم سيدتاف على األقل كنتيجة لذلك زادت نسبة سبثيل النساء ُب الربؼبانات اؼبختلفة، 

بتعديل قانوف االنتخابات ليلغي االنتخابات الفردية باألغلبية اؼبطلقة كوبل ؿبلها االنتخابات كأيضا صدر قانوف 
كلكن احملكمة الدستورية  بالقائمة النسبية، كنص على أف تتضمن كل قائمة ُب الدكائر اؼببينة عضوا من النساء،

اؼبرأة قد دخلت الربؼباف اؼبصرم سنة  ككانت ،(3)بإلغاء،ىذا القانوف لعدـ دستوريتو 3986العليا قضت ُب عاـ 
كقد كافق ؾبلس  اؼبصرية ألكؿ مرة حقوقها السياسية كاملة. منح اؼبرأة 3956بعد أف أقر دستور  3957

على عرض مشركع قانوف تعديل قانوف ؾبلس الشعب كاؼبعركؼ باسم "كوتا  8009الشعب اؼبصرم ُب جواف 
مقعدا اعتبارا من االنتخابات اؼبقبلة، كلكن عورض مشركع  64رأة إٔب اؼبرأة" كالذم يسمح بزيادة عدد مقاعد اؼب

نائبا من أحزاب التجمع كالوفد كاإلخواف كاؼبستقلْب، حبجة عدـ الدستورية  96القانوف بشدة من طرؼ 
أك  كاإلخبلؿ باؼبواطنة كتكافؤ الفرص كاؼبساكاة، كالتناقض مع الدستور الذم ٓب يفرؽ بْب اؼبواطنْب بسبب اعبنس

 .(8)اللوف أك األصل أك الدين
تبنت العديد من اؼبؤسسات النسائية المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيتجربة األردن -8

كمنظمات اجملتمع اؼبد٘ب اؼبعنية بقضايا الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف كاألحزاب السياسية مذكرة مطالب تضمنت ما 
 يلي:

، باعتماد" النظاـ اؼبختلط" الذم هبمع بْب نظاـ الدكائر الفردية 3995النتخايب لعاـ إعادة النظر ُب القانوف ا -
 كالتمثيل النسيب، كزيادة عدد مقاعد اجمللس التشريعي)الربؼباف(.

ازباذ تدابّب مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء بتخصيص حصة من اؼبقاعد ُب اجمللس ) كوتا مفتوحة( حد  -
اه اؼبساكاة ، حيث يتيح ىذا اإلجراء ؾبااٍل للتنافس بْب النساء على اؼبقاعد اؼبخصصة %، كخطوة باذب80أدٗب 

 ربت شركط اجتماعية كاقتصادية متكافئة نسبيٍا.
حث األحزاب كالقول السياسية اؼبشاركة ُب االنتخابات على أف تتضمن قائمة مرشحيها نسبة ال تقل عن  -

كة اؼبرأة ُب مواقع متقدمة ُب القوائم، كقد أكصت عبنة الكوتا % من النساء، على أساس أف تضمن مشار 10
( مقاعد للنساء ُب ؾبلس النواب، كُب ضوء ذلك، أقدمت اغبكومة على تعديل قانوف 8النسائية بتخصيص )

( مقاعد كحد أدٗب لتتنافس عليها النساء، إٔب 6لتخصيص ) 8001( لسنة 33االنتخاب بقانوف معدؿ رقم )
 .(1)اؼبنافسة على اؼبقاعد األخرلجانب اغبق ُب 

 

                                                 

، منشورات اجمللس األعلى للمرأة بلقيس أبو اصبع بلقيس، كاخركف ، زبصيص مقاعد للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، التجارب الدكلية كالعربية ُب تطبيق نظاـ اغبصص ) الكوتا((1)
 . 15،ص 2004ك اللجنة الوطنية للمرأة، اليمن، 

 .151ف ين يزة، اؼبرجع السابق،ص يوس (2)

 .103ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق،ص  (3)
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 المنتخبة:ئات في تخصيص مقاعد للمرأة في الهيتجربة المغرب  -2
السياسية، إال أف اؼبرأة ٓب تنجح ُب بلوغ  رغم أف الدستور اؼبغريب ينص على اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ُب اغبقوؽ

يعتربالنصف األكؿ من عقد التسعينيات بداية و بدخوؿ نائبتْب، الربؼباف سول ُب السبعينيات من القرف اؼباضي
سارم اؼبفعوؿ،  3996ؼبغريب لسنة ، لكن نظاـ الكوتا ُب اؼبغرب ٓب ينص عليو الدستور ا(3)التحسن النوعي
اؼبساكاة، كنفس الشىء بالنسبة للقوانْب التنظيمية ُب اؼبغرب، فالقانوف التنظيمي رقم  أعلى مبد كاكتفى بالنص

 89-08ك رقم  06-08دبجلس النواب اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب القانو٘ب التنظيميْب رقم اؼبتعلق  97-13
عضوا  185نص ُب اؼبادة األكٔب منو:" يتألف ؾبلس النواب من  8008يوليو  1كالذم صدر األمر بتنفيذه ُب 

الدكائر لى صعيد عضوع895(  ينتخبوف08كطبقا )للمادة  عاـ عن طريق االقَباع بالبلئحة:ينتخبوف باالقَباع ال
عضوا ينتخبوف على الصعيد الوطِب، أما قانوف األحزاب فلم ينص كذلك على زبصيص   10، كاالنتخابية احملدية

منو بالنص على كجوب أف ينص النظاـ األساسي للحزب على نسبة  ،(8)( 88كوتا للنساء، كاكتفت )اؼبادة
مقعد على الصعيد الوطِب للنساء ُب  10نسبة  أما زبصيص اغبزب، ركتهم ُب أجهزةاللنساء كالشباب، كمش

، حيث ًب إقرار مبدأ (1)كطنية لفائدة النساءرة حزبية، عن طريق زبصيص لوائح عن مباد ةالربؼباف فهو عبار 
مقعد على الصعيد الوطِب  10% أم 30اغبصة)الكوتا( بتخصيص عدد معْب ُب الربؼباف للنساء، كىي نسبة 

 مع كفالة حق النساء ُب اؼبنافسة خارج القوائم الوطنية. واعض 185من ؾبموع الربؼباف 
، حيث أف دبقاعد خارج الكوتا ُب القوائم احمللية( طبس نساء 8008كقد فازت ُب االنتخابات السابقة) أيلوؿ  

-1) دائرة انتخابية دبعدؿ 98النظاـ االنتخايب ُب اؼبغرب يقـو على أساس التمثيل النسيب كًب تقسيم الببلد إٔب 
أما ُب %،  3088سيدة أم ما نسبتو  15( مقاعد لكل دائرة. كهبذا أصبح عدد النساء ُب الربؼباف اؼبغريب 4

، مسجلة بذلك 185امرأة من ؾبموع  14فقد فازت  8007االنتخابات التشريعية الٍب جرت ُب جواف 
 .(4)تراجعا طفيفا مقارنة مع االنتخابات التشريعية السابقة

 

                                                 

 .154يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق، (1)

ر الصاد 01-06-18" هبب على اغبزب أف ينص ُب نظامو األساسي على نسبة النساء كالشباب الواجب إشراكهم ُب األجهزة اؼبسّبة للحزب" ظهّب شريف 22اؼبادة  (2)
 ،أنظر اؼبوقع:5397اؼبتعلق باألحزاب السياسية جريدة رظبية رقم  06-04، تنفيذ القانوف 2006فرباير  14ُب 

 www.droitsplus.net .    17/06/2013تاريخ التصفح    
 .67دراسة حالة التمثيل النسائي ُب الربؼباف، اؼبرجع السابق،ص-ك موقف التشريعات العربية منونظاـ الكوتا كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة  عمار بوضياؼ،(3)

 .154يوسف بن يزة، نفس اؼبرجع، (4)

http://www.droitsplus.net/
http://www.droitsplus.net/
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األول: خالصة الفصل  
سبثل النساء ُب معظم الدكؿ أكثر من نصف العدد اإلصبإب للناخبْب، كؽبذا السبب يعترب البعض بأف اغبق ُب 

ها للتحرر كلتحقيق اؼبساكاة بينهن كبْب الرجاؿ ُب ـبتلف اجملاالت، ستعملتبارة عن كسيلة بيد النساء التصويت ع
تمع ة ُب اغبياة العامة، كمن شبة القياـ بدكرىا كفرد من أفراد اجملللمرأة فرصة للمشارك بالنسبة االنتخابات كتعترب

 االىتماـ كأصبح اجملتمع ُب الفاعلة العناصر أىم من أصبحت دكف سبييز، فاؼبرأة اؼبواطنة يتمتع بكل حقوؽ

 تقارير البشرية، ككل اؼبوارد أك كالقول االجتماعي البناء ناحية ، مناجملتمعات ُب كل أكلوية بقضاياىا يأخذ

للدكلة كصنع القرار  العامة اغبياة ُب اؼبرأة مشاركة أف على ذبمع أشكاؽبا بكل التنمية اإلنسانية كالتحديث كالتغيّب
 اجملتمع. لتقدـ كاألسرع األقبع السبيل ىو خصوصا، كاغبياة السياسية عموما

كحقها ُب اؼبشاركة السياسية خاصة حبماية حقوؽ اؼبرأة عامة،  كإقليميةاتفاقيات دكلية صدرت عدت كلقد 
صنع القرار، كلها على ضركرة منح النساء اغبق ُب اؼبشاركة ُب تسيّب الشؤكف العامة ك   تخاصة، ك الٍب أكد

 اتفاقية اغبقوؽ السياسية للمرأة، العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، ات ُباالتفاقي خاصة منهاك 
جبميع جوانب ىذه االتفاقيات كاؼبنظمات  اإلحاطة تاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كقد سبكأخّبا اتفاقية القضاء على أشك

ن بينها اغبقوؽ ملية حقوؽ اؼبرأة كمعؾبمل نصوصها الٍب تناكلت  إٔبتطرؽ الغبقوؽ اإلنساف ب كاإلقليميةالدكلية 
كالٍب ة حبقوؽ اؼبرأة، اػباص يميةكاإلقلالَبكيز على دراسة االتفاقيات كاؼبنظمات كاؼبؤسبرات الدكلية  معالسياسية، 

، كتعترب ىذه اآلليات دبثابة األرضية الٍب غبماية حقوقهاالتشريعية الدكلية ك  لياتاآلتبِب العديد من  إٔبدعت 
 ،، كتتمثل ىذه اآلليات ُب  مراقبة اللجاف الدكلية اؼبعنية بوضعية اؼبرأةالدكؿ غبماية حقوؽ اؼبرأة انطلقت منها كافة

 ،اذباه ىذه التعهدات اللتزاماهتاتنفيذ ىذه الدكؿ  لم مديقدٙب التقرير من طرؼ الدكؿ ك متابعة كتقيعن طريق ت
 ،قليميةاإلالٍب تصدر عن تلك اللجاف، ك اؼبنظمات الدكلية ك  األفبيةرير اككذلك التوصيات كاؼببلحظات كالتق

 .اؼبؤسبرات الدكلية، كل ىذا هبدؼ تكريس ضباية حقوؽ اؼبرأةك 
، الٍب تعمل على تنفيذ كل تلك كاإلجراءاتتبِب العديد من التدابّب  إٔبنتج عن ىذه اعبهود الدعوة  كلقد

 السياسية كىي سبتع اؼبرأة بكل حقوقها ،اؼبرجوة األىداؼرير موضع التنفيذ للوصوؿ لتحقيق االتوصيات كالتق
العمل على ربقيق  إٔب" كىي آلية دكلية  هتدؼ كنتج عن ذلك ظهور "التدابّب االهبابية ،كاؼبساكاة الكاملة كالفعلية

دكؿ على كضعها موضع التنفيذ بتعديل دساتّبىا أك قوانينها  ةلصاّب اؼبرأة، كالٍب عملت عداؼبساكاة الفعلية 
 الداخلية.

، ف التطبيق العملي ؼببدأ اؼبساكاة يَبتب عنو مشاكل ىامة كونو ال يسعى إٔب ربديد ماىية اؼبساكاة حبد ذاهتاكإ
، تأسيسا على ذلك نرل أف اؼبفهـو التقليدم ؼببدأ اؼبساكاة، بل إٔب كجوبية اؼبعاملة اؼبتساكية لكل ما ىو متساكو 

هيات الثوابت ياعبنس...(، يعترب من بد الذم يتمحور شكليا حوؿ عدـ التمييز) اؼببِب على العرؽ أك الدين أك
ربديد  جديدة ُب  إسَباتيجيةم، حبيث سعى من خبلؿ كاؼبسلمات الدستورية، كالٍب زبطاىا القاضي الدستور 



                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل األول:ـــلفصا

 

158 

مل مع مبدأ أنو ٓب يتعا حبيثبيق مبدأ اؼبساكاة الفعلية، ، بغية الوصوؿ من الناحية العملية إٔب تطسار اجتهادمم
بل تطرؽ إليو من خبلؿ العبلقة الٍب تربطو بغّبه من اؼببادئ ذات القيمة الدستورية، اؼبساكاة بشكل مستقل،

 كؿ من خبلؽبا ربقيق عدـ التمايز ما بْب اؼبواطنْب، حٌبال إٔب ربقيق أعلى درجة من درجات اؼبساكاة وبليتوص
الفقو الدستورم الدكٕب ىذا االذباه،  دكلو كاف ذلك من خبلؿ تبِب تدابّب  تفضيلية لبعض الفئات، كلقد سان

ُب اجملاؿ  النسائيةكريس اغبصة تة دكلية لنظاـ ) الكوتا (  الذم يعترب آلي إٔبكبعد ذلك ًب التطرؽ بدراسة 
 .هبذا النظاـ تالٍب أخذاؼبتميزة الدكلية  التطرؽ لبعض التجارب، مع هتااالسياسي، من خبلؿ مفهومها كتطبيق

 التالية: من خبلؿ ماًب عرضو ُب ىذا الفصل ًب التوصل إٔب النتيجة
كلها   كد الٍب سبت دراستها تؤ  نسافإلغبقوؽ ا يةالدكل ، كاؼبنظماتتفاقياتإلعبلنات كالعهود كااإلنصوص أف 

كجود دليل على تلك اؼبكانة الك الٍب ربتلها حقوؽ اؼبرأة السياسية ُب نصوص القانوف الدكٕب،  مةاؽبعلى اؼبكانة ا
مع اؼبرأة،  اػباصة حبقوؽ قليمية، كعقد العديد من االتفاقيات الدكلية كاالقليمية، كاألالعديد من اؼبنظمات األفبية

ـ نصوص القانوف الدكٕب الدكؿ ااغبقوؽ السياسية، كالز اؼبرأة دبا فيها  ايالبحث قضخاصة مؤسبرات الدكلية عقد 
  عمل على سبكْب اؼبرأة من اؼبشاركة السياسية.الب

، فهناؾ العديد ال عبلقة لو بالتطور االقتصادم ك التكنولوجي للدكلة ف ضعف سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةإ
احتلت مراتب متأخرة حبسب تقارير ارباد الربؼباف الدكلية، كتقرير التنمية البشرية، رغم تفوقها من الدكؿ 

، مة ُب التمثيل النسوم ُب اجملالس اؼبنتخبةاالقتصادم، كعكس ذلك احتلت الكثّب من الدكؿ النامية مراتب متقد
 اكبة ك متشابكة. َب يرتبط بعدة عوامل م ،ف اؼبشاركة السياسية اؼبرأةأف ضع ك

، كالتدابّب اؼبفتاح الرئيسي للوصوؿ إٔب الديبقراطية اغبقيقية ككفالة اغبرياتىي  الفعلية اؼبساكاة كأف ربقيق
ىذا من ناحية  تصحيح لؤلكضاع الٍب نتجت عن األخذ باؼبساكاة القانونية البحتة لسنوات طويلة االهبابية ىي 

الفعلية أف اجملتمع الذم تنعدـ فيو اؼبساكاة  إذ .بدأ اؼبساكاة من ناحية يانيةتطبيق للمفهـو النسيب ؼب اكأهنأكال، 
 يصل بو األمر ُب النهاية إٔب اإلنكار التاـ للحرية. كتسوده ركح التمييز كالتفريق

ها منن الدكؿ من أخذ بو، كىناؾ أف نظاـ الكوتا النسائية نظاـ ـبتلف بشأنو على الصعيد الدكٕب، فهناؾ مكب 
بدأ اؼبساكاة ك مبدأ حيث يطرح نظاـ الكوتا إشكاالت دستورية كقانونية ، من حيث تعارضو مع م أعرض عنو،من 

تكافؤ الفرص، ك ىو ما كسع من ىوة االختبلؼ بْب مؤيديو ك معارضيو ، كالزاؿ اعبداؿ كالنقاش بشأنو مفتوح ، 
، كرفع سياسية للمرأة ُب العديد من الدكؿلنظاـ الكوتا الفضل ُب الدفع باغبقوؽ ال ت وبسبلكن ُب نفس الوق

كىذا ما  اؼبنتخبة ظاىرة عاؼبيةأف ضعف سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس   كيد على، مع التأنسب سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة
 .رير الدكليةاالتقـبتلف تؤكدىا 



 

 

 الجزائري. المكانة السياسية للمرأة في التشريع الفصل الثّاني:
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الوسائل  وفّب، ك كجوب تالسياسية للمرأة على اؼبستول الوطِبقوؽ ااغبإف التأكيد على ضركرة االىتماـ ب
قق أىدافو من طرؼ القانوف الدكٕب، قد الوب هبابية اإلنتائج ، من اجل الوصوؿ إٔب أكثر ترقيتهاالكفيلة بضماف 

حقوؽ اؼبرأة سياسيا ُب التشريع الداخلي، كإهباد اؼبكانة الدستورية ذلك من خبلؿ تقنْب  إال بضماف اقرار كترصبة
 قصر طريق غبماية حقوؽ اؼبرأة.ؽبا، كُب ذلك أكرب ضماف كأ

يعترب كضع اؼبرأة كمكانتها ُب أم ؾبتمع من اؼبؤشرات الٍب تدؿ على مستول تطور ىذا األخّب، ذلك انو حيث 
التنموم ر دك لرا لظكنؼبمارسة دكرىا ُب بناء اجملتمع، أضحى تقدـ اجملتمعات يقاس على مدل فسح اجملاؿ للمرأة 

من ، كجب التطرؽ للمكانة السياسية للمرأة ُب التشريع اعبزائرم، كذلك ُب ىذا اجملاؿ الذم تلعبو اؼبرأة اعبزائرية
تّب ااألساس الدستورم غبماية حقوؽ اؼبرأة السياسية ُب كل الدس كدراسة ذلك من حيثخبلؿ الفصل الثا٘ب 

تعديل الدستورم لسنة مكرر من ال 13اؼبادة اعبزائرية السابقة كالدستور اغبإب، مع الَبكيز خاصة على دراسة 
ليمية اػباصة حبماية حقوؽ وقف اعبزائرم من االتفاقيات الدكلية كاالقاؼبتزامات ك لبلل، ككذلك التطرؽ 8008

القانونية كاؼبؤسساتية  الٍب تعمل على  لياتاآلع دراسة مريرىا، هبذا الشأف، ا، كتسليط الضوء على بعض تقاؼبرأة
ىل كفق اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ رح ؾبموعة من التساؤالت: يستدعي ط، كل ىذا ضباية حقوؽ اؼبرأة فعليا

ُب الدكلية  اذبسيد التزاماهتاعبزائر  تالنصوص الدستورية إٔب سبكْب اؼبرأة من حقوقها السياسية ؟، كىل استطاع
رفع مستول كما دكر النظاـ القانو٘ب لبلنتخابات كاالحزاب السياسية ُب ؟ السياسية ضباية حقوؽ اؼبرأةؾباؿ 

ؾبرد كرقة انتخابية تسعى ؽبا األحزاب السياسية غبصوؽبا على النسبة اؼبقررة ُب  أـ أهنا اؼبشاركة السياسية للمرأة؟ 
 .قانوف االنتخابات؟ 

 ك بالنظر إٔب تعٌدد العناصر فقد ًب تقسيم ىذا الفصل إٔب يبلث مباحث:
  .ية بْب النص الدستورم كااللتزاـ الدكٕباؼببحث األكؿ: مكانة اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائر 

 اؼببحث الثا٘ب: اإلطار القانو٘ب اؼبنظم للحقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر.
 اؼببحث الثالث: آليات الوطنية غبماية اغبقوؽ السياسية للمرأة.
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 المبحث األول:

 .لتزام الدوليمكانة الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بين النص الدستوري واال
اؿ الذم ىبصص غبريات اجملتعد الدساتّب إطار للتعايف بْب اغبريات كالسلطة، إذ ربدد قواعد فبارسة السلطة ك 

غبريات عن طريق النص على اغبقوؽ ك اغبريات األساسية، يعد اكحقوؽ األفراد، كفكرة ضباية الدساتّب للحقوؽ ك 
ي اغبقوؽ العامة ك الٍب تعترب مؤشر من مؤشرات التبِب الرظبي ؽبذه ُب حد ذاتو بْب الضمانات القانونية الٍب ربم

 اغبقوؽ.
كتتضمن التشريعات الداخلية ؼبختلف الدكؿ اؼببادئ الٍب التزمت هبا دكليا، نتيجة انضهامها إٔب االتفاقيات 

بعض األحياف،  الدكلية على اعتبار أف احكامها تصبح جزءا من التشريع الداخلي للدكلة، بل قد تسمو عليو ُب
كعلى رأس ىذه االلتزامات تلك القواعد اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف، كمن بينها إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة ُب 

 . 3)اغبياة السياسيةعلى قدـ اؼبساكاة مع الرجل
ف لتزامات الدكلية ُب ؾباؿ حقوؽ االنسااإل، كذبسيد غبرياتامن فكرة ضباية الدساتّب للحقوؽ ك  انطبلقن إك 

تطور اإلطار الدستورم غبماية اغبقوؽ ضمن التشريع الداخلي سوؼ نتطرؽ ُب ىذا اؼببحث ؼبختلف مراحل 
كُب الدستور اغبإب، مع دراسة التعديل الدستورم الصادر دبوجب  الدساتّب السابقة ُب السياسية للمرأة اعبزائرية

بعض  كذلك تسليط الضوء علىبنوع من التوسع، ك  (8) 8008/ 35/33اؼبؤرخ ُب  08/39القانوف 
هتا عدأىا الٍب قدمتها  ككذلك الٍب رير ااالتفاقيات العامة كاػباصة الٍب صادقة اعبزائر عليها، مع عرض بعض تق

 بعض اؽبيئات الدكلية خبصوص اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية.
؟ ةكاؼبرأة ُب كل الدساتّب اعبزائري كالسؤاؿ اؼبطركح ىل ذبسدت فكرة اؼبساكاة ُب اغبقوؽ السياسية بْب الرجل 

لتزامات اعبزائر اذباه االتفاقيات إُب الدستور اغبإب؟، كماىي  ةككيف ًب تفعيل مشاركتها السياسية كالديبقراطي
   .الدكلية اػباصة حبماية اؼبرأة؟

 كتأسيسا على ذلك قسمنا ىذا اؼببحث إٔب يبلث مطالب:
 .تّب السابقةغبماية اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب الدسا اؼبطلب األكؿ: تطور اإلطار الدستورم

 (.3996اؼبطلب الثا٘ب: اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب الدستور اغبأب)
 اؼبطلب الثالث: تعزيز اؼبكانة السياسية للمرأة اعبزائرية من خبلؿ االلتزاـ بالنصوص الدكلية.
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 المطلب األول:
 . الدساتير السابقة ُب  وري لحماية الحقوق السياسية للمرأة الجزائريةتطور اإلطار الدست

إف من بْب أىم ما يبنح كضماف للحقوؽ ىو التزاـ الدكؿ دبا فيها اعبزائر على كضعها ُب صلب الدستور 
 .(3)3966من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية لعاـ  34كالتشريعات، كىو ما نصت عليو اؼبادة 

مبدأ اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة ُب اغبقوؽ كالواجبات دبا فيها السياسية بالتبعية من الناحية القانونية تعاقبت إف 
عليو كل الدساتّب اعبزائرية كالعديد من القوانْب بعد االستقبلؿ، مع إشارة إٔب أف ضماف اغبقوؽ كاغبريات يكوف 

ؽ كاغبريات، لذلك كاف هبب أف يتم التطرؽ لكيفية ضباية دبقتضى الدستور كيعترب ذلك من بْب ضمانات اغبقو 
تطرؽ أب ـبتلف دساتّب اعبزائر السابقة الاغبقوؽ السياسية للمرأة ضمن االطار الدستورم ُب اعبزائر، كذلك ب

 كاغبإب.
 : ستتم من خبلؽبم دراسة الوضع الدستورم للحقوؽ السياسيةْبقسم ىذا اؼبطلب إٔب فرعْب متتالي ك قد   

للمرأة من خبلؿ الدساتّب السابقة الٍب عرفتها اعبزائر منذ استقبلؽبا، ُب ظل مرحلتْب االشَباكية كالتعددية 
)الفرع األكؿ (يشمل تأسيس اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب ظل مرحلة االشَباكية ندرس من  السياسية،

)يانيا( ، أٌما )الفرع الثا٘ب( 3976كال( كدستورسنة )أ3961خبلؽبا اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب دستور
 . 3989يتناكؿ تأسيس اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب ظل التعددية أم من خبلؿ دستورسنة 

 الفرع األول:
 حقوق المرأة السياسية في الجزائر في ظل االشتراكية.

)يانيا( اللذاف  3976ال( كدستور سنة )أك  3961دستور  أم تناكؿ اغبقوؽ السياسية للمرأة من خبلؿ  
 عرفتهما اعبزائر ُب ظل االشَباكية . 

 .(3)0512أوال: حقوق المرأة السياسية في الجزائر من خالل دستور
ِب إف حقوؽ اؼبرأة السياسية كتفعيل دكرىا السياسي ُب اعبزائر بدأ من خبلؿ ما أشار إليو إعبلف اجمللس الوط

عن قياـ اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية: " إف اجمللس الوطِب  3968سبتمرب  85التأسيسي ليـو 
التأسيسي يعلن: اعبزائر صبهورية ديبقراطية شعبية، تضمن للمواطنْب كاؼبواطنات فبارسة حرياهتم األساسية كحقوقهم 

ذه الدكلة كضماهنا غبقوؽ يوابت الدكلة اعبزائرية كفالة ى و، فقد بْب ىذا اإلعبلف منذ بداية تأسيس (1)..."
 كحريات صبيع مواطنيها.

                                                 

اعبريدة  1963دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية لسنة ، أنظر أيضا، 32، ص2001ؿبفوظ لعشب، التجربة الدستورية ُب اعبزائر، اؼبطبعة اغبديثة، اعبزائر، ( 1)
 .887، ص10/09/1963بتاريخ  64الرظبية رقم 

 .1963سبتمرب 10،الصادرة بتاريخ64، اعبريدة الرظبية رقم 1963سبتمرب  08رخ ُب دستور اعبمهورية اعبزائريةاؼبؤٌ  (2)

، ص 2005 اعبزائر منذ االستقبلؿ من خبلؿ الويائق كالنصوص الرظبية"، اعبزء األكؿ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،بوكرا إدريس، " تطور اؼبؤسسات الدستورية ُب (3)
24-25. 
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ة اجتماعية لفائدة اعبماىّب، لرفع مستول حياة العماؿ، على سياس ُب ديباجتوفقد نص  3961أما دستور 
 . (3)ّب الشؤكف العامة كتطوير الببلد كاؼببادرة برقي اؼبرأة إلشراكها ُب تدب

كاغبريات، حق اؼبرأة اعبزائرية ُب التمتع بكافة حقوقها دكف  ُب الفصل اؼبتعلق باغبقوؽ 3961 دستوركقد أقر 
ُب ـبتلف مواده، حيث نص الدستور على أف الشعب اعبزائرم ناضل كيناضل دكما ستثناء، ككرس ىذه اؼببادئ ا

ية ُب سبيل اغبرية كالديبقراطية، كيعتـز أف يبِب هبذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائرم كجزائر 
ُب تسيّب الشؤكف العمومية كالقدرة على ربقيق العدالة االجتماعية كاؼبساكاة كضماف اغبرية لكل فرد، فمن خبلؿ 

بأف من األىداؼ األساسية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ...ًب اإلقرار " 3961من دستور  30اؼبادة 
كيد على أأم الت ،(8)ائم على أساس عبنس كالدين ..."...ضماف مقاكمة كل نوع من التمييز السيما ذلك الق

فإهنا تؤكد أف  38كالديِب،أما اؼبادة ساس اعبنسي األمقاكمة كل نوع من التمييز كخاصة التمييز القائم على 
 .(1)اؼبؤسس الدستورم، دعا إٔب اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب من كبل اعبنسْب بنفس اغبقوؽ كالواجبات

لك على مستول التشريع الدستورم أعلنت اعبمهورية اعبزائرية أهنا توافق على ككذ 3961ففي دستور 
( من الدستور، 38، 33اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، كذلك اقتناعا منها بضركرة التعاكف الدكٕب )اؼبواد 

 .(4)صرحتا أف كل اؼبواطنْب من اعبنسْب ؽبم نفس اغبقوؽ كنفس الواجبات
ىذا الدستور ُب العديد من اجملاالت، السيما ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، أين سجلت  إال أنو ٓب يتم تطبيق

، أك أم نشاط سياسي، مهما كاف نوعها كالسعي رضة سياسيةالعديد من اػبركقات من أجل القضاء على أية معا
 .كىو حكم اغبزب الواحد 81الحتكار  السلطة اؼبنصوص عليها ُب ىذا الدستور ُب اؼبادة 

 .(5)0591حقوق المرأة السياسية في الجزائر من خالل دستور  ثانيا:
اؼبوافق عليو عن طريق االستفتاء الشعيب بتاريخ  3976أما على صعيد النص الدستورم لسنة 

فإف ديباجتو ٓب تتضمن أك توحي إٔب أية إشارة غبقوؽ اؼبرأة السياسية على عكس الدستور  39/33/3976
ُب الديباجة يوحي إٔب تبِب الفلسفة االشَباكية، كفكرة اؼبشاركة  3976دستور  الذم سبقو، بل أف ما جاء بو

 .(6)اعبماىّبية الشعبية ُب تسيّب الشؤكف العمومية

                                                 

 .1963من دستور  10أنظر اؼبادة  (1)

قوؽ بنصوص صروبة بل يبدك أف الديباجة أخذت مفهوما إف اؼبؤسس الدستورم أشار إٔب ترقية حقوؽ اؼبرأة السياسية كمشاركتها ُب الديباجة غّب أنو ٓب يعزز ىذه اغب( 2)
 ليرباليا للحقوؽ السياسية للمرأة كىو ما ىبتلف عن ؿبتول نصوص الدستور الذم تضمن أفكارا اشَباكية.

االستشارات كاػبدمات التعليمية، القبة، اعبزائر، ، مركز البصّبة للبحوث ك 04أكصديق فوزم، تطور اؼبركز القانو٘ب للمرأة ُب اعبزائر، ؾبلة الدراسات القانونية، العدد  (3)
 .11، ص2009

 .33،ص2004بن علي، ضباية حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب كالقانوف الداخلي، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر -وبياكم نورة (4)

 01-80، اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب القانوف رقم 1976نوفمرب 24 بتاريخالصادرة ، 94 العددلرظبية ، اعبريدة ا1976نوفمرب  22رخ ُب دستور اعبمهورية اعبزائرية الػمؤٌ  (5)
 .1980جانفي  15الصادرة بتاريخ  03، اعبريدة الرظبية العدد 1980جانفي  12اؼبٌؤرخ ُب 

 .34بن علي، نفس اؼبرجع، ص -وبياكم نورة (6)
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اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب كل اؼبواطنْب، إذ نصت الفقرة األكٔب من  19ُب اؼبادة  3976دستور  فقد كرس
اسية كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن ككل اؼبواطنْب متساكين ُب اغبقوؽ اؼبادة اؼبذكورة على أف " تضمن اغبريات األس

 .(3)كالواجبات
 40كما أشارت الفقرة الثالثة من نفس اؼبادة إٔب إلغاء كل سبييز بسبب اعبنس أك العرؽ أك اغبرفة، بينما اؼبادة 

دكف اؼبشاركة الفعلية ُب أكدت على أف الدكلة تضمن اؼبساكاة لكل اؼبواطنْب بإزالة كافة العقبات الٍب ربوؿ 
قتصادية أنو يضمن كل اغبقوؽ السياسية كاإلبنص صراحة  قد كبذلك يكوف الدستور، التنظيم السياسي..."

، لتعزيز ترقية اؼبركز 40جتماعية كالثقافية للمرأة اعبزائرية، كما أنو ألغى كل سبييز قائم على أحكاـ اؼبادة كاإل
 .(8)اؼبمارسة ه فعليا على مستول النصوص كالقانو٘ب للمرأة، كالذم ًب ذبسيد

، إف ىذا 3976من دستور  48أما النص الذم يشّب إٔب ضماف اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية فهو اؼبادة 
لتزاـ اؼبؤسسات الدستورية بالعمل على ربقيق مساكاة حقيقية إؾبرد أفكار ال ترقى إٔب حد فرض  الدستور بِب على
ة على كجو يضمن مشاركة اعبنسْب معا ُب تفعيل اغبياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية بْب الرجل كاؼبرأ

 .(1)كالثقافية كربقيق فكرة اؼبواطنة
،يظل وبتوم على نصوص ؾبردة كجامدة، ألف  3976ك برغم اؼبواد الٍب تضمنها كالفكر الذم تبناه دستور 

الٍب نص عليها الدستور  على أف  44مع كجود اؼبادة ،السياسية  اؼبرأة ٓب تسجل ُب كقتو مشاركة فعالة ُب اغبياة
كظائف الدكلة كاؼبؤسسات التابعة متاحة لكل اؼبواطنْب كىي ُب متناكؽبم بالتساكم، كإف كاف ىذا الدستور قد 

 .(4)أكد مرة أخرل على بياف دكر اؼبرأة ُب مشاركتها ُب التشييد االشَباكي كالتنمية الوطنية
( على ضماف مبدأ مساكاة كل اؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغبقوؽ 18( ك)13لدستور ُب اؼبادتْب )كقد نص ا  

كالواجبات، كضماف اضطبلع اؼبؤسسات بدكرىا ُب إزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، كربوؿ دكف 
 .(5)ةمشاركة اجملتمع الفعلية ُب اغبياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافي

 استنتاجوكما يبكن ، ُب تلك الفَبةاب اؼبوجو للمرأة إف نصوص الدستور كاؼبيثاؽ الوطِب توضح حقيقة اػبط  
اؼبشاركة ُب التشييد كامل  أف تشارؾ اؼبرأةأنو هبب على على  ،(19،43،44،58،83) دوامن دراسة اؼب

ينبغى للمرأة اعبزائرية أف تكوف قادرة ك )  ة اؼبرأة،ترتبط بأىلي ةركاشاؼب ىذه ، لكن(6) الوطنيةة التنميك  شَباكياإل

                                                 

 .11اعبزائر، اؼبرجع السابق، ص أكصديق فوزم، تطور اؼبركز القانو٘ب للمرأة ُب( 1)
 .1976من دستور  44ك  42اؼبواد ( 2)
 .1976من دستور  44ك  42اؼبواد ( 3)
 .06، ص2007تقرير إقليمي عن الدراسات اؼبسحية للمشركعات اؼبوجهة للمرأة العربية ُب ؾباؿ السياسة،  ،فاديا كيواف( 4)
 .1976من دستور  32،31أنظر اؼبادتْب  ( 5)
 .06، ص2007تقرير إقليمي عن الدراسات اؼبسحية للمشركعات اؼبوجهة للمرأة العربية ُب ؾباؿ السياسة،  ،يا كيواففاد( 6)
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على اؼبشاركة الفعلية ُب النشاط السياسي ك ُب بناء االشَباكية بالنضاؿ ُب صفوؼ اغبزب ك اؼبنظمات القومية 
)...(3). 

كل اؼبواطنْب متساككف ُب اغبقوؽ "...: 08الفقرة  19كنص الدستورعلى مبدأ اؼبساكاة ُب اؼبادة 
" يلغى كل سبييز قائم على أحكاـ مسبقة تتعلق باعبنس أك العرؽ أك اغبرفة ٍب ينتقل إٔب 01"كالفقرة ...تكالواجبا
، فمن ..."الٍب تنص "يضمن الدستور كل اغبقوؽ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية للمرأة اعبزائرية 48اؼبادة 

سية كذكرىا كحدىا كىذا ما يقلل من فعاليتها، خبلؿ ىذه الصياغة ال يريد اؼبؤسس الدستورم عزؿ اغبقوؽ السيا
اؼبرأة  تاعترب  لكنهاعلى ضماف كل حقوؽ اؼبرأة، كيدىا برغم تأمع باقي اغبقوؽ، ك  تيث صبعكحدهتا، ح

 .(8)قي اؼبواطنْب كأف حقوقها دبختلف أنواعها مضمونة اكباعبزائرية ليست مواطنة  
سة اغبرة ُب اؼبيداف ة أماـ اؼبرأة كؽبا كل اغبقوؽ ُب اؼبمار ك جاء ُب  الدستور كذلك أف كل اؼبؤسسات مفتوح  

قتصادم كعليو فإف ىذه النصوص ُب الوقت الذم تنادم فيو بَبقية اؼبرأة كمساكاهتا ُب اغبقوؽ السياسي كاإل
ىذه النصوص ربوم جانب ربفظي حيث تفضل أف ترل  ،الدستورمن (15كالواجبات مع أخيها الرجل ُب اؼبادة)

إما زكجة تضطلع دبهاـ األسرة، كأف عملها كخركجها من البيت بشرط أف ال يتعارض مع دكرىا اؼبقدس اؼبرأة 
 كمهامها كأـ كزكجة.

، حيث نص على "النظاـ  لطبيعة اغبقوؽ السياسية، نظرا فبارسةمن ضيق جدا  ىذا الدستوركاؼببلحظ أف   
لك إٔب طبيعة النظاـ  القطاع اػباص كردبا يرجع ذمنع اإلضراب ُب القطاع العاـ ُب حْب فسح ؾباؿ فبارستو ُب

، أما عن حق االنتخاب فإف الدستور قد نص عليو (1)قتصادم اؼبنتهج آنذاؾ كىو النظاـ االشَباكيالسياسي كاإل
 الٍب تنص على " أنو يعد كل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية، ناخبا كقاببل لبلنتخاب عليو". 58ُب اؼبادة 

، حيث 76يثاؽ الوطِب اؼبصدر ُب اعبزائر   3976شارة أف ُب نفس السنة الٍب صدر فيها دستور مع اإل  
الذم كضح أحسن توضيح لذلك: "... إف التبعية اؼبكثفة لكل اؼبواطنْب القادرين على  76نص اؼبيثاؽ الوطِب 

لتطور قتصاد، كتأخر ُب افا ُب اإلالذم ال يعِب تعطيلها ضعف احتياطا ىاما من قوة العمل ُب الببلد العمل يشكبل
 ناءبجتماعي، على أف إدخاؿ اؼبرأة إٔب دكائر اإلنتاج هبب أف يراعي ما يقتضيو دكرىا كزكجة ككربة أسرة ُب اإل

 

                                                 

راسات ، الطبعة األكٔب، مركز دمسعود شناف،" مستقبل اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية"، اؼبشاركة السياسية للمرأة خربة الشماؿ األفريقي، ربرير ضبدل عبد الرضبن (1)
 .135،ص2001اؼبستقبل اإلفريقي، القاىرة

 .07.، أنظر أيضا غاٖب غبسن، اؼبرجع السابق،ص40بن علي، اؼبرجع السابق،ص -وبياكم نورة (2)

 36بن علي، نفس اؼبرجع،ص -وبياكم نورة (3)
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كدعم العائلة الٍب تشكل اػبلية األساسية لؤلمة، لذا هبب أف تشجع الدكلة اؼبرأة على شغل اؼبناصب الٍب تناسب 
 .(3)ُب أعماؿ اؼبرأة" تدريب اؼبهِب اؼبتخصص ا كتكثر بالتإب دبراكز الاستعداداهتا ككفاءهت

جاء كأشاد بضركرة ترقية اؼبرأة، كاعترب ذلك مطلبا يفرضو مسعى الثورة للخركج  86كذلك اؼبيثاؽ الوطِب لػ  
ب عدة أعماؿ من التخلف، كتستلزمو ركح العدالة كاإلنصاؼ كمنطق التقدـ، كاعَبؼ أف ربسْب مصّب اؼبرأة يتطل

هتدؼ إٔب تغيّب احمليط الذىِب كالعرُب الذم يتحكم ُب تشكيل نظرة الرجل كالذم يبس حبقوؽ اؼبرأة اؼبشركعة  
 .(8)كزكجة، كأـ كمواطنة كيبس أمنها اؼبادم كاؼبعنوم

عمل هبذا اػبطاب أصبحت اؼبرأة رىاف الواقع السياسي الذم فرضتو طبيعة نظاـ اغبكم ُب تلك الفَبة الذم   
اغبقوؽ السياسية، كعلى العمـو فمجاؿ اؼبشاركة  ةعااجتماعي دكف مر قتصادم كاإلرار اإلاالستقحفظ على 

لة مشاركة اؼبرأة تطرح ضمن أضعيفا كىذا ألف ُب تلك الفَبة مسالسياسية للمرأة اعبزائرية ُب تلك الفَبة كاف 
هبذا التطور، على الرغم من أف اػبطاب السياسي الرظبى   اإلشكالية العامة لتطور كتنمية اجملتمع فّببط مصاّب اؼبرأة

الرئيس " ىوارم بومدين" لسنة ثل نصف اصبأب السكاف، ففى خطاب على اشَباؾ اؼبرأة كفئة اجتماعية سب
جتماعية داخل اؼبؤسسات التمثيلية لتكن نسبة للنساء كغّبىن من الفئات اإلوبث على ضركرة تكريس  3967

حيث ى ترتيب القضايا اػباصة هبن كذلك انطبلقا من أف اغبقوؽ السياسية معَبؼ هبا، داخلها قادرات عل
كمن خبلؿ ذلك يبكن نتخابات للمشاركة ُب القرارات، ُب حق التصويت كالَبشح ُب االقوؽ تتجسد ىذه اغب

، فمرة يعَبؼ جيةمن االزدكا ضمن نوعالكن  السياسية، ُب االطار  اؼبرأة  قد كرست مشاركةىذه اؼبرحلة اعتبار 
ؽبا بكل اغبقوؽ كمواطنة، كمرة أخرل يركز على الدكر اػباص للمرأة فهى تتؤب دكر الوسيط األيديولوجي بْب 
اجملتمع كالعائلة، كتبدكىذه الوضعية جد متناقضة كوهنا مواطنة من الدرجة األكٔب من خبلؿ كل التشريعات بداية 

ك ؽبا حق اؼبشاركة السياسية لكن أشكاؿ ربقيق ىذه   نصوص الدستور،من ميثاؽ الصوماـ إٔب اؼبيثاؽ الوطِب إٔب
اؼبشاركة أك كسائل ضباية فبارسة ىذا اغبق ٓب يتطرؽ اليو، بل يكتفي بالتأكيد على أف اؼبرأة تتمتع بنفس حقوؽ 

معطى تفرضو ظل  الرجل،ككل التوجيهات السياسية ُب تلك الفَبة متفقة على أف اإلرادة السياسية لتطوير اؼبرأة
 .(1)ستقرار الوطِبقتصادم كاإلضركرة التطوير اإل

 
                                                 

ثاؽ طرابلس ، كىي اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة ، إذ نص على أف على ما جاء ُب ميثاؽ طرابلس كتعرض إٔب قضية جديدة ٓب يصرح هبا ُب مي1976ميثاؽ ركز كلقد  (1)
السياسي كُب بناء االشَباكية بالنضاؿ ُب  اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة هبب أف تكوف أمرا كاقعيا ، كينبغي على اؼبرأة اعبزائرية أف تكوف قادرة على اؼبشاركة الفعلية ُب النشاط..."

يثاؽ إٔب ضركرة مشاركة اؼبرأة ُب القطاع االقتصادل الذم يبكنها من التخلص من القيم اؼبكما تعرض  ". ...كالنهوض دبسؤكليات فيها صفوؼ اغبزب كاؼبنظمات القومية
بعدما سانبت ُب ربريرىا ، كقد د الببلد االجتماعية التقليدية ، الٍب بدأت تتحرر منها بفضل الثورة التحريرية ، كالتطلع آلفاؽ جديدة ، كيسمح ؽبا دبواصلة ؾبهوداهتا ُب تشيي

أمر  ."،اسطة العمل:" هبب على اؼبرأة أف تكوف قادرة على كضع طاقتها ُب خدمة الببلد ، باؼبشاركة ُب النشاط االقتصادل ، حبيث تضمن ترقيتها اغبقيقية بو  جاء ُب اؼبيثاؽ
 يثاؽ الوطِب.اؼبتضمن نشر اؼب 1976يوليو  05اؼبوافق لػ  1396رجب  07مؤرخ ُب  57-76رقم 

 ، منشورات جبهة التحرير الوطِب.1986اؼبيثاؽ الوطِب لسنة  (2)

 .138مسعود شناف،" مستقبل اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية"،اؼبرجع السابق،ص (3)
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 الفرع الثاني:
 .(0)0595الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية في ظل التعددية  من خالل دستور 

ستفتاء بتاريخ تغّب الوضع، الذم كافق عليو الشعب باإل 3989فيفرم  81دستور  مع إقرار  
مكانة أكرب فبا ُب السابق كذات أنبية ُب النظاـ اؼبؤسساٌب اعبديد،  ،أصبحت غبقوؽ اإلنساف81/08/3989

مع األسس  -كبتحفظ –، فلقد كرس القطيعة  3989مع دستور  -إف صح القوؿ–فالوضع قد تغّب جذريا 
معآب تغيّب نظاـ اغبكم من  3989حيث رسم دستور  3968الٍب قاـ عليها النظاـ اؼبؤسساٌب ُب اعبزائر منذ 

كي إٔب االذباه  الليربإب اقتصاديا كسياسيا، ككذلك التخلي عن نظاـ اغبزب الواحد لصاّب التعدد اغبزيب ، االشَبا 
 .مادة 15كحظيت حقوؽ اإلنساف بنصوص كثّبة سبثلت ُب حوإب 

من حقوؽ كحريات كالٍب نقلت حرفيا إٔب ىذا الدستور، ىناؾ  3976باإلضافة إٔب ما تضمنو دستور ك   
 األحكاـ الدستورية تتعلق حبقوؽ ذات طابع سياسي كاقتصادم كاجتماعي، كيظهر ذلك عربنصوص جديدة 

كىي  3989، كباػبصوص الفصل الرابع من الباب األكؿ اؼبعنوف باغبقوؽ كاغبريات ضمن دستورالواردة فيو
سي، ىناؾ تقسيم فِب أحكاـ بارزة تظهر ُب النص ؿبددة كفقا حملاكر كاضحة، فبعد التعبّب عن مبدأ اؼبساكاة األسا

جتماعية قتصادية كاإلكاؼبدنية من جهة، كبْب اغبقوؽ اإلغبقوؽ اإلنساف بْب تلك اؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية 
 .(8)كالثقافية من جهة أخرل

ُب ظل التعددية السياسية من خبلؿ  نصوص ُب اعبزائر  لمرأةلذبسيد اغبقوؽ السياسية  فيما وبصك 
ىذا الدستور صفة دستورا للحريات، كىو ما أشارت اليو ديباجتو، إٔب أف  ، حيث يطلق على3989دستور

الشعب يناضل ُب سبيل اغبرية كالديبقراطية، كيسعى إٔب مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائرم كجزائرية 
 .(1)جتماعية كاؼبساكاة كضماف اغبرية لكل فردشؤكف العمومية كربقيق العدالة اإلُب تسيّب ال

عن الدساتّب اعبزائرية السابقة ُب كونو دستور قانوف كليس دستور برنامج حيث  3989امتاز دستور د كق  
 .(4) اغبريات ك احتول على قواعد فبارسة السلطة كعبلقة السلطات الثبلث ببعضها ك اغبقوؽ

اغباضر، كإذا كانت  كيعترب مبدأ اؼبساكاة اؼببدأ الدستورم الذم تستند إليو صبيع اغبقوؽ كاغبريات ُب الوقت
، فإف اؼبساكاة كانت اؽبدؼ األكؿ للثورات الكربل ُب العآب، ككاف انعداـ اؼبساكاة ؼبلك كما يقاؿالعدالة أساس ا

 ىو الباعث على قيامها، كتتنوع اغبقوؽ الٍب هبب أف يتساكل صبيع األفراد فيها ،كأف تشملهم اؼبساكاة أماـ
، ٍب اؼبساكاة ُب فبارسة اغبقوؽ السياسية بالنسبة اةالتطبيقات اؼبختلفة ؼببدأ اؼبساك  القانوف الٍب تعد نقطة البداية ُب

                                                 

 .1989مارس  01 بتاريخالصادرة  ،09، اعبريدة الرظبية رقم 1989فرباير سنة  23رخ ُب دستور اعبمهورية اعبزائرية الػمؤٌ ( 1)
 .151غريب عزكز، اؼبرجع السابق،ص( 2)
 .1989أنظر الفقرة الثامنة من ديباجة دستور( 3)
 .253، ص1993فوزم أكصديق، الواُب ُب شرح القانوف الدستورم، اعبزء األكؿ،الطبعة األكؿ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر، ( 4)
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 ،(3)، ككذا اؼبساكاة أماـ القضاءاالنتفاع خبدمات اؼبرافق العامة للمواطنْب ، كاؼبساكاة ُب توٕب الوظائف العامة كُب
ارسة اغبقوؽ السياسية الٍب نصت على تكريس فكرة اؼبساكاة ُب فب 3989 رمن الدستو 88كلقد جسدت اؼبادة 

" على أف اؼبواطنْب سواسية أماـ القانوف كال يبكن التذرع بأم سبييز بسبب اؼبولد أك العرؽ أك اعبنس أك الرأم أك 
..."، مع اإلشارة إلىضركرة"... ضماف اؼبؤسسات ؽبذه اؼبساكاة بإزالة ما وبوؿ دكف مشاركة اعبميع ُب اغبياة 

 السياسية ...".
ستفتاءات العامة ُب الدكلة كحق الَبشح ، كاإلنتخاباتكاغبق ُب التصويت ُب اإل  ي تشمل اغبقوؽ السياسيةكى

 الس النيابية كاإلقليمية ، ككذا حق االشَباؾ ُب تكوين اعبمعيات ذات الطابع السياسي .لمجلعضوية ا

ـ اؼبساكاة ، طبقا للشركط الٍب وبددىا كيقرر مبدأ اؼبساكاة حق صبيع اؼبواطنْب ، ُب فبارسة ىذه اغبقوؽ على قد
كتكريس فكرة دكلة القانوف من خبلؿ  القانوف ،كتحديد سن معنية ؼبباشرة ىذه اغبقوؽ دكف سبييز أك تفريق بينهم،

 مبدأ اؼبساكاة أماـ القانوف عبميع اؼبواطنْب.
ؼ ضماف مساكاة كل منو الٍب تبْب أف اؼبؤسسات تستهد 10األمر نفسو ُب اؼبادة  3989تناكؿ دستور 

شاركة اؼباؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغبقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، كربوؿ دكف 
 .(8)جتماعية كالثقافيةقتصادية كاإلُب اغبياة السياسية كاإلجميع للالفعلية 

قتضى الدستور،كلقد أحدث دستور على ضماف اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف دب 13اؼبادة  تبينما أكد
عتقاد ريات السيما فيما يتعلق حبرية اإلقفزة نوعية لسابقيو، حيث أعطى كأحدث مزيدا من اغبقوؽ كاغب 3989

 . (1)كالتعبّب كالرأم، ككذلك فتح اجملاؿ أماـ التعددية اغبزبية السياسية ألكؿ مرة ُب اعبزائر
نتخاب، كحق تقلد الوظائف ُب ل صبيع اغبقوؽ دبا فيها حق اإلتشمأف اؼبساكاة الٍب نص عليها الدستور  

كذلك بقوؽبا، أف لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية اغبق ُب أف ينتخب  48ك47الدكلة دبوجب  اؼبادة 
كينتخب كيتساكل ىؤالء اؼبواطنْب أيضا ُب تقلد اؼبهاـ كالوظائف ُب الدكلة دكف شركط أخرل غّب الشركط الٍب 

 دىا القانوف.وبد
كيستخلص من ىذه اؼببادئ الٍب يرعاىا الدستور ك نص عليها ُب مواده السابقة الذكر بأنو يؤكد على اؼبساكاة 

 .(4)دكف أم سبييز عبميع اؼبواطنْب كاؼبواطنات
كىو نوع من الرقابة  منو349الدستور إٔب إنشاء اجملالس اؼبنتخبة ُب اؼبادة  فقد أشار ىذا ضافة إٔب ذلكإ 

 الشعبية لعمل فبثلي الشعب اؼبنتخبْب.

                                                 

 .152غريب عزكز، اؼبرجع السابق،( 1)
 .1989من دستور  30ةاؼباد (2)
 .229صونية العيدم، مرجع سابق، ص( 3)
 .189ؿبمد مهرم، اؼبرجع السابق، ص ( 4)
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الذم يتؤب مراقبة مدل مطابقة التشريعات الداخلية  351كما نص على إنشاء اجمللس الدستورم اؼبادة  
للدستور، من بْب كظائف اجملالس الدستورم ُب الفكر الدستورم العمل على  مراقبة النصوص القانونية هبدؼ 

 دئ.أب أم خرؽ ؽبذه اغبقوؽ كاؼببإئ العامة للدستور، كالتصدم داضباية اغبريات كاغبقوؽ، كاؼبب
على حقوؽ اإلنساف إال أنو ٓب يشر إٔب الوسائل كاإلجراءات الٍب هبب  3989كلكن رغم تأكيد دستور 

، ك لقد ستفادة من اغبقوؽ ك اغبريات عامةؼبساكاة ك سبكْب اؼبواطنْب من اإلعلى الدكلة أف تتخذىا لتجسيد مبدأ ا
، كلعل ذلك يعود سببو اعية كالثقافية للمرأة اعبزائريةجتموؽ السياسية كاإلاؼبتعلقة بضماف اغبق 48غيت اؼبادة أل

باعتباره الدستور األخّب قد اعترب اؼبرأة اعبزائرية إحد  3976أمشل ك أعم من دستور  3989إٔب أف دستور 
أة مونة، ك أف ىذا الدستور ذك اذباه أكسع إذ اعترب اؼبر اؼبواطنْب أك كبقية اؼبواطنْب ك حقوقها دبختلف أنواعها مض

 .(3)كامل اغبقوؽ اؼبقررة للمواطناعبزائرية مواطنة ك ؽبا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .40بن علي، اؼبرجع السابق،ص-وبياكم نورة( 1)
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 المطلب الثاني :
 .(0)(0551الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية في الدستور الحالي)

يس اعبمهورية خارج إطار أحكاـ التعديل دببادرة من رئ 3996لقد جاء التعديل  الدستورم لسنة     
( من دستور 74الدستورم، فقد اختار طريق اإلستفتاء الشعيب اؼبنصوص عليو ُب الفقرة التاسعة من اؼبادة)

طريق ات أنبية كطنية عن ذية ُب استشارة الشعب ُب كل قضية ، الٍب تقضي حبق رئيس اعبمهور 3989
قاـ رئيس اعبمهورية باستدعاء ؾبموع الناخبْب كالناخبات لئلستفتاء اؼبتعلق ه اؼبادة ذاإلستفتاء، تطبيقا ألحكاـ ى

،كُب مرحلة الحقة 34/30/3996اؼبؤرخ ُب  148ػ 86دبشركع التعديل الدستورم دبوجب اؼبرسـو الرئاسي
، 88/33/3996م صادؽ عليو الشعب ُب إستفتاء ذورية بإصدار نص تعديل الدستور القاـ رئيس اعبمه

 .(8)07/38/3996اؼبؤرخ ُب 418ػ96دبوجب اؼبرسـو الرئاسي 67/96اعبريدة الرظبية رقم كصدر ُب 
اغبقوؽ السياسية للمرأة قبل التعديل الدستورم لسنة  ةا اؼبطلب سوؼ يتناكؿ دراسذكمن خبلؿ ى  

 الثا٘ب(.)الفرع  8008)الفرع األكؿ( كاغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية بعد التعديل الدستورم لسنة 8008
 الفرع األول:

 .3119الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية قبل التعديل الدستوري لسنة 
ه األخّبة ٓب تشكل ذُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، هبد أف ى على التجربة الدستورية اعبزائرية ءإف إلقاء الضو   

نبية الٍب منحت للنهوظ بالدكلة، لك يعود إٔب األذٍب حكمت اعبزائر، كلعل السبب ُب األكلوية ُب أعْب النخب ال
كاغبفاظ على الوحدة الوطنية كاػبيار اإلشَباكي، ُب ظل نظاـ سياسي يقـو على مبدأ اغبزب الواحد، كبالتإب فقد 
نظر إٔب حقوؽ اإلنساف على أساس أهنا نتاج اغبضارة الغربية الٍب ٓب ربَـب اإلنساف طيلة الفَبة اإلستعمارية الطويلة 

ات ما أف تقنيات توزيع السلطة ُب الدساتّب اعبزائرية كانت تشكل قيدا على حقوؽ اإلنساف، فالسلطللجزائر، ك
التعديل  ، كبصدكر(1)م يقـو عليو النظاـ السياسي اعبزائرمذكل احملور اليش حيثمركز ُب يد رئيس اعبمهورية 

قوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، ا األخّب وبمل ُب طياتو اعبديد ُب ما يتعلق حبذجاء ى3996الدستورم لسنة
حيث أضاؼ بعض اغبقوؽ كتتمثل ُب حرية التجارة كالصناعة، كعدـ ربيز اإلدارة الدم يعترب كمفهـو جديد ُب 

 أكد على تقوية بعض اغبقوؽ اؼبوجودة سابقا ك اؼبتمثلة أساسا ُب مسؤكلية الدكلة عنورم اعبزائرم، ك النظاـ الدست
 

                                                 

مؤرخ ُب  03ػ 02دبوجب القانوف رقم ، اؼبعدؿ كاؼبتمم1996ديسمرب  8 ،الصادرة بتاريخ76، اعبريدة الرظبية رقم 1996نوفمرب 28رخ ُب دستور اعبمهورية اعبزائريةاؼبؤٌ  (1)
، اعبريدة الرظبية 2008نوفمرب  15اؼبؤرٌخ ُب  19-08اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب القانوف رقم   2002أفريل14الصادرة بتاريخ  25اعبريدة الرظبية العدد  2002أفريل  10

 .2008نوفمرب  16، الصادرة بتاريخ 63العدد 

رية ُب النظاـ الدستورم اعبزائرم، مدكرة ماجستّب ُب اغبقوؽ زبصص قانوف دستورم، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية قسم اغبقوؽ، جامعة بركات مولود، التعديبلت الدستو  (2)
 .2009/2010ؿبمد خيضر،بسكرة

 .88ػ87، ص1997، 07كحقوؽ اإلنساف، ؾبلة إدارة، العدد األكؿ، اعبلد  1996نوفمرب  28بوزيد لزىارم، تعديل  (3)
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، كاغبق ُب الكرامة ، كحرية تشكيل األحزاب السياسية كفق شركط معينة كىو ما أمن األشخاص ك اؼبمتلكات
 ( .48نصت عليو اؼبادة )

تتوهبا آخر ؼبسار الديبقراطية ُب اعبزائر، من خبلؿ تتويج بعض  3996لقد كاف التعديل الدستورم لسنة   
خاصة ما يتعلق منها بالوحدة الوطنية كاؼبساكاة اؼبواد اعبديدة الٍب تبلئم مستجدات اجملتمع كمتطلباتو الديبقراطية، 

 .(3)بْب اعبميع كأساس إلعماؿ مبدأ اؼبواطنة
ترتبط الديبقراطية حبقوؽ اإلنساف كال يبكن ربقيق الديبقراطية إال من خبلؿ فبارسة حقوؽ اإلنساف، كال يبكن   

حها الدكلة ُب عآب اليـو ال هبوز كضعها تكريس ىذه اغبقوؽ إال ُب إطار الديبقراطية، لذلك إف األىداؼ الٍب تطر 
 .(8)فوؽ حقوؽ اإلنساف كاؼبواطن، بل العكس هبب أف تكوف صبيع األىداؼ نابعة من اغبقوؽ خادمة ؽبا

إٔب أف الشعب اعبزائرم ناضل من أجل اغبرية كالديبقراطية كيعتـز من خبلؿ  3996أشارت ديباجة دستور   
سها مشاركة الرجل كاؼبرأة ُب تسيّب الشؤكف العمومية كالقدرة على ربقيق الدستور بناء مؤسسات دستورية أسا

إٔب  89أشار ُب اؼبادة  ،1996العدالة االجتماعية كاؼبساكاة كضماف اغبرية لكل فرد، كمن ىذا قبد أف دستور
إْب، كما أشار ُب اؼبادة مساكاة اؼبواطنْب أماـ القانوف دكف التذرع بتمييز قد يعود إٔب اؼبولد أك اعبنس أك الرأم ....

 .(1) إٔب ضماف اؼبساكاة لكبل اعبنسْب من طرؼ مؤسسات الدكلة 13
َبقية دكر الدكلة عن طريق مؤسساهتا ب نفس اؼبواد كبنفس الصيغ ، الٍب ربدد أيضا 3996 سنة كلقد اعاد

ضماف كل على أف تستهدؼ اؼبؤسسات  ، (4)(89، 18، 13اغبقوؽ السياسية، فإنو ينص ُب اؼبواد) ،
اؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغبقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، كربوؿ دكف مشاركة 

 .(5)جتماعية كالثقافيةقتصادية كاإلالفعلية ُب اغبياة السياسية كاإل اعبميع
أف ينتخب كينتخب، أما فقد منحت اغبق لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية اغبق ُب  50أما اؼبادة 

فقد ساكت بْب كل اؼبواطنْب أيضا ُب تقلد اؼبهاـ كالوظائف ُب الدكلة، كل ىذا جاء ضمن الفصل  53اؼبادة 
الرابع من الباب األكؿ من الدستور  الذم يعمل على ضماف اغبريات كاغبقوؽ عبميع اؼبواطنْب، كتتمتع اؼبرأة 

 .(6)تقبلؿ بكافة حقوقهاسئرية ُب اغبياة السياسية كمنذ اإلاعبزا

                                                 

 .229صونية العيدم، مرجع سابق، ص( 1)
 .132الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة، عماف، دكف تاريخ نشر، ص حسن غازم، الوجيز ُب حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،( 2)
 .109، ص2008، الطبعة األكٔب، كليك للنشر احملمدية، اعبزائر، 2008موسى بودىاف، الدساتّب اعبزائرية مع تعديبلت نوفمرب ( 3)
 .1996من دستور  32، 31، 29( اؼبادة 4)
 .189ؿبمد مهرم، اؼبرجع السابق، ص (5)
 جامعة قاصدم مرباح 2011ريل عصاـ بن الشيخ، سبكْب اؼبرأة اؼبغاربية ُب ظل النطم االنتخابية اؼبعتمدة الفرص كالقيود، ؾبلة دفاتر السياسية كالقانوف، عدد خاص أف (6)

 .278،ص2011كرقلة، اعبزائر 
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ىذا التعديل الذم نص  8008ٍب عدؿ سنة  8008كاف قد عدؿ أكال سنة   3996لكن دستور سنة 
، فما اعبديد الذم جاء بو التعديل ُب اجملالس اؼبنتخبة صراحة على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية

 .ىو موقف الفقو الدستورم من ذلك خبصوص اغبقوؽ السياسية للمرأة كما  8008الدستورم لسنة 

 الفرع الثاني:
 .(0)3119والحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بعد التعديل الدستوري لسنة  

 أوال: مشروع التعديل الدستوري وحقوق المرأة السياسية.
 تعديل الدستوري.ال: المبادرة ب0

الرابعة كاػبمسْب الندالع يورة أكؿ نوفمرب رئيس اعبمهورية عشية انطبلؽ اإلحتفبلت بالذكرل جاءت مبادرة 
       . 89/30/8008اجمليدة، كذلك دبناسبة افتتاحو للسنة القضائية اعبديدة ليـو األربعاء  3954

  .(8) ؿبدكدةف عن إجراء حركة دستورية جزئية ك ه اؼببادرة اإلعبلذكتضمنت ى
دساتّب ليست نصوصا مقدسة كال ىي عقد إف ال...ه اؼببادرة قائبل"ذن رئيس اعبمهورية عن ىعلأكقد 

ف ذفلكل دستور إ ...لتطور كالتحسناجتماعي مرىوف دبدة زمنية ؿبددة مسبقا، إمبا ىي نتاج جهد بشرم قابل ل
ظركفو كأسبابو كأبعاده الٍب يرمي إليها من تأسيس كتنظيم اجملتمع كالدكلة ككافة العبلقات كاآلليات الدستورية 

 .(1)"...كم كفبارسة كتكريس اغبقوؽ كاغبريات الفردية كاعبماعية للمواطناؼبتعلقة بتنظيم اغب
سة رئيس ابرئ 8008نوفمرب  01اؼبوافق  3489دة ذم القع 05كُب اجتماع جمللس الوزراء، يـو اإلينْب  

، وريةبو رئيس اعبمه تور الذم بادراعبمهورية، تناكؿ اجمللس بالدراسة كاؼبوافقة على مشركع يتضمن تعديل الدس
اغبقوؽ السياسية لفائدة اؼبرأة اعبزائرية، حيث ًب اقَباح مادة  ةسة مواضيع، من بينها موضوع دسَب طب حيث تضمن

مكرر تنص على أف الدكلة تعمل على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة من خبلؿ مضاعفة حظوظها ُب  13جديدة،
 .(4)النيابة ضمن اجملالس اؼبنتخبة

من الدستور، أخطر  376لٍب ىبوؽبا الدستور لرئيس اعبمهورية ك عمبل بأحكاـ اؼبادة ات ايدبوجب الصبلح ك
بشأف مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم،  8008نوفمرب  01رئيس اعبمهورية اجمللس الدستورم يـو 

 بغرض مراقبة مطابقتو للدستور ك إبداء رأم معلل بشأنو.
 

                                                 

 يتضمن التعديل الدستورم. 2008نوفمرب سنة  15اؼبوافق  1429دم القعدة عاـ  17مؤرخ ُب  19ػ 08صدكر القانوف رقم  ( (1)

ـ اؼبؤسساٌب...( ؾبلة ...ترقية غبقوؽ اإلنساف...تعميق للدمقراطية... كترشيد للنظا54) ترسيخ لقيم يورة نوفمرب 2008كسيلة كزا٘ب، اؼبراجعة الدستورية اعبديدة لسنة  (2)
 .275،ص2008نوفمرب  21الفكر الربؼبا٘ب العدد

 أنظر اػبطاب السيد رئيس اعبمهورية على اؼبوقع االلكَبك٘ب لرئاسة اعبمهورية :  (3)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2008/03    تاريخ التصفح 19/02/2013  

 .09،ص2008التعديل الدستورم، كييقة خاصة من إصدار ؾبلس االمة دبناسبة التعديل الدستورم، ديسمرب (4)

http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2008/03%20%20تاريخ%20التصفح%20%2019/02/2013
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 :من مشروع التعديل مكرر20مادة رأي المجلس الدستوري في نص ال -8
ع التعديل الدستورم ، لدراسة مشرك 8008 نوفمرب 7ك6ك5ك4ك1اجمللس الدستورم أياـ  إجتمع كقد

صبلحيات اؼبخولة للمجلس الدستورم، كعمبل بالقواعد احملددة إلجراءات عملو، كبعد لكطبقا ، اؼبعركض عليو
يل الدستورم عبميع الشركط اإلجرائية احملددة ُب الدستور، كبعد التأكد من استيفاء مشركع القانوف اؼبتضمن التعد

أنو  ،رأيو اؼبعلل، الذم صرح دبوجبو 8008نوفمرب  07يـو ُب صدر اجمللس الدستورم االنتهاء من اؼبداكلة أ
 اإلضافية ادةاؼبخبصوص  س الدستورم لئلدالء برأيو اؼبعللك الذم أخطر بشأنو اجملل ،ـ الدستورطبقا ألحكا

مكرر من مشركع  13ادة اؼبنص  من خبلؿ س اؼبنتخبة،ُب اجملال توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأةوضوع دب اؼبتعلقة
" مكرر:  13اؼبادة  ..." إٔب الدستور ؿبررة كاآلٌب: ادةىذه اؼبفيما ىبص إضافة  ، حيث جاء ُب رأيو،التعديل

 ثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة.تعمل الدكلة على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ سب
 وبدد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة."

مكرر اؼبدرجة ُب الفصل الرابع من الدستور، بعنواف" اغبقوؽ كاغبريات" هتدؼ إٔب إسناد  13اعتبارا أف اؼبادة  -
فيات تطبيق ىذه اؼبادة عمل ترقية حقوؽ اؼبرأة للدكلة بغرض توسيع حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة، كإحالة كي

 على القانوف العضوم،
من  8ك اعتبارا أف توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة يستند من اؼبطلب الديبقراطي اؼبذكور ُب الفقرة -

ديباجة الدستور الذم يقتضي بأف تبُب اؼبؤسسات حتما على مشاركة صبيع اؼبواطنْب ك اؼبواطنات ُب تسيّب 
 رية الفرد ك اعبماعة،الشؤكف ك ح

مكرر هتدؼ، ُب غايتها ، إٔب توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كإزالة العقبات الٍب  13كاعتبارا أف اؼبادة -
جتماعية ك الثقافية، مثلما قتصادية ك اإلالفعلية ُب اغبياة السياسية ك اإلتعوؽ ازدىارىا ك ربوؿ دكف مشاركتها 

مكرر من الدستور ال سبس اؼببادئ  13كاعتبارا بالنتيجة، فإف اؼبادة  -من الدستور، 13ة تنص عليو أحكاـ اؼباد
مة الٍب ربكم العامة الٍب ربكم اجملتمع اعبزائرم ...اعتبارا أف مشركع التعديل الدستور ال يبس البتة اؼببادئ العا

فية التوازنات األساسية للسلطات ك ال يبس بأم كياإلنساف ك اؼبواطن ك حرياهتما ك  حقوؽاجملتمع اعبزائرم ك 
 .(3) اؼبؤسسات الدستورية..."

 :المناقشة والتصويت على مشروع التعديل الدستوري -2
م وبدد تنظيم ذال 08ػ99على القانوف العضوم رقم من الدستور كبناء 376ك اؼبادة  374كدبوجب اؼبادة 

الوظيفية بينهما كبْب اغبكومة، كبناء على رأم اجمللس  اجمللس الشعيب الوطِب كؾبلس األمة كعملهما ككذا العبلقات
اؼبتعلق دبشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم، ك بناء على اؼبرسـو الرئاسي رقم  03ػ08الدستورم رقم 

                                                 

دبشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم . اعبريدة الرظبية رقم ، اؼبتعلق  2008نوفمرب سنة  7اؼبوافق  1429ذم القعدة عاـ  9ر.تد/ـ د مؤرخ ُب  01/08رأم رقم  (1)
 2008نوفمرب  16اؼبؤرخة ُب  63
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نوفمرب  08اؼبتضمن استدعاء الربؼباف بغرفتيو، كبناء على مراسلة السيد رئيس اغبكومة اؼبؤرخة ُب (3) 157ػ08
اؼبتضمنة إيداع مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم ، فقد نصبت اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة مباشرة  8008

نوفمرب  08بعد إحالة رئيس اعبمهورية القانوف اؼبتضمن تعديل الدستور اؼبرفوؽ برأم اجمللس الدستورم بتاريخ 
ا ؾبمل النصوص القانونية الٍب ربكم اجتماع منو ككذ 376، ككفقا ألحكاـ الدستور السيما اؼبادة (8)8008

الربؼباف بغرفتيو لدراسة مشركع التعديل الدستورم، قاـ السيد عبد القادر بن صاّب، رئيس الربؼباف، حبضور السيد 
قد ضمت اللجنة: اعضاء من يب اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة ك عبد العزيز زيارم رئيس اجمللس الشعيب الوطِب بتنص

مة) زىرة ظريف بيطاط، عبد الرزاؽ بوحارة، ؿبمد بوخلخاؿ، بدر الدين ساؼبي، حسْب داكد(، كعن ؾبلس األ
اجمللس الشعيب الوطِب) ؿبمد الصغّب قارة، مسعود شيهوب، ؿبمد ضيف، بن حليمة بوطويقة، الصدبق شيهاب، 

أس السيد عبد الرزاؽ عبد العإب حسا٘ب شريف، ؿبمد صبيعي، رمضاف تعزيبت، عمراف آيت ضبودة(، كلقد تر 
اؼبنظم  08-99من القانوف العضوم رقم  300بوحارة أكرب األعضاء سنا اللجنة اؼبشَبكة ك ذلك طبقا للمادة 

للعبلقات بْب غرفٍب الربؼباف كما انتخب الدكتور مسعود شيهوب نائب باجمللس الشعيب الوطِب مقررا ؽبا، ك بعد 
ف اغبساسيات السياسية من اإلسهاـ بإبداء رأيها خبصوص مشركع مناقشة جدكؿ األعماؿ، كهبدؼ سبكْب ـبتل

التعديل الدستورم، ًب االتفاؽ على توسيع تشكيلة اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة لتشمل أعضاء اللجنتْب القانونيتْب 
نوفمرب  9صلت اللجنة أشغاؽبا يـو األحد اعيب الوطِب ك أعضاء أخرين، كقد ك لكل من ؾبلس األمة ك اجمللس الش

شامبل  بسلسلة من االجتماعات، استمعت ُب أحدىا إٔب السيد رئيس اغبكومة الذم قدـ عرضا 8008
( ؿباكر أساسية، من بينها إدراج مادة جديدة ىي اؼبادة 05كمستفيضا عن مشركع القانوف الدم تضمن طبسة )

  .مكرر 13
لربؼباف اجملتمع بغرفتيو اجملتمعتْب معا ُب جلسة علنية يـو شغاؽبا، انعقد اأاللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة من  ءنتهاإبعد 
سة رئيس الربؼباف ، حيث  ا، ؼبناقشة مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم، برئ8008نوفمرب  38األربعاء 

اـ الداخلي ستماع أب التقرير الذم أعدتو اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة اؼبكلفة بإعداد ك صياغة النظبلية باكانت البد
 .(1)رير للمصادقة عليوالسّب أشغاؿ الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعتْب معا ك عرض ىذه التق

 
 
 

 
 

                                                 

 ، اؼبتضمن استدعاء الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو. 2008نوفمرب سنة  8اؼبوافق  1429ذم القعدة عاـ  10مؤرخ ُب  357-08اؼبرسـو الرئاسي رقم  (1)

 .22ن إصدار ؾبلس االمة ، اؼبرجع السابق ،صالتعديل الدستورم، كييقة خاصة م (2)

 .23،27نفس اؼبرجع ،ص(3)
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 عرض أسباب التعديل الدستوري أمام البرلمان. -4
ـ أعضاء الربؼباف، ك كبعد ذلك  مباشرة قدـ رئيس اغبكومة مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم ، أما 

ستقبلؽبا، قد كرست بالفعل، مبدأ إإف اعبزائر فور استعادة  ...جاء " مسباب  التعديل الدستور أرض ُب خضم ع
اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب اؼبواطنْب كاؼبواطنات، كقد كاف ذلك أمرا ؿبتوما بعد مقاكمة طويلة ككفاح كطِب مرير من 

فخر مسانبة بناهتا ُب معركة البناء ك التشييد  أجل اغبرية ... كبعد اسَبجاع السيادة الوطنية سجلت اعبزائر بكل
على ـبتلف األصعدة... كال يسع اعبزائر أيضا، إال أف تعتز بكوهنا كظفت إرادهتا كسخرت جهودىا كقدراهتا من 
أجل ازدىار مواطناهتا كترقية مكانة بناهتا اللواٌب يبثلن حاليا األغلبية ُب مدارسنا ك جامعاتنا كيضطلعن دبسؤكليات 

لك ينص دستور ببلدنا بوضوح، على أف ذكعبلكة على  ... مؤسسات اعبمهورية،امة على مستول سّبى
تستهدؼ اؼبؤسسات ضماف مساكاة كل اؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغبقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح 

جتماعية كالثقافية... قتصادية كاإلإلُب اغبياة السياسية كالجميع لالفعلية شاركة اؼبشحصية اإلنساف كربوؿ دكف 
قية مكانة اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة كما ىو اغباؿ ُب بلداف أخرل ُب ب إدراج أحكاـ إرادية كفيلة بَب لذلك هب

 .(3)غرب اؼبعمورة كشرقها
د مسعود ستماع إٔب تقرير اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة حوؿ مشركع القانوف، الذم قدمو السيٍب بعد ذلك ًب اإل

تثمْب، بأغلبية كبّبة مبادرة فخامة رئيس اعبمهورية بشأف التعديل  –شيهوب مقرر اللجنة ، الذم جاء فيو 
 الدستورم اؼبقَبح ، كوف اإلجراءات اؼبعتمدة تتطابق مع ـبتلف النصوص القانونية.

يها ىذا التعديل الدستورم، بوضع التأكيد على ضركرة توفّب الشركط البلزمة لتجسيد الغاية السامية الٍب يرمي إل -
 النصوص القانونية ك التنظيمية ك تسخّب اإلمكانيات البشرية ك العلمية لذلك.

التنويو بإدراج رموز األمة ك تارىبها ضمن ىذا التعديل ك جعلها من اؼبواضيع الٍب اليبكن أف يبسها أم تعديل  -
 كريسها كمعآب لؤلمة.دستورم كوهنا ملك عبميع اعبزائريْب هبب ضبايتها ك ت

شتمل إؼبتضمن التعديل الدستورم ، الذم كبعد تبلكات تقرير اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة بشأف مشركع القانوف، ا 
على طبس ؿباكر أساسية ككاف من بينها، ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة، كاالعَباؼ بتضحياهتا إباف اؼبقاكمة 

، (8)ا ُب مسّبة التشييد الوطِب، كذلك دبضاعفة حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبتخبةالوطنية كيورة التحرير، كمسانبته
 38يـو األربعاء  على ما سبق اقَباحات اللجنة الربؼبانية اؼبشَبكة على أعضاء الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو، اكبناء

عضو لصاّب  500ت لقد صو  ،(1)، اؼبصادقة على مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم8008نوفمرب

                                                 

،الفَبة التشريعية السادسة ،دكرة الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعتْب 2008ديسمرب  03، مؤرخة ُب 93اعبريدة الرظبية للمناقشات اجمللس الشعيب الوطِب، السنة الثانية، رقم ( 1)
 .08،07،ص2008نوفمرب 12معا،جلسة 

ْب ،الفَبة التشريعية السادسة ،دكرة الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعت2008ديسمرب  03، مؤرخة ُب 93اعبريدة الرظبية للمناقشات اجمللس الشعيب الوطِب، السنة الثانية، رقم ( 2)
 .03ص، 2008نوفمرب 12معا،جلسة 

 .10،09نفس اؼبرجع، ص( 3)
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، كجاء ُب اؼبادة الثانية من (3)عضوا، مع امتناع شبانية أعضاء عن التصويت 83، كٓب يعَبض عليو سول التعديل
مكرر ك ربرر كاآلٌب" تعمل الدكلة على ترقية اغبقوؽ السياسية  13مشركع التعديل الدستورم، تضاؼ اؼبادة 

، كيكوف  (8)ه اؼبادة."ذ.وبدد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىتخبة للمرأة بتوسيع حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبن
الذم ًب تعديلو بناء  3996مكرر من دستور  13لك قد ًب تكريس اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب إطار اؼبادة ذب

، لقد نصت ىذه اؼبادة على أف الدكلة تعمل على ترقية 35/33/8008اؼبؤرخ ُب  08/38على القانوف 
سية للمرأة بتوسيع حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة كما أشارت الفقرة الثانية إٔب أف قانوف عضوم اغبقوؽ السيا

، سبثل ىذه اؼبادة ترقية معيارية من حيث أف النص اؼبنتظر صدكره سيكوف (1)حدد كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة 
 عضويا مكمبل للدستور.

كقامت بإحداث ؾبلس دستورم يسهر على دستورية  3989نة التعددية س بتبِبكدبا أف اعبزائر غّبت هنجها 
القوانْب كنتيجة قانونية كمنطقية ؼببدأ تدرج القواعد القانونية كظبو الدستور كيبات النصوص الدستورية باؼبقارنة مع 

 03/08مكرر اؼبذكورة أعبله رأم للمجلس الدستورم رقم  13بشأف اؼبادة  . فلقد صدر(4)القوانْب العادية
 .(5)كمطابقتو للدستور 07/33/8008تاريخ ب

اؼبطلب الديبقراطي  لقد اعترب اجمللس الدستورم أف توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة يستمد من 
م يقتضي بأف تبُب اؼبؤسسات حتما على مشاركة صبيع اؼبواطنْب ذرة الثامنة من ديباجة الدستور الكور ُب الفقذ اؼب

ه ذة ك حرية الفرد ك اعبماعة، كأف ىجتماعية ك اؼبساكاالعمومية كربقيق العدالة اإل تسيّب الشؤكف ك اؼبواطنات ُب
اؼبادة هتدؼ ُب غايتها توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ك إزالة العقبات الٍب تعوؽ ازدىارىا ك ربوؿ دكف 

من  13اعية ك الثقافية مثلما تنص عليو احكاـ اؼبادة جتمقتصادية كاإلالفعلية ُب اغبياة السياسية ك اإلمشاركتها 
 .(6)مكرر ال سبس باؼببادئ العامة الٍب ربكم اجملتمع اعبزائرم 13الدستور، ك اعتباران بالنتيجة فإف اؼبادة 

 
 
 
 

                                                 

، كاؼبتضمنة ؿبضر اعبلسة اؼبخصصة للمصادقة على مشركع التعديل 2008ديسمرب  03اؼبؤرخة ُب  93ت اجمللس الشعيب الوطِب، رقم أنظر اعبريدة الرظبية ؼبداكال( 1)
 .2008الدستورم لسنة 

 .11اعبريدة الرظبية للمناقشات اجمللس الشعيب الوطِب،نفس اؼبرجع،ص( 2)
كٓب يتطرؽ بصورة صروبة إٔب فكرة ضباية كترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة إال من  89الٍب أشار إليها دستور  قبل التعديل أشار إٔب نفس اؼببادئ 96نبلحظ أف دستور ( 3)

 .15/11/2008خبلؿ تعديل 
 .417، ص1993، دار اؽبدل، عْب مليلة، اعبزائر، 2سعيد بوشعّب، النظاـ السياسي اعبزائرم، ط( 4)
 .12، ص2008، لسنة 13ر عن اجمللس الدستورم، رقم أحكاـ االفقو الدستورم اعبزائرم، ؾبلة تصد( 5)
 يتضمن التعديل الدستورم. 2008نوفمرب سنة  15اؼبوافق  1429دم القعدة عاـ  17مؤرخ ُب  19ػ 08صدكر القانوف رقم ( 6)
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 .مكرر 20المجلس الدستوري بخصوص المادة  رأيمن القانوني ثانيا: موقف الفقو 
رء القانونية نقسمت حولو اآلامكرر، أب عدة نقاشات ك 13ُب اؼبادة لقد تعرض رأم اجمللس الدستورم 

كالسياسية، فهناؾ من أيد رأم اجمللس، كىناؾ من عارضو كانتقده بشدة كُب ىذه اغبالة تفرض أصوؿ الدراسة 
ورم ُب العلمية اؼبوضوعية، بياف الرأم اؼبؤيد أكال، كبعد ذلك طرح  كجهة نظراألرء اؼبعارضة لرأم اجمللس الدست

 مكرر من الدستور.13نص اؼبادة
 :المؤيدون لرأي المجلس الدستوري. -3

السياسية ُب  شبو إصباع من قبل مؤسسات اجملتمع اؼبد٘ب كالطبقة 8008لقد لقي التعديل الدستورم لسنة 
ة، كما يهدؼ مكرر تعمل على ضماف تعزيز سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخب 13من خبلؿ اعتبار اؼبادةالببلد سواء 

إٔب القضاء على التفرقة بْب اؼبرأة كالرجل ُب ؾباؿ اؼبشاركة السياسية كخصوصا على مستول اجملالس اؼبنتخبة. اف 
 .(3)ىذا التعديل قد اعطى انطباعا بأف اعبزائر عازمة على تكريس اؼبشاركة السياسية للمرأة

رر يبكن القوؿ أف مضموف ىاتو اؼبادة يعزز مك 13ف ما ساقو اجمللس الدستورم من مربرات بشأف اؼبادة إ
ارىا مبادئ الدستور ك يتماشى مع ركحو كهبسد أكثر حرص الدكلة اعبزائرية على ضباية حقوؽ كحريات اؼبرأة باعتب

ساسية للمواطن ككل السيما اغبقوؽ السياسية، الٍب تسمح ؽبا بالتواجد بفعالية جزء من اغبريات ك اغبقوؽ األ
من الدستور على أف اجمللس اؼبنتخب ىو مكاف مشاركة اؼبواطنْب  36س اؼبنتخبة حبيث اكدت اؼبادة كقوة ُب اجملال

من الدستور  50، كما أف اؼبادة ا التسيّبذكاف الطبيعي ؼبشاركة اؼبرأة ُب ىُب تسيّب الشؤكف العامة ك بالتإب ىو اؼب
ك عليو يو الشركط القانونية أف ينتخب أك ينتخب اتو نصت على أف لكل مواطنا مهما كاف رجبل أك امرأة تتوفر فذ

واد األخرم ُب الدستور مكرر ك اؼب 13ا االنسجاـ ك التكامل اؼببلحظ بْب اؼبادة ذمن حق اؼبرأة أف تَبشح، ى
 13ف إدراجها ُب الدستور ىو تعزيز اؼببادئ اؼبتضمنة فيو، زيادة على ما سبق يعطي مضموف اؼبادة أيدؿ على 

أقول ؼببادئ اغبكم  ترسيخ اكرب للديبقراطية ك تعزيز حوؿ إصرار ك عـز اعبزائر اؼبضي قدما كبو مكرر انطباعا
 . (8)الراشد الٍب تعترب مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية من معايّب الديبقراطية

ال ىبلق  ف تبِب نظاـ اغبصص أك أم أسلوب تفضيلي آخر ُب اعبزائر إلدماج النساء ُب ـبتلف ىيئات الدكلة،إ
من الدستور اغبإب، تؤكد اؼبساكاة الفعلية بْب الرجاؿ كالنساء فتنص على 13أية مشاكل نظرية ما دامت اؼبادة 

 أنو" تستهدؼ اؼبؤسسات ضماف مساكاة كل اؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغبقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ
 

                                                 

انوف االنتخابات اعبزائرية كاقع كآفاؽ،كلية اغبقوؽ كالعلـو ،اؼبلتقى الوطِب : ق 03 – 12حفصة بن عشي ،تعزيز تواجد اؼبرأة باجملالس اؼبنتخبة ُب ظل القانوف العضوم( 1)
 .06،ص2013مارس 04ك03قاؼبة، يومي  1945مام  08السياسية، جامعة 

 .44،43،ص2009جويلية  23، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد 2008ضبامي ميلود، قراءة قانونية ُب التعديل الدستورم لسنة ( 2)
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جتماعية قتصادية كاإلاة السياسية كاإلالفعلية ُب اغبي تفتح شخصية اإلنساف، كربوؿ دكف مشاركة اعبميع
 .(3)كالثقافية."

ا التعديل يؤدم ببل شك إٔب فتح اجملاؿ كاسعا للمرأة ُب التواجد ُب اجملالس اؼبنتخبة على اختبلؼ ذإف ى 
قدر يتناسب مع قيم ، ب ةالوطني ةلس الشعبيااجملدرجاهتا، بداية من اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية، كصوال أب 

جهود كتضحيات اؼبرأة اعبزائرية ُب صبيع األحداث  دبا يعادؿاإلصبلحية الوطنية الشاملة ، ك  كأىداؼ السياسة
 .(8)بصورة مشرفة كفاعلة 3954كالسياسات الوطنية العامة، كدبا فيها مشاركتها اؼبتميزة ُب يورة أكؿ نوفمرب 

اطنْب ُب التمتع باغبقوؽ كااللتزاـ دبا عليهم من كاجبات دكف أم سبييز أك ف التاكيد على مبدأ اؼبساكاة بْب اؼبو إ
أم تفرقة بْب الرجاؿ كالنساء، كىنا األمر يتطلب كقفة أساسية كي نؤكد على أف اؼبؤسس الدستورم اعبزائرم خطا 

اعبمعوية أف تتبعو ُب ىذا ف األكاف لؤلحزاب السياسية كاغبركة أاه الديبقراطي دبا أقره للمرأة ك خطوة مهمة ُب االذب
 .(1)االذباه كتلعب أدكارىا كاملة

 :المعارضون لرأي المجلس الدستوري-3
، إال  شَباط سبثيل النساء عن طريق الكوتااىة األسباب الٍب دعت اؼبشرع الدستورم اعبزائرم العلى رغم كج

لقوائم يكوف قد ناقض نفسو باغبياد عن معينة ُب ا أف اؼبشرع ُب اعتماده على اؼبقاعد احملجوزة للنساء أك نسبة
ىذا بغض النظر عن تعارض نظاـ اغبصص مع مبدأ عمومية الَبشح، كمنو فإف اؼبساكاة كحرية اإلختيار،  بدأم

خرؽ ؼببدأ اؼبساكاة الدستورية بْب اؼبرأة كالرجل كتشكل ، بعدـ الدستوريةمشوبة تكوف بصدكرىا مكرر  13اؼبادة 
رأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كإحالة كيفية تطبيقو على القانوف العضوم، يعد خرقا للمساكاة بتوسيع حظوظ سبثيل اؼب
 النحو التإب: على  أماـ القانوف ك الدستور

 8من الدستور كالفقرة  18ك13ك89عدـ جواز التمييز الدستورم على اساس اعبنس: حيث أقرت اؼبواد  أوال:
تعادلة بْب الرجل ك اؼبرأة، كأف التمييز غّب جائز على أساس اعبنس سواء من ديباجتو، كىو ما يعِب أف اؼبساكاة م

لصاّب الرجل أك اؼبرأة، كأف إزالة العقبات تعِب اإلنساف ككل ك ُب كل اغباالت، كبذلك يكوف التعديل الدستورم 
ة ، كىو ما يعد سبييزا ؽبا قد خالف كل اؼبواد اؼبذكورة سابقا، كىو يقرر توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخب

على أساس اعبنس، كذلك ال بإزالة العقبات عن طريقها كإنساف مثلها مثل الرجل، بل بتوسيع حظوظها ُب 
 .(4)ك اؼبرأة، كسبييزا ؽبا عنو اجملالس اؼبنتخبة، أم دبا يزيد عن حظوظ الرجل، كىو ما يعد خرقا للمساكاة بْب الرجل

                                                 

 .154سياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،صأعمر وبياكم، اغبقوؽ ال( 1)

 .154بركات مولود، اؼبرجع السالق ، ص ( 2)

 .21،ص2010بوصبعة صويلح، تفاعل قيم الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف، منشورات ؾبلس االمة، اعبزائر ( 3)

اؼبتعلق دبشركع القانوف اؼبتضمن  التعديل الدستورم..." نشرة  07/11/2008ر.ت د/ـ اؼبؤرخ ُب  01ػ08قم عطوم ؿبمد، عرض ك مناقشة " رأم اجمللس الدستورم ر ( 4)
 .04، ص2010، أكت  12احملامي، دكرية تصدر عن منظمة احملامْب سطيف، العدد 
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مكرر من الدستور: إف األخطر من كل ذلك أف اجمللس الدستورم قد توسع ُب  13ة ُب تفسّب اؼباد أاػبط ثانيا:
، ك إزالة ثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةمكرر من الدستور، باعتبارىا هتدؼ ُب غايتها أب توسيع سب 13تفسّب اؼبادة 

جتماعية ك اإلقتصادية ك ك اإلالفعلية ُب اغبياة السياسية العقبات الٍب تعوؽ ازدىارىا، كربوؿ دكف مشاركتها 
 .توسيع سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة فقطاؿ أف التعديل ٓب ينص إال على الثقافية ك اغب

مكرر الٍب أدرج فيها حكما دستوريا يقضي بسعي الدكلة لَبقية اغبقوؽ السياسية  13لقد أضافت اؼبادة 
كبذلك أدخل اعبزائر ُب نظاـ اغبصص أك الكوتا الٍب ال للمرأة كتوسيع حظوظها ُب التمثيل ُب اجملالس اؼبنتخبة، 
نبها مناقضة الدستور كمواجهة اجملتمع، إذ ال يبكن أف أك  تتماشى كطبيعة الشعب اعبزائرم، كيصطدـ بعدة عوائق،

 .(3)ىيكبل ببل ركح 13ك 89تكوف لو النتيجة اؼبرجوة، ففيو تناقض صارخ بالدستور إذ هبعل من اؼبادة 
خّبة للدفاع ذربه تعللدفاع عن مبدأ اؼبساكاة، الذم يلس الدستورم صنديدا على مدار عشريتْب كقف اجمل لقد

كاجهة يستقبل هبا زكاره ُب موقعو اإللكَبك٘ب، لينتكس ُب تربير تعديل  89عن اغبقوؽ كاغبريات، كجعل من اؼبادة 
ات كاآلراء اؼبتعقلة دببدأ اؼبساكاة ، تنقسم كل القرار 13ك 89، كينقلب من حيث ال يدرم على اؼبادتْب 8008

، إذ أنو كاف يعتربنبا 13ك 89ُب عدـ إحساس اجمللس الدستورم يوما بضركرة إضافة مادة أك حكم إٔب اؼبادتْب 
شريعة عامة للمبدأ كبالتإب تكفياف كتفياف، رغم اعَبافو ُب تعريفو للمبدأ بعدـ إطبلقو كالقبوؿ ببعض الوضعيات 

من  89يعرفو بكونو " كاعتبارا أف مبدأ مساكاة اؼبواطنْب أماـ القانوف، اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة االستثنائية، إذ 
الدستور، يقتضي من اؼبشرع إخضاع اؼبواطنْب اؼبتواجدين ُب أكضاع فبايلة لقواعد فبايلة، كإخضاعهم لقواعد 

قلب الكفة، كأخل باؼببدأ،  8008 غّب أف التعديل الدستورم لسنة، ة كلما تواجدكا ُب أكضاع ـبتلفة"ـبتلف
، إذ 8008كأغرب ما جاء ُب رأم اجمللس الدستورم سنة  .تبلحقةكأدخل اجمللس ُب صبلة من االنتكاسات اؼب

 376اعترب " ... أف مشركع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستورم الذم بادر بو رئيس اعبمهورية ُب إطار اؼبادة 
مكرر" ... ال يبس البتة اؼببادئ العامة  13عدة مواد من الدستور، كإضافة مادة من الدستور كاؼبتمثل ُب تعديل 

الٍب ربكم اجملتمع اعبزائرم، كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن كحرياهتم،  كال سبس بأم كيفية التوازنات األساسية 
فخرج عن سياؽ  مكرر كجد صعوبة ُب تربيرىا، 13، فعند تطرقو ؼبسألة اؼبادة كاؼبؤسسات الدستورم"للسلطات 

"  ػسية للمرأة، ككصف ىذا التعديل بالنص كالبحث عن البناء القانو٘ب للقرار كاكتفى بتعديد مناقب اغبقوؽ السيا
اؼبطلب الديبقراطي" اؼبذكور ُب الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور، مع مبلحظة أنو قد حرؼ الكبلـ عن مواضعو، 

ى ما أطلق عليو اؼبؤسس باعبزائريْب كاعبزائريات، ـبالفا بذلك تقليده إذ أطلق كصف اؼبواطنْب كاؼبواطنات عل
 .(8) الدستورنص بالتمسك اغبرُب ب

                                                 

 .05، صالسابق اؼبرجع عطوم ؿبمد،( 1)

مارس  04ك 03نتخبة ) طفرة أـ كبوة (،اؼبلتقى الوطِب حوؿ قانوف االنتخابات اعبزائرم كاقع كآفاؽ يومي عبد الكرٙب ـبتارم ) توسيع حظوظ اؼبرأة ُب اجملالس اؼب( 2)
 .14،ص2013قاؼبة  1945مام  08،كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية جامعة 2013
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، ُب حْب رباشى 376ٍب استنتج أهنا ال سبس اؼببادئ العامة الٍب ربكم اجملتمع اعبزائرم اؼبشَبطة ُب اؼبادة 
 376ن كحرياهتما الٍب تعترب من شركط اؼبادة اػبوض ُب مسألة مساسها أك عدـ مساسها حبقوؽ اإلنساف كاؼبواط

 .(3)كالٍب يعترب مبدأ اؼبساكاة جزاء ال يتجزأ منها
 13ك 89اؼبادتْب  بقصور ااعَبؼ ضمني اؼبرأة يكوف قدكبإصراراؼبؤسس الدستورم الفرعي على مادة خاصة ب 

، لقد اؼبؤسس الدستورم أم الشعب  قصورمن الدستور اللتاف ٓب تعودا تضمناف اؼبساكاة بْب اعبنسْب ، كبالتإب
أبوابا على كل االختبلالت، فقد أدخل مفهـو اؼبخاصصة من حيث ال  8008فتح التعديل الدستورم لسنة 

وؿ اجمللس ربيدرم، كأرغم اؼبشرع العضوم على االعَباؼ الضمِب بالفشل بسبب يقل التقاليد الشعبية، ك 
الدستورم اعبديد يقر بصورة ـبالفة عدـ التكافؤ بْب اعبنسْب ُب  كاؼببلحظ أف النص ،الدستورم إٔب أداة تزكية
مكررال يظهر من خبلؽبا اإللزاـ، ألف اؼبؤسس الدستورم نص على أف " تعمل  13اجملاؿ السياسي، فاؼبادة 

الدكلة..." كليس " هبب على الدكلة، مع إضافة فكرة توسيع حظوظ اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة"، فهذا اؼبنحى 
للمساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ُب اغبقوؽ السياسية األخرل، كعدـ  ان مكرر إنكار  13يظهر أف االعتماد على اؼبادة 

ذبسيد فكرة اؼبواطنة بْب اعبنسْب كمن ىنا يتحدد اإلطار الدستورم للحقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر حبيث 
 . (8)ددىاكحيبكن اعتباره قد ضيق من ؾباؿ اغبقوؽ الساسية للمرأة 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 .15،صالسابق  اؼبرجع ( عبد الكرٙب ـبتارم، 1)

قوؽ كاغبريات العامة ؾباؿ فبدكد ك حوؿ ؿبدكد، رسالة دكتوره ُب العلـو ،زبصص القانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود نبإب فطة، دكر اجمللس الدستورم ُب ضباية اغب( 2)
 .37،ص2010معمرم تيزم كزك، 
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 المطلب الثالث:
 تعزيز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية من خالل االلتزام بالنصوص الدولية.

 االىتماـ إٔب اجملتمعات انتباه لفت ُب أساسي كتقويتو االجتماعي دعم الوضع ُب الدكلية التشريعات دكر إف

 .بأىليتها السياسية االعَباؼ كمنو مبدعة، ككطاقة واطنككم كإنساف حقوقها، كامل كإنصافها كإعطائها باؼبرأة

 للمرأة، الوظيفي األمن لضماف الوطنية احمللية القوانْب عليها تعتمد قانونية، ركائز دبثابة الدكلية التشريعات فهذه

 ؼبرأةا لعمل ضركرم شرط ىي اؼبساكاة فهذه .االجتماعي ُب النوع اؼبساكاة كربقيق كالوالدة الزكاج حاالت ُب

 .(3)السياسي
ال يبكن فصل اعبهود الوطنية لَبقية اؼبرأة اعبزائرية  كسبكينها من اغبضور ُب الساحة السياسية الوطنية، عن 

رىا ك مكانتها اؽبامة ُب ذا االىتماـ باؼبرأة ك إحياء دك اعبهود الدكلية الٍب ؽبا نفس الغاية، ألهنا امتداد طبيعي ؽب
 كبّب أير تعاقدية، غّب أك تعاقدية التزامات كانت سواء الدكٕب، الصعيد على اعبزائر ماتكاللتزاالدكلة ك اجملتمع، 

 الوطنية )اؼبادة  القوانْب على اعبزائر عليها صادقت الٍب الدكلية الصكوؾ تسود حيث الوطِب، على التشريع

 نْب كتطابقكالقوا الدستور احَباـ على السهر مهمة الدستورم كللمجلس ،3989الدستور ( من132

 تطبيق القضاة أنو على يعِب كىذا الدستور، أحكاـ مع اعبزائر عليها صادقت الٍب كاإلقليمية الدكلية الصكوؾ

 .كقراراهتم أحكامهم ُب الصكوؾ ىذه أحكاـ
يث كإدراكا ألنبية اؼبرأة كمكانتها فإنو يبلحظ بأف اعبزائر سعت إٔب ؿباكلة االرتقاء بدكر اؼبرأة السياسي حب

،  كاؼبشاركة ُب اؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليميةد العديد من االتفاقيات الدكلية اعتمات اعبزائر على التصديق ك عمل
اػباصة دبناقشة أكضاع اؼبرأة عامة كاعتماد برامج كتوصيات ىذه اؼبؤسبرات الدكلية كتنفيذىا، عن طريق تناكؿ ذلك 

وؽ اإلنساف، كموقف اعبزائر من يات الدكلية العامة اػباصة حبقمصادقة اعبزائر على االتفاق من خبلؿ)الفرع األكؿ(
ُب ىذا الشأف)الفرع  كاإلقليميةريرىا الدكلية احبماية حقوؽ اؼبرأة كعرض بعض تق تفاقيات الدكلية اػباصةاإل

 .الثا٘ب(

 الفرع األول:
 الخاصة بحقوق اإلنسان . تفاقيات الدولية العامةمصادقة الجزائر على اإل

اعبزائر خطوات إهبابية لتحقيق التزاماهتا الدكلية اػباصة بتوقيعها على العديد من االتفاقيات  لقد خطت
كأىم قوؽ السياسية لئلنساف خاصة، اغبعبلقة ب، كسوؼ نذكر منها الٍب ؽبا الدكلية، اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف عامة

 : ىي اؼبيداف ىذا ُب اعبزائر عليها صادقت الٍب العامة كاإلقليميةالدكلية  كاؼبعاىدات ىذه االتفاقيات

                                                 

 .197بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص  (1)
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التزاـ اعبزائر صراحة بنصوص اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، اعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة  
 33عليو اعبزائر دبوجب اؼبادة  ت، صادق3948ديسمرب  30اؼبؤرخ ُب  (01ألف)د ػ  837لؤلمم اؼبتحدة 

 .(3)ها" سبنح اعبمهورية اعبزائرية موافقتها لئلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف..." جاء في 3961من دستور سنة 
 3989سنة  كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية، باغبقوؽ اػباص الدكٕب العهد على اعبزائر صادقت كما

 باغبقوؽ اػباص الدكٕب العهد على أيضان  اعبزائر كصادقت ،(8) (23.13.8.1)للمواد اؼبفسرة اإلعبلنات مع

ُب  كقعت اعبزائر على العهد الدكٕب اؼبتعلق باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، ،(1)3989سنة كالسياسية اؼبدنية
 كما،3989/سبتمرب/38األمم اؼبتحدة ُبإستبلـ صك التصديق من طرؼ  ، كقد ًب30/38/3968

، كدخل حيز 3989/مام/36اؼبؤرخ ُب  89/67قم كًب نشره دبوجب اؼبرسـو الرئاسي ر  صادقت عليو اعبزائر
 .(4)(81،88،03، مع إعبلنات تفسّبية على اؼبواد )3989/نوفمرب/38التنفيذ بالنسبة للجزائر ُب 

توكوؿ اإلختيارم األكؿ اؼبلحق بالعهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية بشأف ك اعبزائر على الرب  تكما صادق
 .(5) 36/05/3989اؼبؤرخ ُب  89/67اسي رقم تقدٙب شكاكم من قبل األفراد، دبوجب اؼبرسـو الرئ

 ،3993األكٔب أماـ اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف ُب أفريل ىا رير اكتنفيذا اللتزاماهتا الدكلية قدمت اعبزائر تق
، أما (6)3998مارس  87ك 85كنظرت فيو اللجنة ُب دكرهتا السابعة كاألربعْب ُب أيناء جلساهتا اؼبعقودة يومي 

ت فيو اللجنة كابدت مبلحظاهتا اػبتامية ُب ، كنظر 3998جواف  83ك80ُب ،لدكرم الثا٘ب فقد قدـ التقرير ا
 .3998جواف  89

، كيتألف ىذا التقرير الدكرم اؼبوحد، 8006سبتمرب  88ُب  التقرير الدكرم الثالثكما قدمت اعبزائر   
فقرة )ب( من العهد الدكٕب اػباص 85ادة تنص اؼب، ك (7)ال حتوائو على التقريرين الثالث كالرابع ُب كييقة   
 

                                                 

 .1963 من دستور 11أنظر اؼبادة  ك  ،www. Un. Orgالعنواف اإللكَبك٘ب ؼبنظمة األمم اؼبتحدة  (1)

 .1989/مام/17الصادرة بتاريخ  20اعبريدة الرظبية رقم اؼبرسـو الرئاسي ( 2)

 23، تاريخ بدء النفاد: 1966ديسمرب  16( اؼبؤرخ ُب 21ألف ) د ػ  2200اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  (3)
 www.hrinfo. net  :http//الشبكة العربية اؼبعلوماتيو غبقوقاإلنساف، أنظراؼبوقع:                                ر، أنظ49، كفقا للمادة 1976مارس 

زائر" اعبزائر عليها اعب صادقت منشورات اللجنة الوطنية اإلستشارٚب لَبقية ك ضباية حقوؽ اإلنساف،" قائمة أىم الصكوؾ الدكلية ك اعبهوية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف الٍب( 4)
 .1989/مام/7الصادرة بتاريخ 20الرظبية رقم  ، اعبريدة1989/مام/16اؼبؤرخ ُب  89/67اؼبرسـو الرئاسي رقم ، أنظر أيضا 04،ص2008

الرئاسي رقم اؼبرسـو ايضا  ،أنظر168،ص2008زيع عْب مليلة، اعبزائر( دغبوش نعماف، معاىدات دكلية غبقوؽ اإلنساف تعلو القانوف،دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتو 5)
 17/05/1989الصادرة بتاريخ20،اعبريدة الرظبية رقم 16/05/1989اؼبؤرخ ُب  89/67

 .CCPR/C/SR،كلبلطبلع على رأم اللجنة انظر الويائق CCPR/C/62/Add.1( لئلطبلع على التقرير األكؿ الذم قدمتو اعبزائر انظر الوييقة6)

( A/47/40)40ك الويائق الرظبية للجمعية العامة، الدكرة السابعة ك األربعوف، اؼبلحق رقم  CCPR/C/79/Add.1، ك  SR. 1129ك  SR.1128،ك1125
 .299إٔب  264الفقرات من 

 .2006نوفمرب  07، الصادرة CCPR/C/DZA/3لئلطبلع على التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو اعبزائر انظر مستند اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف ( 7)



                                                . التشريع الجزائريالحقوق السياسية للمرأة في                                                              :يالثانل ـــلفصا

 

183 

 وكرد ُب اؼبادة الثانية من ..."لكل مواطن اغبق كالفرصة دكف أم سبييز...باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية على أنو "
كلقد جاء ُب ىذا التقرير فيما ىبص كضع اؼبرأة اعبزائرية عامة، ،(3)"...كدكف قيود غّب معقولة ُب أف ينتخب"...

ال  3968السياسية خاصة، حيث أكضح الوفد اعبزائرم أف الوضع العاـ للمرأة اعبزائرية منذ عاـ كمشاركتها 
يبكن فصلو عن تطور البلد على اؼبستول السياسي كاالقتصادم كالثقاُب كاالجتماعي، فاؼبساكاة بْب اؼبواطنْب 

ُب اغبقوؽ بْب الرجاؿ ، اما اؼبساكاة 53ك16ك11ك13ك89تكفلها قبل كل شيء أحكاـ الدستورُب اؼبواد
إٔب تعزيز حقوؽ كالنساء، فإف اعبزائر تسعي لبلنظماـ إٔب الصكوؾ الدكلية غبقوؽ اإلنساف ك باألخص الٍب ترمي 

على اتفاقية اغبقوؽ السياسية للمرأة، كما يضمن الدستور ك  8004مارس 08اعبزائر، ُب  تاؼبرأة، حيث صادق
ر، كرغم أف مشاركة اؼبرأة ُب ازباذ القرار ك تقلد أعلى اؼبناصب ُب الدكلة ال تزاؿ القانوف مشاركة اؼبرأة ُب ازباذ القرا

ُب ىذا اجملاؿ، كفيما ىبص مشاركة  تواصلىناؾ تقدـ م أف تبدك متواضعة باؼبقارنة مع الرجل، البد من اإلشارة إٔب
أك تنظيمي يبنع أك يقيد مشاركة اؼبرأة  اؼبرأة ُب اغبياة السياسية فقد جاء ُب التقرير، بأنو ال يوجد أم حكم تشريعي

ُب اغبياة السياسية للبلد، كحق اؼبرأة ُب أف تنتخب ك تنتخب مكفوؿ دبوجب الدستور ك دبوجب اؼبرسـو رقم 
ك اؼبتضمن القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، كوبدد ىذا  3997مارس  06اؼبؤرخ ُب  97-07

خابات كال يبيز مطلقا بْب اؼبرأة كالرجل، كتعطي اإلحصاءات التالية فكرة عن النص ذاتو شركط التصويت ُب االنت
، كيبلحظ أف من ؾبموع عدد الناخبْب البالغ 8008مشاركة اؼبرأة ُب االنتخابات احمللية الٍب جرت سنة 

 .(8)%46834امرأة، أم 8149770ناخبان، بلغ عدد النساء  38094555
التقرير الدكرم العاؼبي » أماـ اآللية اعبديدة اؼبسماة 8008أفريل 34ُب  قدمت اعبزائر تقريرىاكما 

Universal Periodic Review-UPR »)كىي آلية أقرىا ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمم اؼبتحدة( ،
ُب اعبزائر فيما يتعلق  تضمن ىذا التقرير الذم أعد كفقا لتوجيهات اجمللس، عرضا عن التقدـ اؼبسجلك 

     االجتماعية كالثقافية.  يبقراطية كربقيق اغبقوؽ االقتصادية،باغبريات الد
ض فبارسة حقوؽ اإلنساف. دد الصعوبات اؼبوضوعية الٍب تعَب أبرز تنفيذ اغبقوؽ اؼبعَبؼ هبا عاؼبيا كح حيث

  التقرير أيضا آفاؽ اغبلوؿ الٍب سطرهتا الدكلة ؼبواجهة األكضاع الٍب ال تزاؿ مصدر انشغاؿ.بٌْب  ك
 

 
 

                                                 

دكف تتعهد كل دكلة طرؼ ُب العهد اغبإب باحَباـ كتأمْب اغبقوؽ اؼبقررة ُب العهد اغبإب لكافة األفراد ضمن إقليمها كاػباضعْب لواليتها  "تنص اؼبادة الثانية من ىذا العهد:( 0)
 "سبييز من أم نوع سواء كاف ذلك بسبب...اعبنس...

 65،21،20، ص6112نوفمرب  13، الصادرة CCPR/C/DZA/3اعبزائر، اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف مستند أنظر التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو ( 6)
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غّب مباشرة، كمن  أك مباشرة بطريقة اؼبرأة حقوؽ إٔب تتطرؽ الٍب التالية االتفاقيات ُب طرؼ أيضا ىي عبزائركا
 بينها اؼبواييق الدكلية التالية :

 الزكاج، عقود كتسجيل الزكاج لسن األدٗب كاغبد بالزكاج، الرضا كاتفاقية ،3957اؼبتزكجة اؼبرأة جنسية اتفاقية

 بغاء كاستغبلؿ باألشخاص اإلذبار قمع كاتفاقية، 3968مربنوف/الثا٘ب تشرين 7ُب  عليهااؼبصادقة   سبت الٍب

،االتفاقية الدكلية 22 اؼبادة على ربفظ ، مع3961سنة  اعبزائر عليها صادقت الٍب ،3949الغّبلسنة 
 .(3)3965للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم لسنة

 تشرين 15 ُب اعبزائر عليها صادقت الٍب 3958 مالتعلي ؾباؿ ُب ييزالتم مكافحة بشأف اليونيسكو اتفاقية

خاصة،  – الثبلية كبركتوكوالهتا الوطنية عرب اؼبنظمة اعبريبة ؼبكافحة اؼبتحدة األمم ،كاتفاقية1969 أكتوبر/األكؿ
 ؼبنظمة 111 ك 100 رقم كاألطفاؿ، كاالتفاقيات النساء خاصة باألشخاص االذبار كقمع دبنع اؼبتعلق ككذلك

 .كاؼبهنة ُب االستخداـ  التمييز على بالقضاء اؼبتعلقة الدكلية العمل
أما بالنسبة للمواييق اإلقليمية غبقوؽ اإلنساف، فقد كافقت اعبزائر على "إعبلف القاىرة غبقوؽ اإلنساف ُب 

شادية ال ربتاج إٔب ، كىو كييقة إر 3990اإلسبلـ" الصادر عن مؤسبر كزراء خارجية الدكؿ اإلسبلمية ُب العاـ 
تصديق، كما كافقت على "اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف اؼبعدنؿ"، الذم اعتمدتو القمة العربية ُب تونس ُب مام 

اؼبؤرخة ُب  08اعبريدة الرظبية رقم  8006فيفرم  33،  كأنضماـ  كمصادقة اعبزائرعليو كاف ُب 8004
35/08/8006  . 
( الذم سبت 3983انضمت اعبزائرإٔب "اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب" ) أما اؼبواييق االفريقية فقد   

 كدبوجب ، (8)3983ُب نّبكيب) كينيا( جويلية  38إجازتو من قبل ؾبلس الرؤساء األفارقة بدكرتو العادية رقم 

 ضباية كضماف رأةاؼب ضد العنف أشكاؿ شٌب على القضاء على الدكلة السهر تلـز منو، 18اؼبادة من 3 الفقرة

 اإلطار، ىذا كُب  »حقوؽ اؼبرأة ك الطفل  « اؼبرأة كلتعزيز النقص اؼبوجود ُب اؼبيثاؽ خاصة فيما ىبص حقوؽ

 .8001اؼبرأة لسنة  حبقوؽ اؼبتعلق اإلنساف كالشعوب غبقوؽ اإلفريقي اؼبيثاؽ بركتوكوؿ اعتماد جاء
 
 
 
 
 

                                                 

-12-15انضماـ كمصادقة اعبزائر ُب  69-01-04، دخلت حيز التنفيذ ُب 1965االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم، لسنة ( 1)
 .1966-12-30الصادرة بتاريخ، 110،اعبريدة الرظبية العدد1966

 .1987فيفرم  04اؼبؤرخة ُب  06، اعبريدة الرظبية رقم 1987فيفرم  03الصادر ُب  87/37كصادقة اعبزائر عليو كًب نشره دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم: ( 2)
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 الفرع الثاني:
 بحماية حقوق المرأة ومضمون تقريرىا. لية الخاصةموقف الجزائر من االتفاقيات الدو 

 أوال: موقف الجزائر من االتفاقيات الدولية واالقليمية الخاصة بحماية المرأة.
اػباصة باؼبرأة كحاكلت قدر اإلمكاف أف ذبسد ك االقليميةمن اؼبؤسبرات الدكلية اعبزائر ُب العديد  تلقد شاركك 

ر االسبلمي حوؿ اؼبرأة لواقع، لبص بذكر منها خطة عمل منظمة اؼبؤسببرامج عمل ىذه اؼبؤسبرات على أرض ا
ك  (،8006توصيات اؼبؤسبر األكؿ حوؿ دكر اؼبرأة ُب تنمية الدكؿ األعضاء ُب اؼبنظمة )اسطمبوؿ عن اؼبنبثقة

( 3995كْب )(، منهاج عمل بي3991ك مؤسبر فيينا حوؿ اغبقوؽ اإلنسانية ) ،(8000إعبلف األلفية )
صادقت اعبزائر على االتفاقية اؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية للمرأة سنة  ، حيث(30+5تقييمو )+كمسار 
لى سياسة النوع االجتماعي )اعبندر( لبلرباد اإلفريقي خبلؿ قمة االرباد ع ، كصادقت اعبزائر(3)8004

رائها، أما بركتوكوؿ ، ككانت من ضمن الدكؿ الٍب سانبت ُب إعداد مناقشة الوييقة كإي8009اإلفريقي جانفي 
عليها اعبزائر بعد  ٓب تصادؽ ،(8)8001اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب اؼبتعلق حبقوؽ اؼبرأة ُب إفريقيا
 .(1)إذ أنو وبتوم على بعض األحكاـ الٍب تتعارض مع أحكاـ قانوف األسرة

كاؼبرأة،  الرجل بْب اؼبساكاة حوؿ قيةاإلفري الدكؿ لرؤساء الرظبي اإلعبلفعلى كذلك   اعبزائر  كقد صادقت 
ؼبنظمة اؼبرأة العربية، اؼبعتمدة  اعبزائر كما انظمت،  القرار ازباذ ُب التكافؤ مبدأ إٔب ،اإلعبلف ىذا حيث يتطرؽ

-08-34عبامعة الدكؿ العربية، اعتماده ُب جتماعي قتصادم ك اإل للمجلس اإلخبلؿ الدكرة التاسعة ك الستْب
8008(4). 

 ،3979لتمييز ضد اؼبرأة لسنة تفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالقضاء على صبيع  أشكاؿ الى اإلعتها بتحفظ قصادمع م
 اؼبوافقة، معاؼبتضمن  3996يناير سنة  30مؤرخ ُب  01-96عليو اعبزائر بتحفظ دبوجب أمر رقم  تصادق

 االختيارم الربكتوكوؿ على اعبزائر توقع ،كٓب(5)تفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأةإربفظ على 

                                                 

كداخلت حيز  1952كانوف األكؿ /ديسمرب   20(اؼبؤرخ ُب 7-)د640( اعتمدت ك عرضت للتوقيع ك التصديق كاالنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 1)
، يتضمن التصديق على 2004أفريل  19ىػ اؼبوافق لػ 1425صفر  29اؼبؤرخ ُب  126-04أنظر اؼبرسـو الرئاسي رقم ، منها06،كفقا للمادة 1954جواف 07التنفيذ ُب 

 .25/04/2004، اؼبؤرخةُب 26دد االتفاقية بشأف اغبقوؽ السياسية للمرأة ، اعبريدة الرظبية ع
كذلك أيناء انعقاد  اعبمعية العامة لرؤساء دكؿ كحكومات االرباد األفريقي، بركتوكوؿ حقوؽ اؼبرأة ُب أفريقيا اؼبلحق باؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب ،اعتمدتو( 2)

 .2003وليو سبوز/ي 11 قمتها العادية الثانية ُب العاصمة اؼبوزمبيقية، مابوتو ُب
از الوطنية، اعبزائر، نوفمرب التقريراؼبرحلي األكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة، اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة االرتكانظر ( 3)

 .411،ص2008
-02-14ستْب للمجلس االقتصادم ك االجتماعي عبماعة عبامعة الدكؿ العربية، اعتماده ُب اتفاقية إنشاء منظمة اؼبرأة العربية، اؼبعتمدة خبلؿ الدكرة التاسعة ك ال( 4)

 .2003-02-23، الصادرة ُب 12، اعبريدة الرظبية العدد 2003-02-16، انضماـ كمصادقة اعبزائر 2002
ؼبتضمن اؼبوافقة ، مع التحفظ ،على اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ا 1996يناير سنة  10مؤرخ ُب  03-96لقد كافقة اعبزائر على ىذه االتفاقية دبوجبأمر رقم ( 5)

، يتضمن انضماـ 1996يناير سنة  22مؤرخ ُب  51-96، كأنظمة لبلتفاقية دبوجب مرسـو رئاسي رقم 1996-01-14مؤرخة ُب  03،ج ر رقم 1979ضد اؼبرأة لسنة 
 .1979حفظ، أب اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لسنة اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية ف مع الت
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 من إببلغ شكل على اؼبقدمة الشكاكم ُب بالتحقيق ضد اؼبرأة التمييز على القضاء للجنة يسمح الذم لبلتفاقية

سحب التحفظ الذم  كقد .بشأنو بتحقيق كالقياـ االتفاقية ُب اغبقوؽ اؼبذكورة أحد انتهاؾ عن الضحايا، قبل
من اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة كاؼبتعلقة باؼبساكاة بْب  9/8دة سٌجلتو اعبزائر خبصوص اؼبا

من  06حقوؽ األـ كاألب ُب منح اعبنسية اعبزائرية لؤلبناء. كقد ًب إقرار ىذه اؼبساكاة ُب اعبزائر دبوجب اؼبادة 
 8اؿ بالعيد العاؼبي للمرأة ُب قانوف اعبنسية كأعلن رئيس اعبمهورية عن سحب ىذا التحفظ، دبناسبة االحتف

 .(3)8008مارس 
الٍب تشجع الدكلة على ازباذ "صبيع التدابّب اؼبناسبة للقضاء  3979تؤكد اؼبادة السابعة فقرة )أ( من اتفاقية 

على التمييز ضد اؼبرأة ُب اغبياة السياسية كالعامة للبلد كبوجو خاص تكفل للمرأة على قدـ اؼبساكاة مع الرجل، 
ُب التصويت ُب صبيع االنتخابات كاالستفتاءات العامة، كأىلية االنتخاب عبميع اؽبيئات الٍب ينتخب اغبق 

فعلى الدكؿ حسب ىذه اؼبادة، كجوب االلتزاـ دبنح النساء اغبق ُب اؼبشاركة ُب صبيع  أعضاؤىا باالقَباع العاـ".
سن تشريعات كطنية تضمن ؽبن ذلك اغبق، فما االستفتاءات كاالنتخابات العامة كاؼبباشرة كلن يتحقق ذلك إال ب

 ىو الوضع ُب اعبزائر ؟.
  .ريرالجزائر الدولية واالقليميةاثانيا: حق المرأة في المشاركة السياسية ضمن تق

 :تقرير الجزائر أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة -0

من اتفاقية  38و تقدٙب اعبزائر كفقا للمادة حبدث ىاـ ُب ؾباؿ حقوؽ اؼبرأة، ى 3998لقد سبيزت سنة  
 النساء،، تقريرىا االبتدائي عن كضعية النساء ُب ببلدنا إٔب عبنة القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد 3979

  .(8)كلو جاء متأخرا بسنة

 ف اػبارجيةالشؤك  كزارة إشراؼ ربت اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية تقرير إعداد ًبكلقد 

 غّب اؼبنظمات بعض اعبزائر، كتشارؾ ُب اعبمعيات الناشطة أىم إشراؾ ًب ، كماMDCFCدبشاركة ك

 تقرير نشر يتم ٓب أنو تسجيل هبب اؼبد٘ب، لكن اجملتمع يعده الذم اؼبوازم التقرير كربرير إعداد ُب اغبكومية

 .(1)التنفيذ تقييم
 
 

                                                 

، يتضمن رفع ربفظ اعبمهورية اعبزائرية 2008ديسمرب سنة  28مؤرخ ُب  426-08منها دبوجب اؼبرسـو رئاسي رقم 02الفقرة 09لقد رفعت اعبزائر ربفظها اؼبادة  ( 1)
 .1979من اتفاقية القضاء على صبيع التمييز ضد اؼبرأة لسنة  02الفقرة  09الديبقراطية الشعبية حوؿ اؼبادة 

 (.CEDAW/C/DZA/1)انظر الوييقة ( 2)
 انظراؼبوقع( 3)

 http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf تاريخ التصفح        2013/17/08     
 

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf
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ؼبقرر تقديبها أماـ اللجنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة ، دبوجب بالنسبة لتقارير األكلية للدكؿ األطراؼ ا
من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، فكاف موعد تقدٙب اعبزائر لتقريرىا األكؿ  38نص اؼبادة 

ل اللجنة ، ككاف تاريخ النظر فيو من قب09/03/3998،أما تاريخ االستبلـ فكاف ُب 3997/ 83/06ُب 
 .83/03/3999ُب 

كلقد جاء ُب تعليق اللجنة  كلقد قدمت اعبزائر إضافة للتقارير األكلية تقرير عن تقييم تنفيذ منهاج بيكْب،
اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة إف كضع اؼبرأة اعبزائرية قد ربسن كثّبنا عن السابق ، فبعد أف كانت اؼبرأة 

لسلوؾ سبييزم عبنسها، كبالرغم من ربسن حاؽبا اؼبلحوظ فإف ترقيتها اؼبشركعة تتطلب ؿبركمة من حقوقها كعرضة 
اؼبزيد من اعبهود اؼبستمرة كاؼببادرات، كىي مطالب تىستىلزميهىا ركح العدالة كاإلنصاؼ، كيسجل ُب ىذا اإلطار 

زائرم كقوانْب و، من حيث أف الدستور اعبالتقييم اإلهبايب كلو نسبيا للجنة اؼبرأة عند مناقشة التقرير األكؿ اؼبشار إلي
جتماعي، كالتشريعات اؼبختلفة اؼبتعلقة بالتعليم كالصحة كاػبدمات كاؼبرافق اؼبختلفة، ال تقبل العمل كالضماف اإل

أم نوع من أنواع التمييز ضد النساء،كما أف التحوؿ السياسي الذم عرفتو اعبزائر شهد إقباال على العمل 
ؼبرأة ُب إطار اعبمعيات كاألحزاب ُب ظرؼ قصّب نسبيا، من الوصوؿ إٔب مناصب رفيعة ؼبراكز وم، كسبكنت اسنال

رج اؼبرأة بعد من دائرة التهميف ككيف وبصل ات رغم إهبابيتها تبقى غّب كافيةازباذ القرار، لكن ىذه اؼببادر  ، كٓب زبي
 .(3)سبع بكاملو ال اؼبرأة فقطجلمدد كياف اتهذلك ، كىي مازالت تعا٘ب من ظاىرة العنف الٍب أصبحت 

، 3/89/8001تاريخ استبلمو  ككاف ،6/83/8003تقديبو ُب  ًب الثا٘ب للجزائر الذم التقاريرالدكرم أما
كبالنسبة للمسائل الٍب ، (CEDAW/C/DZA/2، رمز الوييقة )3/33/8005كتاريخ النظر فيو 

تعليقات اؼبقدمة من اغبكومة على  دكد كار  ، أما(8)08/05/8004بشأهنا اللجنة توضيحات كاف ُب  تطالب
مبلحظات ختامية على تقريراعبزائركالتعليقات اػبتامية للجنة اؼبعنية  ،33/05/8004ائمة اؼبسائل فكاف ُب ق

(1)33/03/8005بالقضاء على التمييز ضٌد اؼبرأة كاف ُب تاريخ 
كفيما ىبص ماتضمنو التقرير حوؿ حق اؼبرأة  

ا ـبتلفا عن اعبزائر ُب تعرؼ كضع 8005كُب صنع القرار، فقد ًب االعَباؼ بأف اعبزائر  ُب اؼبشاركة السياسية
بْب اؼبرأة كالرجل يكفلو الدستور كـبتلف القوانْب، فبل يوجد أم  اؼبساكاة أشار إٔب أف مبدأحيث ، 3999سنة 

 8008ظ ُب انتخابات حكم تشريعي أك تنظيمي يبنع أك يقيد مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة السياسية حيث لوح
التشريعية أنو كاف ىناؾ ارتفاع ُب النساء اؼبَبشحات، كذلك نتيجة إلغاء فبارسة التصويت بالوكالة، كىذا يعكس 

                                                 

ُب التقرير الدكٕب اؼبقدـ من طرؼ اعبزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة اللجنة  نظرت( 1)
 ، أنظر اؼبوقع: 01/21/1999كاعتمدت ُب جلستها اؼبعقودة ُب 09/01/1998( ُب جلساهتا اؼبعقودة ُب  CEDAW/C/DZA/1ضد اؼبرأة )

http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/algeria/cedaw/cedaw-c-dza1-add1-

98a.pdfتارٌخ 2014/01/15التصفح      

 CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.1 الوييقةانظر  (2)

 :اؼبوقع ( على   C/DZA/CC/2أنظرالوييقة)( 3)
 http://www.arabhumanrights.org/countries/reports.aspx?ct=4&cid=1 تاريخ التصفح/.  15/01/2014 

http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/algeria/cedaw/cedaw-c-dza1-add1-98a.pdfتاريخ
http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/algeria/cedaw/cedaw-c-dza1-add1-98a.pdfتاريخ
http://www.arabhumanrights.org/countries/reports.aspx?ct=4&cid=1
http://www.arabhumanrights.org/countries/reports.aspx?ct=4&cid=1
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إرادة كاضحة لتجسيد مشاركة فعلية للمرأة، كما ذبدر اإلشارة إٔب أنو بالرغم من البفاض عدد النساء اؼبنتخبات، 
يا ُب الدكلة قد سجل زيادة،  كسجل التقرير اؼبقدـ التغّب اؼبتواصل للتصرفات فإف عدد اللواٌب يشغلن مناصب عل

ذباه النساء،كما أشار التقرير إٔب كجوب مراجعة قانوف األسرة ااالجتماعية كالثقافية كتراجع الذىنيات السلبية 
تقدـ  كأشار إٔب أف من أكلويات راسخا دبواكبة العصر كربقيق ال اكاعبنسية ، كخلص التقرير أف اعبزائر ملتزمة التزام

 . (3)بلده اؼببلئمة التدرهبية لتشريعاهتا الوطنية مع أحكاـ االتفاقية
( ك)  667ا ) تهأما فيما ىبص اؼببلحظات اػبتامية كتوصيات عبنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة ُب اجتماعا

 اعبزائرية، كتتلخص اؼببلحظات  اغبقوؽ السياسية للمرأة حوؿ ،805جانفي 33( اؼبنعقد بتاريخ  668
 :(8)علي النحو اآلٌب اػبتامية للجنة القضاء على التمييز ضد اؼبرأة بعد مناقشتها لتقارير اعبزائر الدكرية الثا٘ب،
من ؾبموعة عمل اللجنة الَبحيب بالتقارير اؼبقدمة كاإلجابات الشاملة الٍب قدمتها اعبزائر على األسئلة اؼبقدمة 

بالنسبة للجوانب  حيث جاء فيو للجنة إلستيضاح بعض جوانب التقارير السابقة،إجتماع عقد  كقد ،السابقة
اإلهبابية الٍب تضمنها التقرير خبصوص اؼبساكاة كاؼبشاركة ُب صنع القرار، تبلحظ اللجنة أف الدستور ينص ُب 

وع اعبنس، كتعرب عن ارتياحها على اؼبساكاة أماـ القانوف بدكف سبييز دبا ُب ذلك على أساس ن 13ك 89مادتيو 
بزيادة قيد النساء ُب مؤسسات التعليم العإب فبا يزيد من يقافة اؼبواطنة للمرأة كمعرفة حقوقها، كسعي اغبكومة 
لعملية سبكْب حقيقية للمرأة من حقوقها اؼبشركعة ، كتبلحظ اللجنة ربسن مشاركة اؼبرأة ُب اغبياة العامة، كترحب 

ت ُب اغبكومة اغبالية، كفيما يتعلق جبوانب قلق اللجنة كتوصياهتا فيما ينبغي على اعبزائر القياـ بو بتعيْب أربعة كزيرا
ريفا للتمييز كفقا ذباىها، أشارت اللجنة أب: القلق الذم يساكرىا بشأف تشريعات الدكلة الطرؼ الٍب التتضمن تع

للمرأة، كتوصي اللجنة بأف يدرج ُب الدستور أك  االتفاقية، أك أحكامها بشأف اغبقوؽ اؼبتساكية من (03للمادة)
للمرأة كفق مواد االتفاقية،  ةُب غّبه من التشريعات اؼببلئمة تعريف للتمييز، ككذلك أحكاـ بشأف اغبقوؽ اؼبتساكي

ت، كيساكر اللجنة قلق أيضا حياؿ قلة التقدـ احملرز ُب ربقيق اؼبساكاة الفعلية بْب اؼبرأة كالرجل ُب كافة القطاعا
توصي اللجنة بأف تتخذ اؼبؤقتة كأسباب تطبيقها، كإزاء ما أبدتو الدكلة من عدـ فهم للغرض من التدابّب اػباصة 

ُب   85من االتفاقية ك التوصية العامة ،(1) 04/3للمادة  يها التدابّب اػباصة الؤقتة كفقاتدابّب ملموسة، دبا ف
لية مع الرجل، كلئن كانت اللجنة ترحب بالتقدـ احملرز مع مركر كافة القطاعات لضماف سبتع اؼبرأة باؼبساكاة الفع

الوقت ُب اؼبشاركة السياسية للمرأة، فإهنا تظل قلقة إزاء البفاض مستول سبثيل اؼبرأة ُب مناصب ازباذ القرار،ال 
جنة على أف سيما سبثيلها السياسي على كافة اؼبستويات، ك سبثيلها ُب اإلدارة ك السلك الدبلوماسي، كتشجع الل

 85من االتفاقية ك التوصية العامة  04/3تتخذ تدابّب دؤكبة، دبا ُب ذلك تدابّب خاصة مؤقتة كفقا اؼبادة 

                                                 

  . السابق اؼبرجع (،  C/DZA/CC/2أنظرالوييقة) (1)

، انظر     2005كانوف الثا٘ب/ يناير  11اؼبعقودتْب ُب  668ك 667( ُب جلستها CEDAW/C/DZA/2نظرة اللجنة ُب التقرير الدكرم الثا٘ب للجزائر)( 2)
(CEDAW/C/SR .667,668.) 

 من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة. 04انظر اؼبادة  (3)
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لئلسراع ُب زيادة سبثيل اؼبرأة ُب اؽبيئات اؼبنتخبة ك اؽبيئات اؼبعنية ُب صبيع ؾباالت اغبياة العامة،كما تقَبح اللجنة 
القيادة ك أف تقـو حبمبلت توعية بأنبية مشاركة اؼبرأة ُب ازباذ القرار، كتقييم أير أف تنفذ الدكلة برامج تدريبية على 

 .(3)تلك التدابّب
كتاريخ استبلمو ُب  ،83/06/8009أما التقاريرالدكرية الثالثة كالرابعة للجزائرالذم كاف موعد تقديبها ُب  

لرابع  للجزائر أيناء الدكرة الثامنة كاألربعْب كتبعنا للنظر ُب التقريرين الدكريْب الثالث كا ،(8)38/05/8009
شباط /فرباير  4كانوف الثا٘ب/يناير إٔب   37للجنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة، اؼبعقودة ُب الفَبة من 

 ، كجهت إٔب اغبكومة اعبزائرية كييقة تتعلق بأسئلة ما قبل الدكرة بغية تقدٙب معلومات إضافية قبل النظر 8033
ُب التقرير كاعداد التعليقات اػبتامية من طرؼ اللجنة، كُب الدكرة اغبادية كاػبمسوف  اؼبنعقدة ُب 

 .(1)، تلقت اللجنة ردكد اغبكومة اعبزائرية على أسئلة الفريق العامل ؼبا قبل دكرة اللجنة09/06/8038

شأف  مشاركة اؼبرأة اعبزائرية ُب اغبياة كلقد تناكلت كييقة ردكد اغبكومة اعبزائرية على أسئلة الفريق العامل، ب
من قائمة اؼبسائل اؼبقرر تناكؽبا، خبصوص مشاركة اؼبرأة  38من خبلؿ الرد على الفقرة  العامة كاؼبشاركة السياسية،

ا، ُب سبيل تعزيز تهُب اغبياة السياسية كاؼبشاركة ُب اغبياة العامة، حيث تركز اغبكومة اعبزائرية أعماؽبا كإجراءا
قوؽ السياسية للمرأة، على التدريب كاإلعبلـ كالتوعية على اؼبستويْب احمللي كاؼبركزم، كقد استحديت ؽبذا اغب

الغرض "بوابة للنساء " على االنَبنت إلذكاء الوعي باستعماؿ الوسائل اعبديدة لتكنولوجيا االتصاالت 
 كاؼبعلومات.

ائر العاصمة كُب كاليات أخرل، كما عقدت دكرات مت عدة لقاءات للتوعية ُب اعبز كُب السياؽ نفسو، نيظٌ 
مكررنا  13استثنائية للمجلس الوطِب لؤلسرة كاؼبرأة تناكلت مسألة مشاركة النساء ُب اغبياة السياسية كتطبيق اؼبادة 

من الدستور. كلقد خصصت حصص إذاعية كتلفزيونية شارؾ فيها فبثلوف عن مؤسسات كصبعيات كخرباء تناكلت 
 ز الدكر السياسي للمرأة.مسألة تعزي

 
 
 
 
 

                                                 

 (.CEDAW/C/SR .667,668انظر تعليقات اللجنة ُب الوييقة )( (1)

ى التمييز ضذ اؼبرأة الصادرة ( اؼبنشورة من قبل عبنة اؼبعية بالقضاء علCEDAW/C/DZ/3-4انظر كييقة التقريرين الدكريْب الثالث كالرابع  الٍب قدمتها اعبزائر رقم )( 2)
 .24/05/2010ُب 

أيناء النظر ُب تقريرىا اعبامع للتقريرين الدكريْب انظر قائمة القضايا كاؼبسائل اؼبتعلقة بالنظر ُب التقارير الدكرية للجزائر،إضافة لردكد اعبزائر على قائمة القضايا اؼبقرر تناكؽبا ( 3)
 .09/06/2012( الصادرة ُب CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1الثالث كالرابع، ُب الوييقة )
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حيث تشّب كلمة "معقوؿ" إٔب ىدؼ السياسة  ،من قائمة اؼبسائل اؼبقرر تناكؽبا 39كُب الرد على الفقرة رقم 
تمرين ُب إحداث تغيّبات إهبابية كفيلة بأف تؤدم إٔب ربسْب كتقدـ مس الوطنية لتعزيز حقوؽ اؼبرأة، كىو يعِب إرادة

انتهت اللجنة، اؼبؤلفة من مسؤكلْب   كؽبذه الغاية.  باؼبقارنة مع أكضاعها السابقة، البلكضع اؼبرأة حإب كمستقب
سبع اؼبد٘ب، لمجكبار ُب كزارة العدؿ كقضاة ُب احملكمة العليا كؾبلس الدكلة كجامعيْب كعلماء اجتماع كفبثلْب عن ا

عن طريق نظاـ ، لس اؼبنتخبةالمجمن إعداد مشركع القانوف العضوم الذم وبدد سبل توسيع سبثيل اؼبرأة ُب ا
 .8033تشرين الثا٘ب /نوفمرب  الربؼباف باألغلبية اؼبطلقة ُب شهر هاغبصص،كقد أقر 

ُب إحداث ىذا التقدـ عرب آليات التنفيذ  ،علقة بوضع اؼبرأةكتساىم االسَباتيجيات الوطنية كاػبطط العملية اؼبت
لنوع كاؼبكلفة، على مستول كل كزارة، بالتأكد من تعميم كاؼبتابعة، من قبيل جهات االتصاؿ اؼبعنية بالقضايا ا

االت السياسية كاإلدارية كاؼبوارد البشرية ( كلتطوير لمجمراعاة منظور النوع ُب آليات اؼبؤسسة اؼبعنية )ُب ا
 .(3)اسَباتيجية لبلتصاؿ الداخلي كاػبارجي تراعي اؼبسائل النوع

 :ر بيكينتقرير الجزائر عن تقييم تنفيذ منهاج مؤتم-3
، كُب كانوف الثا٘ب/ لمرأة كىي ملتزمة بتنفيذ توصياتوكلقد أدت اعبزائر دكرا نشطا ُب اؼبؤسبر العاؼبي الرابع ل

ت أ، قدمت اعبزائر تقرير إٔب شعبة النهوض باؼبرأة حطة عمل كطنية ُب ىذا الصدد، كلقد أنش3998 جانفي
ن ك األسرة على إير كرشات عمل عقدت ُب عاـ داخل كزارة التضام 3996 جوافعبنة دائمة ُب جزيراف/

شيا مع التوصيات اؼبقدمة ُب مؤسبر بيكْب، أصبحت األمانة ا، ُب موضوع النهوض باؼبرأة كضبايتها، كسب3996
ف اؼبرأة، كىي عبارة عن مركز تنسيق لكل اعبهود الرامية إٔب ترقية ك العامة للتضامن كاألسرة دبثابة كزارة مكلفة بشؤ 

دبوجب  األسرة، كيشرؼ ؾبلس احملافظة على األسرة ك تعزيزىا ككذلك اجمللس الوطِب للمرأة الذم انشأ اؼبرأة ك 
، ك ىو ىيئة استشارية لدل رئيس اغبكومة مكلفة بكل 3997مارس  89اؼبؤرخ ُب  98-97قم اؼبرسـو ر 

 .(8)األمور اؼبتعلقة بَبقية حقوؽ اؼبرأة، على تنفيذ سياسات لَبقية اؼبرأة
ك ( تقريرعن تقييم تنفيذ منهاج بيكْب،CEDAWقدمت اعبزائر إضافة للتقارير األكلية  للجنة سيداك)  كلقد

 كنتائج (8000-3995ْب) كبي منهاج تنفيذ بشأف للحكومات اؼبوجو االستبياف على ذلك ُب إطار الرد

لذم أعادتو الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة العامة،قدمت اعبزائر االستبياف ا للجمعية كالعشرين الثالثة االستثنائية الدكرة
 كالتحديات احملققة لئلقبازات عاـ استعراض األكؿ من ىذا االستبياف ، جاء ُب اعبزء(1)باألسرة كقضايا اؼبرأة

 اؼبرأة، أما فيما ىبص حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة السياسية كالوصوؿ إٔب كسبكْب اعبنسْب بْب اؼبساكاة اؼبصادفة لتعزيز
                                                 

 .14(،ص CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1انظر الوييقة) (1)

 .2006أفريل  04الصادرة ُب   (CEDAW/C/ SR .406انظر الوييقة )( 2)

باألسرة كقضايا اؼبرأة، انظر اؼبوقع : ةإعداد الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلف ،15ْب +كبي للجمهػورية اعبزائػرية الديبػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطِب ( 3)  
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-Arabic.pdf, 01-20 :   تاريخ التصفح-

2014.   
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-Arabic.pdf
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مساكاة كل اؼبواطنْب كاؼبواطنات فػي  13أف الدستور يكرس ُب اؼبادة  طة ك صنع القرار كرد فيو،مواقع السل
الفعلية فػي اغبياة اغبقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات الٍب تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف كربوؿ دكف مشاركة اعبميع 

 ية.جتماعية كالثقافقتصادية كاإلالسياسية كاإل
ابات مبدأ التمثيل اؼبتساكم كالعادؿ للمرأة ك الرجل ُب اجملالس اؼبنتخبة، كتعزيزا غبضور نتخكتضمن قوانْب اإل

رأة عدة أما على مستول مناصب ازباذ القرار فقد تقلدت اؼب ،ؼبنتخبةاؼبرأة كتوسيع حجم مشاركتها ُب اجملالس ا
ديواف كما ترشحت ُب االنتخابات  كؿبافظة كرئيسة دائرة كرئيسة ؾبلس الدكلة كرئيسة مسؤكليات،كوزيرة كسفّبة

من اؽبيئة  %46.49كما مثلت اؼبرأة نسبة ب العماؿ  ( رئيسة حز 8034ك 8009ك 8004الرئاسية )سنة 
 .(3)اؼبشاركة ُب االنتخابات  %50.68االنتخابية ك 

لفت فإنو رغم تطور اؼبشاركة السياسية للمرأة لكن اؼبك خبصوص العقبات كالفجوات كالتحديات اؼبوجودة، 
للنظر ُب ىذا اجملاؿ، أف إقباؿ اؼبرأة على التعليم كخركجها إٔب العمل كحصوؽبا على درجة علمية عالية أدل إٔب 

 تغيّب ُب اؼبستول الفردم كالذاٌب للمرأة، كلكن ٓب يصحبو كبالقدر اؼببلئم تغيّبات داخل اجملتمع فبا أدل إٔب:
 بسبب مسؤكلياهتا اؼبتعددة،ضعف حضور اؼبرأة ُب اغبياة السياسية كالعامة  -

ضعف اىتماـ التشكيبلت السياسية بقضية اؼبرأة كإدماجها ُب السياسات كالربامج )الَبشيح لبلنتخابات،  -
 توٕب مناصب القرار على مستول ىياكل األحزاب(،

 ترسخ منظومة القيم كالصورة النمطية. -

 أما التدخبلت ذات األكلوية اؼبقَبحة ُب ىذا اجملاؿ فهي:
اذ التدابّب الٍب سبكن من رفع مستول سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة )نظاـ اغبصص أك القائمة، إعادة النظر ازب -

ُب القوانْب اؼبنظمة لؤلحزاب أك االنتخابات( كالتحاقها باؼبناصب السامية، كمواصلة تنفيذ التعهدات الدكلية 
إلجراءات التنفيذية ؽبذه التعهدات ضمن التشريع خاصة تلك اؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية للمرأة كازباذ ا

 ،)السيما اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة كاؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف(

جتماعي ُب اػبطط كالربامج اؼبختلفة، كتعزيز التكوين ُب حقوؽ سة كطنية إلدراج مقاربة النوع اإلكضع سيا -
ضببلت التوعية كتطوير الذىنيات حوؿ ضركرة مسانبة اؼبرأة ُب مراكز ازباذ  اإلنساف كاؼبساكاة ، متابعة

 .(8)القرار

 
 
 

 
                                                 

 .2006مارس  20( اؼبؤرخة ُب CEDAW/C/SR.407الوييقة )انظر االحصائيات اؼبوجود ُب ( 1)

 .05، اؼبرجع السابق، ص15بيجْب + للجمهػورية اعبزائػرية الديبػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطِب انظر  (2)
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 :(0)للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوباتقرير الجزائر أمام  -2
رير الدكرية من قبل اعبزائر للجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف ك الشعوب حيث قدمت اعبزائر افقد ًب تقدٙب التق

الدكرة ، أيناء 3995تشرين األكؿ   3ُب ًبىَّ تسليمها( 3996 -3987لسنوات ) ر الدكرم االكؿالتقري
-3996، أما التقرير الدكرم الثا٘ب للجزائر لسنوات )3996نيساف  4 -اذار 86من ،39العادية رقم 

نيساف أب  81بتاريخ  89، أيناء الدكرة العادية رقم  8000ؤين األكؿ تش 3( فقد ًب تسليمها ُب 8000
التقرير  ىذا  يغطي( 8006- 8003لسنوات ) التقارير الدكرية الثىالًثة ك الرابعة، أما 8003آيار  7غاية 

الذم يصف اؽبيكل معلومات خىٍلًفيَّة" ، ك "كىومقسم أب قسمْب اعبزء األكؿ كعنوانو ، اؼبوحد الفَبة الثالثة كالرابعة
اعبزء الثا٘ب معلومات عن  السياسي اغبإب ُب الببلد كاإلطار اؼبنشأ من أجل تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف، كيقدـ 

الٍب أيارىا أعضاء اللجنة األفريقية بعد تقدٙب تقرير اؽ فيما يتعلق بأية من التدابّب األحكاـ اعبوىىرًيٌة من اؼبيث
[، كاصلت السلطات اعبزائرية العامة 8003تقريرىا الثا٘ب ]ُب اعبزائر لمنذ تقدٙب ء فيو قد جا، ك (8)الدكرم اعبزائر

ًب عقد انتخابات جديدة  كقد ،جهودىا لتوطيد سيادة القانوف كالتعددية الديبقراطية كتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف
جتماعية قتصادية كاإلالتشريعات اإل ف جوانب معينة منك ًب تعزيز آليات حقوؽ اإلنساف القائمة بالفعل، كتىكىيُّ 

كالتعليم كالبعثات اؼبختلفة للدكلة من  ةلاهبرم حاليا إصبلح عميق للعد مع الواقع اعبديد. كك السياسية كالثقافية 
 قبل اللجاف الوطنية ذات الصلة كالٍب تتكوف من اؼبهنيْب كالشخصيات اؼبستقلة. كمنذ ذلك اغبْب ًب توجيو

 تىٍأًسيس اعبمعيات تطور تربعا ُب تصرفات كافعاؿ السلطات العامة. كعبلكة على ذلك، توصيات ىذه اللجاف
كضمن  التقرير غبقوؽ  اؼبرأة السياسية اؼبظمونة دستوريان ، كقد أشار متزايد يتم تشجيعو على كبوحيث  الفت 

اللجنة ُب أفريقيا على مستوم  ـبتلف التشريعات الداخلية، لبلشارة فهناؾ آلية اؼبقرر اػباص اؼبعِب حبقوؽ اؼبرأة
 .(1)األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب

تقرير الجزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة أمام اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل -4
 :النظراء

( كاستكماالن عبهود قادة االرباد NEPADتنمية إفريقيا)النيباد ُب إطار الشراكة اعبديدة من أجل 
 اإلفريقي، تأسست اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، كًب اقَباح ىذه اآللية ُب افتتاح أشغاؿ االجتماع

يا( أكتوبر مبادرة الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا)نيباد( بأبوجا)نيجّب  ة( للجنة تنفيذ كمتابع08الثا٘ب)
                                                 

 :موقع أنظر، اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب (1)
http://www.achpr.org/ar/mechanisms تاريخ التصفح،  2013/05/30   . 

 أنظر تقرير اعبزائر على اؼبوقع :( 2)
http://www.achpr.org/ar/states/algeria  .  ريخ التصفح     تا 2013/05/30

 ، أنظر اؼبوقع :اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب، اؼبقرر اػباص اؼبعِب حبقوؽ اؼبرأةآلية ) 3)
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-wome n, تاريخ التصفح    2013/05/30 . 

 

 

http://www.achpr.org/ar/sessions/19th/
http://www.achpr.org/ar/sessions/19th/
http://www.achpr.org/ar/sessions/19th/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms
http://www.achpr.org/ar/states/algeria
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-wome
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إٔب أف ًب تبِب مذكرة االتفاؽ اػباصة باآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء أيناء انعقاد الدكرة  ،(3)8003
 –( للجنة رؤساء الدكؿ كاغبكومات لتنفيذ مبادرة الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا) نيباد( 06السادسة )

، كمنذ ىذا التاريخ دخلت (8)بأبوجا)نيجّبيا( 8001مارس  09ُب -اءاآللية اإلفريقية للتقصي من قبل النظر 
 اآللية حيز التطبيق الفعلي.

كُب ىذا السياؽ تػيعىرٍَّؼ اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء على اهٌنا: امتدادا ؼببادرة الشراكة اعبديدة من 
كالٍب انضمت إلٌيها البلداف األعضاء ُب االرباد اإلفريقي أجل التنمية ُب إفريقيا )نيباد(، كىي أٌداة للتقييم الذاٌب 

، تعمل على ربسْب عملية التوصل إٔب السياسات كمقاييس (1)إرٌاديا )آلٌية طوعية( باعتبارىا آلٌية للرقابة الٌذاتية
ادم، من كفبارسات ترمي إٔب إرساء االستقرار السياسي كالٌنمو االقتصادم كتنمية مستدامة كاندماج جهوم كاقتص

، هتدؼ إٔب (4)خبلؿ تقاسم اػبربات كتعزيز اؼبمارسات اؼبثالية عبلكة على ربديد األخطاء كتقييم االحتياجات
ترقٌية اغبوكمة ضمن الدكؿ اؼبشاركة اعتمادان على الشراكة بْب كٌل األطراؼ الفاعلة ُب اغبياة السياسية ك 

نوفمرب  81د بعد ركاندا،  كرست فيها اآلليػة أشغاؽبا ُب كتعد اعبزائر يا٘ب بل .(5)االقتصادية ك االجتماعية
حوؿ تطبيق برنامج عملها الوطِب  8038ك 8008قد قدمت اعبزائر تقريرين مرحليْب سنٍب ف، (6)8004

 :(7)حوؿ اغبكامة

، أكؿ تقرير سنوم تعده اعبزائر  8008 كيعد تقرير نوفمرب :للجزائر التقرير األولحقوق المرأة في   -
 صفحة النشاط الوطِب ُب ميادين السياسة 498نفيذ برنامج عملها ُب ؾباؿ اغبوكمة، يستعرض ُب عن ت
  

                                                 

 نيباد"، أبوجا"من أجل تنمية إفريقيا  كلمة ريس اعبمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دبناسبة افتتاح أشغاؿ االجتماع الثا٘ب للجنة تنفيذ ك متابعة مبادرة الشراكة اعبديدة( 0)

 اؼبوقع:، أنظر 6116مارس  62)نيجّبيا(، 

http://www. el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm,     12-05-2013 تاريخ التصفح 
لية اإلفريقية الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا، اآل لتطبيق كلمة ريس اعبمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دبناسبة االجتماع السادس للجنة رؤساء الدكؿ كاغبكومات( 6)

 ، أنظر اؼبوقع:6112مارس  15النظراء، أبوجا، نيجّبيا، األحد  للتقصي من قبل
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti,       12-05-2013 تاريخ التصفح 

 .42سليم بركات، اؼبرجع السابق،ص ( 2)

 أنظر اؼبوقع: (4)
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php ?topic=29-12-04/2263125    ,   24-07-2013 تاربخ التصفح .  

 اعبزائر من بْب الدكؿ القبلئل ُب إفريقيا الٍب ذبرم تقييما ذاتيا، أنظر اؼبوقع: (1)
http://www .mae.dz/ma_ar/stories.php ?topic=29-12-04/2263125         24-07-2013 تاريخ التصفح 

، اعبزائر، الثبلياء اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، افتتاح أشغاؿ الدكرة الثانية ؼبلتقى رؤساء دكؿ كحكوماتريس اعبمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دبناسبة  كلمة( 6)
 ، أنظر اؼبوقع: 6114نوفمرب  62

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti,         تاريخ التصفح 22-07-2002. 

 اعبزائر من بْب الدكؿ القبلئل ُب إفريقيا الٍب ذبرم تقييما ذاتيا، أنظر اؼبوقع:( 7)
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php ?topic=29-12-04/2263125,     2013-07-24تاريخ التصفح. 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti
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  .(3)كاالقتصاد كما يتعلق بنشاطات اؼبؤسسات الوطنية تنمويا كاقتصاديا
يتها قد تناكؿ التقرير عدة جوانب ذات صلة بَبقية حقوؽ اؼبرأة كضبا، فكفيما يتعلق بَبقية حقوؽ اؼبرأة كضبايتها -

عامة، أما فيما ىبص اغبقوؽ السياسية فقد جاءت ضمن اؽبدؼ السابع من التقرير، حيث تطرؽ لتعديل 
مكرر من الدستور توكد على ترقية اغبقوؽ السياسية  13، ككضح أف اؼبادة 8008نوفمرب  35الدستورم لػ

ديدة كىي تشكل انشغاال كبّبا للمرأة، كأشار أف مسألة حقوؽ اؼبرأة ال سيما السياسية منها تثّب نقاشات ع
، كعلى رأسها السيد رئيس اعبمهورية الذم ناشد األحزاب السياسية ليا اعبزائريةللفاعلْب السياسيْب كالسلطات الع

سيما من خبلؿ مراجعة بتحسْب كضع اؼبرأة كدكرىا ُب عآب السياسة ال  8008مارس 08ُب خطابو دبناسبة 
أكثر ، كما أشار التقرير إٔب تطور التشريعات اػباصة هبذه اؼبسالة كالٍب توفر ضباية اخلية ؽبذه األحزابدالقوانْب ال

ينص مشركع القانوف اؼبعدؿ لقانوف العقوبات على ذبرٙب  تعديل قانوف العقوبات، للمرأة كتدعمها حيث ذكر
، كُب القانوف اؼبتعلق بتنظيم إدارة السجوف كإعادة إدماج (8)اؼبتاجرة باألشخاص السيما النساء كاألطفاؿ

قانوف ك  األسرة،تعديل قانوف  ، كحصريا للمرأة اؼبسجونة وْب اجتماعيا، حيث خصصت بعض أحكاماؼبسجون
ٌب ؼبعاعبة مسألة أما فيما ىبص اإلطار اؼبؤسسامكافحة العنف ضد اؼبرأة ُب ميدا  بذكلةاجملهودات اؼب ك اعبنسية،

، كيساىم اجمللس ُب إيراء اإلسَباتيجية الوطنية لَبقية اؼبرأة ك ء اجمللس الوطِب لؤلسرة ك اؼبرأةإنشا ع ، فقد ًبالنو 
، كأشار التقرير لتكيف 8008كقد اختّبت مسألة النوع ضمن أكلويات خطة عمل اغبكومة لسنة  ماجها،إد

صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة كذلك من خبلؿ ضماف  اعبزائر لتشريعاهتا الوطنية مع االتفاقية الدكلية حوؿ إلغاء
 .(1)تساكم حظوظ اؼبرأة اعبزائرية للوصوؿ إٔب ـبتلف اؼبناصب

( 35لقد أعلن رئيس اعبمهورية دبناسبة انعقاد اؼبنتدل اػبامس عشر) :للجزائر  التقرير الثانيحقوق المرأة في 
، قرار اعبزائر 8033يونيو  89دينة مبلبو )غينيا االستوائية( ُب لآللية اإلفريقية للمراجعة اؼبتبادلة بْب النظراء دب

القاضي بتقدٙب تقريرىا اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ تقدٙب برنامج العمل الوطِب حوؿ اغبكامة، ُب إطار اآللية اإلفريقية 
ة القطاعْب العاـ كاػباص، للمراجعة اؼبتبادلة بْب النظراء،كمن مزٌايا ىذا التقرير أنٌو أعد بالشراكة مع الفاعلْب دبسانب

،كقد يتزامن إعداد ىذا التقرير مع شركع اعبزائر ُب عدة (4)كفبثلي اجملالس احمللية كالربؼباف كمنظمات اجملتمع اؼبد٘ب
إصبلحات ُب اجملاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الٍب أعلٌنها رئيس اعبمهورية ُب خطابو إٔب األمة ُب 

                                                 

 .6114، اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنية، اعبزائر، نوفمرب التقرير اؼبرحلي األكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة( 0)

حدة ضد اعبريبة اؼبنظمة العابرة لؤلكطاف الرأمي إٔب الوقاية من اؼبتاجرة باألشخاص السيما النساء ك األطفاؿ صادقت اعبزائر على الربكتوكوؿ التكميلي التفاقية األمم اؼبت( 6)
 .06/00/6112اؼبؤرخ ُب  25، اعبريدة الرظبية رقم  51/00/6112الصادرُب  403-12كقمعها، دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 

 015،014، اؼبرجع السابق، ص6114امج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة، نوفمرب التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برن( 2)

(: اعبمعيات كاؼبنظمات اؼبهنية كالنقابات، األحزاب السياسية، اعبامعات 211كيًجهىٍت الدعوة إٔب عدد كبّب من اؼبنظمات الوطنية كاحمللية للمجتمع اؼبد٘ب ) أكثر من ( 4)
، اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة االرتكاز راجع التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامةكمعاىد البحوث، لتفصيل أكثر 

 .214-655،  06ص  ،6106الوطنية، اعبزائر، جويلية 
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أعلن الوزير اؼبنتدب اؼبكلف بالشؤكف اؼبغاربية كاإلفريقية أٌف  8038جانفي 88، كُب (3)8033أبريل  35
( لبلرباد اإلفريقي اؼبقررة 38اعبزائر ستقدـ تقريرىا الثا٘ب حوؿ اغبوكمة خبلؿ أشغاؿ القمة العادية الثامنة عشر )

اؼبهيكل كفق اؼبعايّب الدكلية  باديس ابابا. كأضاؼ الوزير اؼبنتدب أٌف التقرير 8038جانفي  10ك  89يومي 
 ، (8)وبتوم أرقامان كمعطيات السياسة كالنشاطات اؼبتبعة من قبل السلطات العمومية فيما ىبص اغبوكمة باعبزائر

كبتقدٙب اعبزائر للتقريراؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبوكمة الذم يستعرض ُب 
جتماعية كما يتعلق بنشاطات اؼبؤسسات اإل ك يةقتصاداإل وطِب ُب اؼبيادين السياسة كال صفحة، النشاط 494

 .(1)الوطنية تنمويا كاقتصاديا

كفيما يتعلق بَبقية حقوؽ اؼبرأة كضبايتها جاء ضمن اؽبدؼ الثا٘ب من التقرير أف اغبقوؽ السياسية للمرأة سجلت  -
حات السياسية اعبديدة، ىذه اإلصبلحات هتدؼ إٔب تقدما ملحوظان، من خبلؿ إطبلؽ سلسلة من اإلصبل

ربديث ك إيراء إطار اؼبمارسة الديبقراطية للحياة السياسية، كالقياـ بقفزة نوعية ُب ؾباؿ تطلعات اؼبرأة اعبزائرية 
تخبة لتوسيع سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة،كذلك بسن قانوف عضوم جديد يتعلق بتوسيع بتمثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبن

،كلقد ًب سن ىذا القانوف لضماف تطبيق اؼببدأ الدستورم اػباص باغبقوؽ السياسية ك (4)8038ُب جانفي 
االستجابة لبلنشغاؿ اؼبتمثل ُب تشجيع مشاركة اؼبرأة بإحداث حصص دنيا ؽبا ضمن قوائم الَبشح لبلنتخابات 

 %40ك  %80ابية الوطنية حصة للمرأة تَباكح بْب التشريعية كاحمللية، كيبنح ىذا القانوف بالنسبة للدكائر االنتخ
من خبلؿ ربديد  01-38، كلقد ًب شرح القانوف العضوم (5)حسب عدد اؼبقاعد الٍب تعود إٔب ىذه الدكائر 

ركة اؼبرأة ضمن حصائيات ربدد نسبة مشاكلقد تضمن التقرير ؾبموعة من اإل رة ُب اجملالس اؼبنتخبة،النسب اؼبقر 
هبا  تعدد اؼبقاعد الربؼبانية الٍب فاز ، كتقدٙب نسبة مئوية للنساء من قوائم الَبشح لؤلحزاب ، ك ةاالحزاب السياسي

نائبا أم  468امرأة من ؾبموع  346، حيث حددة ب 8038مام  30اؼبرأة ُب االنتخابات التشريعية 
كثر سبثيبل أكطِب ئلصبلحات،بإرساء ؾبلس شعيب ، كبذلك يكوف قد ًب بلوغ أحد األىداؼ الرئيسية ل1086%

 للمجتمع اعبزائرم كؼبختلف تياراتو كفئاتو السياسية،كما ًب إصدار قوانْب ذات الصلة باعبماعات احمللية،
 

                                                 

 .02-00، نفس اؼبرجع ، ص6106امة، جويلية التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبك( 0)

 اعبزائر تقدـ تقريرىا اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ اغبوكمة لبلرباد اإلفريقي ُب دكرتو القادمة باديس ابابا، أنظر اؼبوقع:( 6)
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=12/01/25/9356223,  2013-08-28 : تاريخ التصفح  . 

 .62،نفس اؼبرجع،6106اغبكامة، جويلية أنظر التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ ( 2)
.64، نفس اؼبرجع، ص6106جويلية أنظر التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة، ( 4)  
 .62اؼبرجع ،صنفس ، 6106التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة، جويلية ( 1)

 
 

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=12/01/25/9356223
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=12/01/25/9356223
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 .(3)كًب تعديل قوانْب عضوية تتعلق باالنتخابات كاألحزاب السياسية، كٌسن القانوف اعبديد اؼبتعلق باعبمعيات
االجتماعي" في  النوع أساس والمساواة على للمرأة ةاإلنساني "الحقوق تحليل وضع تقريرحول  -4

 الجزائر.
 تطوير هبدؼ األكركمتوسطية اؼبنطقة ُب كاؼبرأة الرجل بْب اؼبساكاة برنامج تعزيز كياٌب ىذا التقرير ُب سياؽ 

 كىو(EGEP) بشأف الوزارم اسطنبوؿ اجتماع نتائج إطار ُب " اجملتمع ُب اؼبرأة دكر اإلقليمي "تعزيز اؼبشركع

 األكركبية إطار اآللية ُب اؼبشركع ىذا كيبوؿ ،8033 مايو/أيار  أب 8008مايو/سنوات من أيار لثبلث يبتد

 اعبزائر، :كىي األكركيب اعبنويب لبلرباد اعبوار من دكؿ تسع ُب تنفيذه كيتم األكركيب، لبلرباد كالشراكة للجوار

ه دعداإكلقد أعتمد التقرير ُب كتونس،  سوريا لسطينية احملتلة،الف األراضي اؼبغرب، لبناف، األردف، إسرائيل، مصر،
على  منهجية الدراسة التحليلية اؼبعتمدة على مقاببلت مع الفاعلْب ُب ؾباؿ الدفاع عن اؼبرأة كبعض اإلحصائيات 

االرباد األكركيب، اؼبموؿ من قبل ” تعزيز اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل باؼبنطقة األكركمتوسطية“تندرج ُب إطار برنامج 
كأقبزت كفقا التفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة )سيداك( كاؼبؤسبر الوزارم ُب اسطنبوؿ 

 الديناميكيات كتعزيز دعم: التالية الثبلية األىداؼ دعم إٔب اإلقليمي ىذا الربنامج يهدؼ ك(، 8006)

 اغبقوؽ تعزيز ُب كاؼبسانبة كاؼبرأة الرجل بْب اؼبساكاة لتحقيقكالفعلي  القانو٘ب اؼبستول على تعمل الٍب القائمة

 نتائج متابعة ضماف اؼبرأة، ضد سبارس الٍب اؼبختلفة العنف أنواع كمعرفة فهم ربسْب اؼبنطقة، ُب للمرأة اإلنسانية

   .(8)ُب اجملتمع اؼبرأة دكر بشأف تعزيز الوزارم اسطنبوؿ اجتماع

للمساكاة بْب الرجل كاؼبرأة تقريره اػباص بوضعية حقوؽ اؼبرأة كاؼبساكاة بْب  متوسطي أصدر الربنامج األكرك
، الذم خلص إٔب أف اعبهود اؼببذكلة على اؼبستول التشريعي كاإلصبلحات 8030-8009اعبنسْب ُب اعبزائر 

البلمساكاة كانتهاؾ القانونية من أجل ربسْب كضعية اؼبرأة ُب اجملتمع قابلها ىيمنة الصور النمطية للمرأة ككضعية 
حقوؽ اؼبرأة، باإلضافة إٔب عدـ إيبلئها االىتماـ الكاُب ُب اؽبياكل كالربامج السياسية، كما لفت التقرير إٔب 
البفاض معدؿ العمالة بْب النساء، كقد ركز التقرير على اإلصبلحات القانونية، منها قانوف األسرة كاعبنسية 

أنبيتها ُب إقرار اؼبساكاة بْب اعبنسْب، غّب أهنا اعتربت أف صدكر  كالتعديل األخّب للدستور كأكدت على
التشريعات اػباصة بتدعيم حقوؽ اؼبرأة ُب اعبزائر دبراسيم رئاسية يدفع إٔب التساؤؿ عن مدل التزاـ مؤسسات 

بّب بْب ما ىو الدكلة اؼبنتخبة كعلى رأسها الربؼباف بتطبيق ىذه القوانْب، كخلص ُب ىذا احملور إٔب كجود تفاكت ك
منصوص عليو ُب التشريعات الوطنية كبينما ىو سائد من فبارسات، كُب نفس السياؽ تطرؽ التقرير إٔب مشاركة 

                                                 

 .63، اؼبرجع السابق،ص6106التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب ؾباؿ اغبكامة، جويلية ( 1)

  :ُب اعبزائر، انظر اؼبوقع االجتماعي" النوع أساس على كاؼبساكاة للمرأة اإلنسانية "اغبقوؽ ربليل كضع حوؿ تقرير( 2)
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf,     2013/08/17   تاريخ التصفح  

 

 
 

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf
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اؼبرأة ُب مراكز صنع القرار الٍب ظلت ضعيفة رغم اإلرادة السياسية اؼبعلن عنها بسبب تغييب العنصر النسوم ُب 
لنظرة اؼبوصوفة بػ "السلبية " للمرأة ُب مركز القرار كمواقع السلطة، كأشار اؽبياكل كالربامج السياسية، باإلضافة إٔب ا

التقرير إٔب نقص التكوين السياسي من أجل اندماج اؼبرأة ُب اغبياة السياسية كالربامج كعدـ كجود آلية مؤسساتية 
 .(3)سياسية" إلدماج اؼبرأة ُب اؽبياكل كالربامج بسبب استمرار نظاـ سبييزم من القيم

كقد دعا التقرير اعبزائر إٔب رفع ربفظاهتا على اتفاقية "سيداك" كتعزيز البحوث حوؿ دكر اؼبؤسسات  
االجتماعية مثل اؼبساجد كاؼبدارس ككسائل اإلعبلـ كاألسرة إلبراز تأيّباهتا كربديد أنسب التدابّب لتحسْب 

سائدة، باإلضافة إٔب تبادؿ اػبربات ذات الصلة كضعيتها، طالب بإعادة النظر ُب اؼبعايّب التقليدية كنظم القيم ال
مع بلداف أخرل باؼبنطقة، من جهة أخرل، خلص التقرير حوؿ كضعية حقوؽ اؼبرأة كاؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب 
اعبزائر إٔب غياب يقافة قانونية حوؿ حقوؽ اؼبرأة ككذلك غياب آليات ؼبتابعة كتقييم جهود القضاء على التمييز،  

كضع آلية ؼبراقبة النظاـ الَببوم كزرع قيم اؼبساكاة، باإلضافة إٔب ربويل الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كما دعا إٔب 
 (8)كقضايا اؼبرأة إٔب كزارة قائمة بذاهتا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .22ُب اعبزائر،اؼبرجع السابق،ص االجتماعي" النوع أساس على كاؼبساكاة للمرأة اإلنسانية "اغبقوؽ ربليل كضع حوؿ تقرير (1)

 .55،صعبزائر،نفس اؼبرجع ُب ا االجتماعي" النوع أساس على كاؼبساكاة للمرأة اإلنسانية "اغبقوؽ ربليل كضع حوؿ تقرير  (2)
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 المبحث الثاني:
 اإلطار القانوني المنظم للحقوق السياسية للمرأة في الجزائر.

رم اؼبنظم للحقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية من خبلؿ كل الدساتّب اعبزائرية بعد التطرؽ أب االطار الدستو 
الذم نص صراحة على ضماف توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس  8008السابقة كالدستور اغبأب خاصة التعديل 

عليها اعبزائر  تدققليمية الٍب صاات الدكلية كاإلتفاقياإلالتطرؽ أب ك  ،منو مكرر13اؼبنتخبة من خبلؿ نص اؼبادة 
من اتفاقية  84كالٍب تنص على ضركرة أف تعمل الدكؿ االطراؼ على ضباية كترقية حقوؽ اؼبرأة، كمن بينها اؼبادة 

الٍب تستهدؼ  –على الصعيد الوطِب  –سيداك الٍب تقضي باف تتعهد الدكؿ األطراؼ بازباذ التدابّب البلزمة 
 .(3)ىذه االتفاقيةالتطبيق الكامل للحقوؽ اؼبعَبؼ هبا ُب 

اىتماـ اعبزائر بقضايا اؼبرأة ، تعكسو ـبتلف القوانْب الٍب تضمن بصورة كاضحة اؼبساكاة بْب اعبنسْب خاصة ك 
ن م 8008لسنة  م، حيث أحاؿ التعديل الدستور جديدة  تدعيما غبقوؽ اؼبرأة بعد أف تعزز بعضها بأحكاـ

انوف عضوم يصدر دبوجبها، يهدؼ لتنظيم كيفية توسيع سبثيل ه اؼبادة أب قذمكرر تطبيق ى13خبلؿ نص اؼبادة 
كتطبيقو ُب االنتخابات التشريعية ك احمللية ك   01-38اؼبرأة داخل اجملالس اؼبنتخبة كبصدكر القانوف العضوم 

، لذلك البد من كقفة فاحصة لتقييم االقبازات كالتعرؼ بطريقة حزابدكرقانوف لبلنتخابات كقانوف األكذلك ص
ية على ىذه التعديبلت، ك دراسة ىذه القوانْب العضوية بشكل من التفصيل كىذا ما سوؼ نتطرؽ اليو من علم

  :خبلؿ ىذا اؼببحث الذم يتضمن يبلث مطالب
 .38/01اؼبطلب األكؿ:ضباية حقوؽ اؼبرأة السياسية دبوجب القانوف العضوم 

 االنتخابية ُب اعبزائر. اؼبكانة السياسية للمرأة من خبلؿ القوانْب الثا٘ب: اؼبطلب
 اؼبكانة السياسية للمرأة  من خبلؿ قوانْب تنظيم االحزاب السياسية ُب اعبزائر. الثالث: باؼبطل

 المطلب األول:
 .03/12حماية حقوق المرأة السياسية بموجب القانون العضوي 

اؼبساكاة بْب النساء ة، كمنها تطبيق التطبيق الفعلي ؼببدأ للديبقراطي تضمن الكثّبة من اؼبواييق الدكلية ضركرة   
كبناء  ذلك ُب تشريعتها الداخلية، بضماف النص  كتوصي بضركرة ،اصة على مستول اؼبشاركة السياسيةكالرجاؿ خ

أف  الإتبنت اؼبنظومة القانونية اعبزائرية مبدأ اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب صبيع الدساتّب الٍب عرفتها اعبزائر، فقد  عليو
 كن كافيا لتفعيل مشاركة اؼبرأة ُب اجملاؿ السياسي كىو ما جعل اجملتمع الدكٕب كجبانبو اؼبنظمات اغبقوقيةذلك ٓب ي

 دكف سبييز، تطالب بالتطبيق الفعلي للديبقراطية الٍب تتطلب مشاركة صبيع أفراد الشعب ُب إدارة شؤكف اغبكم
م أضاؼ  استجابة اؼبشرع الدستورم اعبزائرم الذكذلك بتوسيع اؼبشاركة السياسية للمرأة كىو ما كجد ترصبتو ُب

                                                 

 منع كل أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة.من اتفاقية  24اؼبادة أنظر  (1)
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 اؼبشرع دبوجب ىذه اؼبادة إصدار، ك مكرر 13كىي اؼبادة ،8008التعديل الدستورم لسنة  مادة جديدة ُب
قانوف عضوم يعمل على توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ضمن منظومة اإلصبلحات السياسية ال

كىو القانوف الذم حدد نسبة معينة للمرأة ُب كل قائمة مَبشحْب، كشجع  ،ئيس اعبمهوريةاألخّبة الٍب بادر هبا ر 
 اجملالس كصوؿ أكرب عدد من النساء إٔبضماف هبدؼ  األحزاب السياسية على دعم مشاركة اؼبرأة ُب قوائمها 

لشعبية البلدية كاجملالس ا تطبيقْب غبد اآلف على مستول اجمللس الشعيب الوطِبالقانوف  لقد شهد ىذا اؼبنتخبة، ك
أما  تواجد اؼبرأة باجملالس اؼبنتخبة ىل  قبح  ىذا القانوف ُب تعزيزالذم يطرح ىنا ىو  ؿالتساؤ  كعليو فإف، لوالئيةكا

 .ال؟
ُب تفعيل مشاركة  01-38كىي اإلشكالية الٍب تقتضي اإلجابة عنها التطرؽ إٔب: دكر القانوف العضوم رقم: 

 استنادن إعرض أسباب تبِب نظاـ اغبصص )الكوتا( ُب اعبزائر  ، من خبلؿ تناكؿاجملالس اؼبنتخبة اؼبرأة السياسية ُب
عرض فسوؼ نسلط الضوء فيو على  (الفرع الثا٘بأما ) (،الفرع األكؿُب)  01-38شركع القانوف العضوم ؼب

تقييم القانوف  (فرع الثالثال) ، كُبفيو الدستورم سأماـ  الربؼباف كرأم اجملل 01-38مشركع القانوف العضوم 
.صائص نظاـ اغبصة النسائية ُب اعبزائرػب ، مع التطرؽمن اعبانب الشكلي ك التطبيقي  01-38العضوم   

 الفرع األول:
 12-03عرض أسباب تبني نظام الحصص )الكوتا(من خالل  مشروع القانون العضوي 

، أف اعبزائر ع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة لقد جاء ُب  مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفيات توسي   
في ضعيفة، فاؼبنتخبة  ُب اجملالسمشاركة اؼبرأة فيها عاما على اسَبجاع السيادة الوطنية، ال تزاؿ  50مركر رغم 

-8007نائبا ُب العهدة النيابية  189امرأة منصب نائب من ؾبموع  10تشغل  اجمللس الشعيب الوطِب
عضو دبجلس األمة أم ما يبثل نسبة  344نساء من بْب  7، ك%7.7ل نسبة ، كىو ما يبث8038
كالوالئية، على مستول اجملالس الشعبية البلدية  ، أماتعيينهم ضمن الثلث الرئاسي كاللذين ًب حاليا،  4.86%

 .(3)3543الشعيب البلدم من ؾبموع  لمجلسل ساتكرئي  فقط نساء 1 يوجدفإنو 
 13دبوجب اؼبادة  8008نوفمرب  38أدرج ُب ظل مراجعة الدستور ُب  باب ، فقدىذه االس باإلضافة إٔب  

مكرر، حكم دستورم جديد جاء لتكريس ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة كتوسيع سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة على 
ا ُب الساحة السياسية تواجدى بانبية، ك التمثيل ضمن اجملالس اؼبنتخبةليقر بأحقية اؼبرأة ُب ، (8)صبيع اؼبستويات

ال يتم إال  اإلقبلع اغبضارمكدبا أف  قتصادم، كالسياسي،جتماعي، كاإلبكل قوة للمسانبة ُب اإلصبلح اإل
 منلك مببكل ما  اؼبرأة اعبزائريةساندة ممن ذلك البد ل، ك على السوء راد اجملتمع من الرجل كاؼبرأةدبشاركة كل أف

                                                 

 6100مشركع القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كزارة العدؿ، سبتمرب  (0)

 .6115ايتها، حالة حقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر، ( التقرير السنوم للجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كضب6)
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إيصاؿ  النيايب هبدؼتمثيل الىذا البد أف نؤمن كنثق بقدراهتا كحبقها ُب كل ، كقبل  إمكانيات لتكوينها كتشجيعها
، ىنا نستطيع أف نقوؿ بأننا كضعنا حجر األساس إلقباح مشركع مشاركة اؼبرأة ُب اجملاؿ السياسي على  غاالهتاانش

لتزامات إللوفاء باارجية لكل اعببهات، اعببهة الداخلية الٍب طاؿ انتظارىا ؼبثل ىذه اؼبكاسب، كاعببهة اػب
 أف القانوف العضوم "...انو ال ؿبالة ُب8008كلقد جاء ُب بياف عرض اسباب التعديل الدستورلسنة ، (3)الدكلية

لك بإدراج أحكاـ ذا االنتخايب بالطريقة اؼببلئمة ك ا التعديل الدستورم، سيمكن من ربسْب نظامنذم سيلي ىذال
جملالس اؼبنتخبة كما ىو اغباؿ ُب بلداف اخرل ُب غرب اؼبعمورة ك إرادية كفيلة بَبقية مكانة اؼبرأة ُب ا

 .(8)..."شرقها
مكرر من الدستور، كتنفيذان ألمر رئيس اعبمهورية دبناسبة إحياء ذكرل عيد اؼبرأة  13ُب إطار تطبيق اؼبادة ك   
دت ؽبا مهمة أسن 8009مارس  36، ًب تشكيل عبنة كطنية لتوسيع اؼبشاركة السياسية للمرأة 8009سنة 

إعداد قانوف عضوم يتعلق بتوسيع اؼبشاركة السياسية للمرأة على مستول اجملالس اؼبنتخبة، لتطبيق اؼبادة أعبله، 
حيث يفيد ُب خطابو:"...إ٘ب آمر كزير العدؿ بتنصيب عبنة...تتمثل مهمتها ُب أف تقَبح علينا مشركع عضوم 

 .  (1) كن من مشاركة اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة..."لتنفيذ اؼببادئ الدستورية ُب صاّب أكرب قدر فب
 التحرير جبهة من "إيلمي فريدة " كالسيدة الوطِب الديبقراطي التجمع من " نورية حفصي" السيدة من كدببادرة 

ليا عبنة من أعضاء اغلبهم نساء قاضيات دبحكمة الع تكبعد ذلك تشكل تبِب نظاـ الكوتا، اقَباح ًب الوطِب،
 جانب إٔب ،االجتماعُب القانوف كالعلـو السياسية كأخريات ُب التاريخ كعلم  ةالدكلة كصبعيات متخصص كؾبلس

فبن ؽبم  ضبلن ، فسات الوطنيةُب نفس التخصصات كشخصيات كإطارات من الوزارات كىيئات كمؤس زمبلء ؽبن
إٔب اقَباح مشركع القانوف الذم ًب  كقد توصلت ىذه اللجنة  هم بشؤكف اؼبرأة كترقية حقوقها،طاعبلقة ُب ؾباؿ نش

ربضّبه على إير أشغاؽبا دبحتواه العديد من األحكاـ الٍب تستجيب لرغبة رئيس اعبمهورية ُب إيبلء مكانة أكرب 
ُب اجملالس  نسومللتمثيل ال %10للمرأة ضمن اجملالس اؼبنتخبة، كيؤكد ىذا النص منح حصة ُب حدكد 

الرجاؿ كالنساء على القوائم االنتخابية من أجل ضماف أكرب للمنتخبات ُب اؼبنتخبة، كتداكؿ اؼبَبشحْب من 
 .(4)اجملالس، كأخّبا اقَباح العقوبات الٍب قد تتعرض ؽبا األحزاب السياسية الٍب ال ربَـب ىذه األحكاـ
العديد من اػبرباء كُب اغبقيقة أٌف ىذا القانوف، قد مر دبراحل ًعدة من النٍُّضًج كاإلجراءات كالتشاكر شاركت فيها 

كىذا مٌرده إٔب اؼبهتمْب هبذا اؼبوضوع ،من أجل التوصل إٔب صياغة نص قانو٘ب يكوف ُب مستول تطلعات اعبميع، 

                                                 

 .2009( التقرير السنوم للجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها، حالة حقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر، 1)

َبة التشريعية السادسة ،دكرة الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعتْب ،الف2008ديسمرب  03، مؤرخة ُب 93اعبريدة الرظبية للمناقشات اجمللس الشعيب الوطِب، السنة الثانية، رقم ( 2)
 .08، ص2008نوفمرب 12معا،جلسة 

 ، أنظر اؼبوقع:2009مارس  08خطاب رئيس اعبمهورية دبناسبة إحياء عيد اؼبراة، ( 3)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm,  ،2013/09/15تاريخ التصفح  

 331صبودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،  ( 4)

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
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، كطرح ىذا اؼبشركع (3)ى هبا موضوع تواجد اؼبرأة اعبزائرية على مستول اجملالس االنتخابيةظى األنبٌية الٍب وبٍ 
 من دراستو ؽبذا االقَباح ىنتهإك كذلك أماـ ؾبلس الوزراء الذم  ت للحكومةللمناقشة ك اإليراء ُب عدة اجتماعا

، ُب ضوء نتائج اإلصبلحات السياسية الٍب أعلن عنها رئيس اعبمهورية ُب خطابو (8)8033أكت 88بتاريخ 
 .(1)8033أفريل  35األمة ُب  اؼبوجو إٔب

ؽ اؼبرأة السياسية كيقوم سبثيلها السياسي ُب إف األكلوية استدعت صدكر ىذا القانوف الذم يدعم ضباية حقو 
اؽبيئات اؼبنتخبة، يتطلب ذلك تطبيق القانوف العضوم اؼبتعلق بتوسيع  حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب الربؼباف كاجملالس احمللية 

ح ؽبا اؼبنتخبة زيادة ُب عدد مقاعد اجمللس الشعيب الوطِب، ألف الوالية الٍب ال سبلك سول أربعة مقاعد هبب أف يبن
 .(4)مقعد إضاُب يبنح للتمثيل النسوم

 الفرع الثاني:
 أمام  البرلمان ورأي المجلس الدستوري فيو . 12-03 ضوي عرض مشروع القانون الع

 مشروع القانون في المجلس الشعبي الوطني. علي تصويت أوال: عرض و
 05اإلحالة اؼبؤرخة ُب عرض مشركع ىذا القانوف على اجمللس الشعيب الوطِب، كبناءا على كلقد ًب
من قبل رئيس اجمللس الشعيب الوطِب، على عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات، الٍب شرعت  8033سبتمرب

 .(5)عقدت ىذه األخّبة عدة اجتماعاتيث ُب دراسة مشركع ىذا القانوف العضوم، ح
ء من حيث الشكل أك ابلت سو دراج تعديإلى سن نص قانو٘ب كاضح كمنسجم ًب ك حرصنا من اللجنة ع

 (7)(مواد09(من أصل )01ك08على اؼبادتْب )(6)(08اؼبضموف ُب التقرير التمهيدم كصل عددىا تعديلْب )
القانوف العضوم دكف إدخاؿ تعديل هبدؼ توسيع باب االستشارة ك ركع مشقد تركت اللجنة باقي اؼبواد ُب ،كل

 اؼبشاركة .
                                                 

، كالت ؾبلس األمة ، السنة الثانيةللمدا كزير العدؿ حافظ األختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة ،اعبريد الرظبية( 0)
 .12،ص 6100ديسمرب 61الصادرة بتاريخ  01العدد

شات اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة كزير العدؿ حافظ األختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة ،اعبريدة الرظبية للمناق( 6)
 .2،ص61003نوفمرب  5، الصادرة بتاريخ 645م اػبامسة ، رق

 ، أنظر اؼبوقع: 6100أفريل  01خطاب رئيس اعبمهورية اؼبوجو إٔب األمة ( 2)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm,     2013-05-12تاريخ التصفح. 

، كالت ؾبلس األمة ، السنة الثانيةكزير العدؿ حافظ األختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة ،اعبريد الرظبية للمدا( 4)
 .12،ص 6100ديسمرب 61الصادرة بتاريخ  01العدد

اعبريدة  ،سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبةالشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات، تقدٙب مقدمة التقرير التمهيدم مشركع القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع  مقرر عبنة( 1)
 .12،ص6100نوفمرب  5، الصادرة بتاريخ 645الرظبية للمناقشات اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 

لس اؼبنتخبة ، ملحق اعبلسة، اعبريدة مبلحظات ك اقَباحات عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات ،عن مشركع القانوف العضوم احملدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمل( 2)
 .41، 25،ص6100نوفمرب  15، الصادرة بتاريخ 645الرظبية للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 

 .16،12، ص6100مشركع قانوف عضوم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ، كزارة العدؿ ، أكت ( 3)

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
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تدخبلت كتابية باإلضافة إٔب  08نائب  ك 88( جالسات تدخل فيهم 04كلقد استغرؽ مشركع القانوف عقد )
ستشارة ك اؼبشاركة ، كقد ، كىذا من أجل توسيع باب اإل(3)( تعديبل 10رؤساء اجملموعات الربؼبانية  قدموا )

 سبحورت مضامْب التعديبلت:
 تكريس بعض اؼبصطلحات الدستورية كالقانونية، -
 كتوسيع مشاركتها ُب اعبهاز التنفيذم ، ،ة سياسيا كتأىيلهاات ترقية اؼبرأربديد كيفي -
 اعتماد نسب معينة لتحديد عدد النساء اؼبَبشحات سباشيا كالكثافة السكانية ، -
 معدلة، -01-إلغاء الفقرة الثانية من اؼبادة  -
 اعتماد التدرج ُب توسيع اؼبشاركة النسوية ُب اجملالس اؼبنتخبة عرب يبلث مراحل ، -
 إدراج مادة جديدة تنص على سعي الدكلة لتوسيع مشاركة اؼبرأة ُب اؼبؤسسات التنفيذية، -
 ترتيب إحدل اؼبَبشحات ُب اؼبراتب األربع األكٔب ، -
إلزاـ األحزاب دبنح اؼبرأة اؼبكانة اؼببلئمة ضمن قوائم الَبشح كجوبا دبا ال يتناقض كاستقبللية كحرية األحزاب  -

 ؾبها ،طبقا لقوانينها كبرا
 من مشركع ىذا القانوف العضوم، -08-فرض غرامة مالية على كل قائمة ترشيحات ـبالفة ألحكاـ اؼبادة  -
 .(8)من مشركع ىذا القانوف العضوم -07-ك -05-إلغاء اؼبادتْب  -

دراسة  ىذه التعديبلت مع مندكيب أصحاهبا، كحبضور فبثلي كزارة العدؿ، بركح اؼبسؤكلية كعمق  تلقد سب
لتحليل ،حرصا على ضركرة سن نص قانو٘ب منسجم كمكيف، يراعي خصوصيات اجملتمع اعبزائرم،ككذا طبيعة ا

 اإلصبلحات السياسية اعبارية ُب ببلدنا، كلقد أفضت اؼبناقشات اؼبوضوعية كالواسعة إٔب اقتناع بعض مندكيب
إما ألهنا  ىا اللجنة،آب تتبن ، الٍبسك بعضهم اآلخر دبقَبحاهتمُب حْب سب ،أصحاب التعديبلت حبسب تعديبلهتم

مكرر، أك أهنا ال تنسجم مع فلسفة مشركع القانوف العضوم  -13-ركح اؼبادة الدستورية ال تتماشى مع 
 .(1)كاألىداؼ اؼبنشودة منو، األمر الذم دعا اللجنة إٔب اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة

 
 

                                                 

  2011ديسمرب 26نوفمرب إٔب  09،الصادرة بتاريخ من 264، 251، 250، 249، رقم لس الشعيب الوطِب، السنة اػبامسةأنظر اعبريدة الرظبية للمناقشات  للمج( 1)
ُب اجمللس اؼبنتخبة اعبريدة الرظبية  مقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات،تقدٙب التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة( 2)

 .03،ص2011، ديسمرب 26، الصادرة بتاريخ 264للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 

 04اآلٌب :ص  كأينا عرض اعبنة  الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات لتقريرىا التكميلي ،ًب عرض نسب سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة على النحو( 3)
 .%7.7نائبا،أم بنسبة سبثيل  389امرأة من أصل  30اجمللس الشعيب الوطِب : -
 .% 6.8منتخبا أم نسبة سبثيل  1960رأة من أصل ام 133اجملالس الشعبية الوالئية : -

 % 1منتخبا أم بنسبة سبثيل تقل عن  13981نساء من أصل  106اجملالس الشعبية البلدية: -                   
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قَبحة على عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات ُب خضم اؼبناقشات من طرؼ كبالنسبة للتعديبلت اؼب
(، لقد كرد عليها تعديبلف كٓب تدخل عليها اللجنة أم تعديل 03نواب اجمللس الشعيب الوطِب، فيما ىبص اؼبادة )

ديل كعليو تبقى اللجنة التصويت أسقطا التع ُب مشركع ىذا القانوف العضوم. ك أبقت على ىذه اؼبادة كما كردت
 على ىذه اؼبادة كما كردت ُب مشركع ىذا القانوف العضوم.

كالٍب جاء نصها ُب مشركع القانوف كما يلي " هبب أال يقل عدد النساء اؼبَبشحات عن يلث  08اؼبادة  أما
يب الوطِب ( اؼبَبشحات ُب كل قائمة ترشيحات، حرة أك مقدمة من حزب سياسي، النتخابات اجمللس الشع1/3)

ك اجملالس الشعبية الوالئية، ككذلك اجملالس الشعبية البلدية اؼبوجودة دبقرات الدكائر، أك يزيد عدد سكاف بلدياهتا 
 .(3)(نسمة80.000عن عشرين ألف )

(معدلة، إذ 08كأدخلت عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية ك اغبريات ُب تقريرىا التمهيدم تعديل نص اؼبادة )
بدال  %80( أم ما يعادؿ نسبة 5/3زبفيض نسبة مشاركة اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة إٔب اػبمس )ينص على 
كتربير اللجنة ىذا التعديل بقوؽبا "...كىذا هبدؼ  أتى بو مشركع ىذا القانوف العضوم،(، الذم 1/3من الثلث )

يدنا ك فنا ك تقالااالعتبار ك اقعنا ك أعر ، كأخذا بعْب مكرر 13تفعيل اؼبادة الدستورية  إدخاؿ نوع من اؼبركنة على
 .(8)،كل ذلك ُب ظل احَباـ مبدأ التدرج "تنا حسب ـبتلف اؼبناطقاعاد

كأيناء اؼبناقشات كردت على ىذه اؼبادة ستة تعديبلت من اقَباح النواب،ك قد صوت اجمللس على ىذه اؼبادة 
 بية اؼبطلقة.ُب صياغتها اعبديدة الٍب كردت ُب التقرير التكميلي باألغل

د اؼبشرع خيار النسبة اؼبوحدة عليها كفق نص اؼبشرع حيث استبع بذلك تكوف ىذه اؼبادة قد صادقا ك
 اؼبخصصة للنساء ُب القوائم اؼبرشحة ؼبختلف االستشارات االنتخابية، 

كاغبريات ُب ك تبُب النواب نسبا متدرجة، كلقد رفض التعديل الذم أقرتو عبنة الشؤكف القانونية ك اإلدارية 
( أم ما 5/3تقريرىا التمهيدم الذم نص على زبفيض نسبة مشاركة اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة إٔب اػبمس )

(، الذم أتى بو مشركع ىذا القانوف العضوم، كُب صياغة اؼبادة 1/3بدال من الثلث ) %80يعادؿ نسبة 
ترشيح اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة حسب عدد ( ُب التقرير التكميلي اعتماد اللجنة على مبدأ تدرج نسب 08)

مع تكريس مبدأ اؼبساكاة  ،ئمة لضماف تطبيق أحكاـ ىذا النصاؼبقاعد اؼبتنافس عليها، قصد هتيئة الظركؼ اؼببل
 .(1)بالنسبة للجالية الوطنية ُب اػبارج

 
 

                                                 

 .02، ص2011مشركع قانوف عضوم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ، كزارة العدؿ ، أكت ( 1)

 09، الصادرة بتاريخ 249رقم رير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية ك اإلدارية ك اغبريات ،اعبريدة الرظبية للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، التق( 2)
 .06،ص2011نوفمرب 

نوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة اعبريدة الرظبية مقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات ،تقدٙب التقرير التكميلي عن مشركع القا( 3)
 .04،ص2011، ديسمرب 26، الصادرة بتاريخ 264للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 
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 كعليو تصاغ ىذه اؼبادة على النحو اآلٌب:
أك عدة أحزاب  حرة أك مقدمة من حزب، ،ساء ُب كل قائمة ترشيحاتعدد الن : هبب أال يقلمعدلة 8اؼبادة 

 سياسية عن النسب احملددة أدناه، حبسب عدد القاعد اؼبتنافس عليها:
 انتخابات اجمللس الشعيب الوطِب:-
 مقاعد. 04عندما يكوف عدد اؼبقاعد يساكم أربعة % 80-
 اعد.مق 05عندما يكوف عدد اؼبقاعد يساكم أك يفوؽ طبسة % 10-
 مقعدا 34عندما يكوف عدد اؼبقاعد يساكم أك يفوؽ أربعة عشر % 15-
 مقعدا 18عندما يكوف عدد القاعد يساكم أك يفوؽ اينْب كيبليْب % 40-
 بالنسبة إٔب مقاعد اعبالية الوطنية ُب اػبارج.% 50-

 *انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية:
 مقعدا. 47ك 41ك 19ك 15عندما يكوف عدد اؼبقاعد  % 10-
 مقعدا . 55إٔب  53عندما يكوف عدد اؼبقاعد % 15-
 إنتخابات اجملالس الشعبية البلدية:-
بالبلديات الٍب يزيد عدد سكاهنا على العشرين  ك للمجالس الشعبية البلدية اؼبوجودة دبقرات الدكائر، 10%-

 .(3)( نسمة80.000ألف)
يلي "توزع اؼبقاعد احملصل عليها بْب القوائم بالتناسب مع عدد  كالٍب جاء نصها ُب مشركع القانوف كما01اؼبادة 

( منها ك جوبا للمَبشحات حسب ترتيب أظبائهن ُب 1/3األصوات الٍب تفرزىا كل قائمة، ك ىبصص الثلث )
ُب حالة حصوؿ القائمة على مقعدين فقط، يوزعاف ك جوبا بْب اعبنسْب حسب ترتيب األظباء ، ك القوائم الفائزة

  .(8)من ىذه القائمة "ُب ض
أما التعديل الذم كرد على نص اؼبادة ُب التقرير التمهيدم للجنة فقد نص على أف"  توزيع اؼبقاعد احملصل 

( منها كجوبا 5/3عليها بْب القوائم يكوف بالتناسب مع عدد األصوات الٍب تفرزه كل قائمة، كىبصص اػبمس )
 الفائزة."للمَبشحات حسب ترتيب أظبائهن ُب القوائم 

لقد أسقطت عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات باجمللس الشعيب الوطِب، الفقرة الثانية من اؼبادة الثالثة من ك 
أسقطتها تنص الفقرة الٍب حيث  ،ثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةمشركع القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات سب

                                                 

ع القانوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة اعبريدة الرظبية مقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات ،تقدٙب التقرير التكميلي عن مشرك  (1)
 .07، 06،ص2011، ديسمرب 26، الصادرة بتاريخ 264للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 

 .02، اؼبرجع السابق، ص مشركع قانوف عضوم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة( 2)
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على مقعدين فقط، يوزعاف كجوبا بْب اعبنسْب حسب ترتيب األظباء  على أنو "ُب حاؿ حصوؿ القائمة اللجنة
 .(3)ضمن ىذه القائمة" 

ُب  01حيث أعيدت صياغة اؼبادةواب، تعديبلت من اقَباح الن 30معدلة، كقد كرد على ىذه اؼبادة  01اؼبادة
.مع  05اؼبقَبحة باؼبادة  08ؼبادة التقرير التكميلى، على النحو اآلٌب:إذ ترل أف الصيغ اآلمرة كاؼبلزمة الواردة ُب ا

 اقَبح اللجنة التصويت على ىذه اؼبادة ُب صياغتها اعبديدة التالية:
معدلة: "توزع اؼبقاعد بْب القوائم حبسب عدد األصوات الٍب ربصل عليها كل قائمة كزبصص النسب  01اؼبادة 

 .(8) القوائم الفائزة"أعبله كجوبا للمَبشحات حسب ترتيب أظبائهن ُب 08احملددة ُب اؼبادة 

 كقد صوت على ىذه اؼبادة ُب صياغتها اعبديدة الواردة ُب التقرير التكميلي.
فقد صوت   09ك 08ك07ك 06ك 05ك 04مع مبلحظة أف باقي مواد مشركع القانوف العضوم،أم اؼبادة  

القانونية ك اإلدارية ك  عليها أعضاء اجمللس الشعيب الوطِب ،كما جاءت ُب التقرير التكميلي للجنة الشؤكف
، كلقد ًب التصويت على مشركع القانوف من (1)، ككما جاء هبا مشركع القانوف العضوم ُب ؾبلس الوزراءاغبريات

، أما فيما ىبص تصويت التشكيبلت اغبزبية 01/33/8033طرؼ نواب اجمللس الشعيب الوطِب يـو اػبميس 
 (4)التإب.على مشركع القانوف فقد ًب كما يوضحو  اعبدكؿ 

 .12-03العضوي  تصويت التشكيالت الحزبية على مشروع القانون ( يوضح10جدول رقم )
عدد النواب  النص القانو٘ب

 اغباضرين
 مبلحظات االمتناع التصويت"ببل" التصويت" بنعم"

 التصويت على مشركع:
القانوف العضوم احملدد 
لكيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة 

 ُب اجملالس اؼبنتخبة

 
831 

 

 باألغلبية -

جبهة التحرير  حزب -
 الوطِب

التجمع الوطِب  -
 الديبقراطي

 األحرار -

اعببهة الوطنية -
 اعبزائرية

 حركة النهضة-

 حزب العماؿ-

حركة ؾبتمع -
 السلم

نواب حركة -
اإلصبلح ٓب 

 يصوتوا

صادرة بتاريخ ، ال864اعبريدة الرظبية للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم  المصدر:
 .19،ص8033، ديسمرب 86

                                                 

 09، الصادرة بتاريخ 249ة ، رقم التقرير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية ك اإلدارية ك اغبريات ،اعبريدة الرظبية للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامس( 1)
 .06،ص2011نوفمرب 

التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة اعبريدة الرظبية مقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات،تقدٙب  (2)
 .04،ص2011، ديسمرب 26، الصادرة بتاريخ 264للمناقشات ، اجمللس الشعيب الوطِب ، السنة اػبامسة ، رقم 

 .04قدٙب التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة نفس اؼبرجع،صمقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات،ت (3)

وطِب ، السنة اػبامسة ، لس الشعيب الأنظر ملحق التصويت عن مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمللس اؼبنتخبة اعبريدة الرظبية للمناقشات ، اجمل (4)
 .39،ص2011، ديسمرب 26، الصادرة بتاريخ 264رقم 
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 ثانيا: عرض و التصويت على مشروع القانون أمام أعضاء مجلس األمة.
 04تلقى ؾبلس األمة نص القانوف اؼبتعلق بكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة بتاريخ 

لنص على عبنة الشؤكف القانونية مواد كقد أحاؿ رئيس ؾبلس األمة ىذا ا 09، كوبتول على 8033نوفمرب 
، ، فتكلفت بدراستو ُب سلسلة من  33/84ربت رقم  8033نوفمرب  08كاإلدارية كحقوؽ اإلنساف  بتاريخ 

، قامت من خبلؽبا بدراسة مشركع القانوف ، كُب نفس 8033نوفمرب  37ك 33االجتماعات  ُب الفَبة ما بْب 
السيد فبثل اغبكومة كزير العدؿ،  وي إٔب عرض قدم 8033مرب نوف 37ميس السياؽ، استمعت اللجنة يـو اػب

خذ بنظاـ اغبصص، كالٍب من بينها ذبسيد ؼببادئ الديبقراطية كاؼبساكة بْب اؼبواطنات أكضح فيو أسباب األ
مكرر، ك هبدؼ  13للدستور اعبزائرم خاصة اؼبادة  اكاؼبواطنْب، كتعزيز دكر كمكانة اؼبرأة داخل اجملتمع، كتكريس

فاء اعبزائر بالتزماهتا الدكلية،كقصد ذباكز إشكالية عزكؼ اؼبرأة عن اؼبشاركة السياسية، كاؽبدؼ من تبِب نظاـ ك 
اغبصص الذم كرسو نص ىذا القانوف، ىو ترصبة اإلرادة السياسية للدكلة ُب الرفع من مستول مشاركة اؼبرأةُب 

 .(3)نتخبةصنع القرارالسياسي، كتكثيف حضورىا ُب ـبتلف اجملالس اؼب
لقد ًب عرض أسباب مشركع القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة من   

كأكضح  ،8033نوفمرب  81مة ُب اعبلسة اؼبنعقدة يـو االربعاء ضاء ؾبلس األقبل السيد كزير العدؿ أماـ أع
 نا عرضو لؤلسباب :السيد فبثل اغبكومة أسباب كضع مشركع ىذا القانوف ،أي

غّب أف الواقع ال  ف كل الدساتّب كالقوانْب اعبزائرية نصت على اؼبساكاة بْب الرجل كاؼبرأة ُب اغبقوؽ كالواجبات،إ-
يعكس ىذه اؼبساكاة ُب اغبياة السياسية، كخّب دليل على ىذا الواقع ىو عدد النساء البلٌب يَبأسن اجملالس 

يوجد سول يبلث نساء، كما ال توجد أية امرأة رئيس للمجلس الشعيب رئيس ال  3543البلدية، فمن بْب 
نائب باجمللس الشعيب الوطِب، ال  189الوالئي، ككذا اغباؿ بالنسبة للتمثيل النسوم داخل الربؼباف، فمن بْب 

عضوا، ال توجد سول سبع نساء معنيات ضمن الثلث  316توجد سول يبليْب امرأة، كُب ؾبلس األمة كمن بْب 
 الرئاسي كلسن منتخبات.

أف ىذا النص يعد خطوة أكٔب مهمة إللزاـ األحزاب على التقيد بالنسب احملددة فيو، مشّبا إٔب على كما أكد   -
أف اغبكومة اقَبحت ُب اؼبشركع اؼبتعلق باألحزاب إلزامها بتحديد نسبة من النساء فبثلة ُب اؽبياكل القيادية للحزب 

 ز ازباذ القرار.هبدؼ كصوؿ اؼبرأة إٔب مراك
كأشار السيد فبثل اغبكومة أف نص ىذا القانوف العضوم مرحلي، كىذا إٔب غاية الوصوؿ إٔب تكافؤ الفرص بْب  -

 .(8)اعبنسْب كإٔب نسبة مشاركة عالية من النساء ُب اجملالس اؼبنتخب

                                                 

 .03،ص2011نوفمرب  23، الصادرة بتاريخ 10اعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدد(1)

 .03،04نفس اؼبرجع، ص (2)
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أعدتو حوؿ نص الذم  8033نوفمرب 81كبتاريخ  ،كتأسيسا على ما سبق أعدت اللجنة تقريران سبهيديان 
مشركع القانوف العضوم، الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة كعليو، ك لبلعتبارات السالفة 
الذكر اعترب التقرير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كحقوؽ اإلنساف، جمللس األمة أف ىذا النص يعد 

 .(3)ؼبرأة اعبزائرية، باعتبارىا النواة اؼبركزية ُب اجملتمعمكسبا من اؼبكتسبات الٍب حققتها ا
نوفمرب  81ُب جلستْب علنيتْب عامتْب عقدنبا، يـو األربعاء ؾبلس األمة  على عرض النص للنقاش العاـ  

موعة من االنشغاالت جمل(عضوان 86، تدخل خبلؽبا ستة كعشركف)8033نوفمرب  84ك يـو اػبميس  8033
 .(8)السيد فبثل اغبكومة حوؿ ؾبمل األحكاـ الٍب تضمنها نص ىذا القانوف العضومكالتساؤالت على 

من  08ُب اؼبادة  ةككانت أىم ىذه التساؤالت تدكرحوؿ، اؼبشاكل الٍب يبكن أف تعَبض تطبيق النسب احملدد
ىذه  الف %80كليس  %85كمثاؿ ذلك "... اؼبفركض االشارة إٔب نسبة  مشركع القانوف ككيفية توزيعها

تقريبا، كال يبكن أف قبرب  %088مقاعد ينتج عنها  4من  %80نسبة  تالنسبة ىي األصح حيث لو طبق
 قانوف القائمة على أف تأخذ مقعدا من أربعة..."

للنساء بالنسبة للجالية اعبزائرية ُب اػبارج وبتاج إٔب توضيح خصوصا كأف الدكائر االنتخابية  %50"...أما نسبة 
مقاعد ك  04رية ُب اػبارج قد ال تتعدل مقعدا كاحدا ُب بعض الدكائر، إذا ما أخذنا فرنسا مثبل هبا للجالية اعبزائ

أكركبا ناقص فرنسا مقعد كاحد، اؼبشرؽ العريب مقعد كاحد كاؼبغرب العريب مقعد كاحد، كُب أمريكا مقعد 
 إذا كانت عدد اؼبقاعد مرشحة ، دبقعد كاحد أظنو عسّبا علينا تطبيقو، فبا قد ىبلق إشكاال إال % 50كاحد

تتكلم على توزيع اؼبقاعد كربدد حسب  01"... بالنسبة لتوزيع اؼبقاعد فإف اؼبادة ك للتزايد العددم مستقببل..."
األصوات الٍب ربصل عليها القائمة لكن ىذه اؼبسألة ستثّب إشكاالت على أرض الواقع، فكاف هبب أف تكوف 

يات حل النزاع ُب ىذا اؼبوضوع اػباص...ك نظرا غبساسية اؼبوضوع كنظرا ىناؾ فقرة يانية تتكلم عن كيف
سبة حبيث كضعت حبل بالن 05لئلشكاالت  الٍب ذكرىا  الزمبلء ىنا، كاف البد ىنا من تنظيم مهم كفق اؼبادة 

ُب ىذه نتقادات الٍب أيّبت اغبكومة أف تتعامل مع مثل ىذه اإل، كحٌب تستطيع للقوائم الٍب ال ربَـب النسب
...كاف يبكن اإلشارة إٔب إحالة تطبيقها على التنظيم كما أحاؿ على 01اعبلسة..."ك"...كخبصوص اؼبادة 

كاحدة على التنظيم دكف اؼبواد األخرل... كلؤلشارة ىذه اؼبادة  إحالة، إذف ىذا القانوف تضمن 07التنظيم اؼبادة 
 .(1) ال يبكن تطبيقها ُب العديد من اغباالت ..."

                                                 

، اعبريدة الرظبية للمداكالت  2011نوفمرب 23لقانونية كاإلدارية كحقوؽ اإلنساف، جمللس األمة، اعبلسة العلنية العامة اؼبنعقدة يـو االربعاءالتقرير التمهيدم للجنة الشؤكف ا (1)
 .08،ص2011نوفمرب  23، الصادرة بتاريخ 10، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدد

 .11،ص2011ديسمرب 25، الصادرة بتاريخ 11اكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدداعبريدة الرظبية للمد (2)

عية اػبامسة، السنة اعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشري مناقشة القانوف العضوم احملدد لكيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، ،إبراىيم بوزبيل (3)
 .10، 09،ص2011نوفمرب  23، الصادرة بتاريخ 10الثانية، العدد
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"... تنص على إمكانية استفادة األحزاب السياسية لديها منتخبات من مساعدة 07خبصوص نص اؼبادة ك 
مالية دبعُب ىذه تبقى  اؼبساعدات إمكانية كليست كجوبية... فلماذا ٓب نقل مباشرة تستفيد حٍب تصبح كاجبا 

شحات كقبحن..."، أما على الدكلة... خصوصا أف اؼبوضوع حساس كبو ىذه األحزاب الٍب قدمت نساء مَب 
من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز  04"...كبن نعلم أف تبِب ىذا القانوف جاء طبقا للمادة 08اؼبادة

ضذ اؼبرأة، الٍب تنص على كجوب تدابّب مؤقتة بطبيعتها ألف األصل ىو اؼبساكاة كبالتإب هبب أف ربدد التدابّب 
نة...أك بقولو"... تقدـ اغبكومة تقارير تقيمية" ؼباذا ٓب ربدد بفَبة زمنية معي كاف مبهم  08بزمن معْب لكن اؼبادة 

 .(3)نتخابات، ٍب نعود إٔب األصل أم كل شخص لو حرية الَبشح..."إُب حدكد يبلية أك اربعة 
 قاؿ فبثل 07من بينها توضيح اؼبادة  ،االنشغاالت، كقدـ  بعض التوضيحاتكلقد أجاب فبثل اغبكومة عن ىذه 

اغبكومة أف الدكلة سبنح تشجيعات لؤلحزاب السياسية، حبسب عدد مرشحاهتا اؼبنتخبات ُب اجملالس الشعبية 
 البلدية ك الوالئية كالربؼبانية، كأحالت كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة على التنظيم. 

مؤقت كال يبكن  كحوؿ االنشغاؿ اؼبتعلق بعدـ ربديد مدة تطبيق ىذا القانوف،كشف السيد فبثل اغبكومة أنو-
تقييد مدة تطبيقو بزمن معْب، ألف األمر متعلق بتحقيق الغاية اؼبرجوة منو كىي اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ُب 

 اجملالس اؼبنتخبة.
كالٍب قد ربـر اؼبرأة من اؼبشاركة ُب  08الٍب نصت عليها اؼبادة  %80كخبصوص االنشغاؿ اؼبتعلق بنسبة -

كالية، قد أكضح السيد فبثل اغبكومة أف ؾبلس األمة  يناقف النص الذم صوت  34 اجمللس الشعيب الوطِب ُب
عليو اجمللس الشعيب الوطِب،الذم ادخل تعديبلت على اؼبشركع الذم قدمتو، مؤكدا أف كل مؤسسة من مؤسسات 

 إدخاؿ ما يراه من الدكلة تعمل ُب إطار الصبلحيات اؼبخولة ؽبا دستوريا كقانونيا، كاجمللس الشعيب الوطِب سيد ُب
تعديبلت، كقد أشار إٔب النمط االنتخايب اؼبتبع ُب اعبزائر، كالذم يستحيل ُب إطاره أف يتحصل أم حزب من 
األحزاب السياسية خبلؿ اؼبنافسة االنتخابية على أكثر من مقعد ُب الدكائر االنتخابية الٍب حدد عدد اؼبقاعد فيها 

تشكل قاعدة آمرة، كتبقى األحزاب حرة ُب إعداد  08ة احملددة ُب اؼبادة باؼبئ 80مقاعد،موضحا أف نسبة  4بػ
 مقاعد. 4قوائمها االنتخابية كؽبا أف زبصص مقعدا للمرأة من بْب 

من ىذا النص،  08كضح السيد فبثل اغبكومة أف قوائم الَبشيحات اؼبخالفة ألحكاـ اؼبادة  05أما عن اؼبادة -
 ب فرصة لتصحيحها ُب مدة ال تتجاكز الشهر الذم يسبق تاريخ االقَباع.ال ترفض مباشرة بل سبنح لؤلحزا

أقر ذات اؼبتحدث أنو يكوف من نفس اعبنس، من أجل  07نصت عليو اؼبادة كخبصوص االستخبلؼ الذم -
 .(8)اغبفاظ على نفس نسبة النساء اؼبنتخبات ُب اجملالس اؼبنتخبة

                                                 

اعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة  مناقشة القانوف العضوم احملدد لكيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة،لزىارم بوزيد،  (1)
 .26، 25ص ،2011نوفمرب  23الصادرة بتاريخ  ،10ددالثانية، الع

 .11،ص2011ديسمرب 25، الصادرة بتاريخ 11اعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدد (2)
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أف اغبكومة تقدـ بعد كل استحقاؽ عرض حاؿ مدل تطبيق  ، أكد08كبشأف التقرير الذم نصت عليو اؼبادة-
 .(3)كقباح ىذا القانوف ُب اؼبيداف كىي فرصة لطرح اغبكومة موضوع اؼبرأة للمناقشة مع الربؼباف

الٍب ًب خبلؽبا تبلكة التقرير التكميلي  8033نوفمرب 84اػبميس كبناءان على اعبلسة العلٌنية اؼبنعقدة يـو
ت أنو سيساىم أا التكميلي مشركع القانوف الذم ر اللجنة ُب تقريرى تحيث شبن ،(8)اؼبختصةالذم أعدتو اللجنة 

ُب ضباية حق اؼبرأة ُب فبارسة العمل السياسي كيعززه، كيعمل على معاعبة اؼبعوقات كاؼبشاكل الٍب ربد من 
كة سياسية فعالة ، كما مشاركتها، ىذا إٔب جانب ما سيوضع من اسَباتيجيات كاضحة اؼبعآب للوصوؿ إٔب مشار 

كُب األخّب توصي عبنة الشوؤف  سيعتمد من آليات من شأهنا تغيّب الصورة النمطية السائدة ذباه اؼبرأة ُب اجملتمع،
 القانونية ك اإلدارية ك حقوؽ اإلنساف :

 اركتها السياسية.بأنبية  مش بضركرة توعية اؼبرأة بدكر الربؼبانيات كاؼبنتخبات ُب اجملالس الوالئية كالبلدية، -
ضركرة تنظيم دكرات تدريبية كندكات كاستخداـ كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة لشرح األحكاـ الٍب جاء هبا نص   -

 .(1)القانوف لتشجيعها على اؼبسانبة ُب اغبياة السياسية
الس اؼبنتخبة ، كسبت اؼبصادقة باألغلبية على مشركع القانوف العضوم احملدد لكيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجمل

، كيأٌب نص ىذا القانوف ربت رقم (4)بعد استفتاء اإلجراءات القانونية اؼبتعلقة  بالعملية  كتوفر النصاب اؼبطلوبة
 ( مواد.08على) 01-38، وبتوم القانوف 8038يناير 38اؼبؤرخ ُب  38-01

راز كثافة كنوعية التشاكرات كاالتفاؽ إٌف القصد من التذكّب هبذه اؼبراحل الٍب مر هبا مشركع ىذا القانوف ىو إب
، ىذا القانوف الذم هبسد جوىر الٌديبقراطٌية التشاركية، غبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائريةُب اؼبسعى حوؿ ترقية ا

ماهتا الدكلية ، إذ يعترب قانوف توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اكفبارسة حقوؽ اإلنساف، ككفاء اعبزائر بالتز 
بة من بْب أىم القوانْب الٍب سبت مناقشتها على مستول الربؼباف )اجمللس الشعيب الوطِب كؾبلس األمة( خبلؿ اؼبنتخ

 .(5)8031-8009السنوات األخّبة 

 
 

 

                                                 

 .12،ص2011ديسمرب 25، الصادرة بتاريخ 11نية، العدداعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثا (1)

اعبريدة الرظبية للمداكالت ،  2011نوفمرب 24التقرير التكميلي للجنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كحقوؽ اإلنساف، جمللس األمة، اعبلسة العلنية العامة اؼبنعقدة يـو اػبميس  (2)
 .10،ص2011ديسمرب 25، الصادرة بتاريخ 11نة الثانية، العددؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، الس

 .13،صالتقرير التكميلي للجنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كحقوؽ اإلنساف، جمللس األمة،اؼبرجع السابق( 3)

 .13،ص2011ديسمرب 25درة بتاريخ ، الصا11اعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، الفَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدد ( (4)

، على 2013-2009  لتفصيل أكثر حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع: حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الشعيب الوطِب، اعبريدة الرظبية للمناقشات، الفَبة اؼبمتدة مابْب( 5)
على اؼبوقع:  2013-2009صيلة النشاط التشريعي جمللس األمة، اعبريدة الرظبية للمداكالت، الفَبة اؼبمتدة مابْب ، راجع أيضا حhttp://www.apn-dz.orgاؼبوقع: 

http://www.majliselouma.dz. 

http://www.apn-dz.org/


                                                . التشريع الجزائريالحقوق السياسية للمرأة في                                                              :يالثانل ـــلفصا

 

210 

  .(0)12-03ثالثا: رأي المجلس الدستوري في القانون العضوي 
من قبل رئيس اعبمهورية، ؼبراقبة مدل  بعد مصادقة الربؼباف على مشركع ىذا القانوف، ًب اخطار اجمللس الدستورم

ألحكاـ الدستور، كالذم قدـ طابقة القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة م
 ج أنبها ُب مايلي: ذلك، ك الذم قدـ رأيو ُب ؾبموعة من النقاط ندر ُبرأيو 
 كاؼبادة األكٔب منو: خطار،موضوع اإل فيما ىبص عنواف القانوف العضوم، أوال:

 "حظوظ"لػ... وبدد كيفيات توسيع  ي:"قانوف عضوم رقم ...مؤرخ ُب ...اؼبوافقيصاغ العنواف على النحو التالػ -
 تعاد صياغة اؼبادة األكٔب على النحو اآلٌب: -سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة."

دستور،وبدد ىذا القانوف العضوم كيفيات توسيع حظوظ مكرر من ال 13اؼبادة األكٔب :"تطبيقا ألحكاـ اؼبادة 
 سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة."

مطابقة للدستور  موضوع اإلخطار، من القانوف العضوم،01كاؼبادة 08من اؼبادة 08ك03تعد الفقرتاف ثانيــا:
 شريطة مراعاة التحفظ اؼبثار سابقا.

مطابقة للدستور شريطة مراعاة  موضوع اإلخطار، ف العضوممن القانو 08من اؼبادة  01تعد الفقرة ثالثـا:
 التحفظ اؼبثار سابقا.

ضمن مشركع القانوف على " تقدـ اغبكومة أماـ الربؼباف تقريرا تقييميا حوؿ مدل تطبيق  08تنص اؼبادة رابعــا:
فإف اجمللس الدستورم  ."ىذا القانوف العضوم، عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية كالوالئية كالربؼباف

ف إلزاـ اغبكومة بتقدٙب تقرير تقييمي أماـ الربؼباف حوؿ مدل تطبيق القانوف اعتربىا غّب مطابقة للدستور، كذلك أل
على ذلك  اجمللس الدستورم أف اؼبشرع بنصو العضوم، بعد كل انتخابات للمجالس اؼبنتخبة، فقد جاء رأل

 ذلك فيو مساس دببدأ الفصل بْب السلطات، حيث اغبكومي، كيعترب لية لرقابة العمليكوف قد أسس لنفسو آ
، فإف إقرار ،آليات فبارسة ىذه الرقابة314ك 311ك 84ك 80حدد الدستور على سبيل اغبصر ُب اؼبواد 

 اؼبشرع آلية للرقابة على عمل اغبكومة خارج ىذه اآلليات،
 انوف العضوم تعد غّب مطابقة للدستور.من مشركع الق 08، كبذلك فإف اؼبادة يعد خارج ؾباؿ زبصصو

 موضوع اإلخطار. تعد اؼبادة غّب اؼبطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكاـ القانوف العضوم، خامسـا:
 .(8) مطابقة للدستور..." تعد باقي أحكاـ القانوف العضوم، موضوع اإلخطار، سادسـا:

عتماد أكال ُب التأسيس ، حيث ًب اإلالنسائيةنظاـ اغبصة  لصاّب وقد حسم رأيكبذلك يكوف اجمللس الدستورم  
إزالة العقبات الٍب ربوؿ دكف مشاركة اعبميع الفعلية  ...من الدستور كالٍب هتدؼ إٔب " 13ؽبذه اآللية على اؼبادة 

                                                 

نوف العضوم الذم وبدد كيفيات يتعلق دبراقبة مطابقة القا 2011ديسمرب  22ىػ اؼبوافق لػ  1433ؿبـر  27اؼبؤرخ ُب  11/ ر.ـ.د/ 05أنظر رأم اجمللس الدستورم رقم  (1)
 .01توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبريدة الرظبية العدد 

 .نفس اؼبرجع (2)
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دستور ال من ال 89أف مبدأ اؼبساكاة اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة  ..."، ككذلك اعترب يانيا "...ُب اغبياة السياسية
 يتعارض مع إقرار اؼبشرع قواعد ـبتلفة، عندما يكوف ؼبعيار االختبلؼ عبلقة مباشرة دبوضوع القانوف الذم يضعو،

كالناتج عن حتمية دستورية، كال يتعارض أيضا مع إقرار اؼبشرع قواعد ـبتلفة ؼبواطنْب يوجدكف ُب أكضاع 
 .(3)"...ـبتلفة

 الفرع الثالث :
خصائص نظام الحصة النسائية في و  12-03لتطبيقي لنصوص القانون العضوي التقييم  الشكلي وا

 .الجزائر 
 .  12-03أوال:  التقيم الشكلي والتطبيقي لنصوص القانون العضوي 

صدر، خبصوص ىذا القانوف رأيو اجمللس الدستورم  اءبدإ الربؼباف، كمصادقة ك  ورأي ء ؾبلس الدكلةادإب بعد
 .(8)ةاؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبسبثيل احملدد لكيفيات توسيع حظوظ  01-38القانوف العضوم رقم 

وبتوم ىذا القانوف على شبانية مواد معتمدا على التدرج حبسب عدد اؼبقاعد اؼبتنافس عليها،كأصبح ىذا القانوف 
نسبة عن (1)مة ترشح حرة أك من حزب أك عدة أحزاب ئبعد إقراره يفرض أف ال يقل عدد النساء ُب كل قا

( مقاعد، أما 04باؼبائة ُب انتخابات اجمللس الشعيب الوطِب عندما يكوف عدد اؼبقاعد يساكم أربعة) 80%
من النساء ُب  %15( مقاعد، كما حدد نسبة 05عندما يكوف عددىا يساكم أك يفوؽ طبسة)%10نسبة 

( مقعدا،   34فوؽ أربعة عشر)القوائم االنتخابية للمجلس الشعيب الوطِب إذا كانت عدد اؼبقاعد يساكم أك ي
بالنسبة  %50(مقعدا، فيما حدد نسبة 18عندما يساكم عددىا أك يفوؽ اينْب ك يبليْب) %40كنسبة 

 للمقاعد اؼبخصصة للجالية ُب اػبارج.
عندما يكوف عدد اؼبقاعد % 10نسبة  تحداد اجملالس الشعبية الوالئية: كخبصوص انتخابات

 (مقعدا.55إٔب  50عندما يكوف عدد اؼبقاعد )من  %15(مقعدا، كنسبة 47ك41ك19ك15)
ُب صبيع بلديات مقرات  %10أما بالنسبة النتخابات اجملالس الشعبية البلدية، فحددىا القانوف بنسبة 

، كقد أكد نص القانوف على (4)(نسمة 80.000الدكائر كبالبلديات الٍب يزيد عدد سكاهنا عن عشرين ألف )
، كما أشار (5)( توزع كجوبا للمَبشحات حسب ترتيب اظبائهن ُب القوائم الفائزة08ادة)أف النسب احملددة ُب اؼب

قانوف الؼبنصوص عليها ُب ستخبلؼ اشيحات كالعضوية ُب صبيع حاالت اإلؼ ُب الَب إٔب ضركرة إعماؿ استخبل
من نفس اعبنس،  ك القانونْب اؼبتعلقْب بالبلدية ك الوالية، دبَبشح أك منتخب 03-38نتخابات العضوم لئل

                                                 

 ، اؼبرجع السابق.11/ ر.ـ.د/ 05أنظر رأم اجمللس الدستورم رقم ( 1)
 .2012يناير سنة 12اؼبوافق  1433صفر عاـ  18نتخبة ُب وبدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼب 03-12صدر القانوف العضوم ( 2)

 .03-12من القانوف العضوم  01أنظر اؼبادة ( 3)

 .03-12من القانوف العضوم  02أنظر اؼبادة ( 4)

 .03-12من القانوف العضوم  03أنظر اؼبادة ( 5)
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فيما نص على إمكانية استفادة األحزاب من مساعدات مالية من طرؼ الدكلة، بعدد مرشحاتو اؼبنتخبات كذلك 
 .(3)( لتنظيم07ُب كل اجملالس اؼبنتخبة، كترؾ أمر تطبيق اؼبادة)

مة ُب كل قائمة ، فلم يستقر الربؼباف على نسبة الثلث النسائي الٍب اشَبطها مشركع اغبكو  08كخبصوص اؼبادة
ترشيحات ، كىذا يدؿ على أف اؼبشرع أخذ بعْب االعتبار البلديات الصغّبة كاؼبوجودة عادة ُب مناطق اعبنوب 

، كىي البلديات الٍب يقل عددا (8)كبعض اؼبناطق احملافظة، كالٍب تنبأ بصعوبة تقبل ترشح العنصر النسوم فيها
ذا النص ال يطبق إال على اجملالس البلدية الٍب تضم أكثر من مقعدا كمن ٍب فه 39أعضاء ؾبلسها البلدم عن 

مع مبلحظة اف النسبة الٍب جاء هبا مشركع القانوف  ،(1)مقعدا، باستثناء البلديات اؼبوجودة دبقرات الدكائر 39
النظر ، قد أعيد فيها  %10كالذم أقرىا ؾبلس الوزراء كىي نسبة موحدة لتمثيل النساء ُب القوائم الَبشيحات بػ

على مستول اجمللس الشعيب الوطِب، كقد أكد رئيس اعبمهورية على ىذا الَباجع عندما ذكر بأف ذلك يبثل 
"...بالنظر إٔب أسباب كعوائق يقافية كاجتماعية موضوعية خطوة أكٔب على مسار طويل، قابل للتحسْب كالتطوير 

رأة مكانتها الطبيعية اؼبستحقة ُب بنية اجملتمع مستقببل، مسار كبن مستعدكف للذىاب فيو بعيدا، حٌب تأخذ اؼب
ألف نسمة  عشرينال بد أف نوضح أف البلديات الٍب يقل عدد سكاهنا عن لكن   ،(4)كالدكلة على السواء..."

التمثيل كقد يتساءؿ البعض ىنا عن مصّب  بلدية، 798يكاد يفوؽ عددىا  08،كالٍب زبرج عن نطاؽ اؼبادة 
 ، كما ىي النسبة الٍب ال هبب أف يقل عنها ترشيح النساء؟البلدياتستول ىذه السياسي للمرأة على م

ك جتماعية طبيعة اإللل اىو أف اؼبشرع ك نظر  ،ليو من خبلؿ خطاب رئيس اعبمهوريةك اعبواب كما سبق اإلشارة إ
 ل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةالثقافية الٍب قد تتسم هبا ىذه البلديات ك الٍب قد ربوؿ دكف ربقيق النسبة اؼبطلوبة لتمثي

ربقيقها،  ير ترؾ األمر للحزب السياسي الختيار نسبة التمثيل الٍب يستطيعخاصة إذا كاف اإلحجاـ من جانبهن أ
مكرر من الدستور كوبرص على توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة  13شريطة أال ىبرج عن ركح اؼبادة 

ُب رأيو كىو يفحص الفقرة الثالثة من اؼبادة الثانية من القانوف  ماجمللس الدستور  أكد كقد ىذا. للبلديات اؼبعنية
ربديد النسبة اؼبخصصة للمرأة ُب القوائم اؼبرشحْب ُب  تفادت 1... أف أحكاـ الفقرة "01-38العضوم رقم 

أنو إذا كاف  ران ( نسمة، ك اعتبا808000يقل عدد سكاهنا عن عشرين ألف ) البلديات الٍب ليست مقر دائرة أك
ُب ىذه البلديات، بل سنها لتفادم رفض قوائم  اؼبشرع ٓب يقصد إقصاء اؼبرأة من حق التمثيل ُب اجملالس اؼبنتخبة

جتماعية ك الثقافية، فإف أحكاـ ىذه الفقرة تعترب افيان من النساء بسبب القيود اإلاؼبَبشحْب إذا ٓب تتضمن عددا ك

                                                 

 .03-12من القانوف العضوم  07أنظر اؼبادة ( 1)

 .90ص اؼبرجع السابق، لدين،عمار عباس،بن طيفور نصر ا (2)

 .2012جانفي  14الصادرة ُب  01، اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات ، اعبريدة الرظبية رقم 2012يناير  12مؤرخ ُب  01-12من  القانوف العضوم رقم  79اؼبادة  (3)

، انظر اؼبوقع خطاب السيد 2012فيفرم  23اـ للعماؿ اعبزائريْب بارزيو ُب من خطاب رئيس اعبمهورية دبناسبة الذكرل اؼبزدكجة لتأميم احملركقات ك تأسيس االرباد الع  (4)
 رئيس اعبمهورية على اؼبوقع االلكَبك٘ب لرئاسة اعبمهورية : 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2008/03 consulté le 19/02/2013 
 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2008/03%20consulté%20le%2019/02/2013
http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/2008/03%20consulté%20le%2019/02/2013
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 السياسية أف بؤلحزالوبق فإنو  ،لكذلباؼبفهـو العكسي   ،(3) ذا التحفظ..."مطابقة للدستور شريطة مراعاة ى
 .ات ُب ىذه البلدياتقوائمها مَبشح ضمنتقدـ ال 

أم النصف، رغم أف عدد  %50أما فيما ىبص اعبالية اعبزائرية ُب اػبارج، الٍب أدرج ؽبا اؼبشرع أكرب نسبة 
 .%10، كالذم تقابلو على اؼبستول احمللي نسبة (8)فقط مقاعدىا حسب األمر اؼبذكور أعبله ىو شبانية 

ىي الٍب ال هبب أف يقل فيها عدد اؼبَبشحات من النساء  08كذبدر اؼببلحظة ىنا أف النسب اؼبذكورة ُب اؼبادة 
ُب كل قائمة ترشيحات، كبالتإب فبكن لؤلحزاب السياسية أف تدرج نسبة أكرب من اؼبفركضة قانونا بصورة طوعية، 

مر الذم من شأنو الزيادة ُب حظوظ اؼبرأة، كفبكن أيضا عن طريق كضع اؼبرأة ُب ترتيب مناسب ُب القائمة، األ
نة األحزاب كحريتها ُب الَبتيب اكالعكس كارد أيضا رغم أف اغبصة النسائية زبص أيضا القوائم الفائزة إال أف مك

التصعيد كالتنزيل ُب إعداد القوائم االنتخابية  بوضعها ُب ترتيب غّب مبلئم يضعف من حظوظها، كعليو ألسلوب
 .(1)تأيّب على حظوظ اؼبرأة ُب الفوز باؼبقاعد

ؿ ك عدد معترب من العنصر النسوم ُب أأما خبصوص كيفية توزيع اؼبقاعد فقد ظبح القانوف اعبديد ؼبشاركة 
يقة توزيع اؼبقاعد اػباصة بالنساء طر  ف، على الرغم من أ(4)استحقاؽ انتخايب يلي دخوؿ ىذا القانوف حيز التطبيق

قد كاجهت تفسّبات متضاربة فتطبيقا للقانوف العضوم لبلنتخابات توزع اؼبقاعد بْب القوائم الفائزة حسب نظاـ 
كجوبا للمَبشحات حسب ترتيب  01على أف زبصص اؼبادة ، (5)التمثيل النسيب مع تطبيق طريقة الباقي األقول

 .(6)أظبائهن ُب القوائم الفائزة
، 01-38لكن صياغة اؼبادة من القانوف العضوم اؼبتعلق بتوسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة 

، ٓب تكن كاضحة األمر الذم أدل إٔب ظهور 03-38ككذلك اؼبواد الٍب كردت ُب القانوف العضوم لبلنتخابات 
ة، ككذلك من طرؼ اللجنة الوطنية حزاب السياسياألك عدة تفسّبات متضاربة من طرؼ الطبقة السياسية 

اؼبستقلة ؼبراقبة االنتخابات، حيث طلبت اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات من ؾبلس الدكلة، تقدٙب رأيو حوؿ  
، حٌب تتمكن األحزاب السياسية (7)كتطبيق القانوف اػباص بَبقية اؼبشاركة السياسية للمرأة، كيفية توزيع اؼبقاعد

                                                 

-2011،-تلمساف-بلقايدؿبمد ىاملي، آليات إرساء دكلة القانوف ُب اعبزائر، رسالة دكتوراه ُب القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر  (1)
 . 321،ص2012

 انتخابات ُب شغلها اؼبطلوب اؼبقاعد كعدد  االنتخابية الدكائر وبدد ، 8038 فرباير 31 ؿ اؼبوافق ق 3411 األكؿ ربيع 80 ُب اؼبؤرخ 01-12انظر األمر رقم (2)
.08 اعبريدة الرظبية العدد الربؼباف،  

اعبزائرية للمرأة السياسية اؼبشاركة ترقية السياسية ك األحزاب ُب( الكوتا)  النسائية اغبصة دنيا، نظاـ بوسآب( 3)  

ـبتارعنابة باجي العريب، جامعة اؼبغرب دكؿ ُب السياسية األحزاب: حوؿ الدكٕب خبة، اؼبلتقىاؼبنت اجملالس ُب  

 .11، ص2012افريل  23-22اغبقوؽ، بتاريخ  كلية

 www. Interieur.gov.dzامرأة، نظر موقع كزارة الداخلية  7700،  2012مام  10حيث كاف عدد اؼبَب شحات لبلنتخابات التشريعية الٍب جرت ُب   (4)

 اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات 2012يناير  12الصادر ُب  01-12من القانوف العضوم رقم  87إٔب  84أنظر اؼبواد من  (5)

 . 03-12من القانوف العضوم  03اؼبادة (6)

 .91ص اؼبرجع السابق، بن طيفور نصر الدين، عمار عباس، (7)
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كزارة  تلكن تدخل، ق النص القانو٘بيب لبلنتخابات من معرفة الطريقة الٍب تستعمل ُب تطبكاؼبراقبْب األجان
عن  التشريعية كاحملليةُب االنتخابات  اإلدارات اؼبعنية باالنتخابات ةق مراسليعن طر ك اعبماعات احمللية  الداخلية

 ، (3)8038نوفمرب  87ك  ، 8038مام  07بتاريخ  برقيات مستعجلة للوالةطريق 
مذكرة تفسّبية نشرهتا على موقعها اإللكَبك٘ب بعنواف" الكيفيات التقنية لتخصيص اؼبقاعد للنساء ككذلك  اصدار 

لتوضح اؼبواد ، "8038مام  30اؼبَبشحات ضمن قوائم اؼبَبشحْب الفائزة دبقاعد ُب االنتخابات التشريعية ليـو 
يسمح حبساب عدد اؼبقاعد ، ك (8) (01نص اؼبادة ) تطبيق كيفية  توضيحبية، كالٍب ااؼببهمة باعتماد عمليات حس
كن أف يطرح ىنا ىل يبكن أف ؿ الذم يباؤ ، لكن التس01-38للقانوف العضوم  الٍب ربصل عليها اؼبرأة تطبيقا

ع اؼبقاعد على ) دليل تقِب خبصوص توزي ربمل تسميات برقياتظيم كيفية تطبيق قانوف عضوم عن طريق تنيتم 
(، ) الكيفيات التقنية لتخصيص اؼبقاعد للنساء كيفية تطبيق النسب اػباصة بعدد النساء اؼبنتخباتئزة ك القوائم الفا

 (اؼبَبشحات ضمن قوائم اؼبَبشحْب الفائزة دبقاعد ُب االنتخابات احمللية 
من طرؼ كزارة حكاـ دبوجب تنظيم فضل توضيح ىذه األاألكاف من إذ  ، !لكَبكنيةتفسّبية إمنشورات  ك 
أينا مناقشة مشركع القانوف العضوم احات أعضاء ؾبلس األمة َب اء ُب أق،كما جاحملليةلداخلية ك اعبماعات ا

 .شكاؿمراعات قاعدة توازم االكذلك لوجوب ، (1)38-01
رجوع أب رأم اجمللس الدستورم من خبلؿ عرض رأيو حوؿ مدل مطابقة القانوف العضوم احملدد لكيفيات الكب

ل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، حيث جاء فيو" ...كاعتبار أف ذبسيد األىداؼ الدستورية مثلما توسيع حظوظ سبثي
(مكرر من الدستور يقتضي أف يكوف كل حكم قانو٘ب ذم صلة دبوضوع 13(ك )13يستمد من ركح اؼبداتْب)

وبا ُب اذباه ترقية القانوف العضوم موضوع اإلخطار، ك ربت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور، منصبا كج
دبقتضى ذلك يكوف كل نص قانو٘ب، ذم صلة دبوضوع  ،(4)اغبقوؽ السياسية للمرأة كليس ُب اذباه تقليصها..." 

القانوف العضوم موضوع اإلخطار، كربت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور منصبا كجوبا ُب اذباه ترقية 
صها، فعبارة "ربت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور" حسب ما اغبقوؽ السياسية للمرأة، كليس ُب اذباه تقلي

تبناه اجمللس الدستورم ُب رأيو، توحي بأف ىناؾ إمكانية لفحص مطابقة التشريعات العادية ذات الصلة بالقانوف 
(، كفق ما تفيده العبارة السابقة،حيث يكوف ذلك قبل صدكرىا، خاصة مع تصور كجود 01-38العضوم)

                                                 

قة بكيفية توزيع اؼبقاعد على القوائم الفائزة ك كيفية تطبيق النسب اػباصة بعدد النساء اؼبنتخبات ُب االنتخابات ، اؼبتعل2012مام  07اؼبؤرخة ُب  781الربقية رقم  (1)
 (.05اؼبلحق رقم ) ، الصادرة عن كزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية ، أنظر أيضا:2012مام  10التشريعية ليـو 

اؼبتعلقة بكيفيات التقنية لتخصيص اؼبقاعد للنساء اؼبَبشحات ضمن قوائم اؼبَبشحْب الفائزة دبقاعد ُب االنتخابات احمللية ، 2012نوفمرب  27اؼبؤرخة ُب  3458الربقية رقم  -
 (.06ارة الداخلية ك اعبماعات احمللية، أنظر أيضا : اؼبلحق رقم )، الصادرة عن كز 2012نوفمرب  29ليـو 

 :اء ضمن القوائم الفائزة، كما كرد ُب اؼبذكرة التفسّبية لوزارة الداخلية ك اعبماعات احمللية على اؼبوقعأنظر بالتفصيل كيفية توزيع اؼبقاعد على النس (2)

http//:www.interieur.gov.dz/ Dynamics, 2013-06-18: تاريخ التصفح. 

 .25،ص2011نوفمرب  23صادرة بتاريخ ، ال10فَبة التشريعية اػبامسة، السنة الثانية، العدداعبريدة الرظبية للمداكالت ، ؾبلس األمة ، ال( 3)

دد كيفيات وبيتعلق دبراقبة مطابقة القانوف العضوم الذم  2011ديسمرب  22ىػ اؼبوافق لػ  1433ؿبـر  27اؼبؤرخ ُب  11/ ر.ـ.د/ 05أنظر رأم اجمللس الدستورم رقم  (4)
 .01أة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبريدة الرظبية العدد عدد توسيع حظوظ سبثيل اؼبر 

http://www.interieur.gov.dz/
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عادية يكوف الغرض منها ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة، باعتبار أف القانوف العضوم قد وبتاج إٔب ذلك قوانْب 
 ةأف تصدر دبوجبو عدكاف من اؼبفركض   01-38، إذف القانوف العضوم (1)النوع من التشريعات، لتفصيلو أكثر

 اؼبالية، كغّبىا من االشكالية الٍب يثّبىا تنظيمات توضح كيفية توزيع اؼبقاعد، أك أستفادة االحزاب من اؼبساعدات
 .العضوم القانوف ىذا
كباستقراء مواد القانوف العضوم السالف الذكر يتضح أف ؾبلس األمة غّب معِب بنظاـ اغبصة النسائية، األمر  

مستوم سبثيل اؼبرأة على  توسيع مع مبلحظةىذا  الذم سيؤير سلبا على اؼبشاركة السياسية للمرأة على مستواه،
على مستواء السلطة النفيذية كُب ـبتلف مراكز ُب تواجد اؼبرأة حوظ لشعيب الوطِب، ككذلك التحسن اؼبلاجمللس ا

هل يعِب ذلك أف اؼبشرع ال يريد دكرا للمرأة ف، افيو نسبة سبثيل اؼبرأة ىي نفسه ت، لكن ؾبلس االمة بقيصنع القرار
 كة السياسية للمرأة على مستواه؟.ُب ىذا اجمللس؟ ككيف يبكن إذف تدعيم اؼبشار 

، بأف اؼبسألة ُب حقيقتها تعود على ذلك أيناء عرض أسباب مشركع القانوفكزير العدؿ  أجابكلقد  
الختبلؼ مبط االقَباع بْب اجمللس الشعيب الوطِب كؾبلس األمة، حيث ُب األكؿ سبق تبياف أنو اقَباع مباشر على 

قَباع فيو غّب مباشر)من بْب اؼبَبشحْب من اجملالس الشعبية الوالئية كالبلدية( القائمة، أما ؾبلس األمة فنمط اال
 .(1)قَباع كصوؿ اؼبرأة إٔب ىذا اجمللس، كبالتإب يعيق مبط ىذا اإل(8)كليس على قائمة
س ر ىذا اجمللس بنظاـ اغبصة النسائية بطريقة غّب مباشرة، لكوهنا مطبقة أيضا على مستول اجملاللكن سيتم تأيٌ 

اؼبنتخبة احمللية ) الوالئية كالبلدية (، كبإمكاف اؼبرأة الَبشح حبكم تواجدىا فيها إٔب منصب عضوه ُب ؾبلس األمة، 
من ناحية أخرل سبق توضيح تأيّب آلية التعيْب للثلث الرئاسي اؼبخولة لرئيس اعبمهورية  لكن األمور تبقى نسبية.

زيد من دعم اؼبرأة ة اؼبرأة فيو، فبا يدفعنا ُب ىذا اجملاؿ للمطالبة دبعلى مستول ىذا اجمللس ُب ربسْب كضعية مشارك
قَباع غّب اؼبباشر ُب انتخاب أعضائو، كحبذا لو ذلك للتخفيف من نتائج اعتماد اإل ستمرارية ُبمن خبلؽبا باإل

زائرم نص على عيْب ُب ؾبلس األمة، خاصة أف الدستور اعبيكوف األمر باعتماد حصة نسائية عن طريق آلية التٌ 
عمل الدكلة على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظها ُب اجملالساؼبنتخبة دكف أف وبدد آلية أك نظاـ 

مر أأك التعيْب أك كليهما معا، كىو  نتخابة اإلعتماد نظاـ اغبصة ُب آليإدد لذلك، كبالتإب ىناؾ حرية ُب ؿب
 .(4)معموؿ بو ُب بعض الدكؿ

                                                 

ة، ياسيالس كالعلـو اغبقوؽ ، كلية- تلمساف – بلقايد بكر أيب جامعة العاـ، القانوف ُب دكتوراه أطركحة ، أير سلطة التشريع على اغبريات العامة كضماناهتا ،لزرؽ حبشي (1)
 .  74ص

، 2012يناير  12ىػ اؼبوافق لػ 1433صفر  18اؼبؤرخ ُب  01-12من نظاـ االنتخابات القانوف العضوم رقم  105اؼبادة ، ك 1996من دستور  101أنظر اؼبادة ( 2)
 . .2012يناير  14، الصادرة بتاريخ 01اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، اعبريدة الرظبية العدد 

 .137السيدة فاطمة الزىراء سام، اؼبرجع السابق، ص( 3)

مقعد بفضل تعيْب أعضاء ؾبلس  20ألردف اغبصة النسائية موجودة على مستول ؾبلس النواب كؾبلس األعياف، الذم ًب رفع اؼبقاعد النسائية فيو إٔب حيث أنو ُب ا( 4)
 الدكلية القوانْب ك اإلسبلمية الشريعة بْب رنةمقا دراسة -اإلسبلمي التشريع كأصالة الدكلية اؼبواييق بْب اؼبرأة حقوؽ"  اؼبشِب، ؿبمود األعياف دبوجب اإلرادة اؼبلكية، انظر مناؿ

.159 ص ، 2011الطبعة األكؿ،عماف،   ، التوزيع ك للنشر الثقافة دار." اؼبرأة حبقوؽ اػباصة  
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ة أف األمر يكتسي أنبية أكرب على مستول ؾبلس األمة، ألف األمر يتعلق بتعيْب نساء ُب كذبدر اؼببلحظ
( منو، 303اجملاالت العلمية كالثقافية، فمسألة الكفاءة مدرجة دستوريا ُب تعيْب الثلث الرئاسي دبوجب اؼبادة )

 .(3)ئية كطوعيةاألمر الذم ال يكفلو النظاـ االنتخايب إال إذا اعتمدتو األحزاب بصورة تلقا
أماـ أعضاء اجمللس الشعيب الوطِب من طرؼ  01-38سباب مشركع القانوف العضوم كقد جاء ُب عرض األ

ره على مواد ذات صلة ضمن قانوف االنتخابات كاألحزاب..."، ايآلعدؿ "... أف ىذا القانوف يلقى بكزير ا
األسباب )أبرزىا الوفاة كاالستقالة(، حيث كيتضح ذلك ُب عملية استخبلؼ اؼبَبشح أك اؼبنتخب ألم سبب من 

( من القانوف العضوم أف يكوف االستخبلؼ دبَبشح أك منتخب من نفس اعبنس، كذلك ُب 06تشَبط اؼبادة )
-38صبيع اغباالت الٍب تناكؽبا القانوف ) االنتخابات، الوالية، البلدية ( كبالرجوع إٔب كل من قانوف االنتخابات 

(8)( 99دتْب)من خبلؿ نص اؼبا 03
( منو  اػباصة باستخبلؼ أعضاء اجملالس الشعبية ك البلدية ك 308ك ) 

الوالئية، فإهنا ال تنص على كجوب استخبلؼ األعضاء من نفس اعبنس أمبا تنص على ما يلي :" دكف اإلخبلؿ 
 ،ستقالةوفاة أك اإلعد شعور مقعده بسبب الباألحكاـ الدستورية ك التشريعية السارية اؼبفعوؿ، يستخلف النائب ب

اإلقصاء، أك بسبب قبولو كظيفة عضو ُب اغبكومة أك عضوية ُب اجمللس الدستورم،  كأأك حدكث مانع قانو٘ب لو 
أف الدستور من خبلؿ  شارة أب، مع اإل(1)باؼبَبشح اؼبرتب مباشرة بعد اؼبَبشح األخّب اؼبنتخب ُب القائمة،..."

ُب حالة شغور مقعده ربدد  خبلؼ النائب أك عضو ؾبلس األمة( قد نص على أف شركط است338اؼبادة) 
 .دبوجب قانوف عضوم

حيث ٓب ينص على  شرط  (4)( من قانوف البلدية43( من قانوف الوالية، كاؼبادة )43ككذلك ُب نص اؼبادة)
ابات نتخصبلحات من القانوف العضوم لبلنْب اإلاو مر أف ـبتلف قؼ من نفس اعبنس، الغريب ُب األاالستخبل

كالقانوف العضوم لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، قانوف الوالية كقانوف البلدية، قد سبت 
كانا ُب نفس   01-38كالقانوف العضوم  03-38دراستهم ُب فَبة زمنية متقاربة، بل أف القانوف العضوم 

 ر هبما اجمللس الدستورم كذلكاة ُب نفس اعبلسة، كأخطملتصويت أماـ ؾبلس األل االفَبة التشريعية بل أهنم عرضو 
عْب السيد شارة أف كضع رئيس اجمللس الدستورم ُب تلك الفَبة كاف غّب قانو٘ب، حيث كلئل، ُب نفس التاريخ 

                                                 

 .11دنيا،اؼبرجع السابق،ص بوسآب( 1)

" دكف اإلخبلؿ باألحكاـ الدستورية ك التشريعية السارية 99تخابات ، اؼبادة شركط استخبلؼ أعضاء اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االن( 2)
اغبالة ، كفقا ألحكاـ القانوف اؼبفعوؿ، يستخلف عضو اجمللس الشعيب البلدم ك الوالئي بسبب االستقالة ، أك الوفاة ،أك اإلقصاء، أك  بسبب حدكث مانع قانو٘ب لو، حسب 

 اؼبتعلق بالبلدية أك البلدية"

 .01-12توضح شركط استخبلؼ عضو ُب اجمللس الشعيب الوطِب، القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات  102نص اؼبادة ( 3)

باؼبرشح الذم كاحدا،  " ُب حالة الوفاة أك االستقالة أك اإلقصاء أك حصوؿ مانع قانو٘ب ؼبنتخب باجمللس الشعيب البلدم، يتم استخبلفو ُب أجل ال يتجاكز شهرا 41اؼبادة (4)
، الصادرة بتاريخ 37، يتعلق بالبلدية، اعبريدة الرظبية العدد 2011يونيو 22اؼبٌؤرخ ُب  10-11يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوإب" ،من القانوف رقم 

فرباير  29، الصادرة بتاريخ 12بالوالية، اعبريدة الرظبية العدد ، يتعلق 2012فرباير 21اؼبؤرخ ُب  07-12من القانوف رقم  41، انظر كذلك اؼبادة 2011يوليو 03
2012. 
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 8033سبتمرب  86كانتهت عهدتو قانونيا ُب ، (1)8005سنة بوعبلـ بالسايح رئيسا للمجلس الدستورم 
من الدستور، فكاف من اؼبفركض تعيْب رئيس  366سنوات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة  06بعد استكماؿ الػ 

، كىذا على (2)حيث أهنى مهامو 8038جديد، إال أف رئيس اعبمهورية فضل الَبيث إٔب غاية شهر مارس 
الٍب نتقادات قد أدل ىذا التمديد للكثّب من اإلالرغم أنو ال يوجد أم نص يقر حبالة سبديد فَبة رئاسة اجمللس، كل

ُب تلك الفَبة كاف يشوهبا عيب  ار أف النصوص القانونية الٍب درستعتبكجهت للمجلس الدستورم، على إ
فبا ال يدع ؾباال للشك أف اجمللس الدستورم أصبح مؤسسة مكلفة ك ، دستوريتها بة الفعلية على مدلالرقا

(  06ك بالتأب تكوف اؼبادة )،  01-38ف العضوم ذا ال يوجد أم تربير ؽبذه الثغرة  ُب نص القانو ، إ(3)دبهمة
 قد أفرغت من فحواىا.

( فإف الدكلة سبنح تشجيعات لؤلحزاب السياسية، حبسب عدد مرشحاتو اؼبنتخبات 07ف توضيح اؼبادة )أكبش
حظة أف لتنظيم، مع مبلُب اجملالس الشعبية، البلدية، الوالئية كالربؼباف، كأحالت كيفيات تطبيق ىذه اؼبادة على ا

ٓب  يصدر بعد أم تنظيم ينضم ليو إف التنظيم احملاؿ إيبكن كىي ال توفيد الوجوب ككذلك بعبارة  أاؼبادة تبد
 .لةأاؼبس

 ثانيا: خصائص نظام الحصة النسائية في الجزائر: 
احملدد  38/01يتسم نظاـ اغبصة النسائية ُب اعبزائر بعدة خصائص ًب استنتاجها من القانوف العضوم 

 يفيات توسيع حظوظ اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كالٍب تتلخص فيما يلي:لك
ىي نظاـ مدرج ُب القانوف أم حصة قانونية، لكن ُب ظل ىـر تدرج القوانْب ىي ليست حصة دستورم  -

مقرر من الدستور اعبزائرم )ؽبا  13بصورة مباشرة، بل بصورة غّب مباشرة نظرا الندراجها ربت أحكاـ اؼبادة 
س دستورم(، كما أف صدكرىا ُب شكل قانوف عضوم يقوم من مركزىا نظرا لدرجة القانوف العضوم أسا

اؽبامة ُب ىـر تدرج القوانْب ُب اعبزائر من جهة، كلكونو يلعب دكر اؼبكمل كاؼبفسر للدستور من جهة 
 .(4)أخرل

" هبب أال يقل عدد النساء من القانوف اؼبذكور أعبله  08ىي نظاـ إجبارم، يستشف ذلك من عبارة اؼبادة  -
كجوبا  08: " توزع اؼبقاعد ... كزبصص النسب احملددة ُب اؼبادة 01..."، ككذلك صياغة اؼبادة 

 للمَبشحات ...".

                                                 

 .2005لسنة  67، اعبريدة الرظبية، العدد 2005سبتمرب 26، اؼبؤرخ ُب 276-05(  اؼبرسـو الرئاسي رقم 1)

 .2012لسنة  19، اعبريدة الرظبية، العدد 2012مارس  29اؼبؤرخ ُب  152-12(  اؼبرسـو الرئاسي 2)

" ، مداخلة ألقيت ُب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ "التعديبلت الدستورية ُب الدكؿ –كصفات عبلجية الزمات سياسية  –بد الكرٙب ـبتارم ، " التعديبلت الدستورية اعبزائرية ع (3)
 .2012ديسمرب  17ك  16" ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف يومي  –حالة اعبزائر  –العربية على ضوء اؼبتغّبات  الدكلية الراىنة 

(4)
 :، انظر موقع 7-6عبد الرضباف عبد اهلل خليفة، اغبصة ) الكوتا النسائية (، ص  

www.ihec iq.com/arhical_of_abdalrahman_10  .2013-05-19: تاريخ التصفح 
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ىي نظاـ ىبص آلية االنتخاب، تعمل على اؼبستول اغبزيب أم قوائم األحزاب السياسية باألساس، ألف  -
جم األحزاب السياسية، كهتدؼ للتأيّب على النظاـ االنتخايب ) الَبشيحات اغبرة معنية لكن حجمها ليس حب

 .(1)ال زبص إذف آلية التعيْب (، لذا يبكن اعتبارىا ُب اعبزائر آلية قانونية كحزبية ُب آف الوقت

ىي آلية مزدكجة ُب اعبزائر، يتم إعماؽبا مرتْب، االكٔب على مستول القوائم االنتخابية للَبشيحات )حسب  -
(، لكن كاف ينبغي 01(، كالثانية على مستول القوائم الفائزة عند توزيع اؼبقاعد )حسب اؼبادة 08اؼبادة 

عبارة "إذا أمكن ذلك" ، ألف إعماؿ  01على اؼبشرع ُب ىذه اغبالة األخّبة أف يضيف ُب هناية صياغة اؼبادة 
يبكن أف تطبق عليو النسبة اؼبعنية،  النسب على مستول القوائم الفائزة ال يتم إال إذا كاف عدد اؼبقاعد الفائزة

 .(2)مثاؿ: فوز قائمة دبقعد كاحد ال يبكن تطبيق عليو أم نسبة

ىي نظاـ يقـو على نسب متفاكتة كمتدرجة، أم ٓب يدرج اؼبشرع اعبزائرم نسبة كاحدة للحصة النسائية  -
ا اؼبشرع سبق توضيحها، )عكس العديد من الدكؿ (، على مستول صبيع اجملالس اؼبنتخبة، كىذا لغاية قدرى

ؿ مبلحظة نص اؼبادة كذبدر اؼببلحظة ىنا اف ىذا التدرج كالتفاكت من ؾبلس منتخب إٔب آخر، من خبل
 .01-38القانوف العضوم من 08

ىي نظاـ غّب مقيد دبدة زمنية ؿبددة من اؼبشرع، أم ال يبدك أنو نظاـ مرحلي، كإف كاف عادة ما يتم اللجوء  -
 .(1)سنة فقط 35مرحلية، مثل اؼبشرع األرد٘ب الذم حددىا دبدة ؽبذه اآللية بصورة 

، من باب مسايرة العصرنة ، ك أيضا رض الكوتا النسائية كاصبلح سياسيالدكلة اعبزائرية انتهجت سياسة ف -
اء ُب اجملتمع اعبزائرم ، حسب ، خاصة ُب ظل العدد اؽبائل من نسبة النسأ تكافؤ الفرصمراعاة ؼببد

ليو اؼبشرع اعبزائرم ، يتماشى مع طبيعة ك خصوصية الوقت إ، ىذا االذباه الذم ماؿ ألخّبةاحصائيات اإل
بعض اؼبقاربات استجابة لية  ربكم العبلقات ما بْب الدكؿ، كتفرض الراىن ، الذم أصبحت فيو قوانْب دك 

 .(4)ؼبقتضيات اؼبصلحة العامة

لَبشح النتخاب اجمللس الشعيب الوطِب كبْب قوائم كما يبلحظ أنو فرؽ بْب نسبة مشاركة اؼبرأة ُب قوائم ا -
 يبكن التساؤؿ عن سبب ىذا التمييز بْب اؼبواطنْب  الَبشح احمللية كقوائم اعبالية اعبزائرية اؼبقيمة باػبارج، ك

 
 
 

                                                 

 لبلحزاب السياسية. 04-12نصوص القانوف العضوم احملدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، ك  03-12برجوع لنصوص القانوف العضوم  (1)

 .12دنيا،اؼبرجع السابق،ص بوسآب (2)

عبلقات الوظيفية بينو كبْب ؼبزيد من التفصيل حوؿ مفهـو القانوف العضوم، أنظر:  عمار عوابدم: " فكرة القانوف العضوم كتطبيقاتو ُب القانوف الناظم للربؼباف كال( 3)
 .2003، 02ربؼبا٘ب، منشورات ؾبلس األمة، عدد اغبكومة، ؾبلة الفكر ال

لية اغبقوؽ كالعلـو يل الشرعي للنصوص القانونية اؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ،اؼبلتقي الوطِب: قانوف االنتخابات اعبزائرم كاقع كآفاؽ،كصاتأضبد برادم، ال (4)
 .05،ص2013رس ما 04ك 03قاؼبة، يومي  1945مام  08السياسية،جامعة 
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 .(1)اعبزائريْب اؼبقيمْب ُب الداخل كاؼبقيمْب باػبارج كاألجدر اؼبساكاة بينهم صبيعا دكف النظر ؼبكاف اإلقامة

قد ساىم فعبل ُب تعزيز تواجد اؼبرأة باجملالس اؼبنتخبة كذلك بالنظر ؼبا  01-38إف القانوف العضوم رقم  -
الشعيب الوطِب أسفر عنو ىذا القانوف ُب االنتخابات التشريعية السابقة )انتخابات أعضاء اجمللس 

ن حيث أف ( م33/8038/ 89)ك أعضاء اجملالس اؼبنتخبة احمللية بتاريخ  ،(30/05/8038بتاريخ
 ىذه االنتخابات قد كجدت فيها نسب معتربة من النساء سواء بقوائم الَبشح أك ُب مقاعد اجملالس اؼبنتخبة.

ا على ربقيق اؼبشاركة على مستول اجملالس اؼبنتخبة بصفة خاصة، كليست صرن تقمغّب أف ىذا القانوف يبقى  -
 اؼبشاركة السياسية بصفة عامة.

انوف قد أسفر عن تواجد بعض النساء دبستول علمي ضعيف ضمن قوائم الَبشح كحٌب كإذا كاف ىذا الق -
ضمن تشكيلة اجملالس اؼبنتخبة كذلك بالنظر لكونو يطبق ألكؿ مرة من جهة كلسرعة تطبيقو دبدة قدرىا أربعة 

قوائم أشهر منذ صدكره، فبا جعل األحزاب السياسية الٍب ٓب يكن ؽبا عدد كاؼ من اؼبناضبلت ككذلك ال
اغبرة الٍب ٓب يكن هبا عدد كاؼ من النساء تلجأ إٔب البحث عن العنصر النسوم دكف االىتماـ باؼبستول 

لة، إال أنو ينتظر الحقا ُب العلمي لعدـ كجود إقباؿ فبا جعل الكم يطغى على الكيف ُب ىذه اؼبرح
 .(2)وع على حساب الكمنتخابات اؼبقبلة ربسنها بوجود منافسة بْب العنصر النسوم كربقق الناإل
 

  

                                                 

 .11دنيا، اؼبرجع السابق، ص بوسآب( 1)

،اؼبلتقى الوطِب : قانوف االنتخابات اعبزائرية كاقع كآفاؽ،كلية اغبقوؽ كالعلـو  03 – 12حفصة بن عشي ،تعزيز تواجد اؼبرأة باجملالس اؼبنتخبة ُب ظل القانوف العضوم (2)
 .14،ص2013رس ما 04ك03قاؼبة، يومي  1945مام  08السياسية، جامعة 
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 المطلب الثاني:
 نتخابية في الجزائر.اسية للمرأة من خالل القوانين اإلالمكانة السي

إف االنتخابات ىي اآللية الناجعة لتحقيق الديبقراطية كتكريس دكلة القانوف، من خبلؿ إسهاـ صبيع اؼبواطنْب ُب   
ات مرادؼ للحرية كالتعددية السياسية، كىي آلية تفعيل نتخاباسة العامة للدكلة، كوف مصطلح اإلتسيّب السي

 .(3)مشاركة اؼبواطنْب
كتشَبط اؼبعايّب الدكلية ُب تصميم أم تنظيم انتخايب ضماف مايلي:"... قياـ برؼباف ذك صفة سبثيلية، يكوف   

يقة الناخب ُب النظاـ  نتخابات يؤدم إٔب حيازةكس رغبة الناخبْب، ضماف نزاىة اإلدبثابة مرآة حقيقية لؤلمة ، تع
نتخابية إلدارة الصراع نظمة اإلعية، توفّب حوافز اؼبصاغبة ُب األاالنتخايب كاكتساب اؼبؤسسات التمثيلية صفة الشر 

نتخابية جيدة عد ىذه اؼبسالة اختيارا للنظم اإلداخل اجملتمع بطريقة عقبلنية، تعيْب حكومة سبثيلية مستقرة، كت
خايب نتيبت أف ىناؾ خلبل يشوب نظامها اإللة مسؤكلة أماـ اجملتمع الدكٕب، إذا ما التنظيم،... كتعترب الدك 

 .(2)نتخابية، أك كقوعها ُب أخطاء سبييزية ضد األقليات أك النساء"خبصوص عدـ نزاىة العملية اإل
ك من تركيبتها أاؼبنتخبة سواء من حيث  نتخابية باختبلؼ أنواعها تأيّبات ك انعكاسات على اجملالسك للنظم اإل  

، كىذا بالتحديد ما نود (1)نعكاسات من نظاـ انتخايب إٔب أخرا ك فعاليتها، حبيث زبتلف ىذه اإلحيث أدائه
، ة اجملالس اؼبنتخبةبنتخابية اؼبختلفة الٍب تبنتها اعبزائر على تركيؿ التطرؽ إٔب انعكاسات النظم اإلمعرفتو من خبل

النتخابية دكف سبييز؟ سوؼ تتم ُب اعبزائر ضمنت للمرأة حق اؼبشاركة ا تعتمدكل النظم االنتخابية الٍب ا  أفىل ك 
حقوؽ اؼبرأة السياسية اعبزائرية ُب ظل  : )الفرع االكؿ(شكالية من خبلؿ الفركع التاليةجابة عن كل ىذه اإلاإل

وف العضوم لبلنتخابات اغبإب حقوؽ اؼبرأة السياسية من خبلؿ القان أما) الفرع الثا٘ب( ،القوانْب االنتخابية السابقة
38-03. 

  

                                                 

(1 ) DIMIRTI George Lavroff, Le Droit Constitutionnel de la V République, 3éme édition, Dalloz, Paris, 
1999, P298. 

، جامعة قاصدم مرباح 2011فريل عصاـ بن الشيخ، سبكْب اؼبرأة اؼبغاربية ُب ظل النظم االنتخابية اؼبعتمدة الفرص كالقيود، ؾبلة دفاتر السياسية كالقانوف، عدد خاص أ (2)
 .285،ص2011كرقلة، اعبزائر 

اؼبعدؿ كاؼبتمم ، مذكرة ماجستّب ُب القانوف العاـ ، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم القانوف  97/07دنيس عبد القادر، النظاـ القانو٘ب لسّب االنتخابات طبقا لؤلمر  (3)
 .167،ص 2010،2011العاـ ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمساف،
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 الفرع األول:
 الجزائرية في ظل القوانين االنتخابية السابقة.لمرأة لحقوق السياسية ال

عترب قانوف االنتخابات من أىم اؼبنظومات القانونية ُب كل دكلة، كيف ال كىو الذم يبْب ـبتلف األحكاـ ي
وطنية الٍب ذبسد حبق مبدأ أف الشعب ىو مصدر كل سلطة كما ذبسد إلنشاء كل اجملالس الوطنية، ىذه اؽبياكل ال

 .(3)ديبقراطية النظاـ السياسي كطابع اغبكم اعبمهوم
من مشركع اؼببادئ العامة اؼبتعلقة باغبرية كعدـ التمييز ُب ؾباؿ اغبقوؽ ( 09)لقد نصت اؼبادة التاسعة

ت التمييزية كضباية األقلية على أف: "لكل مواطن اغبق كربت حملاربة اإلجراءا ةالذم أقرتو اللجنة الفرعي السياسية،
 نفس الشركط ُب الَبشح للوظائف االنتخابية ُب دكلتو".

،فكانت سنة (8)ُب دساتّب اعبزائر اؼبتعاقبة ان كتعترب اؼبساكاة ُب االنتخاب بْب الرجل ك اؼبرأة حقا دستوريا مكرس
ت كحق الَبشح لبلنتخابات، كتضمن ـبتلف قوانْب السنة الٍب منحت فيها اؼبرأة حق التصوي 3968

االنتخابات سبثيبل متساكيا كعادال للمرأة كالرجل ُب اجملالس اؼبنتخبة، كبالرجوع إٔب النصوص التشريعية اعبزائرية 
ذلك دبثابة الواجب  3976، بل اعتربدستور (3)قبدىا ال تقيم سبييزا بْب الرجاؿ كالنساء، ؼبا تعدد شركط الَبشح

 .(4)شَباكي ك التنمية الوطنية"ارؾ كامل اؼبشاركة ُب التشييد اإللى اؼبرأة عندما نص على أنو" على اؼبرأة أف تشع
نتخابات ُب شكل قانوف عضوم، ؼبا لو من كييق نظاـ اإليصدر  3996من دستور  381كطبقا للمادة 

نتخاب السياسية كحق اإل من حقوقها زائريةاعب ؼبرأةا نتخاباتقانوف اإلقد مكن  ، ك(5)الصلة بالقواعد الدستورية
ُب اعبانب االنتخايب، فإف  هاحقوقبكل عَباؼ إف ىذا التمكْب كإف كاف يشمل اإل ضمن نصوصو،كالَبشح 

أنبيتو تبدك ُب قيمة النص الذم يعلو النص التشريعي العادم من كونو قانوف عضوم يتطلب إلقراره أغلبية معينة 
 لرقابة اؼبطابقة مع الدستور .ككجوب خضوعو قبل صدكره 

ْب اعبزائرية اؼبتعلقة بتنظيم كذبسيدا للمبدأ الدستورم الذم يبنح للنساء اغبق ُب التصويت أعادت ـبتلف القوان
نتخابية اعتبارا من أكؿ من القوانْب اؼبنظمة للعملية اإل كلقد عرفت اعبزائر العديد نتخابات صياغة ىذا اؼببدأ،اإل

اؼبؤرخ ُب  89/31، ٍب قانوف االنتخابات رقم 85/30/3980الصادر بتاريخ قانوف لبلنتخاب 
 .3997مارس  7اؼبؤرخ ُب  97/07ٍب القانوف العضوم اؼبتعلق باالنتخاب رقم  07/08/3989
  

                                                 

 .73،ص2012، أفريل 29عمار بوضياؼ، إصبلح القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد  (1)

 .1996من دستور  50، ك اؼبادة 1989من دستور  47، ك اؼبادة 1976من دستور  42،ك اؼبادة 1963من دستور 12أنظر اؼبادة(2)
 فيما ىبص الَبشح لرئاسة اعبمهورية. 1996من دستور  73كاؼبادة  ،اؼبتمم اؼبعدؿ ك ، - 8913قانوف االنتخابات اعبزائرم، قانوف رقم  من 86( أنظر اؼبادة 3)
 .1976من دستور  81أنظر اؼبادة  (4)

 .74عمار بوضياؼ، نفس اؼبرجع،ص (5)
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كلقد اعَبفت ـبتلف ىذه القوانْب باؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب اغبقوؽ السياسية، كحق الَبشح كالتصويت كتقلد 
 عليا كاؼبشاركة السياسية.اؼبناصب ال

كالذم يتضمن قانوف االنتخابات  3989أكت  05اؼبؤرخ ُب  31-89من قانوف رقم (01)ما اؼبادة أ
على أنو: "يعد ناخبا كل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر شبانية عشر سنة كاملة يـو االقَباع ككاف متمتعا حبقوقو 

من فقداف األىلية احملددة ُب التشريع اؼبعموؿ بو"، كىي مادة تضاؼبدنية كالسياسية كٓب يوجد ُب إحدل حاالت 
من نفس القانوف من كاجبات كل اعبزائريْب ( 07)كأبعد من ذلك ذبعل اؼبادة ، صراحة للنساء اغبق ُب التصويت

طلبوا كاعبزائريات اؼبتمتعْب حبقوقهم اؼبدنية كالسياسية كالذين ٓب يسبق ؽبم التسجيل ُب قائمة انتخابية أف ي
تسجيلهم فتكوف ىذه اؼبادة متماشية كاؼببدأ اػبامس من مشركع اؼببادئ العامة اؼبتعلقة باغبرية كعدـ التمييز ُب 
ؾباؿ اغبقوؽ السياسية، الذم يشَبط كضع قوائم انتخابية عامة، يسجل فيها كل اؼبواطنْب الذين تتوفر فيهم 

 .(3)الشركط االنتخابية
انوف االنتخابات إذا منع مواطن أك أكثر من فبارسة حق االنتخاب بوسائل من ق 308كما تضيف اؼبادة   

باغببس من ستة أشهر على األقل إٔب سنتْب على األكثر  لتهديد، فيعاقب كل كاحدالتجمهر أك التعدم أك ا
 كحبرمانو من حق االنتخاب كالَبشح ؼبدة سنة على األقل كطبس سنوات على األكثر.

اؼبرأة اعبزائرية ُب اؼبشاركة ُب االنتخابات كالتصويت الذم يفَبض أف يساعد اؼبرأة  كُب دراسة قدمت عن حق
مراكز صنع القرار ىو التواجد اؼبكثف ؽبا على مستول العمل السياسي، ك التواجد على مستول إٔب ُب الوصوؿ 

جهة أخرل، ذه القوانْب ، من جتماعية ؽبالتشريعية من جهة ك اؼبمارسات اإلىـر السلطة يرتبط دبا ربدده القوانْب 
ُب اغبياة العامة ك اكتساهبا غبقوقها اؼبدنية أشكاال سباشت كطبيعة اؼبرحلة الٍب سبر هبا حيث عرؼ تواجد اؼبرأة 

"حوؿ االنتخابات ُب اعبزائر آخذة ُب Héléne VENDVELDEالببلد كعن دراسة قامت هبا الباحثة "
عملية حيث توصلت إٔب نتائج ـبتلفة باختبلؼ اؼبناطق الٍب ينتمي إليها ذلك رأم كل من اؼبرأة كالرجل ُب ىذه ال

األفراد، تتمثل ُب كوف اؼبرأة إذا شاركت فهي تؤكد أهنا تشارؾ دكف " ؿباكلةالمعرفة اؼبرشحْب أك برناؾبهم" ، كال 
 تعرؼ شيئا ك تكاد ال يسمح للمرأة باالنتخاب ألهنا ال -تعرؼ ؼباذا ًب االنتخاب"، ينتخب الرجاؿ مكاف النساء

 . (8)الرجل يقرر كل شيء كحده" -تضيع
ْب كما يؤكد  نتائج ىذه الدراسة أف اغبق ُب التصويت بالنسبة للمرأة ُب اعبزائر قد عرؼ تطبيقا مقيدا ُب قوان

 مع، كىو ما يتعارض l’anonymatٓب تضمن للمرأة اغبق ُب االنتخاب ُب سرية  االنتخابات اؼبتتالية، إذ
وف الدكٕب ألف إنكار ىذا اغبق هبعل النساء ينتخنب كما ينتخب أزكاجهن، كبالتإب يبنعن من اإلدالء بآرائهن القان

                                                 

 .13-89قانوف رقم مه  07و 03المادة  (1)

ريب لنمطية للمرأة ُب كسائل اإلعبلـ كظهور الصحافة النسوية ُب ضوء تطور اغبركات" ؾبلة العلـو اإلجتماعية كاإلنسانية ، جامعة الشيخ العفضة عباسي بصلي،" الصورة ا (2)
 .151، ص 2008سنة  03التبسي، العدد 
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كيقصد بالتصويت  ، أم بسماح بتصويت عن طريق الوكالة،(3)حقا رغم النص على سرية ك شخصية التصويت 
وف متصلة بصحة ىذا األخّب بالوكالة، أف يصوت شخص آخر ؿبل الشخص اؼبعِب كذلك ألسباب عدة قد تك

أك بعده عن مكاف التصويت، فالقاعدة ىي إذف أف يصوت الناخب أك الناخبة شخصيا أما االستثناء فهو أف 
 يوكل من يصوت مكانو.

كلقد عرفت اعبزائر التصويت بالوكالة، من خبلؿ قوانْب االنتخابات اؼبتعاقبة، ففي ىذا الصدد نصت اؼبادة 
، على أنو:"... هبوز كذلك كبصفة استثنائية لبعض أفراد األسرة (8)3980خابات لسنة من قانوف االنت 53/8

فبارسة حقهم ُب التصويت بالتوكيل يطلب منهم" أم ظباح قانوف االنتخابات أف يفوض عضو ُب األسرة عضوا 
كىو  ،(1) ى األكثرلتصويت بدال عنو، شريطة أف يكوف الوكيل قريبا أك صهرا للموكل من الدرجة الثانية عللآخر 

إٔب أبعد من ذلك،  54/8، كذىبت اؼبادة 50/8، ُب اؼبادة (4)3989ما أكده قانوف االنتخابات لسنة 
بتقدٙب الدفَب العائلي ك البطاقتْب االنتخابيتْب :" يبكن أحد  تكعوضالزكجْب من الوكالة  اءعفإحينما قررت 

جية عن طريق تقدٙب الدفَب العائلي باإلضافة إٔب البطاقتْب الزكجْب التصويت عن األخر، مع إيبات الرابطة الزك 
، قد قيدت القرابة أك اؼبصاىرة ُب حدكد 3989من قانوف االنتخابات لسنة  53/8االنتخابيتْب"،لكن اؼبادة 

الدرجة األكٔب فقط،كلقد أدل ذلك إٔب انتخابات عائلية، كىي فبارسة تقليدية ُب اعبزائر، إذ يصوت اآلباء، 
، ٓب  (5)3961نتخابات لسنة شارة فإف قانوف اإل األمهات، الزكجات كاألخوات، لئلكاج كاإلخوة بدال مُباألز 

 يعرؼ أسلوب اإلنابة ُب التصويت فيما بْب أفراد العائلة.
من الناحية النظرية ال يبكن اعتبار األحكاـ السابقة سبييزية ما دامت زباطب اعبنسْب بصفة حيادية إذ لكن  

تنوب اؼبرأة أيضا عن فرد آخر ُب األسرة للقياـ بالتصويت ُب مكانو باستظهار الوكالة اؼبنصوص عليها ُب  يبكن أف
ئلي مع استظهار بطاقتيهما االقانوف، أك ربل ؿبل زكجها ُب التصويت بإيبات عبلقتها الزكجية بواسطة الدفَب الع

، الرفض الشديد من قبل 31-89جب القانوف رقم كلقد نتج عن فبارسة انتخابات عائلية دبو  ،(6)االنتخابيتْب
لبلنتخابات من خبلؿ نص  31-89كاؼبنظمات اغبقوقية الدكلية، حيث سبييز القانوف  ،(7)اعبمعيات النسائية

                                                 

، ك اؼبادتْب  44، اعبريدة الرظبية عدد 1980نوف االنتخابات لسنة من قا 30، ك اؼبادة 58، اعبريدة الرظبية عدد 1963من قانوف االنتخابات لسنة  16أنظر ، اؼبادة  (1)
أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب ك التشريع اعبزائرم، اؼبرجع ، 32، اعبريدة الرظبية عدد 1989من قانوف االنتخابات لسنة  28ك  02

 .229السابق،ص
 . 1980أكتوبر  28الصادرة بتاريخ  44يتضمن قانوف االنتخابات، اعبريدة الرظبية عدد  1980أكتوبر  25ؤرخ ُب اؼب 08-80قانوف رقم  (2)

 .230أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب ك التشريع اعبزائرم، اؼبرجع السابق،ص (3)

 .1989أكت  07الصادرة بتاريخ  32يتضمن قانوف االنتخابات ، اعبريدة الرظبية عدد  1989أكت  07اؼبؤرخ ُب  13-89قانوف رقم  (4)

 .1963أكت  20اؼبؤرخة ُب 58، اعبريدة الرظبية عدد 1963أكت  20اؼبؤرخ ُب  306-63قانوف االنتخابات الصادر دبوجب مرسـو رقم  (5)

 .230لقانوف الدكٕب ك التشريع اعبزائرم، اؼبرجع السابق،صأعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب ا (6)

صبعت أكثر  L’association pour le triomphe des droits de la femmeمن بْب مظاىر ىذه االحتجاجات ىو أف اعبمعية لنصر حقوؽ اؼبرأة  (7)
نتخاب كالصبلة، ال يبكن لشخص أف يقـو بو ُب مكاف شخص آخر" أنظر أعمر ، ربت شعار:" اال1990جويلية  21شخصا أماـ اجمللس الشعيب الوطِب بتاريخ  300من 

 .133وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، اؼبرجع السابق،ص
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من قانوف االنتخابات اعبزائرية بالتصويت بالوكالة بْب األقارب، إذ تنص على أنو هبوز كذلك كبصفة  50اؼبادة 
أفراد األسرة، فبارسة حقهم ُب التصويت بالتوكيل بطلب منهم، كالصحيح أف ىذه اؼبادة قد استثنائية، لبعض 

لكن ٓب تضع شركط ؼبمارسة ىذا االستثناء كأف تنص على حالة  ااستثناءن بجعلت التصويت بالوكالة بْب األقارب 
 مرض أك سفر اؼبعُب باألمر.

نصرة حقوؽ اؼبرأة" كبعض األحزاب السياسية تقدمت كإير ضغوط مارستها اعبمعيات النسوية  خاصة صبعية" 
كلقد  50بطلب إلغاء الفقرة الثانية من اؼبادة  3993اغبكومة اعبزائرية أماـ اجمللس الشعيب الوطِب ُب أبريل 

شهدت ىذه اؼبطالبة ردكد فعل عنيفة من قبل بعض النواب الذين ىددكا بعدـ ترؾ نساءىم يصوتوف ُب حالة ما 
 . (3)ؼبادةألغيت ىذه ا

-93دبوجب القانوف  3989كفعبل ٓب تدـ ىذه اؼبرحلة طويبل إذ سرعاف ما عدؿ قانوف االنتخابات لسنة 
ر اجمللس الدستورم ا دفع برئيس اعبمهورية أف ىبطفب 54من اؼبادة  8، ىذا القانوف الذم ٓب يلغي الفقرة (8)06

م اجمللس ، كلقد نتج عن ذلك رأ45/08اؼبادة  دستورية ليفصل ُب مدل 06-93ُب يا٘ب يـو لصدكر القانوف 
اؼبعدؿ  06-93من القانوف رقم  54/8اؼبادة " أف DLCC 93-04رقم  هقرار الدستورم حيث اعتبار ُب 

 .(1)غّب مطابقة للدستور" 31-89كاؼبتمم للقانوف رقم 
ضبلو األمر  تدخلت اغبكومة كقدمت مشركع قانوف عضوم لئلنتخابات 3996كبعد اؼبصادقة على دستور 

، منو لبلكتفاء (6) 68، حيث ذىبت اؼبادة (5)03-04، اؼبعدؿ دبوجب القانوف العضوم (4) 07-97رقم 
 ال ُب حاالت استثنائية قاىرة .إ باغباالت القانونية كاإلنسانية إلقرار التصويت بالوكالة

طار القانو٘ب الذم هبمع بينهما حيث ٓب تعتمد على نفس النظاـ بشأف العبلقة بْب اؼبرأة كالرجل كلو كاف اإل
عقد زكاج، كأعلنت عن إلغاء حق الرجل ُب التصويت ككيبل عن زكجتو ليفسح للمرأة اجملاؿ أصالة عن نفسها باف 

اس إليها كىو سبارس قرارىا السياسي كتعرب عن خيارىا دكف كصي أك أم كساطة أك سبثيل كلو تعلق األمر بأقرب الن
خركج اؼبرأة بشكل كبّب كمشاركتها ُب كل  3993نتخابات اؼبقررة بعد تعديل اإلُب  زكجها، حٌب أنو شهد

                                                 

 .230لسابق،صأعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب ك التشريع اعبزائرم، اؼبرجع ا( 1)

اؼبتضمن قانوف  1989أكت  07اؼبؤرخ ُب  13-89، يعدؿ ك يتمم القانوف رقم 1991أفريل  02اؼبوافق لػ  1411رمضاف عاـ  17مؤرخ ُب  06-91قانوف رقم ( 2)
 .1991أفريل  03، الصادرة بتاريخ 14االنتخابات،اعبريدة الرظبية ، العدد 

 ، اؼبتعلق باالنتخابات.17-91خبصوص القانوف ، 1991أكتوبر  15اؼبؤرخ ُب  DLCC 91-04رقم  قرار اجمللس الدستورم( 3)

 .1997مارس  06اؼبؤرخة ُب  12، اؼبتضمن القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، اعبريدة الرظبية عدد 1997مارس  06اؼبؤرخ ُب  07-97أمر رقم  (4)

 .  2004فرباير  07اؼبؤرخ ُب  01-04القانوف العضوم  (5)

 من ىذا القانوف على أنو" يبكلن الناخب اؼبنتمي إٔب إحد الفئات اؼببينة ُب ىذه اؼبادة أف يبارس حق التصويت بالوكالة بطلب منو: 62حيث تنص اؼبادة  (6)
 اؼبرضى اؼبوحودكف باؼبستشفيات ك/ أك الذين يعاعبوف ُب منازؽبم.-1
 ذكك العطب الكبّب أك العجزة.-2
 ن يعملوف خارج كالية إقامتهم ك/ أك الذين ىم ُب تنقل أك اؼببلزموف أماكن عملهم يـو االقَباع.العماؿ الذي-3
 اؼبواطنوف اؼبوجودكف مؤقتا ُب اػبارج." -4
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ا السياسية كبشخصيتها الذاتية، كقد أفاد التحقيق الذم باشرتو الوزارة اؼبنتدبة هتاالستحقاقات االنتخابية دبيوال
أف نفتخر بو، بل إنو  من النساء يصوتن بأنفسهن، كىذا رقم قياسي وبق لنا %60لؤلسرة كقضايا اؼبرأة ، أف 

كُب بعض اغباالت كانت توحهات اؼبرأة اعبزائرية كخياراهتا ـبالفة ُب االذباه لقناعات زكجها كمنحت صوهتا لقائمة 
أخرل أكلشخص آخر غّب الذم اختاره زكجها أك أبوىا أك أخوىا كىذه ىي اؼبمارسة الديبقراطية كنتائجها 

  ائرية قد افتكت حقها ُب التصويت كالَبشح بكل جدارة.، كىكذا تكوف اؼبرأة اعبز (3)الطبيعية

كفيما يتعلق بالنظاـ االنتخايب، فإف طريقة اإلقَباع ُب انتخابات ـبتلف اجملالس اؼبنتخبة الٍب اعتمدهتا اعبزائر 
 بلئم للمرأة كيؤدم إٔب زيادة البحث عن مرشحاتم، كييسر ىذا النظاـ ربقيق سبثيل ىي طريقة التمثيل النسيب

لتوٕب الواليات كالوظائف االنتخابية، كتشكل قوائم األحزاب عنصرا مركزيا ُب نظاـ التمثيل النسيب يبكن أف 
 . (8)يساعد على زيادة سبثيل اؼبرأة كبالتإب على التقليل من التمثيل الناقص للمرأة ُب اغبياة السياسية

 الفرع الثاني:
 .10-03ي لالنتخابات الحالي حقوق المرأة السياسية من خالل القانون العضو 

ك وت بْب الرجل كاؼبرأة، لكن مكانة اؼبرأة اعبزائرية ُب االنتخابات كمرشحة مع أف كل القوانْب االنتخابية سٌ 
ليوسع من حظوظ اؼبرأة ُب اجملالس  01-38الستدراؾ الوضع جاء القانوف العضوم ضعيفة ،ك  منتخبة بقيت

وتا النسائية كآلية للمشاركة السياسية للمرأة الذم جاء بو القانوف العضوم اؼبنتخبة، كال يبكن تفعيل نظاـ الك
، لقد تضمن القانوف العضوم (1)03 -38اال من خبلؿ مساندة القانوف العضوم االنتخابات  38-01

مادة،كسبت اؼبصادقة على القانوف العضوم لنظاـ االنتخابات من جانب اجمللس  818لنظاـ االنتخابات لػ 
، كأخطر 8033نوفمرب  84، كصادؽ عليو ؾبلس األمة بتاريخ 8033نوفمرب  08 الوطِب بتاريخ الشعيب

، كتداكؿ خبصوصو اجمللس الدستورم أياـ 8033نوفمرب  89لس الدستورم يـو رئيس اعبمهورية اجمل
ات ديسمرب كمارس رقابتو على النص اؼبصادؽ عليو سواء من جانب التأشّبات أك اؼبقتضي 88883880839

ككذلك مضموف اؼبواد، كأضاؼ اجمللس بعض اؼبقتضيات الٍب أغفلها اؼبشرع كما صرح بعدـ دستورية بعض اؼبواد، 
مارس  06اؼبؤرخ ُب  07-97منو األمر  817كجاء القانوف العضوم لنظاـ االنتخابات الغيا دبوجب اؼبادة 

 القانوف العضوم اعبديد دخلت اعبزائر اؼبتضمن القانوف العضوم لبلنتخابات اؼبعدؿ كاؼبتمم، كهبذا 3997
 

                                                 

أة العربية ُب الربؼباف كأيره على تفعيل عمار بوضياؼ، حقوؽ اؼبرأة ُب اعبزائر بْب اإلطار القانو٘ب كالواقع العملي، كرقة عمل مقدمة ُب كرشة عمل" التمثيل القانو٘ب للمر  (1)
 ، غّب منشور. 141،ص2010دكرىا التنموم" ذبارب عربية بالتعاكف مع االرباد الوطِب للمرأة التونسية، تونس مارس 

 .77،ص2010مام  24اريخ الصادر بت CEDAW /C/DZA/3-4أنظر تقرير اعبزائرالثالث كالرابع أماـ اللجنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة  (2)
 .2012يناير 14اؼبؤرخة ُب 01اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، اعبريدة الرظبية العدد 2012يناير سنة  12مؤرخ ُب  01-12القانوف العضوم رقم ( 3)
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مرحلة متميزة من مراحل تطور النظاـ االنتخايب، كىذا سباشيا مع تطورالفكر القانو٘ب ك السياسي كتكريسا ؼببدأ 
 .(3)حياد اإلدارة ك نزاىة العملية االنتخابية كشفافيتها

العديد من اإلضافات النوعية  تضمن ، فقدكإبراز ما خص بو ىذا القانوف اؼبرأة اعبزائرية من خبلؿ نصوصو
نتخابية، ىذه الضمانات الٍب تعمل على ذبلت ُب ـبتلف مراحل العملية اإل تكرس ؾبموعة كبّبة من الضمانات

خبْب أك مَبشحْب، فبل يوجد أم نص اعتبارىم نانزاىة االنتخابات، كاحَباـ حقوؽ كل اعبزائرين ك اعبزائريات ب
" 01وبـر اؼبرأة من حق اؼبشاركة ُب االنتخابات، كىذا ما نصت عليو اؼبادة  03-38سبيزم ُب القانوف العضوم 

( سنة كاملة يـو االقَباع ككاف متمتعا حبقوقو اؼبدنية 38يعد ناخبا كل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر شبا٘ب عشرة )
 ؿ بو."كالسياسية، كٓب يوجد ُب إحدل حاالت فقداف األىلية احملددة ُب التشريع اؼبعمو 

 مصطلحات أكثر دقة، كىذا ما جاء ُب إطار 8038كلقد استعمل القانوف العضوم لبلنتخابات لسنة 
، بينما (8)" كل مواطن كمواطنة " مصطلح 06اؼبادةاستعماؿ ُب  ، حيثخابية كشركط التسجيل فيهاالقوائم االنت

ة إجبارم، كىذا التاكيد على أف من عبارة التسجيل ُب القائمة االنتخابي 07-97من األمر 08ذكرت اؼبادة 
ط الٍب تطبق على يبنعها أك ىبالف الشرك أضاُب حق كل امرأة التسجيل ُب القوائم االنتخابية، كال يوجد أم شرط 

:" هبب على كل اعبزائريْب كاعبزائريات اؼبتمتعْب حبقوقهم اؼبدنية 07كده نص اؼبادة اؼبادةؤ الرجل، كىو ما ي
 يسبق ؽبم التسجيل ُب قائمة انتخابية أف يطلبوا تسجيلهم." كالسياسية كالذين ٓب 

-97تضمنها القانوف العضومكىي نفس اغباالت الٍب  51كخبصوص حاالت الوكالة فقد نصت عليو اؼبادة 
 حالة الطلبة اعبامعيْب الذين يدرسوف خارج كاليتهم األصلية، كال شك أف ىذا اإلجراء سيمكن ةضافإ، مع 07

 نتخايب. من فبارسة حقهم اإلشروبة الطلبة 
 ر أفأالٍب تقر  06ٕب اؼبادة إتناكؽبا من خبلؿ التطرؽ كأف ستخبلؼ كالٍب سبق اإلكفيما ىبص احكاـ 

"يستخلف اؼبَبشح أك اؼبنتخب دبَبشح أك منتخب من نفس اعبنس، ُب صبيع حاالت االستخبلؼ اؼبنصوص 
مستول  علىستخبلؼ نو هبب أف يكوف اإلأ، أم (1).."اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات. عليها ُب القانوف العضوم

الَبشيحات كمن بْب أعضاء اجملالس  اؼبنتخبة من نفس اعبنس، لذلك هبب التطرؽ أب شركط االستخبلؼ الٍب 
حكاـ اؼبتعلقة باستخبلؼ على مستول الَبشيحات كاأل 03-38ت نص عليها القانوف العضوم لبلنتخابا

 أعضاء اجملالس اؼبنتخبة.
 
 
 

                                                 

 .74عمار بوضياؼ، إصبلح القانوف العضوم اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات،اؼبرجع السابق،ص (1)

 " التسجيل ُب القوائم االنتخابية كاجب على كل مواطن كمواطنة تتوفر فيها الشركط اؼبطلوبة قانونا."01-12ف لبلنتخابات من القانو  06اؼبادة  (2)

 .03-12من القانوف العضوم 06أنظراؼبادة  (3)
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 .أوال:على مستوى الترشيحات
كمن خبلؿ األحكاـ اؼبتعلقة بانتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية ك الوالئية ك اجمللس الشعيب الوطِب ك 

مها عدة مواد حيث تناكلت اؼبادة على مستول الَبشيحات أهنا ربك ؾبلس األمة نبلحظ أف أحكاـ االستخبلؼ
، أف (3)ن فيها يي القائمة، كالذم يتم حسب ترتيب اؼبَبشحْب اؼبذكور ( أحكاـ توزيع اؼبقاعد على مرشح69)

توزيع اؼبقاعد على مرشحي القائمة يتم حسب ترتيب اؼبَبشحْب اؼبذكورف فيها، كقد اشَبط أف تتضمن القوائم 
ة من كىذا الشرط يهدؼ غبماية اجملالس اؼبنتخبعدد من اؼبَبشحْب يساكم عدد اؼبقاعد كعددا من اؼبستخلفْب، 

أنو ال يبكن القياـ بأم إضافة أك إلغاء أك أما الشرط الثا٘ب  ،(8)حالة الشغور الٍب يبكن أف يتعرض ؽبا أعضائها
اع قوائم الَبشيحات ما عدا ُب حالة الوفاة أك حصوؿ مانع قانو٘ب كىذا ما نصت عليو اؼبادة تغيّب للَبتيب بعد إيد

بلؼ من خشارة أب كجوب أف يكوف االستإ ال توجد أم ـ استخبلؼ اؼبَبشحْبمن خبلؿ أحكا إذا(، 74)
 نفس اعبنس.

 ثانيا: أحكام استخالف أعضاء المجالس المنتخبة.  
أما األحكاـ اؼبتعلقة باستخبلؼ أعضاء اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية كاجمللس الشعيب بالنسبة الستخبلؼ 

ألحكاـ القانوف اؼبتعلق بالبلدية ك الوالية، حسب  ربيل 99ادة ة كالوالئية فإف اؼبأعضاء اجملالس الشعبية البلدي
 .01-38اغبالة ، كقد سبق تناكؿ ذلك من خبلؿ دراسة القانوف العضوم 

،جاءت صروبة من خبلؿ تقريرىا (1)(308كخبصوص استخبلؼ عضو ُب اجمللس الشعيب الوطِب فإف اؼبادة)
تب مباشرة بعد اؼبَبشح األخّب اؼبنتخب ُب القائمة، كٓب تشر أف استخبلؼ النائب بعد شغور يكوف باؼبَبشح اؼبر 

( من القانوف العضوم  اؼبتعلق لكيفيات 06أب كجوب االستخبلؼ من نفس اعبنس، كبذلك تكوف اؼبادة )
قد افرغت من فحواىا، كىذا ما سبق مبلحظتو من خبلؿ  01-38توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة

( من 308، كاؼبادة)(5)من قانوف البلدية (43كاؼبادة ) ،(4)قانوف الواليةمن  (43صوص اؼبادتْب )ؽ لنطرٌ التٌ 
 .من ىذا اؼببحثاألكؿ ، ُب اؼبطلب 03-38لبلنتخابات القانوف العضوم

 
 
 
 

                                                 

 .01-12من القانوف العضوم  69اؼبادة  أنظر(1)

البلدية ك الوالئية عددا من اؼبَبشحْب يساكم عدد اؼبقاعد اؼبطلوب شغلها كعددا من اؼبستخلفْب ال يقل  هبب أف تتضمن قائمة اؼبَبشحْب للمجالس الشعبية "70اؼبادة  (2)
 من عدد اؼبقاعد اؼبطلوب شغلها %30عن 

 .01-12من القانونالعضوم 102أنظر اؼبادة  (3)

 .07-12من القانوف  41أنظر اؼبادة  (4)

 .10-11من القانوف  41أنظر اؼبادة  (5)
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 المطلب الثالث:
 المكانة السياسية للمرأة  من خالل قوانين تنظيم االحزاب السياسية في الجزائر.

لة القانوف ىو تعدد األحزاب السياسية، الٍب عرفت ركاجا كبّبا ُب منتصف القرف التاسع عشر،إف إف قواـ دك 
تعدد األحزاب السياسية عنصر من عناصر النظاـ الديبقراطي كمؤسسة من مؤسساتو، إذ ال يبكن اضطبلع 

 .(3)اغبياة اؼبعاصرةاألحزاب بوظيفتها كاملة إال على الوجو الذم استقرت عليو األنظمة الديبقراطية ُب 

كاغبرية السياسية ىي الوسيلة الٍب توفر قياـ الديبقراطية على اعتبار منح اؼبواطن حق ُب توٕب الوظائف العمومية 
كمباشرهتا على كبو يسمح بالرقابة على اغبكاـ كمنو فبارسة حقوقو السياسية، إف حقوؽ اؼبرأة السياسية ال زبرج 

 تكفل ؽبا أيضا باؼبساكاة مع الرجل ُب توٕب الوظائف العامة كتأسيس األحزاب عن إطار اغبقوؽ السياسية الٍب
كفبارسة حق االنتخاب، كغّبىا من اغبقوؽ السياسية األخرل الٍب ىي جوىر الديبقراطية للحقوؽ السياسية للمرأة 

 كإطارىا السياسي كاؼبؤسساٌب عبلكة على األطر الدستورية كالتشريعية السالف ذكرىا.
نتماء  كالَبشح نشاء كاإلاإلغبقوقها السياسية، كىي اغبق ُب  ن أدكات اؼبمارسة السياسية للمرأة اعبزائريةتكم

 حزاب السياسية ُب اعبزائر.ة، كذلك كفق القوانْب اؼبنظمة لؤلضمن قوائم األحزاب السياسي
 ستقبلؿ؟ لنشاط اغبزيب، أك السياسي قبل اإلفكيف مارست اؼبرأة اعبزائرية ا

 حزاب ُب اعبزائر؟ا ىي اؼبكانة السياسية للمرأة اعبزائرية ضمن النصوص القانونية اؼبنظمة لؤلكم 
السياسي  العمل ُب اعبزائرية ( دكر اؼبرأةية فركع ،)الفرع األكؿؿ من خبلؿ يبلؤ ا التساذجابة عن ىكسوؼ تتم اإل
، و حقوؽ اؼبرأة السياسيةُب ترسيخ سية األحزاب السيا لدكر بدايةالذم يتطرؽ بالدراسة  ُب ال قبل االستقبلؿ

اغبقوؽ السياسية للمرأة  ستقبلؿ أما ) الفرع الثا٘ب( يتناكؿالسياسي قبل اإل العمل ُب اعبزائرية اؼبرأة البراط بداية
حزاب السياسية السابقة، كأما دراسة حقوؽ اؼبرأة السياسية ُب ظل القانوف ل قوانْب تنظيم األاعبزائرية  ُب ظ

 فسوؼ يكوف من خبلؿ )الفرع الثالث(. 04 -38لؤلحزاب السياسية اغبإب العضوم

 

 

 

 

 

                                                 

 .144،145السابق، ص رجع اؼبن صبيل، حس( 1)
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 الفرع األول:
 .السياسي قبل االستقالل العمل في الجزائرية دور المرأة

قبل التطرؽ ؼبشاركة اؼبرأة اعبزائرية ُب النشاط السياسي أك اغبزيب قبل االستقبلؿ هبب أكال توضيح دكر 
ة اؼبواطنة، كمبدأ الديبقراطية، كتعزيز دكر اؼبرأة ُب عملية التنمية عن طريق منحها فرصة األحزاب السياسية ُب تنمي

 اؼبشاركة ُب صناعة السياسات العامة.
 األحزاب السياسية كآلية لتفعيل حقوق المرأة السياسية  -أوال

اغبراؾ الديبقراطي من جانب، اجملاالت الرئيسية للمشاركة السياسية الٌب تساعد على  هاؼبشاركة اغبزبية إحد سبثل
، فاألحزاب السياسية بوصفها (3)كإتاحة الفرصة لكافة أفراد اجملتمع لتبادؿ الرؤل ُب ؾباؿ النشاط السياسي

مؤسسات غّب حكومية، تعمل ُب تنظيمات سياسية تسعى إٔب إيصاؿ فبثليها إٔب السلطة بصفة عامة كاؽبيئات 
خبْب من أجل السيطرة على اؼبناصب اغبكومية كتوجيو اؼببادرات اغبكومية التشريعية، كتعبئ حشد اؼبواطنْب النا

كبراؾبها لصاّب قادهتا كمنضاليها، تعد األحزاب السياسية الشكل األرقى للتعبّب عن مصاّب كتطلعات ـبتلف 
 .(8)جملتمع، كما أهنا تعمل على إعداد القيادات من خبلؿ التنشئةاالفئات كالطبقات ُب 

 تفتح ، حيث اؼبواطنْب بصفة عامة كاؼبرأة بصفة خاصةللمشاركة السياسية لكل فرصة  يةباغبز  يةتعددلسبنح ا    
يتطور كينمو إال  أفم حزب كال يبكن أل ،اطيكىي جوىر النظاـ الديبقر ، لمشاركة ُب اغبياة السياسيةل اكاسع ؾباال

ذباىات السياسية يبنح للمواطنْب اختيار فبثلْب إذا كاف يسمح بتعدد اآلراء كاالذباىات ُب داخلو، كأف تعدد اال
ال معُب للحديث عن فكرة الديبقراطية ما ٓب يسلم بضركرة لذلك  ،ينوبوف عنهم لفَبة زمنية ُب اإلدارة كاغبكم

 .(1)التعددية السياسية
رأة ؼبواقع كتواجو اؼبرأة ربديات ىامة على الصعيد السياسي، كمن ىذه التحديات نقص الدعم البلـز لوصوؿ اؼب

القدرات السياسية كالتنظيمية عن ك  ،الصورة السلبية لدل قيادات األحزاب عن اؼبرأةكمن بينها  صنع القرار،
فتقار إٔب أدكات التعريف لياهتا السياسية، كاإلؤك ن نقص معرفة اؼبرأة غبقوقها كمستصالية للمرأة، فضبل عكاإل

كىذه ،نتخاب كالٍب تزيد من فرص مشاركة اؼبرأة سياسيابطاقات اإلجتماعية ك شخصية الرظبية كبطاقات اؽبوية اإلال
 .(4)التحديات ُب ؾبملها ربد بدرجة كبّبة من قدرة اؼبرأة على التمثيل النياىب

 

                                                 

 .57ؿبمد أضبد عبد النعيم، اؼبرجع السابق، ص  (1)

 .43-42، ص ص 2007ة الوطنية صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية، مشاركة اؼبرأة األردنية ُب اغبياة السياسية، األردف، اؼبطبع( 2)
 .467د اهلل، الديبقراطية داخل األحزاب السياسية كفيما بينها، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سابق، صإظباعيل صربم عب( 3)
 .29،ص2006، منشورات اؼبركز القومى للبحوث االجتماعية اعبنائية، برنامج حبوث اؼبرأة، القاىرة 2000 -1957نادية حليم، فاعلية األداء الربؼبا٘ب للمرأة اؼبصرية  (4)
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كاغبقيقة أف قضية اؼبرأة ال تكوف ضمن االىتمامات اغبزبية إال أيناء اغبمبلت االنتخابية ك اؼبناسبات السياسية 
الصراع حوؿ السلطة  عمل السياسي أك باألحرل ؼبتطلباتاالىتماـ خاضع ؼبتطلبات البشكل عاـ " فهذا 

 .هتميشها إف ٓب نقل تغييبها السياسية كلتحقيق األكلويات السياسية ، فبا يَبتب عنو
فهو اىتماـ ظرُب تستعمل فيو اؼبرأة كرىاف ُب الصراعات من أجل السلطة " كذلك من خبلؿ  ةكمن شب 

تواجد الفاعل ُب اغبزب، الللعناصر النسائية كتأىيلها لكي تظهر ُب الصورة لتوحي ب ك ألظرُب ٘بالتدريب األد
فتظهر مشاركة اؼبرأة مشاركة مظهرية مفرغة من اؼبضموف اغبقيقي ك ال تعرب عن مصاّب ؾبتمعها كمصاّب اؼبرأة 

 .(3)خاصة
ض اؼبعوقات الٍب ربد من اؼبشاركة السياسية كلقد حدد تقرير صندكؽ ىيئة األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة بع

الكاملة كالفاعلة للرجل كاؼبرأة ُب الوطن العريب كاآلٌب: االنتخابات غّب العادلة كغياب الشفافية، كتواجو اؼبرأة 
بصفة خاصة ربديات إضافية من بينها: نقص الدعم البلـز لوصوؿ اؼبرأة ؼبواقع صنع القرار كازباذه، الصورة السلبية 

دل قيادات األحزاب عن اؼبرأة، ُب ؾباؿ القدرات السياسية كالتنظيمية كاالتصالية، نقص معرفة اؼبرأة غبقوقها ل
 .(8)كمسؤكلياهتا السياسية

كتلعب األحزاب السياسية دكرا ىاما ُب اؼبشاركة السياسية للمرأة ك إف كاف وبتاج إٔب تفعيل ُب ىذا اجملاؿ من 
طار حزيب إيا، كإعدادىا كاإلعداد التثقيفى للمرأة دبا يساعد على تأىيلها سياس خبلؿ اؼبؤسبرات كالندكات ُب

نتخابية رصة للمرأة ػبوض غمار التجربة اإلىيل من خبلؿ إتاحة الفأ، كيبكن لؤلحزاب أف تدعم ىذا التمكقياد
 . (1)بَبشيحها، كىو األمر الذل تفتقده اؼبرأة بالفعل

 السياسي قبل االستقالل العمل في ائريةالجز  المرأة انخراط بدايةثانيا: 
 إف ظاىرة انتماء النساء إٔب األحزاب السياسية أك اعبمعيات السياسية ُب ببلدنا ليست بالظاىرة اعبديدة،

 من بدافع كإمبا اػباصة، اىاياػباص كقضا كضعها من انطبلقا أتي ٓب السياسي العمل ُب ةياعبزائر  اؼبرأة كالبراط

 الشعبية اؼبقاكمات فمنذ االستيطانية،  ةيستعمار القول اإل ضد اؼبسلح العاـ الكفاح ضمن ًب كقد. الوطِب كعيها

 قادت بل شجاعة،  بكل الرجل جانب إٔب ةياعبزائر  اؼبرأة شاركت باعبزائر، األجنيب للوجود األكٔب اؼبسلحة

 غّبىاك  ك" صبيلة بوحريد"" نسومر ةفاطم شخصية " الال مثلتها نسائية بقيادة مقاكمة القبائل أمثاؿ ضده اؼبقاكمة

 تشن كانت الٍب للهجمات اعبزائر، التصدم أرض على األكٔب ساعاتو منذ قاكمن االحتبلؿ اتيجزائر  نساء من

ل عدد ستعمارية سادت الطرقية ك الصوفية داخل اجملتمع فوصفخبلؿ الفَبة اإل ،حتبلؿاإل خبلؿ كطنها على
 أدل إٔب زيادة انتشار البدع كاػبرفات كالفهم السلىب لئلسبلـ فتعطل الفكر، ء الذميزاكية الش 149الزكايا إٔب 

                                                 

 .  221ص ،1999، ديسمرب250سعيدة رضبو٘ب، اؼبرأة ك اؼبشاركة السياسية ُب تونس، ؾبلة اؼبستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، عدد( 1)

 .266،ص2004تشارات اإلدارة العامة، القاىرة، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية،" تقدـ اؼبرأة العربية"، مركز دراسات كاسؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأةمنشورات صندك ( 2)

 .284،ص2006ؿبمد أضبد عبد النعيم، مدل دكر اؼبشرع ُب دعم التمثيل النياىب للمرأة) دراسة ربليلية مقارنة(، دار النهضة العربية، القاىرة  (3)
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كاؼبرأة داخل ىذا اجملتمع كانت مستهدفة كذلك من طرؼ االستعمار الذم نشر الفكر اػبراَب، لقد حـر الواقع 
ك بالرغم من  .(3)ةاالستعمارم اؼبرأة من إمكانية التطور، كعمل على اخَباؽ التقاليد كالقيم العربية اإلسبلمي

اغبامية األساسية  ُب ىذه اغبقبة، إال أهنا شكلت ركيزة مهمة، كاعتربت نت تعيشها اؼبرأةالٍب كاالصعبة الوضعية 
 .(8)االبناء على ؿببة الوطنتنشئ فلعبت دكر األـ الٍب للقيم الثقافية لؤلسرة ك اجملتمع اعبزائرم ، 

سية ضمن خبليا نسوية تعمل ُب سرية ضمن قبم مشاؿ إفريقيا منذ اؼبرأة مبكرا ُب األحزاب السيا كقد حضرت
 اؼبناضلة الوحيدة ةياعبزائر  1939 سنةكانت  اأهنب  ”عبلكشيف ةيبا“ السيدةكحسب تصروبات ، (1)3986

 جبامعة طالبة ”مامية شنتوؼ“ السيدة كانت 1944 سنة كُب اعبزائرم، الشيوعي اغبزب من ـبتلطة خلية ُب

 عباس" كىذه فرحات“ ؼبؤسسو ةيكاغبر البياف  أحباب غبزب التابع للجزائر اعبامعي الفرع ُب طتالبر  اعبزائر

 ُب شاركن ةيكاغبر  البياف أحباب حزب ُب اؼبناضبلت الفرع، ىذه إٔب اؼبهنة ُب قاهتايصد بدكرىا جذبت السيدة
 العبلج للمصابْب،ك  اإلسعافات قدمن 1945 مام 08 أحداث كبعد 1945 مام أكؿ دبناسبة اؼبظاىرات

 أكٔب كسرت العاـ كبذلك باجملاؿ أل بالشارع اؼبباشر االتصاؿ من الطالبات ةياؼبأساك  األحداث مكنت فقد

( 06ب الشعب اعبزائرم ستة).كاف عدد اؼبناضبلت ُب حز  3946-3945كُب سنٍب .(4)الطابوىات ىذه
 .(5)اضبلتمن

 بالبطء السياسي كالكفاح اؼبسلح الكفاح مرحلة خبلؿ ةيزائر اعب للمرأة السياسية اؼبشاركة بو سبيزت ما رغمك 

 عاـ ففي كمؤيرة،  مشاركة فعالة كانت أهنا إال كاسعة، كطنية نسائية لفئات الشمولية كعدـ التنظيم كعدـ

 السيدة طرؼ من الوسطى ُب اعبزائر اعبزائرم الشعب غبزب األكٔب ةيالسر  النسائية اػبلية تأسست 1946
ك قرر اعبزائرم،  الشعب غبزب نسائية ايخبل طبس تكونت1946 عاـ ةيهنا ، كمع "ضبود فيسةن"ك "شنتوؼ"

 أجل من قراطيةيبالد اتياغبر  انتصار حركة خلق  1947 ُب فيفرم اؼبنعقد اعبزائرم الشعب حزب مؤسبر

 ىذا غداة كفاح اؼبسلح،ال إٔب لبلنتقاؿ كاؼبناسبة ةيالضركر  الظركؼ هتيئة كهبدؼ نتخاباتُب اإل الشرعية اؼبشاركة

 اؼبناضلْب عن منفصبلت ؿبض، إطار نسائي ُب النضاؿ ُب النساء إشراؾ ضركرة اغبركة ىذه قيادة رأت اؼبؤسبر

 اعبمعية "سمىي ما ، 1947 عاـ من ليةيشهر جو  ُب النسائية اياػببل مسؤكالت شكلت كلذلك .الرجاؿ

 تناضل، كىي حتبلؿاإل سلطة طرؼ من ة حظرىايلغا خيالتار  ذلك ، فمنذ"اتياعبزائر  للمسلمات النسائية

 الشعب غبزب تابعة كانت لكنها قاعدهتا، كتوسيع من النساء فبكن عدد أكرب جذب إٔب هتدؼ ككانت

                                                 

 .133مسعود شناف،" مستقبل اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية"،اؼبرجع السابق،ص( 1)

العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة دكار فريدة، الوضعية االجتماعية للمرأة ُب اعبزائر كانعكاستها على اؼبشاركة السياسية، مذكرة دكتوراه دكلة ُب علم االجتماع ، كلية  (2)
 .143،ص2010-2009(، 02اعبزائر)

 .144نفس اؼبرجع،ص  (3)

 .261بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص  (4)

 .144، نفس ؼبرجع، صدكار فريدة( 5)



                                                . التشريع الجزائريالحقوق السياسية للمرأة في                                                              :يالثانل ـــلفصا

 

232 

 باألىداؼ النساء أغلب توعية ُب نحصري دكرىا ككاف قراطية،يبات الدياغبر  انتصار حركة بعده ك اعبزائرم

 .(3)فَبة أسس " ارباد نساء اعبزائر" ك ىو ذك توجو شيوعيكُب نفس ال ،الوطنية كاألفكار

كالٍب كانت تابعة إٔب  afmaكونت ؾبموعة من النساء اؼبثقفات صبعية النساء اعبزائريات   3949كُب سنة 
 " اتياعبزائر  اؼبسلمات النساء صبعية" النسائية اػبلية ىذه فإف ، كرغم ىذه اعبهودPPAحزب الشعب اعبزائرم

 الوطن ريربر  ُب العددم بثقلها كتشارؾ النسائية قاعدهتا لتتوسع النسائية الطاقات تعمل على تعبئ كلقد كانت

 التغلغل من اعبمعية تتمكن ىذه كٓب كضعيفا، ضئيبل اعبمعية ىذه مستول على النضاؿ كبقي حتبلؿ،من اإل

 من ةياعبزائر  اؼبرأة 3954نوفمرب أكؿ يورة أخرجت كىراف، لقد ك تلمساف اعبزائر، :ىي مدف يبلية ُب سول

 ريالتحر  كجيف الوطِب ريالتحر  عببهة التنظيمية ُب اؽبياكل اؼبرأة البرطت حيث ،(8)العاـ اجملاؿ إٔب اػباص ؾباؽبا
 اياػببل بدأت حيث ، 1955 عاـ من إبتداءا  كاسعا بعدا أخذت ةياعبزائر  الثورة ُب اؼبرأة الوطِب، فمشاركة

 منذ ةياعبزائر  اؼبرأة ككانت باعبملة الثورة صفوؼ إٔب نضماـطلبات اإل تتلقى الوطِب ريالتحر  جبهة ُب النسائية

 . (1)بالثورة  لتحاؽباإل العهد ثةيحد كانت كلو حٌب اؼبهمات كأخطر أىم ؽبا تسند تطالب بأف بالثورة إلتحاقها
 :األدكار من بينها  ت العديد منحيث مارس اؼبسلحة الثورة خبلؿ ةياعبزائر   اؼبرأة ؼبشاركة ايبهباإل كعن الدكر

 مناصب شغلن من الوطِب كىن ريالتحر  جبهة ُب اؼبناضبلت اؼبتعلمات، غّب اجملندات اؼبتعلمات، اجملندات

 ُب األساسي دكرىن تمثل، يؽبا كنائبة مسؤكلة هبا مشٌب كل كانت حبيث كاؼبشاٌب كالبوادم اؼياألر  ُب سياسية
 ريجبهة التحر  فتحت للمشاركة األسلوب األخبار، هبذا كتقصي كاإلعبلـ جيوكالتو  كالتربعات شَباكاتاإل صبع

 .(4)السياسي العمل من ةياعبزائر  اؼبرأة لتمكْب بابا الوطِب
 النساء استثناء، كالبرطت دكف جتماعيةاإل كالفئات الشرائح كل ذبنيد ستعمارة ضد اإلر ثو ال تطلبت لقد

 كني كٓب الوطِب، السياسي العمل ُب ةياعبزائر  النسائية القضية امتزجت فقد بتلقائية، العمل الثورم ُب اتياعبزائر 

كما  الغربية قةيالطر  سياسية على نسائية حركة لظهور ؾباؿ ىناؾ كني ٓب ٍب كمن عنو، نفصاؿدبقدكرىا اإل
 حوؿ عيةاجملتم الفئات كل تعبئة حوؿ متمركزا اغبركة الوطنية اىتماـ العآب، فقد كاف بلداف أغلب ُب حدث

 للحركة الوطنية، كبياف أكؿ نوفمرب األساسية كالنصوص الثورم السياسي فاػبطاب الوطِب، ستقبلؿأىداؼ اإل
 درات، فقد خصصت كلها فقرات للحديث عن دكر اؼبرأة اعبزائرية كاعَبفت بقككييقة الصوماـ كبرنامج طرابلس

 

                                                 

 .144اؼبرجع ،ص نفس دكار فريدة ،  (1)

، طبعة خاصة بوزارة اجملاىدين، اعبزائر، 1962-1954دكر اؼبرأة ُب الثورة التحريرية منشورات اؼبركز الوطِب للدراسات كالبحث ُب اغبركة الوطنية ك يورة أكؿ نوفمرب  (2)
 .25، ص2007

 جامعة ، السياسية العلـو الدكلة ُب التنظيم السياسي ك اإلدارم ،معهد دكتوراه لنيل أطركحة ،1962-1954اعبزائر ُب كاإلدارم السياسي التنظيم ، اهلل ضيف عقيلة (3)

 .289ص1995 اعبزائر،

 .280 ص ،1987اعبزائر الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  اعبزائر،الطبعة يورة ُب بوالطمْب، حملات جودم األخضر (4)
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اؼ النسوم حوؿ الثورة ك مشاركتهن الفعالة حيث جاء لتفاإل ، فوييقة الصوماـ تذكراؼبرأة كمشاركتها ُب الكفاح
بإعجاب ك تقدير ذلك اؼبثل  ياسعة تزداد كتكثر هبا، كإنا لنحيتوجد ُب اغبركة النسائية إمكانيات ك ...:"فيها 

الباىر الذم تضربو ُب الشجاعة الثورية الفتيات ك النساء اؼبتزكجات كاألمهات اجملاىدات البلئى يشاركن بنشاط  
، لكن كل نصوص الثورة ُب تلك الفَبة  (3)". كبالسبلح أحيانا ُب الكفاح اؼبقدس من أجل ربرير الوطن..كبّب

 ُب النساء ؼبشاركة نظري الكفاح، فلم ُب الوطن ةيىو  على اغبفاظ كىي كاحدة، ةيمن زاك  اؼبسألة كانت تذكر
 إدارة ُب كاؼبشاركة القرار ازباذ إٔب صلهنتو  كسيلة أهنا على الوطنْب طرؼ القادة من الوطنية ةير يالتحر  اغبرب

 لضعف اغبكومة اؼبؤقتة تركيبة ضمن كذلك تظهر كٓب ة،يالتحرر  اغبركة ىذه قيادات ُب النساء فلم تظهر الثورة،

 بعض ةيبرمز  مرتبطة مشاركتها يانية، فكانت جهة من التحرر ُب قضيتها طرح عن كعجزىا جهة، من عددىا

رفع الوعي  كعملت اؼبرأة اعبزائرية ُب تلك الفَبة على، كالدكٕب الوطِب الرأم أيرا ُب تركن البارزات اللواٌب النساء
بعدا  من خبلؿ نضاؽبا إٔب إعطاء القضية اعبزائرية اؼبرأة اعبزائرية ، ككصلتاسي لدل اؼبرأة للمزيد من النضاؿالسي

عت اؼبرأة نضاؽبا بتواجدىا ُب كما كسٌ  ،"FDIF" دكليا حيث كانت ؽبا اتصاالت بالفيدرالية الدكلية للمرأة
 .(8)الكثّب من التنظيمات منها صبعية الطلبة اؼبسلمْب اعبزائريْب 

قبل مستقل، أك نشاط سياسي للمرأة اعبزائرية  نسائي سياسي تنظيم عن ثياغبد كنيبال فإنو  كفبا سابق
 ن، على الرغم من أفيمن اآلخر  ةيكصا دكف بنفسها كتتخذىا قراراتو فلم تكن اؼبرأة اعبزائرية تصنعاالستقبلؿ، 

 الوطِب، البناء ُب اللبراطها الكافية الفرصة ةياؼبرأة اعبزائر  منحت ريالتحر  معركة ُب كالفعالة ابيةهباإل اؼبشاركة ىذه

ُب  كفعاليتها ككفاحها كفاءهتا خبلؿ من نفسها أيبتت السياسي، فقد اجملاؿ فيها دبا اغبياة العامة ُب االلبراط ك
 شؤكف تسيّب ُب من اؼبشاركة اؼبرأة سبكْب إٔب طرابلس برنامج دعا لذلك السياسي،  للعمل كأىليتها العاـ اجملاؿ

 .(1) السياسي للعمل بأىليتها كإقرار اعَباؼ فهو العامة، ببلدىا

 

 

 

 

 
                                                 

 .135مسعود شناف،" مستقبل اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية"،اؼبرجع السابق،ص (1)

 .145دكار فريدة، اؼبرجع السابق،ص (2)

 .261بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص (3)
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 الفرع الثاني:
 اسية السابقة.باألحزاب السي ةالمتعلق انينو لمرأة الجزائرية في ظل القلالحقوق السياسية 

كفيما ىبص حقوؽ اؼبرأة كمساكاهتا بالرجل ُب الواجبات كاغبقوؽ  السياسية ضمن االطار اغبزيب بعد   
ُب ظل اغبزب الواحد انتخاباهتا يسيطر عليها حزب جبهة ، فقد كانت اغبياة السياسية ُب اعبزائر االستقبلؿ

جاء ضمن ك  ،(3)النظاـ السابق تنعدـ فيو التعددية  التحرير الوطِب فهو الذم كاف يرشح كيعلن النتائج،فكاف
أف أف يقضي على كل عوائق تطوير اؼبرأة كتفتحها ،ك  اعبزائرنصوص جبهة التحرير الوطِب " ينبغي للحزب ُب 

        .(8)يدعم عمل اؼبنظمات النسوية كلسوؼ يكوف عمل اغبزب ناجحا ُب ىذا اؼبيداف
عرفت اعبزائر ربوالت كبّبة ُب البنية األساسية الٍب تقـو عليها السلطة توجت بإصبلحات  ُب هناية الثمانينات  

تطورا ذبارب جل الدكلة العربية حٌب  سياسية عميقة لدعم التعٌدديٌة السياسية، كتجربة رائدة كمتميزة فاقت حينها
أسس النظاـ الدستورم اعبزائرم للحق ُب اؼبشاركة اغبزبية دبوجب  ، حيث(1)أصبحت مصدر استلهاـ كدراسة

 نص على السماح بتأسيس صبعيات ذات طابع سياسي، ٍبال، ك ذلك ب3989، من دستور(4)40اؼبادة 
 . (5) 48دبوجب اؼبادة تسمى أحزابا سياسيةأصبحت األحزاب ف ،3996تطورت األمور ُب دستور 

اؼبتعلق باعبمعيات ذات ، 89/33نوف ُب ظهور األحزاب السياسية، فشكل قا 3989لقد ساىم دستور 
منو بوضعو لضوابط كأطر ربدد تشكيل كعمل كمراقبة  06ك05الطابع السياسي مرجعا ؽبا كىذا من خبلؿ اؼبواد 

شبرة االنفتاح الديبقراطي كالتعددية السياسية الٍب بدأت تأخذ ُب التطور  ،89/33كيعد قانوف  ،(6)ىذه األحزاب
 .(7)ألف ىذا األخّب مكن لؤلحزاب السياسية من أف يكوف ؽبا قانونا عضويا فيما بعد 3996اعتبارا من دستور 

                                                 

(1 ) BEN SAADA Mohamed Tahar ; Le Régime politique Algérien : de la légitimité historique à la légitimité 
constitutionnelle, Alger : ENAI, 1992, P108. 

 :، أنظر اؼبوقع اعبزائر مبوذجان ...الديبقراطى َب مشاؿ أفريقيا اؼبرأة كاؼبسار، نورة قنيفة (2)
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title      تاريخ التصفح 2013/20/11  

 .11قرير التمهيدم ؼبشركع القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية، اؼبرجع نفسو، صمقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات، تقدٙب مقدمة الت( 2)

 .1989مارس  01 بتاريخالصادرة  ،09، اعبريدة الرظبية رقم 1989فرباير سنة  23رخ ُب دستور اعبمهورية اعبزائرية الػمؤٌ من  40اؼبادة ( 4)

-08، اؼبعدؿ كاؼبػتمم دبوجػب القػانوف رقػم 1996ديسمرب  8 ،الصادرة بتاريخ76، اعبريدة الرظبية رقم 1996نوفمرب 28ُب  رخدستور اعبمهورية اعبزائريةاؼبؤٌ من 42اؼبادة (5)
 .2008نوفمرب  16، الصادرة بتاريخ 63، اعبريدة الرظبية العدد 2008نوفمرب  15اؼبؤرٌخ ُب  19

 .1989-07-05، الصادرة بتاريخ 27الطابع السياسي، اعبريدة الرظبية العدد اؼبتعلق باعبمعيات ذات  1989يوليو  5اؼبؤرخ ُب  89/11قانوف ( 6)
بعناية  1996ظل دستور نظرا ألنبية االنتخاب ُب الفعل السياسي كدكر األحزاب ُب صنع الديبقراطية كيستهل التداكؿ على السلطة فإف اؼبؤسس الدستورم خصهما ُب ( 7)

كخص إصدارنبا بناء على قانوف عضوم كىو  123ليكوف أكثر فاعلية من خبلؿ النص عليهما ُب اؼبادة  120ؼبمنوح للربؼباف ُب اؼبادة فائقة إذ أنو أخرجها من ؾباؿ التشريع ا
معيات ذات إٔب أف القوانْب اؼبتعلقة باالنتخاب أك اعب115/10أشار اؼبؤسس الدستورم  ُب اؼبادة 1989إذ ُب ظل دستور  1996الشيء الذم ٓب يكن متوفر قبل دستور 

  النص التشريعي.الطابع السياسي تدخل ُب ؾباؿ التشريع أم دبوجب قوانْب عادية كليست عضوية كىذا االرتقاء يضمن إطار غبماية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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 ،(8)1996دستور من نصوص اؼبستمد، ك (3)اؼبتعلق باألحزاب السياسية 09-97القانوف العضوم كبصدكر
عَباؼ ق إنشاء األحزاب السياسية بعدما كاف ىذا االحبصراحة منو  48ُب اؼبادة خّب ىذا األاعَبؼ حيث 

اؼبرأة اعبزائرية من  ىذا التحوؿ الديبقراطي كالتعددم حيث مكن ،(1)3989يشوبو الغموض ُب ظل دستور
ىذا القانوف  يظهر اىتماـك زيب، طار اغبرية ُب اؼبشاركة السياسية ضمن اإلكمنحها مطلق اغب حقوقها السياسية

الٍب أشارت إٔب أف اغبزب السياسي يهدؼ إٔب اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية  (08مادتو ) ُبباغبقوؽ السياسية 
كما ،بوسائل ديبقراطية كسلمية من خبلؿ صبع مواطنْب جزائريْب حوؿ برنامج سياسي دكف ابتغاء ىدؼ يدر رحبا

اغبزب السياسي هبب عليو احَباـ اغبريات كحقوؽ اإلنساف كتعدد األحزاب، ( أشارت إٔب أف 01أف اؼبادة)
 .(4)يسمح بوقف تسلط اغبكومة، كبالتإب ضباية اغبقوؽ كاغبريات عبميع األفراد

اؼبرأة يربز،  أضحت أحزابا عديدة تتنافس على اؼبناصب االنتخابية كبدأ دكر بعد تبِب اعبزائر نظاـ التعددية،ف
 ةيديولوجياألطبيعة كل حزب كاذباىاتو  ؼختبلحسب احزاب السياسية غبقوؽ اؼبرأة ة األحيث زبتلف نظر 

حزاب السياسية ُب ة ُب اعبزائر من خبلؿ تنظيمات األغبقوؽ اؼبرأة السياسي كالفكرية كبالتإب سيتم التطرؽ
 .(5)اعبزائرية
 أك كمَبشحات كليس كناخبات تسنرب قد لنساءل اؼبشاركة السياسية فأ ُب تلك الفَبة ضايأ بلحظي كما

 ضركرة ضمن نصوصها التنظيمية أهنا تؤكد علىحزاب اعبزائرية األ يبيز بعض ماك  األحزاب السياسية، ؽبذه قائدات
 زبغب األساسي نوفمنو ما جاء ُب القاك ، (6)زب ك ُب اجملتمعك ترقية دكر اؼبرأة داخل اغب مبدأ اؼبساكاةتكريس 

فكرة اؼبساكاة من خبلؿ ما كرد بالباب األكؿ منو على أف حزب جبهة  ث يؤكد علىحي جبهة التحرير الوطِب ،
التحرير الوطِب يعمل كيتمسك باغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن كيهدؼ إٔب ترسيخ كضباية مبدأ 

ز بْب اؼبنخرطْب ُب كما أف النظاـ الداخلي للحزب ٓب يبي،  مع التأكيد على ترقية دكر اؼبرأة ُب اجملتمعة اؼبساكا
لسياسية كالعمل على فبارسة اغبقوؽ، غّب أنو ال يبلحظ بأف ىذا اغبزب قد كرس بصورة فعلية حقوؽ اؼبرأة ا

نو ٓب يبْب األدكات الٍب على أساسها تتم اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل كىذا بصدد عدـ التطرؽ إٔب أترقيتها كما 
 عاـ احمللية، نتخاباتاإل خبلؿ اؼبقاعد بنصف فاز كما أف اغبزب،  (7)زبصيص مقاعد للمرأة أك نسبة مقابلة

 يقراطيبالد الوطِب التجمع أما حزب قوائمو، على النساء من % 2.56 نسبة رشح سولي ٓبلكنو   2002
                                                 

زاب السياسية ، اعبريدة الرظبية ، يتضمن القانوف العضوم اؼبتعلق باألح 0553مارس سنة 2اؼبوافق  0403شواؿ عاـ  63اؼبؤرخ ُب  15-53أمر رقم ( 0)
 .0553مارس  12الصادرة بتاريخ 06العدد 

 .11اؼبرجع نفسو، صمقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات، تقدٙب مقدمة التقرير التمهيدم ؼبشركع القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية، ( 6)

 .461سعيد بوشعّب، مرجع سابق، ص( 2)

 .15-53من أمر رقم  14،12ادة اؼب( 4)

 .654عبد الغِب بسيو٘ب عبداهلل، اؼبرجع السابق، ص( 1)

 .264بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص  (2)

 .6112مارس  04/61أنظر القانوف األساسي كالنظاـ الداخلي غبزب جبهة التحرير الوطِب اؼبنبثقْب من اؼبؤسبر الثامن للحزب بتاريخ ( 3)
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على الرغم من أنو يعتمد على كوتا اختياريةمن خبلؿ منحو نسبة  النساء من % 1.90 نسبة رشح سولي ٓب
أما دكر اؼبرأة السياسي ُب كذلك كفق نظامو الداخلي،  لشباب %80رأة داخل ىيئاتو كنسبةلتمثيل اؼب10%
اغبزب، كتبذؿ  الوالئية، كتتمتع بعضوية كل ىيئات ستشاريةاإل اجملالس مقاعد من %80السلم، فهي ؾبتمع حركة

أجل الثقافة ك الديبقراطية ن التجمع م خبصوص ك ،(3)طّب كالتكوين السياسي ؼبناضبلت اغبزبأاغبركة جهد ُب الت
 .(8)أدرج مبدأ اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب براؾبو عند تأسيسو فقد

كلقد اعتمد حزب العماؿ اعبزائرم الذم تتزعمو امرأة، ىي" لويزة حنوف "توجها إهبابيا خبصوص مشاركة اؼبرأة ُب 
من  8007لتشريعية لسنة نتخابات امن الَبشيحات اؼبقدمة لئل %46اغبياة السياسية فقد كانت نسبة 

، كقد قرر مؤسبر اغبزب كضع النساء 33نائبا الذم ًب انتخاهبم، بلغ عدد النساء  86النساء، كمن بْب الػ 
اؼبَبشحات على رأس القوائم أك ُب اؼبرتبة الثانية، ككذلك الشأف داخل اغبزب حيث توجد اؼبرأة ُب كل ىياكل 

 ازباذ القرار.

سيس اغبزب كُب سية للمرأة يأٌب من كوف ىذا القانوف ٓب يبيز بْب الرجل كاؼبرأة ُب تأالتأسيس للحقوؽ السيا إف
حَباـ الذم أكاله غبقوؽ اإلنساف دبا مرأة حقوقها السياسية من خبلؿ اإلن للنتخاب، كما كأنو مكٌ فبارسة حق اإل

 فيها اغبقوؽ السياسية للمرأة الٍب تعد جوىر باقي اغبقوؽ األخرل.
ة النظرية ال توجد أية قيود على مشاركة اؼبرأة اعبزائرية ُب اغبياة السياسية كمع ذلك يبكن أف تواجو كمن الناحي 

النساء البلٌب وباكلن أف وبظْب ؼبناصب عليا داخل األحزاب السياسية ُب غالب األحياف مقاكمة من األعضاء 
مت عضوات األحزاب السياسية بيانا رظبيا إٔب الرجاؿ،  كؼبواجهة البفاض حجم سبثيل اؼبرأة ُب اجملاؿ السياسي قد

نتخابات اغبكاـ إنتخابات احمللية ك من اؼبقاعد للنساء ُب اإل %15اغبكومة يوصي بنظاـ اغبصص ىبص 
 .(1)نتخابات الوطنيةكاإل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .184طمة، اؼبرجع السابق،صبودرىم فا  (3)

 .61،ص2013، األبيار اعبزائر ، 02خالد حسا٘ب،ضباية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب التشريع اعبزائرم،ؾبلة اجمللس الدستورم، العدد (2)

ينة نذير كٕب تومبّبت، الواليات اؼبتحدة األمريكية، مؤسسة ( كاركلْب ساكينا باراؾ دم البّبير، حقوؽ اؼبرأة ُب الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا )اؼبواطنة كالعدالة(، ربرير: شب1)
 .58، ص8005فريدكف ىاكس، 
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 .(3)(3103-3119)واالنتماء السياسي الحزبيي ـسائـمثيل النـتـال( يمثل 13جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .336، ص: دكار فريدة، اؼبرجع السابقالمصــدر

 الفرع الثالث:
 .12-03 ين العضوي لألحزاب السياسية الحالفي ظل القانو  حقوق المرأة السياسية

تعد األحزاب السياسية اؼبنشأة على رأس الٌديبقراطٌية كاؼبكرسة لقيم اغبريٌة كاؼبساكاة كالتداكؿ على السلطة، 
يلة للممارسة السياسية الٍب هتدؼ إٔب الوصوؿ إٔب ربقيق اغبوكمة، فاألحزاب السياسية مقـو أساسي أرقى كس

متشبعة بالقيم الوطنية  لدكلة اؼبؤسسات كمدرسة تكوينية إلطارات الدكلة كخزاف يؤمن ؼبؤسسات الدكلة كفاءات
 .(8)ػبدمة ميثيل األمة كالتضحية ُب سبيلهاستعدة اؼب

 8033فريل أ 35ت العميقة الٍب بادر هبا رئيس اعبمهورية بعد خطابو التارىبي يـو كُب ظل اإلصبلحا
رتقاء بالتعٌدديٌة السياسية القائمة على التعددية اغبزبية، "...من خبلؿ مراجعة دكر األحزاب الذم أكد على اإل

 04-38ف العضوم ، صدر القانو (1)ككظيفتها كتنظيمها عبعلها تشارؾ مشاركة أقبع ُب مسار التجدد..."

                                                 

 .116دكار فريدة، اؼبرجع السابق،ص (1)

اجمللس  للمناقشات،رظبية ، اعبريدة ال( مقرر عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية كاغبريات، تقدٙب مقدمة التقرير التمهيدم ؼبشركع القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية8)
 .05، ص 8038يناير  01، الصادرة بتاريخ 881الشعيب الوطِب،  السنة اػبامسة، رقم 

 ، اؼبرجع السابق.6100أفريل  01، ( خطاب رئيس اعبمهورية إٔب األمة2)

 33 وطِبجبهة التحرير ال
 03 التجمع الوطِب الديبقراطي

 33 حزب العماؿ
 03 التجمع من أجل الثقافة ك الديبقراطية

 03 حركة الشبيبة الديبقراطية
 03 حركة الوفاؽ الوطِب

 03 حركة االنفتاح
 03 اعببهة الوطنية لؤلحرار من أجل الوئاـ

 03 اغبركة الوطنية لؤلمل
 03 األحرار
 ةنائب 10 اجملموع
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اؼبتعلق باألحزاب السياسية، حيث أكد ىذا القانوف على تشكيل اإلرادة السياسية للشعب ُب صبيع ميادين غبياة 
، تشجيع اؼبسانبػة الفعلية : اؼبسانبػة ُب تكوين الرٌأم العاـ، الدعوة إٔب يقافة سياسية أصليةالعامة كذلك عرب

كربضّب النخب القادرة على ربمل اؼبسؤكليات العامة، اقَباح مَبشحْب  للمواطنْب ُب اغبياة العامة، تكوين
هر على إقامة ك تشجيع عبلقات جوارية دائمة بْب اؼبواطنْب كالدكلة لمجالس الٌشعبية احمللٌية ك الوطنية، السٌ ل

  (3)ة للمرأةلطة كترقية اغبقوؽ السياسيداكؿ على السٌ كمؤسساهتا، العمل على تكريس الفعل الديبقراطي كالتٌ 

 ودعم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.  السياسية ألحزاببا المتعلق القانون العضوي صأوال: ن
إف التأسيس للحقوؽ السياسية للمرأة يأٌب من كوف القانوف العضوم لؤلحزاب السياسية ًب تعديلو مرة أخرل 

وف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية إدراج عرؼ مشركع القان، لقد (8)38/04دبوجب القانوف العضوم رقم 
مادة كىي التعديبلت الٍب ًب تبنيها بعد دراسة شاملة كربليل  40ؾبموعة من التعديبلت اؼبقَبحة مست أزيد من 

معمق من قبل عبنة الشؤكف القانونية كاإلدارية ك اغبريات للمجلس الشعيب الوطِب، أكضح  رئيس اللجنة السيد 
لتقرير لحزاب من خبلؿ عرضو لجنة على مشركع قانوف األالىم التعديبلت اؼبقَبحة من طرؼ أ الشريف نزار

شركع القانوف العضوم اؼبتعلق ف مأغبريات باجمللس الشعيب الوطِب بشدارية كاهيدم للجنة الشؤكف القانونية كاإلالتم
اؼبرأة ُب اؼبشاركة اغبزبية "...التنصيص  عتنت بَبقية حقكمن بينها  الٍب أ حزاب السياسية صبلة من التعديبلت،باأل

نساف كقيم ديبقراطي كترقية حقوؽ اؼبرأة كاإلعلى ترقية اغبياة السياسية كهتذيب فبارستها كتكريس الفعل ال
" حق إنشاء األحزاب  08اؼبشرع بوضوح ُب اؼبادة  ية ُب اؼبشاركة اغبزبية أقرهٌ ف إقرار مبدأ األحقٌ إ التسامح..."
 .َبؼ بو ك يضمنو الدستور"السياسية مع

وف ت على تعريف اغبزب السياسي بقولو " اغبزب السياسي ىو ذبمع مواطنْب يتقاظبفنصٌ  01اؼبادة  أما
ًٍ نفس األفكار ك هبتمعوف لغرض كى  مشركع سياسي مشَبؾ حيز التنفيذ للوصوؿ بوسائل ديبقراطية ك سلمية  عٍ ًض

، كنستنتج من خبلؿ ىذا التعريف أٌف اؼببدأ (1)شؤكف العمومية"إٔب فبارسة السلطات ك اؼبسؤكليات ُب قيادة ال
الذم يقـو عليو اغبزب السياسي ىو مبدأ مشاركة ؾبموعة من األشخاص ُب فكرة معيٌنة يسعوف لتطبيقها، 
كترصبتها ُب شكل مقعد أك أكثر داخل اجملالس اؼبنتخبة، فلم يبيزاؼبشرع اعبزائرم  بْب الرجل كاؼبرأة ُب تأسيس 

حَباـ الذم أكاله ىذا القانوف غبقوؽ اإلنساف دبا فيها مرأة حقوقها السياسية من خبلؿ اإلن للغبزب، كما أنو مكٌ ا
شركط اػباصة بالتصويت كالَبشح اغبقوؽ السياسية للمرأة، الٍب تعد جوىر باقي اغبقوؽ األخرل، أما فيما ىبص ال

تم تعيْب كانتخاب اؼبرأة للمناصب احمللية كالتشريعية، ك لقد نتخابات متمايلة بْب الرجاؿ كالنساء، كبالتإب يلئل

                                                 

 14-06من القانوف العضوم  00أنظر اؼبادة ( 0)

  .6106يناير 01الصادرة بتاريخ  ،16، اؼبتعلق باألحزاب السياسية،اعبريدة الرظبية عدد 6106يناير  06اؼبؤرخ ُب  14-06القانوف العضوم رقم  (6)

 . 14-06من القانوف العضوم رقم  12أنظر اؼبادة ( 2)
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حدد اؼبشرع اعبزائرم ضمن القانوف العضوم  لبلنتخابات كافة السبل كالشركط احملددة للمشاركة السياسية لكبل 
 .(3)اعبنسْب

ها اغبزب كتضمن القانوف العضوم اعبديد لؤلحزاب تفصيبل أكثر بالنسبة لؤلسس ك اؼببادئ الٍب يقـو علي
حيث نصت على عدـ جواز تأسيس حزب سياسي على أىداؼ  09ك08السياسي ضبلتو نصوص اؼبادتْب

جزائرم ك جزائرية دكف استثناء حق تكوين األحزاب السياسية لكل مناقضة ألحكاـ الدستور، ك لقد منح القانوف 
" يبكن كل جزائرم ك 30ة حزاب، بكامل اغبرية دبوجب اؼبادااللبراط، كاالنسحاب من عضوية األك حق 

سن الرشد القانو٘ب االلبراط ُب حزب سياسي كاحد من اختيارنبا أك االنسحاب منو ُب أم كقت..."  جزائرية بلغ
لبراط ُب أم حزب نتخايب اإلة إذا ما توفر ؽبا نصاب الرشد اإللقد أشارت اؼبادة إٔب إمكانية البراط اؼبرأ

 .(8)سياسي

اؼبتعلق  01-38اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات، كالقانوف العضوم  03-38رقم القانوف العضوم  منتضكما 
، عدة قيود كاردة على حرية الَبشح، كىي قيود يبكن بكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة

ف حياد ليس لو عبلقة باألحزاب السياسية بشكل كبّب ك يهدؼ باألخص إٔب ضما اختزاؽبا ُب نوعْب اينْب، نوع
اإلدارة خبلؿ العمليات االنتخابية. أما النوع الثا٘ب فيهم األحزاب السياسية مباشرة كيهدؼ إٔب توسيع حظوظ 

 .سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة
عليها اؼبشرع ُب القانوف العضوم رقم  صإلدارة ُب العمليات االنتخابية فنفأما الٍب هتدؼ إٔب ضماف حياد ا

 نظاـ االنتخابات، كىذا حينما قرر منع بعض الفئات الوظيفية من حق الَبشح خبلؿاؼبتعلق ب 38-03
فبارستهم ؼبهامهم ك ؼبدة سنة بعد توقفهم عن العمل ُب دائرة االختصاص حيث يبارسوف مهامهم أك ُب دائرة 

  .(1)االختصاص الٍب سبق ؽبم ك أف مارسوا كظائفهم هبا
لقانوف العضوم لبلنتخابات، ىنالك قيود أخرل نص عليها اؼبشرع ُب كُب مقابل القيود اؼبشار إليها ُب ا

احملدد لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة كىي هتم بشكل  01-38القانوف العضوم رقم 
قدمة نتخابية اؼباإل األخّبة أف تلتـز هبا ربت طائلة رفض القوائم حزاب السياسية، حبيث يكوف على ىذهمباشر األ

من قبلها. ك يتعلق األمر بنسب كضعها اؼبشرع كنص على كجوب احَبامها بغرض ترقية سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس 
 النساء ُب كل قائمة ترشيحات حرة أك على ضركرة أال يقل عدد 01-38القانوف العضوم حيث نص اؼبنتخبة، 

 

                                                 

 اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات. 2012جانفي  12اؼبؤرخ ُب  12/01( من القانوف العضوم رقم 13إٔب اؼبادة  6اؼبواد من ) اؼبادة ( 1)
 .02، اؼبتعلق باألحزاب السياسية،اعبريدة الرظبية عدد 2012يناير  12ىػ اؼبوافق لػ  1433صفر  18اؼبؤرخ ُب  04-12من القانوف العضوم رقم  10أنظر اؼبادة  (2)

 . 320ؿبمد ىاملي، اؼبرجع السابق،ص (3)
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زبتلف حبسب  دد اؼبقاعد اؼبتنافس عليهاحزب أك عدة أحزاب سياسية عن نسب ؿبددة تبعا لع قدمة من قبلم 
 .(3)ما إذا كنا بصدد انتخابات تشريعية أك كالئية أك بلدية

 تالٍب حدد 33زب، من خبلؿ اؼبادة كجاء القانوف العضوم اعبديد أكثر تفصيبل كذلك لدكر ك مهاـ اغب
، تشجيع  يقافة سياسية أصيلةكالدعوة إٔب ،ث اؼبسانبة ُب تكوين الرأم العاـدكر كمهاـ اغبزب السياسي،من حي

ربمل مسؤكليات عامة، اقَباح  ، تكوين ك ربضّب النخب القادرة علىعلية للمواطنْب ُب اغبياة العامةاؼبسانبة الف
شحْب للمجالس الشعبية احمللية ك الوطنية، السهر على إقامة ك تشجيع عبلقات جوارية دائمة بْب اؼبواطن ك مَب 

عمل على ترقية اغبياة السياسية ك هتذيب فبارستها ك تثبيت القيم ك اؼبقومات األساسية الدكلة ك مؤسساهتا، ك ال
، العمل على تكريس الفعل الديبقراطي ك التداكؿ على 3954للمجتمع اعبزائرم، السيما قيم يورة أكؿ نوفمرب 

 .(8)تسامحالسلطة ك ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ، العمل على ترقية حقوؽ اإلنساف ك قيم ال
من مهاـ  تهنا جعلللمرأة اعبزائرية ، أل من أكثر اؼبواد تكريس غبق اؼبشاركة السياسية11 كتعترب ىذه اؼبادة

فعلية للمواطنْب ُب اغبياة العامة، أم اؼبشاركة الفعلية لكل اؼبواطنْب دكف ك مسانبة  ان ساسية تشجيعاغبزب األ
اركة الفعلية أم ربقيق اؼبساكاة الفعلية ك الواقعية ك ليست الصورية أك اشتثناء دبا فيهم اؼبرأة دكف سبييز، ك اؼبش

القانونية فقط أمبا العمل على توسيع الثقافة السياسية لدم صبيع اؼبواطنْب، لتحمل اؼبسؤكليات العامة، ك ذلك 
فكاف ىذا النص بعمل على تكريس الفعل الديبقراطي ك التداكؿ على السلطة ك ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة، 

أمشل من النص الدستورم الذم حصر ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب توسيع حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة، 
ن القانوف م 33مكرر من الدستور، أما اؼبادة 13دكف غّبىا من اجملاالت السياسية ، كذلك دبوجب اؼبادة 

 ى ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة دكف زبصيص.  من مهاـ اغبزب العمل عل لتفقد جع 04-38العضوم 
كمن بْب ىذه الشركط الٍب تعمل على  ،37أما الشركط اؼبتعلقة باألعضاء اؼبؤسسْب فقد حددهتا اؼبادة 

هبب أف تكوف ضمن األعضاء اؼبؤسسْب نسبة فبثلة من النساء."  توسيع مشاركة اؼبرأة ُب اجملاؿ اغبزيب قوؽبا"...ك
ة ُب القانوف اعبديد ٓب يتم تكريسها ك النص عليها من قبل. ك ىو ما يتماشى مع منظومات كىذه إضافة نوعي

يتعلق بنظاـ االنتخابات،  8038يناير  38اؼبؤرخ ُب  03-38تشريعية أخرل أخصها ذكرا القانوف العضوم 
ُب اجملالس وبدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة  8038يناير  38مؤرخ ُب  01-38ك القانوف العضوم 

 .(1)اؼبنتخبة
  

                                                 

 اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اؼبرجع السابق. احملدد لكيفيات توسيع سبثيل حظوظ 03-12من القانوف العضوم  02أنظر اؼبادة  (1)

 .51،ص2012..." الطبعة األكٔب، جسور للنشر ك التوزيع، اعبزائر 04-12عمار بوضياؼ،قانوف االحزاب " القانوف العضوم رقم  (2)

 . 52عمار بوضياؼ، نفس اؼبرجع،ص (3)
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بنص على ضركرة  84حت شركط انعقاده كضحتو اؼبادة كخبصوص اؼبؤسبر التأسيسي للحزب، فقد كضٌ 
مسانبة نسبة من النساء فيو بقوؽبا"...ك هبب أف يتضمن عدد اؼبؤسبرين نسبة فبثلة من النساء."،  أما كيفية 

نظيم اغبزب كىيئاتو، فيما ىبص نص القانوف األساسي للحزب ساسي للحزب كتاركة اؼبرأة ُب أعداد القانوف األمش
داكلة ك ضبلت ُب كل من ىيئة اؼبانمن القانوف العضوم كجوب أف تكوف ىناؾ نسبة من اؼب 15فشَبطة اؼبادة 

سياسية، كالٍب اؼبتعلق باألحزاب ال 04-38من القانوف العضوم رقم  43، أما اؼبادة(3) اؽبيئة التنفيذية للحزب
حزاب السياسية ُب اعبزائر، حيث تدعم حق اؼبرأة ُب تشكيل ك اؼبشاركة ُب قيادة األد الٍب ا من أىم اؼبو تعترب

 نصت على" هبب أف يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن ىيئاتو القيادية." 
، ك من بينها  59،58،58عليها اؼبادة  فقد نصترد اغبزب، كمصادر ىذه اؼبوارد أما خبصوص موا

-38من القانوف العضوم  58قد نصت على ذلك اؼبادة ف ساعدات احملتملة الٍب يبكن أف تقدمها الدكلة،اؼب
اؼبساعدات احملتملة الٍب تقدمها الدكلة"، باؼبوارد اؼبشكلة فبا يأٌب: ... أعبله بقوؽبا " سبوؿ نشاطات اغبزب 04

غبزب السياسي اؼبعتمد أف يستفيد من إعانة مالية من ذات القانوف كالٍب جاء فيها:" يبكن ا 58إضافة إٔب اؼبادة 
األمر الذم أكدتو من الدكلة حسب عدد اؼبقاعد احملصل عليها ُب الربؼباف كعدد منتخباتو ُب اجملالس..."، ىذا 

بنصها على إمكانية تقدٙب الدكلة مساعدة مالية خاصة لؤلحزاب  01-38من القانوف العضوم  07اؼبادة 
مرشحاهتم اؼبنتخبات ُب اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية كُب الربؼباف، مع إحالتها إٔب  السياسية، حسب عدد

 .(8)التنظيم لتبيْب كيفيات تطبيقها
يتبْب من نصوص اؼبواد السابق بأنو سبويل جوازم أم متوقف على إرادة الدكلة كحدىا، كىذا ما يستخلص من 

من القانوف العضوم اؼبتعلق  58ك58ُب نص اؼبادتْب  -التوإب على -عبارٌب" احملتملة"ك" يبكن" الواردتْب
من القانوف العضوم احملدد  07باألحزاب السياسية سالفٍب الذكر، ككذا من عبارة" يبكن" الواردة ُب اؼبادة 

ىذا لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كعليو فالدكلة تتمتع بسلطة تقديرية كاسعة ُب منح 
التمويل من عدمو بل كُب تقدير قيمتو إذا قررت منحو، كإف كانت ُب الواقع قد اختارت منح مساعدات لؤلحزاب 

، كىذه اؼبساعدات تقدر حاليا (1) 3997من ميزانيتها العامة كىذا منذ صدكر قانوف األحزاب السياسية لسنة
اؼبتضمن  08-08من األمر رقم  65اؼبادة  دج عن كل نائب ُب الربؼباف كفقان ؼبا جاء ُب نص 4008000بػ 

 .(4)8008قانوف اؼبالية التكميلي لسنة 

                                                 

 ك اؽبيئة التنفيذية للحزب من بْب أعضائها نسبة فبثلة من الناضبلت..."  بقوؽبا " ...ينص القانوف األساسي على أف تتضمن ىيئة اؼبداكلة (1)

 احملدد لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبريدة الرظبية، اؼبرجع السابق. 03-12من القانوف العضوم  07أنظر اؼبادة ( 2)
 اؼبتعلق باألحزاب السياسية اؼبلغي.اؼبتضمن القانوف العضوم  09-97نقصد ىنا األمر رقم  (3)

يوليو  27الصادرة بتاريخ  42، اعبريدة الرظبية عدد 2008اؼبتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2008يوليو  24اؼبؤرخ ُب  02-08من األمر رقم  65أنظر اؼبادة  (4)
 1997ديسمرب  31اؼبؤرخ ُب  02-97من القانوف رقم  75ا جاء ُب اؼبادة دج عن كل نائب كفقا ؼب 200,000، كنشّب أب أف ىذه القيمة كانت ؿبددة بػ2008

 .1998اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة 
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بتلك  01-38من القانوف العضوم  07كاؼبادة  04-38من القانوف العضوم  58كمقارنة بْب أحكاـ اؼبادة 
سياسية اؼبتضمن القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب ال 09-97من األمر رقم  11الٍب كانت تضمنتها اؼبادة 

اؼبلغى، نبلحظ بأف اؼبشرع قد أضاؼ أساسان يانيان ؼبنح اإلعانات اؼبالية لؤلحزاب السياسية يتمثل ُب عدد 
ضافة تأٌب ُب السياؽ مننتخبات اغبزب ُب اجملالس الشعبية البلدية ك الوالئية ككذا ُب الربؼباف، ك الواقع أف ىذه اإل

حات التشريعية األخّبة ك الرامي إٔب تعزيز حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اغبياة نتهجتو الدكلة مؤخرا ُب اإلصبلالعاـ الذم أ
 .(3)السياسية كتكريس قدر من التمييز االهبايب لفائدهتا

د نبلحظ أف اؼبشرع أتاح مبدأ اؼبشاركة اغبزبية لكل اعبزائرين على حد سواء اكمن خبلؿ ربليل نصوص ىذه اؼبو 
اؼبتعلق باألحزاب السياسية قد حقق  04-38ف بذلك القانوف العضوم كيكو ، من الرجاؿ كالنساء دكف سبييز

 سفادة من التجارب السابتشريع بْب اؼبرحلة ك األخرل ك األإضافة نوعية مقارنة مع سابقو من باب تطوير ال
 ، ك خاصة فيما ىبص تكريس العديد من النصوص غبقوؽ اؼبرأة ُب اؼبشاركة اغبزبية.(8)قة

 حزاب السياسية حق اؼبرأة اعبزائرية ُب اؼبشاركة اغبزبية أال أف مايس القانوف العضوم لؤلكعلى الرغم من تكر 

 من أكغّبه الربؼباف ُب لتمثيل النساء ىامة قنوات فعبل سبثل ال أهنا اعبزائرية، السياسية األحزاب على يبلحظ

 عدـ حيث السياسية، األحزاب ُب جدا النساء الضئيل البراط حيث من التنفيذية، أك اغبزبية اؼبسؤكليات

 الَبشيح حيث من األمور على ؾبريات يؤيرف ال فهن بالرجاؿ، مقارنة للنساء اغبزيب التمثيل ُب اؼبساكاة

 العددم ُب كزهنن لقلة تأيّبىن كقلة الضعيف حجمهن العددم بسبب القيادية الوظائف كتوٕب كاإلنتخاب

 فبا فوقية، كأخرل دكنية نظرة صفوفها أكاؼبنخرطة ُب اؼبناضلة اؼبرأة إٔب تنظر الٍب السياسية، األحزاب كعمل تركيبة

 ُب الثانية الدرجة من تابعات بل القرار، كازباذ صنع مراكز مبعدات عن التنظيمات ىذه داخل النساء هبعل
 خاصة اؼبثقفات النساء كجذب إلستقطاب السياسية األحزاب بعض تبذؽبا الٍب اعبهود اؽبياكل.رغم ىذه

 داخل النسائية الطاقات ىاـ من كعاء توفّب على قادر كغّب مهم غّب يبقى اعبذب ىذا أف إال اعبامعيات،ك 

 بَبشيح اإلىتماـ كقلة جهة، من اعبزائرم على اجملتمع اؼبسيطرة كالتقاليد األعراؼ بسبب السياسية، األحزاب

 ُب كالفعالية الكفاءة تقدٙب على النساء درةق ُب الثقة قوائم األحزاب، إلنعداـ على القيادية للمناصب النساء
 .(1)اغبزيب األداء

 
 

                                                 

 .298ؿبمد ىاملي، آؼبرجع السابق،ص (1)

 .54عمار بوضياؼ، اؼبرجع السابق،ص (2)

 كاؼبرأة،اعبزائر الطفل غبقوؽ كالتوييق اإلعبلـ مركز مقارنة، دراسة تونس( غرب،اؼب )اعبزائر، العريب اؼبغرب ُب السياسية اؼبؤسسات ُب النساء سبثيل حرطا٘ب، خالد أمْب (3)

 . 4 ص ، 2006 أفريل
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 : 12-03الضمانات القانونية لتدعيم مشاركة المرأة الجزائرية من خالل نصوص القانون  :ثانيا
ن اؼبرأة اعبزائرية من حق اؼبشاركة اغبزبية كمظهر من مظاىر اؼبشاركة السياسية، من مكٌ  مف اؼبشرع اعبزائر إ

نتماء إٔب األحزاب السياسية كاؼبشاركة ُب ىيئاهتا  س األحزاب السياسية، كاغبق ُب اإلها ُب تأسيخبلؿ حق
حزاب ع التأكيد على أف من بْب مهاـ األسيسي، مأوب مشاركة اؼبرأة ُب اؼبؤسبر التمع كج ،التنفيذية كالقيادية

 .السياسيةكتنمية يقافتها  السياسية العمل على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة
لقد أدرج اؼبشرع اعبزائرم عدة ضمانات مساعدة ُب قباح كتفعيل نظاـ اغبصة النسائية ُب اؼبمارسة لَبقية 
اؼبشاركة السياسية للمرأة السيما على اؼبستول اغبزيب، منها ما ىو تشجيعي كمنها ما ىو ردعي يتبلءـ مع طبيعتها 

ا، ٍب رفض القائمة  عيم التواجد النسائي ُب البنية اغبزبية ذاهتاإلجبارية، كتتجلى مظاىر ىذه الضمانات ُب : تد
َباـ نظاـ اغبصة، مراعاة عامل اعبنس ُب التصريح بالَبشح ك ُب عملية االستخبلؼ، كأخّبا حكجزاء لعدـ ا

التأيّب إمكانية الدعم اؼبإب لؤلحزاب السياسية، فبا يؤكد مرة أخرل أف نظاـ اغبصة النسائية ُب اعبزائر يهدؼ إٔب 
 على النظاـ اغبزيب كأساس لَبقية اؼبشاركة السياسية للمرأة.

شَباط اؼبشرع اعبزائرم ُب قانوف األحزاب أيتجلى ذلك من خبلؿ تدعيم التواجد النسائي في البنية الحزبية:
لى عتماد اغبزب السياسي، كذلك عأمقدارىا( ُب صبيع مراحل تأسيس ك  السياسية، نسبة من النساء ) ٓب وبدد

 .(3)مستول األعضاء اؼبؤسسْب، كُب اؼبؤسبرين، كُب ىيئاتو القيادية
كاضح جدا ىدؼ اؼبشرع من ىذا الشرط ىو تأىيل كإدماج اؼبرأة ُب اغبياة السياسية من القاعدة اغبزبية ذاهتا، 

ك ذلك لعدـ كربقيق تواجدىا السياسي بالتبعية ليس على مستول القوائم فقط، لكنو ٓب وبدد مقدار النسبة، يبد
 اؼبساس باستقبللية اغبزب السياسي، كترؾ اغبرية لو ُب النسبة الٍب يبكن أف تتوفر لو.

، كالٍب رتبت رفض كل قائمة 05ء اؼبادةنصت على ىذا اعبز رفض القائمة كجزاء لعدم احترام نظام الحصة:
لس ذه اؼبادة حسب كل ؾب، أم النسب اؼبذكورة هب08ترشيحات )سواء حزبية أك حرة( زبالف أحكاـ اؼبادة 

 ء اؼبَبتب عن ـبالفتو.حَباـ القانوف بتبياف اعبز منتخب، كيعد ىذا كوسيلة ضغط إل
يتجاكز الشهر نو كزبفيفا من اؼبشرع لتجنب اإلقصاء اؼبطلق نص ُب الفقرة الثانية من اؼبادة على منح أجل ال أغّب 

 .(8)قوائم الَبشيحات مع النسب اؼبذكورة قَباع لتدارؾ األمر عن طريق مطابقةالذم يسبق تاريخ األ
عتبار لعامل اعبنس، كنظرا ألف  أظاـ اغبصة النسائية يتطلب إعطاء عتماد نأأمر بديهي أف مراعاة عامل الجنس: 

كثّب من أظباء األشخاص يتم إضفاؤىا على الذكر كاألنثى، تطلب اؼبشرع إبراز طبيعة اعبنس ُب التصريح بالَبشح 
 السالف الذكر. 01-38من القانوف العضوم  04خابات ككذلك اؼبادة ُب قانوف االنت

 
                                                 

، اؼبتعلق باألحزاب السياسية،اعبريدة الرظبية 2012يناير  12ىػ اؼبوافق لػ  1433صفر  18اؼبؤرخ ُب  04-12من القانوف العضوم رقم  41، 24، 17أنظر اؼبواد - (1)
 .02عدد 

 .03-12ُب اجملالس اؼبنتخبة  من القانوف العضوم اؼبتعلق بكيفيات توسيع حظوظ اؼبرأةمن  05اؼبادة (2)
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كقد نصت على ىذا النمط من التمويل  :من قبل الدولة إمكانية منح الدعم المالي لألحزاب السياسية
ألحزاب السياسية، فإهنا بينت إمكانية منح با اؼبتعلق 04-38العضوم رقم  قانوفالمن  59،58،58دوااؼب

مالية للحزب السياسي تقيد ُب ميزانية الدكلة، لكن ىذه اإلعانة مرتبطة بعدد اؼبقاعد احملصل عليها  الدكلة إعانة
  .(3)من جهة، كمن جهة أخرل حسب عدد منتخباتو ُب اجملالس

كبالتإب يلعب ىذا الدعم دكر التشجيع لؤلحزاب السياسية ُب تدعيم اغبضور النسائي ُب االنتخابات كُب 
خبة، السيما ُب عملية ترتيبهن على مستول القوائم االنتخابية لؤلحزاب، كىو أمر ؿبفز لؤلحزاب ُب اجملالس اؼبنت

 اؼبسانبة ُب ترقية اؼبشاركة السياسية للمرأة.
لكن ما يعاب على ىذه اؼبسألة أف التدعيم اؼبإب ًب قصره على األحزاب فقط، كرغم أف ىذا يؤكد أهنا ُب 

غّب مباشرة، كاف وببذ لو ًب األمر حٌب على مستول الَبشيحات اغبرة للنساء السيما   اغبقيقة كوتا حزبية بطريقة
ذكات الكفاءة ، خاصة إذا ما علمنا أف من أىم العوائق للمشاركة السياسية للمرأة كالذم تشَبؾ فيو صبيع نساء 

أهنا كقعت  04-38القانوف من   58، كيعب كذلك على اؼبادة (8)العاـ ىو التمويل اؼبإب للحمبلت االنتخابية
اؼبلغى كذلك حينما ٓب ربدد  09-97من األمر رقم  11ُب نفس الغموض الذم كانت قد كقعت فيو اؼبادة 

بشكل دقيق أم حزب وبصل على اإلعانات اؼبالية الٍب تقدمها الدكلة، ىل ىو اغبزب الذم كاف ينتمي أك تنتمي 
اؼبنتخبة بعد فوزىا ُب االنتخابات؟ على  ىو اغبزب الذم تنضم إليواؼبَبشحة أب قوائمو حْب االنتخاب؟ أـ  أليو

كىذا الغموض من شأنو اعتبار أف القانوف اعبزائرم ال يبنع النواب من تغيّب انتماىم السياسي بعد انتخاهبم؟ 
إدخاؿ األحزاب ُب صراع على أحقية اغبصوؿ على مساعدات الدكلة ُب حالة ترشح اؼبرأة ضمن حزب سياسي 

 .كىو الواقع فعبل ُب االنتخابات تنضم إٔب حزب أخر عقب فوزىاعْب ٍب م
لبلشارة إٔب أنو على الرغم من اإلصبلحات السياسية الٍب قامت هبا اعبزائر مؤخرا كالٍب سبخض عنها عدة 

ىذه  من أىم، ك أحزاب سياسية تَباسها امرأة حزباء، إال أننا القبد سول أربعة 57أحزاب سياسية بلغت 
ك 8004أكؿ امرأة عربية زبوض غمار الرئاسيات لثبلث مرات ُب رئاستو الٍب تعترب حزب العماؿ،  ألحزابا

 .(1) 8034ك 8009

  

                                                 

 .02، اؼبتعلق باألحزاب السياسية،اعبريدة الرظبية عدد 2012يناير  12ىػ اؼبوافق لػ  1433صفر  18اؼبؤرخ ُب  04-12أنظراؼبواد  من القانوف العضوم رقم  (1)

لتجربة ليدم إيرب: "ا  أنظر أيضا: ،151-150كر اؼبرأة اؼبصرية ُب اؼبشاركة السياسية"، ؿباضرة ُب منتدل النساء السياسيات ...، اؼبرجع السابق، ص فاطمة خفاجي،" د (2)
 .161ع السابق، صاؼبرج.."، ؿباضرة ُب منتدل النساء...، جتماعي .ة ... تطور اؼبفهـو التشريعي كاإلاألكربية ُب سبثيل اؼبرأة ُب اغبياة السياسي

 .61خالد حسا٘ب، اؼبرجع السابق، ص (3)
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 المبحث الثالث:
 م تطور مشاركتها السياسية في المجالس المنتخبة.يآليات حماية حقوق المرأة الجزائرية وتقي

ىتماـ، فبا أدل إٔب أخذ اؼبرأة اعبزائرية مكانتها ُب حركية ملف اؼبرأة ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ بكل ا حظي
اجملتمع، مشاركة بذلك ُب كافة مسارات التنمية كالتطور سواء على اؼبستول االجتماعي أك الثقاُب أك االقتصادم 

د كاف ك حرصت اعبزائر على توفّب إمكانات كبرامج تنموية كاسعة اجتماعية كاقتصادية كيقافية ، كقأك السياسي، 
للمرأة اعبزائرية حظا كافرا من ىذه الربامج لتعزيز االرتقاء باؼبساكاة خاصة ُب بناء دكلة اغبق كالقانوف يعيف ُب  

 .(3)كنفها كل أفراد اجملتمع ُب بيئة تساعد على النمو كالتطور
لت القيادة السياسية، كعلي ضوء ربديات الٍب تواجو اؼبرأة اعبزائرية ُب ؾباؿ تعزيز مكانتها السياسية، فقد حاك 

كاؼبؤسساتية لدعم جهود اؼبرأة اعبزائرية ُب رفع ىذه  لسياسيةكاتبِب صبلة من اآلليات القانونية من خبلؿ 
التحديات، كذباكزىا من أجل تبوء مكانة سياسية ىامة تساعدىا على تعزيز مكانتها السياسية، فكانت أىم 

لمرأة اعبزائرية فبثلة ُب اآلليات القانونية اػباصة حبماية حقوؽ اؼبرأة) اآلليات لتحقيق اؼبكانة السياسية اؼبرجوة ل
فهو مطلب  اؼبطلب األكؿ( آليات اؼبؤسساتية غبماية حقوؽ اؼبرأة اعبزائرية) اؼبطلب الثا٘ب( أما )اؼبطلب الثالث(

اؼبنتخبة ك تقيم اعبهود تقيمي ؼبا سبق التطرؽ اليو،فسوؼ يتم من خبللو التطرؽ لتطورمشاركة اؼبرأة ُب اجملالس 
اؼببدكلة مدم ناجعت النصوص القانونية الٍب تبنها اؼبشرع اعبزائرم ُب رفع نسبة تواجد اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، 

 .كمشاركتها السياسية بصفة عامة،  من خبلؿ اؼبقارنة بْب كضعية اؼبرأة السياسية قبل كبعد تبِب ىذه التشريعات 
 المطلب األول:

 من خالل النصوص القانونية. ةلجزائرياير الحمائية للمرأة التداب
كمن خبلؿ قراءاتنا لئلصبلحات اؼبنتهجة من قبل الدكلة اعبزائرية ُب السنوات األخّبة لتجسيد اؼبساكاة بْب 

بازباذ تدابّب الرجل كاؼبرأة، كتكييف منظومتها القانونية كفق ما سبليو التزاماهتا الدكلية اؼبصادؽ عليها، قامت اعبزائر 
لك من خبلؿ  أدراج عدة تعديبلت على اؼبنظومة القانونية، بيغية إزالة كل ذجبنس اؼبرأة كهتدؼ إٔب ضبايتها ك ترتبط 

 ،39-08القانوف رقم أشكاؿ التمييز بْب اعبنسْب، مايعد خطوة لتعزيز كضباية حقوؽ اؼبرأة، كلعل أنبها 
من عزيز حضورىا ُب اجملالس اؼبنتخبة كنص على  ضركرة ت اؼبرأة كرس حقوؽ   الذمالدستورم،  اؼبتضمن التعديل

، كتكييفها مع التزامات اعبزائر الدكليةك ُب إطار ترقية كتفعيل اؼبنظومة التشريعية ، مكرر 13نص اؼبادة خبلؿ 
لدكلية ، سباشيا مع اؼبعايّب انسافازباذ ؾبموعة من اإلجراءات ترمي إٔب ضماف ضباية حقوؽ كحريات اإلب كذلك

تدارؾ مواطن النقص الٍب  من ضمن أىدافها ًب إعادة النظر ُب ؾبموعة من القوانْب ،اؼبتخذة ُب ىذا الشأف
   :تفصيل من خبلؿال، كسيتم التطرؽ لذلك باة بْب الرجاؿ كالنساء ُب اغبقوؽتتعارض مع مبدأ اؼبساك 

                                                 

 .من إعداد الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة، 15ْب +كالتقرير الوطِب للجمهػورية اعبزائػرية الديبػقراطية الشعػبية بي( 1)
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  84تمم للقانوف رقم كاؼب اؼبعدؿ 08-05فقد جاء األمر رقم : 13-15من خالل قانون األسرة  -
اؼبتضمن قانوف األسرة ُب موعده ليجسد كاحدا من االلتزامات الكربل من أجل  3984يونيو  9 اؼبؤرخ ُب 33

واطنة طبقا تعزيز حقوقها ُب اؼبساكاة كُب اؼبرأة على كجو اػبصوص من خبلؿ ػبلية العائلية عموما ككضعية اؼبترقية ا
يعزز ىذه االىتماـ ك ، حيث (3)(قوؽ ك الواجبات بْب الزكجْباغب دة التوازف ُبؼبا ينص عليو الدستور )استعا

حدا من االلتزامات الكربل من أجل ترقية اؼبرأة عموما ككضعية اؼبرأة على كجو اػبصوص، كمن أنبها: اهبسد ك 
، توحيد سن الزكاج جكجْب ُب أف يشَبطا ُب عقد الزكا اعتبار رضا الزكجْب الركن األساسي ُب عقد الزكاج، حق الز 

، اشَباط تقدٙب كييقة طبية تثبت خلو اؼبقبلْب على الزكاج من أم مرض، عشر عاما لكل من الرجل ك اؼبرأة بتسعة
، تعزيز دكر ك الزكجة اؼبقبلة، ك كذا ترخيص رئيس احملكمةإخضاع تعدد الزكجات للرضى اؼبسبق للزكجة السابقة 

سيا ُب صبيع القضايا الرامية أب تطبيق القانوف، توسيع صبلحيات القاضي لتشمل النيابة العامة ك اعتبارىا طرفا رئي
البث ُب القضايا االستعجالية عن طريق أكامر خصوصا ما تعلق باؼبسائل اؼبتصلة حبق اغبضانة كحق الزيارة ك 

ند حضانتهم على ضماف سكن الئق ألطفالو القصر الذم تسة، إلزاـ الزكج ُب حالة الطبلؽ، السكن ك النفق
استحدث قانوف االجراءات اؼبدنية كاالدارية قسم شؤكف األسرة ينظر على  ،كما(8)ألمهم أك دفع بدؿ اإلهبار

  .سرةباأل اػبصوص ُب كل الدعاكل اؼبتعلقة

لقد جاءت التعديبلت الٍب أدخلت على القانوف اؼبتضمن قانوف اعبنسية اعبزائرية  من خالل قانون الجنسية :  -
اؼبتضمن  3970ديسمرب  35اؼبؤرخ ُب  86 – 70اؼبعدؿ كاؼبتمم لؤلمر رقم  03-05باألمر رقم  اؼبعدؿ

قانوف اعبنسية اعبزائرية، لتكرس اؼبساكاة بْب األب كاألـ ُب حالة اكتساب اعبنسية ك ذلك طبقا للمبادئ 
لك اؼبتعلقة بالقضاء على صبيع األساسية غبقوؽ اإلنساف كاالتفاقية الدكلية اؼبتعلقة حبماية حقوؽ الطفل ككذا ت

أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، ىذا إضافة إٔب منح امتياز اغبصوؿ على اعبنسية عن طريق الزكاج مع جزائرم أك 
 .(1)جزائرية

 
 
 
 

                                                 

 من إعداد الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة، 15التقرير الوطِب للجمهػورية اعبزائػرية الديبػقراطية الشعػبية بيجْب + (1)

اؼبؤرخ ُب  11-84، يعدؿ كيتمم القانوف رقم 2005فرباير سنة  27ىػ اؼبوافق 1426ؿبـر عاـ  18مؤرخ ُب  02-05( لبلطبلع على تفاصيل التعديبلت أنظر أمر رقم 2)
 .(2005فيفرم  27بتاريخ  15ضمن قانوف األسرة، )اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية رقم ، كاؼبت1984جواف سنة  9ىػ اؼبوافق لػػ1404رمضاف عاـ  09

 اؼبتعلق بقانوف اعبنسية. 27/02/2005اؼبؤرخ ُب  01-05األمر رقم ( 3)
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منحت اعبزائر حق االنتخاب للمرأة ُب  :(0)10-03من خالل قانون االنتخابات القانون العضوي رقم -
 50ائرية الربؼباف ُب نفس العاـ ، كحق االنتخاب ك الَبشح مكفوؿ دبوجب اؼبادة كدخلت اؼبرأة اعبز  3968عاـ 

من الدستور الٍب تنص على أنو " لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية أف ينتخب ك ينتخب." ك تضمن ـبتلف 
 العضوم اؼبتضمن قانوف  07-97 أمر رقم قوانْب االنتخابات سبثيبل متساك كعادؿ للمرأة ك الرجل ُب

ك الذم ينص على إلغاء االنتخاب عن طريق الوكالة ، ىذا اإلجراء الذم ظبح للمرأة  3997لسنة  بلنتخاباتل
بالتعبّب عن اختياراهتا السياسية دبطلق اغبرية، كحسب التحقيق الوطِب الذم أجرتو الوزارة اؼبنتدبة لؤلسرة ك قضايا 

من النساء اعبزائريات تصوتن  %60للمرأة، فإف قرابة اؼبرأة حوؿ االندماج االقتصادم ك االجتماعي 
ية ُب اؼبشاركة ُب االنتخابات  الذم عزز حق اؼبرأة اعبزائر  03-38كبصدكر القانوف العضوم  ،(8)بأنفسهن

من خبلؿ اؼببحث الثا٘ب من ىذا  03-38منتخبة كمَبشحة ، لئلشارة فقد سبت دراسة القانوف العضوم ك
 .الفصل

كلقد سبيز ىذا القانوف باعطاه مكانة  :12-03ون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية  قانالمن خالل  -
كاؼبشاركة ُب  ؤلحزاب السياسية، كاالنتماء ل تأسيسالصبيع االصعدة، حقها  شاركة اغبزبية علىفبيزة غبق اؼبرأة ُب اؼب

، للمرأةالسياسية  ةثقافال، تنمية سياسيةأف من بْب مهاـ االحزاب الالتأكيد على ك التنفيذية كالقيادية، ىيئاهتا 
أىم اغبقوؽ الٍب أكتسبتها من ذلك  عديك بَبشيحها ضمن القوائم اغبزبية، السياسية  هاحقوقكالعمل على ترقية 

ُب ترقية اغبقوؽ  04-38، كقد ًب كذلك التطرؽ لدكر القانوف العضوم اؼبرأة اعبزائرية خبلؿ السنوات اؼباضية
 خبلؿ اؼببحث الثا٘ب من ىذا الفصل.من التفصيل عبزائرية بالسياسية للمرأة ا

أما قانوف العقوبات فتعاقب أحكامو العامة أم شخص قاـ  :12/05من خالل قانون العقوبات األمر رقم  -
تعديبلت  8005 أدخلت سنة بارتكاب جريبة دكف سبييز بْب مرتكبها رجبل كاف أك امرأة أك بْب الدافع، كقد

رٙب التحرش كإعطاء الضحية الوسيلة القانونية الٍب سبكنها من اؼبطالبة حبقوقها كمتابعة اؼبسؤكؿ جديدة تتضمن ذب
حيث نص على التشديد ُب العقوبات ُب حالة معاملة النساء بعنف كتفرض عقوبة سجن عن ىذه اؼبمارسات، 

ر جزائرم على ( دينا300.000.00( إٔب )50.000.00) لة كغرامة مالية منمن شهرين إٔب سنة كام
(1)الفاعل ك ُب حالة العود تضاعف العقوبة

. 

أما (، 149أب 148طبقا للمواد من )ذبرٙب التصرفات اؼبرتبطة باالذبار بالنساء كالفتيات  8008كما ًب سنة 
قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسْب يتضمن عدة أحكاـ تأخذ بعْب االعتبار كضعية 

                                                 

 .2012يناير 14الصادرة بتاريخ  01عدد اؼبتعلق بنظاـ االنتخابات ،اعبريدة الرظبية ال 2012يناير سنة  12اؼبؤرخ ُب  01-12أنظر القانوف العضوم رقم ( 1)
، منشورات الوزارة اؼبنتدبة لدم كزير التضامن الوطِب ك األسرة اؼبكلفة بآسرة ك قضايا اؼبرأة ، عبزائر ،جويلية 2014-2008الوطنية لَبقية كادماج اؼبرأة  ةاالسَباتيجي( 2)

2008. 
 العقوبات. اؼبتعلق بقانوف 10/11/2004مؤرخ ُب  04/15األمر رقم ( 3)
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حملكـو عليها هنائيا بتخصيص مراكز الستقباؿ النساء احملبوسات كربسْب ظركؼ إيوائهم كتوفّب اػبدمات اؼبرأة ا
الصحية كالزيارة بدكف فاصل للمرأة اغبامل كتأجيل تنفيذ العقوبة بأربعة كعشرين شهرا للمحبوسة الٍب أقببت 

 مولودا.

عمل طبقا ألحكاـ الدستور، أم شكل من يبنع تشريع ال :51/00من خالل قانون العمل القانون رقم  -
 05اؼبتعلق بالوظيف العمومي ُب مادتو  3966جواف  08اؼبؤرخ ُب  311-66أشكاؿ التمييز فالقانوف رقم 

اؼبعدؿ كاؼبتمم اؼبتعلق  3990أفريل  83اؼبؤرخ ُب  33-09يبنع أم سبييز بْب اعبنسْب ُب العمل ، أما القانوف 
 العمل للجميع ك اؼبساكاة بْب اعبنسْب ُب التشغيل ك األجور ك الَبقية كالتكوين بعبلقات العمل فيضمن اغبق ُب

 .(3)كغّبىا من اغبقوؽ األساسية
 

  

                                                 

 اؼبتعلق بعبلقات العمل 1990أفريل  21اؼبؤرخ ُب  90/11القانوف رقم ( 1)
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 المطلب الثاني :
 تعزيز حماية المرأة من خالل اآلليات المؤسساتية .

قى ؿبل اىتماـ دائم إف اؼبسائل اؼبرتبطة دبكانة اؼبرأة كالسعي لتحقيق اؼبزيد من اؼبساكاة بْب اعبنسْب، تب
للسلطات العمومية هبدؼ ضماف انسجاـ األسرة كضباية الطفولة كترقية اؼبرأة من خبلؿ االستثمار ُب اؼبوارد 

 البشرية كىذا ما يقتضي تطوير عدد من األعماؿ من أنبها تعزيز اإلطار اؼبؤسسٍب من خبلؿ:
ستقبلؿ، من  بوضع اؼبرأة ُب اعبزائر بعد اإلتعتِب أكال مؤسسة هدراسة دكر االرباد النساء اعبزائريات باعتبار 
ُب ضباية  ،اؼبؤسسات اػباصة حبماية حبقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر خبلؿ )الفرع األكؿ(، كبعد ذلك التطرؽ لدكر

رأة اؿ ضباية كترقية اؼبؾبُب  ُب )الفرع الثا٘ب(، كمع ضركرة التطرؽ للجهود الٍب بذلتها الدكلة اعبزائرية حقوؽ اؼبرأة،
ذلك بنشاء العديد من آليات كاؼبراكز، كيأٌب على رئسها الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة ، ُب السنوات األخّبة ، ك اعبزائرية

،مركز كطِب للبحث كاإلعبلـ ) الفرع الرابع(اجمللس الوطِب لؤلسرة كاؼبرأة ك ، ) الفرع الثالث( باألسرة كقضايا اؼبرأة
  فل.كالتوييق حوؿ اؼبرأة كاألسرة كالط

 الفرع األول:
 في الجزائر.للمرأة المشاركة السياسية  جمعيات في توسيعال دور

  :للنساء الجزائريات الوطني تحاداال:0
رباد الوطِب للنساء إلإال منظمة كاحدة سبثل النساء كىي " ا 3968ٓب يكن ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ سنة 

 ،(3)اغبزب إشراؼ ربت خاصة توضع منظمة كىي ،3961جانفي  39ك الٍب تأسست بتاريخ  ،اعبزائريات
ككانت مهمتو بادئ األمر تنظيم اعبماىّب النسائية قصد إعطائهن تكوينا يساعدىن على ترقيتهن االقتصادية 

أين اجتماع  3966كالثقافية، لكن ىذه اؼبهمة كانت ُب السنوات األكٔب من إنشائو سطحية إٔب غاية سنة 
، ك اؼبؤسبر 3966ئية الٍب قررت كضع ىيئات مؤقتة لئلرباد، كبعد اؼبؤسبر األكؿ سنة اجمللس العاـ للجاف الوال

اد اؼبئات من اؼبناضبلت، ككانت قاعدتو من غالبية النساء الغّب عامبلت ك صبع اإلرب 3969الثا٘ب سنة 
 كاف عددىن متواضع  ، أما اإلطاراة منها ك الٍبية، كالعامبلت ُب مؤسسات اإلنتاجاؼبوظفات ُب اإلدارات اغبكوم

، كيعمل اإلرباد على توعية النساء كرفع من مستواىن الثقاُب كن متواجدات ضمن اؼبسؤكالت ُب ىذه اؼبنظمة
للتمكن من ربقيق أىداؼ الثورة االشَباكية، ك توصيات حزب جبهة التحرير الوطِب ، كاالجتماعي ك السياسي، 

عي لو، ٓب يقم االرباد بتوعية اؼبرأة بدكرىا السياسي كال بضركرة الذم كاف يرل ُب اإلرباد النسائي امتداد طبي
  :كاآلٌب ونو انق ُب  األساسية مهمتو ، كحددت(8)مشاركتها سياسيا من خبلؿ الَبشح للمناصب السياسية 

 

                                                 

 .89فاطمة بودرىم، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .172دكار فريدة ، اؼبرجع السابق، ص  (2)
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  (08اؼبادة اجملتمع) ُب إدماجهن أجل من اؼياألر  كُب اؼبدف ُب النساء تنظيم 

  (01)اؼبادة شَباكي للوطناإل البناء مهاـ كل ُب إشراكهن قيطر  نع النساء ريربر  حبركة اإلسراع -

 (04اؼبادة)للببلد  االشَباكي البناء ُب الثورم اإلرث ستخداـإك  النسائية الطاقات ريربر  -

 عاملة كأـ دكرىا بأداء تسمح ؽبا الٍب اؼببلئمة الظركؼ خلق قيطر  عن غبقوقها اؼبرأة فبارسة أجل من العمل -

   (05ةكمواطنة)اؼباد

 .(0)(06 )اؼبادة اجملتمع ُب كالرجل اؼبرأة بْب حقيقية تعاكف قواعد إقامة -

 ضركرة على يؤكد الوطِب اؼبيثاؽ اعبزائريات قبد للنساء الوطِب االرباد تنظيم إطار ُب اغبقوؽ ىذه عن كللدفاع
 كذلك االرباد كفقها يسّب لٍبا اؼبعآب يرسم قبده ؽبذا للمجتمع اعبزائرم األساسية كاؼبقومات باؼببادئ التمسك

تركز العامة،  كقد اغبياة ُب اؼبرأة إدماج يطرحها الٍب اػباصة اؼبشاكل حسب"  تكييف عملو خبلؿ من  ًى
 :التالية اجملاالت ُب اعبزائريات للنساء الوطِب االرباد نشاط

 اجملاالت ُب اؼبرأة دكر الصناعية، ؤسساتاؼب ُب اؼبرأة دكر زؿ،اؼبن خارج العمل ُب اؼبرأة دكر ، األسرة ُب اؼبرأة دكر   
 اعبزائريات النساء بإعبلـ االضطبلع النسائي، رباداإل ُب إدماجها على كالعمل اؼبرأة تنظيم على العمل الزراعية،

 كدادية مع كييق تعاكف ُب الوطنية اغبياة ُب كإدماجهن تربويا إلعدادىن هبن االتصاؿ كدكاـ أكركبا ُب اؼبهاجرات
 كل حددىا الٍب اؼبرأة حبقوؽ اؼبتعلقة اإلجراءات كتطبيق احَباـ على اؼبعنية اؽبيئات مع السهر ،أكركبا ُب ئريْباعبزا
 أف للنساء اعبزائريات الوطِب لبلرباد ينبغي األىداؼ ىذه لبلوغ"  أنو كذلك كالدستور كيرل الوطِب اؼبيثاؽ من
 السياسي، ككعيها الثقاُب اؼبرأة مستول رفع يواظب على كأف ن،كالتكوي كالَببية التوعية ؾباؿ ُب دائب بعمل يقـو

كرغم الدعم السياسي غبقوؽ اؼبرأة خاصة ُب خطاب الذم  ألقو ، (8)احمللية كطبقا لظركفها ؼبواىبها كفقا كذبنيدىا
 "أف فيو كطنية، جاء صبعية أكؿ مستول على، 1966 مارس 08 دبناسبة خطابا ن"يبومد "ىوارم الرئيس

 ر،يحرب التحر  ُب دبشاركتها حقوقها على حصلت ةياعبزائر  اؼبرأة منها، ألف مفركغ قضية اؼبرأة ىي حقوؽ قضية

 كالسياسية ةياالقتصاد نيُب اؼبياد تلعبها أف بهب الٍب األدكار كعن اؼبرأة حقوؽ عن ثياغبد بأف أكضح فقد

 فنحن الغربية،  اؼبرأة تقليد أبدا عِبي ال لتقدـا ألف ىذا كتقدمها اؼبرأة تطور مسألة إغفاؿ عِبي ال كاالجتماعية

 شكليا اؼبرأة وبرر خطابا فيو رأل أف البعض إال " ،اشَباكي ؾبتمعنا إسبلمي ألف التقدـ من الشكل ىذا نرفض
 سبكْب حوؿ السياسي اػبطاب بْب كذلك   تناقضمع  جود  ،مع الدستور التناقضات من العديد وبتول ألنو

، جاء 1964عاـ الواحد اغبزب مؤسبر ُب عليو اؼبصادؽ اعبزائر، ميثاؽ ُب، فاالسياسية ؼبمارسةكا السياسي اؼبرأة
 ُب اجملاؿ نفسها على اؼبرأة انغلقت االحتبلؿ، حيث حدهتا من كزاد متدنيا، كضعا ةياعبزائر  اؼبرأة عاشتفيو" 

 بينما، مسؤكلياهتا ربمل ا منكمكنته نغبلؽاإل ىذا من حررهتا ريالتحر  حرب كلكن عرضها، عن دفاعا اػباص

                                                 

 .2،4، ص 1982أنظر القانوف األساسي لبلرباد الوطِب للنساء اعبزائريات، اعبزائر  (1)

 .152، ص 2008، جامعة منتورم قسنطينة، اعبزائر 2008، جواف 29العاملة ُب اؼبنظومة التشريعية اعبزائرية، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد  عمار مانع، اؼبرأة (2)
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 منو لتقلٌ  بل ،اؼبرأة داخل اغبزب نفوذ ٓب تدعم 1964 عاـ األكؿ اغبزب مؤسبر نظمت الٍب السياسية السلطة

 .(3) اعبزائر ُب عية األكٔبيالتشر  نتخاباتلئل مَبشحتْب امرأتْب سول تعْب ٓب حبيث
الت التعليم كالصحة ساء اإلطارات البلٌب يعملن ُب ؾبا، فبا جعل الكثّب من النأماـ ربديد كضعف برامج اإلرباد

قتصادية، ال ينخرطن ُب اإلرباد رغم أهنن كن سبثلن قوة عمل مؤىلة، كشعورىن بعدـ اؼبساكاة كاؼبؤسسات اإل
، ككانت ىذه اغبركة تنشط كفريق وباكؿ 3979ف لتأسيس اعبماعات اؼبستقلة للعامبلت سنة جعلهن يلجأ

 .(8)مة للسعي من أجل التحسيس بقضية اؼبرأة ك حل مشاكلهاكو التأيّب على اغب
نشاء اعبمعيات ذم ظبح بالتعددية السياسية، كباإلعَباؼ حبرية إصدر التعديل الدستورم ال 3989كُب سنة 

، بْب اؼبؤيدات ك اؼبعارضات لقانوف األسرة، الٍب نشأت ُب ظل ىذه الظركؼ صراحة كمن بينها اعبمعيات النسائية
 ، ك من بْب أىم ىذه اعبمعيات السياسية:صبعيات جديدة، كحركات نسوية دبختلف توجهاهتا كبرزت

 : جمعية المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء.3
ضد قانوف األسرة، ككانت  ُب اؼبيداف 3985ككانت تنشط منذ سنة  39/07/3989نالت اعتمادىا ُب 

، ككاف على رأس ىذه اعبمعية السيدة لويزة حنوف الٍب كانت عضوا ُب تنادم بتعويض ىذا القانوف بقوانْب مدنية
، 3998سنة  جرت العديد من اؼبنضبلت اؼبثقفات ىذه اعبمعيةى 3993ك ُب سنة رابطة حقوؽ اإلنساف، 

، ككاف شعارىا" اغبق ُب اغبياة قبل حق (RAFNA)كالتحقت جبمعية " ذبمع النساء القوميات اعبزائريات"
ظهرت"  3999كُب سنة ، ر جديد استهدؼ النساء ) اإلرىاب(ف سبب ذلك الشعار ظهور خطالنساء" ككا

( الٍب ًب اعتمادىا ُب نفس السنة، تعمل ك ذبتهد ىذه AFADصبعية النساء اعبزائريات من أجل التطور")
   مل. ، كاؼبساكاة ُب فرص العقتصادم ؽباة ُب سوؽ العمل ك توفّب الدعم اإلدعم اؼبرأ اعبمعية هبدؼ 

من بْب أىدافها إقباح اؼبشركع اإلسبلمي، حق  3989نالت اعتمادىا سنة : جمعية اإلرشاد و اإلصالح: 2
، كىناؾ العديد من اعبمعيات النسوية النشاطة الٍب تعمل على توعية اؼبرأة اعبزائرية اؼبرأة ُب اؼبشاركة ُب اغبياة العامة

  8033ديسمرب  13حسب احصائيات صادرة ُب ية ُب اعبزائر حبقوقها السياسية كيبلغ عدد اعبمعيات النسو 
 كامايلي:

 
  
 
 

                                                 

 .89فاطمة بودرىم، اؼبرجع السابق،ص (1)

 .172دكار فريدة، اؼبرجع السابق، ص  (2)
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 ( يتضمن احصائيات الجمعيات النسوية على المستوى الوطني:12جدول رقم )
 3100ديسمبر  20حصيات احسب 

 53139 على اؼبستول الوطِب اؼبعتمدة اعبمعيات  ؾبموع
 505 ؾبموع اعبمعيات النسوية  اؼبعتمدة ُب كل الواليات

 %1955 %الػنػسبػة                     

 كاجملتمع السياسية األحزاب قوم، دكر بوحنية من اعداد الباحثة باالعتماد على اؼبرجع التإب: د.المصــدر: 

ة احمللية، مداخلة ألقيت دبناسبة الندكة األكٔب حوؿ: اعبماعات اإلقليمية كرىاف التنمية احمللية، كلي اإلدارة ُب اؼبد٘ب
 .(3)8031اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام 

 الفرع الثاني:
 مؤسسات حقوق اإلنسان في الجزائر ودورىا في حماية الحقوق السياسية للمرأة.

تعترب مؤسسات حقوؽ االنساف الناشطة على اؼبستول الوطِب آلية من آليات ضباية ـبتلف اغبقوؽ، كالٍب من 
ث تعمل ىذه اؼبنظمات على ؿباربة كل أشكاؿ التمييز كالعنف ضد اؼبرأة، من خبلؿ رفع بينها حقوؽ اؼبرأة ، حي

تقرير ك توصيات للسلطات داخل الدكلة هبدؼ ضباية اؼبرأة، ك يتوافر ُب اعبزائر مبطاف من مؤسسات حقوؽ 
شأة عدد من فقد شهدت اعبزائر ن، اإلنساف، كنبا: اؼبؤسسات الوطنية اغبكومية،كاؼبنظمات غّب اغبكومية

االنساف، كلقد تنوعت  منظمات غبقوؽ اإلنساف سابقة عن أنشاء اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ
ك"الرابطة ، (3987فبعضها يعمل باختصاص عاـ مثل: "الرابطة اعبزائرية غبقوؽ اإلنساف" ) ،اختصاصاهتا

النهوض حبقوؽ فئات معينة مثل: "صبعية كبعضها يتخصص ُب ، (3985اعبزائرية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف" )
أما اؼبؤسسات اغبقوقية ، نظمة العفو الدكليةمبينها فرع من  ك ،(8000نور غبماية كترقية حقوؽ اإلنساف" )

، كلقد أسند للوزير كقتئذ ؾبموعة من (8)لوزارة اؼبنتدبة غبقوؽ اإلنسافية باافقد كانت البد اغبكومية ُب اعبزائر
، عناصر السياسية العامة الرامية إٔب تطبيق اغبقوؽ اؼبعَبؼ ح الوزير اؼبنتدب غبقوؽ اإلنساف:  يقَب اؼبهاـ كمن بينها

ا، يسهر الوزير اؼبنتدب مع اؽبيئات كاؼبؤسسات بها للمواطنْب ُب الدستور كالقوانْب كالتنظيمات اعبارم العمل به
 .(1)اؼبعنية، بالدفاع عن حقوؽ اإلنساف كاحَبامها كترقيتها

                                                 

احمللية، مداخلة ألقيت دبناسبة الندكة األكٔب حوؿ: اعبماعات اإلقليمية كرىاف التنمية احمللية، كلية اغبقوؽ  اإلدارة ُب د٘باؼب كاجملتمع السياسية األحزاب قوم، دكر بوحنية د.( 1)
 .27، 26، ص2013كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام

 .مهمة ىذه الوزارة إٔب السيد ؿبمد علي ىاركف كاؼبتضمن تعيْب الطاقم اغبكومي ، كلقد أسندت 1991جواف  18بتاريخ  199اؼبرسـو الرئاسي رقم (2)

 ، الرظبية اعبريدة اإلنساف غبقوؽ الوزير اؼبنتدب صبلحيات وبدد ، 1991 سنة غشت 24 ؿ اؼبوافق 1412 عاـ صفر 14 ُب اؼبؤرخ 300-91 رقم التنفيذم اؼبرسـو (3)
 .1991 أكت 28 بتاريخ الصادر 40 العدد
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برزت ىذه اؽبيئة مع صدكر اؼبرسـو الرئاسي اؼبؤرخ ُب  يا٘ب ىيئة حكومية ىي ىيئة الوساطة لدل رئيس اعبمهورية،ك 
لة تستقبل كتنظر ُب ـبتلف كالذم أنشأت دبوجبو ىيئة كسيط اعبمهورية، كباعتبارىا ىيئة مستق، 96مارس  81

اإلدارة، اف كاؼبواطن، خاصة من جانب ذباكزات تبقى غّب قضائية كىي ترمي غبماية حقوؽ اإلنس انه، فإالطعوف
ًب استحداث اؼبرصد الوطِب غبقوؽ  حيث ،(3)ضت باؼبرصد الوطِب غبقوؽ اإلنساف، كعوٌ تإال أف ىذه اؽبيئة حيلٌ 

لس األعلى للدكلة كبديل لمجاؼبؤسسات الٍب كضعها ا كىو يشكل إحدل ،3993ديسمرب  38اإلنساف ُب 
 متع اؼبرصد الوطِب غبقوؽ اإلنساف ، من الناحية التنظيمية باستقبللية كاملة ذباهك يت لوزارة حقوؽ اإلنساف،

أعضائو من قبل مؤسسات ك صبعيات حقوؽ اإلنساف مع مراعاة حضور العنصر  السلطة السياسية، حيث ىبتار
ير ك تقديبها إٔب التحرؾ عند اؼبساس حبقوؽ اإلنساف، ك إعداد التقار ىو ىيئة حقوقية مهمتو األساسية ك النسوم، 

قتصادية ماعية اإلرئاسة الدكلة، ك تتضمن نشاطاتو ُب :اغبقوؽ األساسية ك اغبريات العامة ، اغبقوؽ اعب
جتماعية ك الثقافية، التوعية ك اإلعبلـ ك االتصاؿ ُب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، القضايا اؼبتعلقة بالعبلقات مع كاإل

كلية الٍب تسعى العمومية، ك اؼبنظمات الوطنية ك الدى  لنقابات ك السلطاتاألحزاب السياسية، ك اغبركة اعبمعوية ك ا
 . (8)إٔب نفس ىدؼ اؼبرصد

 ، كىي مؤسسة (1)ستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كضبايتهااللجنة الوطنية اإلخر ىذه اؼبنظمات فهي آ أما
كًب تشكيلها على أساس اف، حقوؽ اإلنستضطلع دبهاـ استشارية تتعلق بالرقابة كاإلنذار اؼببكر كالتقييم ُب ؾباؿ 

كتقـو بنشر يقافة حقوؽ اإلنساف كمراجعة التشريعات  حيث تضم تشكيلتها فبثلْب عن اجملتمع اؼبد٘ب، تعددم
الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوؽ اإلنساف، كاؼبشاركة ُب إعداد التقارير الٍب تلتـز الدكلة بتقديبها إٔب 

دقت عليها االدكلية الٍب ص ؾعليها، كالتعريف بالصكو  دبوجب التزاماهتا اؼبتفقك ذلك  أجهزة األمم اؼبتحدة
جهاز ذك طابع استشارم ، كتقـو اللجنة بإعداد تقرير سنوم يتم رفعو إٔب رئيس اعبمهورية باعتبارىا (4)اعبزائر
 .(5)للرقابة

  

                                                 

، يتضمن إحداث اؼبرصد الوطِب غبقوؽ اإلنساف، اعبريدة الرظبية، العدد  1992فرباير سنة  22اؼبوافق  1412شعباف عاـ  18ُب  مؤرخ 77-92مرسـو رئاسي رقم  (1)
 .1992فرباير سنة  26اؼبوافق  1412شعباف عاـ  22الصادرة ُب  15

 .161غريب عزكز، اؼبرجع السابق، ص (2)

 ك اإلنساف حقوؽ لَبقية االستشارية الوطنية اللجنة إحداث ،اؼبتضمن 2001 مارس 25 اؼبوافق 1421 اغبجة مذ 30 ُب اؼبؤرخ 57- 01 رقم الرئاسي اؼبرسـو (3)
. 2001مارس 28اؼبوافق  1422 ؿبـر 03 ُب الصادر(  18) العدد الرظبية اعبريدة ، ضبايتها  

امع للتقريرين الدكرين الثالث كالرابع أماـ اللجنة اؼبعنية بالقضاء على اؼبييز ضد اؼبرأة، انظر الوييقة ردكد اعبزائر على قائمة القضايا اؼبقرر تناكؽبا أيناء النظر ُب تقريرىا اعب (4)
(CEDAW/C/DZA/3-4 الصادرة بتاريخ )2012جانفي  09. 
 166لتفصيل أكثر عن اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها، انظر غريب عزكز، اؼبرجع السابق،ص (5)
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 :لثالفرع الثا
 الحقوق السياسية للمرأة.في ترقية  مرأةالوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا الدور 

 سياسية تدعيم ُب الدكلة إلرادة ترصبة 2002 سنة اؼبرأة باألسرة كقضايا اؼبكلفة اؼبنتدبة الوزارة إنشاء يعترب

 فهذه، (3)كالسياسية جتماعيةكاإل قتصاديةاإل التنمية ُب السيما كمشاركتها موقع اؼبرأة كإبراز باألسرة االعتناء

 كايشر  كاعتبارىا اؼبرأة، حقوؽ ترقية ؾباؿ ُب الوطنية على تطبيق اإلسَباتيجية بالسهر فةمكلٌ  غبكوميةا اؽبيئة

 قيطر  ية، كعنيبكاألكاد العامة اؼبؤسسات كل قيطر  عن العاـ، اجملاؿ ُب باؼبشاركة كمبادرا بل ؿباكرا ا،يمساك 
 :منها ية كزبطيطية كإشرافية كتأيّب الغرضسياس مهاـ اغبكومية اؽبيئة ؽبذه أككلت لذلك ة،ياعبمعو  اغبركة

 كل ُب النوع الكامل القَباب ندماجاإل ترقية أجل من ةيالوزار  األقساـ ـبتلف مع التنسيق زيكتعز  دعم

 .كاحمللي الوطِب ْبياؼبستو  على التنمية كبرامج اإلسَباتيجيات

 السياسية ُب اجملاالت كتعميقها ةاؼبرأ مكتسبات كتوسيع زيالتعز  أك الدعم كإجراءات بسياسات اؼبناداة

 عيشج، ك تقدٙب اؼبساعدة ك تةيقتصاداإلجتماعية ك اإل اغبياة ُب اؼبرأة إدماج ، كالعمل علىجتماعيةكاإل ةيقتصاداإل
بالتعاكف مع ـبتلف الشركاء من قطاعات كزارية كىيئات كطنية هبذه اؼبهاـ   تقـو حيث للنساء،  اؼبنظم النشاطك  

تستعْب خبرباء ُب سائل إعبلـ هبدؼ ترقية حقوؽ اؼبرأة، كتتمتع الوزارة ُب عملها دبوارد بشرية كما كؾبتمع مد٘ب كك 
 :ُب اػبصوص على اؼبسانبة على يرتكز عمل برنامج الوزارة سطرت التوجو ىذا كضمن ،إقباز الدراسات

 الوطنية الربامج كتقييم إعماؿ كت بلور  ُب جتماعياإل النوع مقاربة إدماج -
 .اؼبختلفة حبقوقها ك ربسيسها اؼبرأة ـإعبل -

 . كالفتاة اؼبرأة تكوين ؾباؿ ُب النشاطات لَبقية آليات كضع -

 .التنفيذ آليات كمتابعة اؼبرأة ضد العنف كؿباربة األسرم التماسك لتعزيز كطنية إسَباتيجية كضع -

 كاإلدماج سريةاأل البنية كتطور ربوالت خبصوص اؼبتخصصة كالدراسات التحقيقات من مزيد إقباز -
 آليات تأطّب خبلؿ من إعمالو يتم قطاعي برنامج التنفيذ حيز ضعك  ك، للمرأة جتماعيكاإل قتصادماإل

 . ؿبددة كتنسيق

  .(2)اؼبعنية كاؼبنظمات البحث كمراكز اؼبد٘ب اجملتمع مثل البارزين النشطاء مع الشراكة تدعيم -
 اؼبيادين سبس الٍب األىداؼ اؼبتنوعة ربقيق مهمة براؾبها، عرب اؼبرأة، كقضايا باألسرة اؼبكلفة اؼبنتدبة الوزارة تتؤب  

 اؼبيادين ـبتلف ُب مشاركتها قدراهتا، كتعزيز كتنمية اؼبرأة، شؤكف خاصة كاؼبرأة، بالعائلة اؼبرتبطة
 

                                                 

ستّب ُب العلـو السياسية ك العبلقات نعيمة ظبينة، دكر اؼبرأة اؼبغاربية ُب التنمية السياسية احمللية كعبلقتها بأنظمة اغبكم) مباذج: اعبزائر، تونس، اؼبغرب(، مذكرة ماج (1)
 . 80،ص2011-2010علـو السياسية، الدكلية، زبصص إدارة اعبماعات احمللية ك اإلقليمية، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، كلية اغبقوؽ كال

 .24/11/2013تاريخ التصفح   www.minister-famille.gov.dzأنظر اؼبوقع  اؼبرأة كقضايا باألسرة اؼبكلفة  اؼبنتدبة الوزارة (2)
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جهود  كقد حرصت الوزارة على مواصلة برنامج عملها ُب ؾباالت عديدة تتقاطع فيها جهودىا مععنها،  كالدفاع 
القطاعات الوزارية األخرل لتجسيد برنامج اغبكومة خاصة فيما يتعلق باؼبسانبة ُب تكيف التشريع الوطِب اػباص 
باألسرة كاؼبرأة كعليو يتمحور برنامج عمل الوزارة اؼبنتدبة حوؿ جعل قضايا األسرة كاؼبرأة داعية اغبضور ضمن 

 اىتمامات الدكلة كاجملتمع. 
 سنة  السياسية اؼبيادين ُب اؼبرأة مكانة حوؿ لسياسية للمرأة قامت الوزارة بالدراسةكُب ؾباؿ اغبقوؽ ا 

كُب ؾباؿ  ، 2006 العربيات سنة النساء اؼبنتديات منظمة عن الصادرة توصياتال عن تنفيذ ءنابنا 2006
قوؽ اؼبرأة بالتنسيق ية حبالتوعية نظمت الوزارة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة حلقة تدريسية شبو جهوية حوؿ التوع

باعبزائر، من أىدافها تقييم عملية إدماج  8007قتصادية اإلفريقية عاـ رباد اإلفريقي كاللجنة اإلمع عبنة اإل
سَباتيجيات الوطنية كاإلقليمية الفرعية اؼبتعلقة بشأف القدرات ُب ة ُب اؼبناىج اؼبدرسية كربديد اإلالتوعية حبقوؽ اؼبرأ
(3)ت الصلة بالتوعية حبقوؽ اؼبرأةؾباؿ األنشطة ذا

 . 
ن كتعمل الوزارة على تقدٙب تقرير توضح التقدـ احملرز ُب ؾباؿ تقدـ اؼبرأة تَبصبو عديد اؼبؤشرات اإلهبابية م

كنتائج   3995عداد كتقدٙب التقرير الوطِب بشأف تنفيذ منهاج بكْبإفها عن اشر إخبلؿ ضباية اؼبرأة، كمن ضمنها 
ة اؼبرأة ُب اغبياة ، الذم بينت فيو على أف مسانب 8000ة الثالثة كالعشركف للجمعية العامة ستثائيالدكرة اإل

قتصادية، قد ازدادت كأصبحت اؼبرأة تساىم بشكل أساسي ُب عملية صنع القرار داخل األسرة ُب  األسرية كاإل
 .(8)كافة القضايا اؼبتعلقة حبياهتا الشخصية كاألسرية كالزكجية

حاليا على تنفيذ عدد من خطط العمل اؼبخصصة لَبقية األسرة كاؼبرأة  نذكر منها على سبيل  كتشرؼ الوزارة
 اؼبثاؿ مايلي:

ت الوزارة إسَباتيجية كطنية لَبقية كإدماج اؼبرأة كـبططها عدأجتماعي غبكومة ؼبقاربة النوع اإلفمن خبلؿ تبِب ا
، 8008جويلية  89ؾبلس اغبكومة بتاريخ  ، ًب اعتمادىا ُب(1) 8031إٔب  8008التنفيذم، للفَبة من 

ية الكفيلة بتحقيق جراءات األكلتستعرض فيها  حصيلة التقدـ اؼبسجل لصاّب اؼبرأة ُب ـبتلف اجملاالت ك تقَبح اإل
هنوض ملموس بأكضاع اؼبرأة كسبكنها من التمتع حبقوقها كحرياهتا، كفيما ىبص اغبقوؽ السياسية للمرأة جاء فيو أنو 

ن التطور اغباصل على مستول تعليم اؼبرأة ك حصوؽبا على درجة علمية عالية ك خركجها إٔب العمل، اال بالرغم م
أف ذلك ٓب يصحبو ك بالقدر اؼببلئم تغيّبات ُب ؾباؿ مشاركة اؼبراة ُب اغبياة السياسية فبا أدل إٔب: ضعف حضور 

                                                 

 .89بودرىم فاطمة، اؼبرجع السابق،ص  (1)

 .، اعداد الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة15( التقرير الوطِب للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية بيكْب + 2)
ة جويلي29(، اعبزائر 2014-2008ؼبرأة )منشورات الوزارة اؼبنتدبة لدل كزير التضامن الوطِب ك األسرة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة، اإلسَباتيجية الوطنية لَبقية كإدماج ا (3)

 :اؼبوقع ، أنظر أيضا03،ص2008
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf     تاريخ التصفح  2013/08/17                   
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، ضعف تواجد اؼبرأة هتااقضية اؼبرأة ك ترشيحاؼبرأة ُب مناصب صنع القرار، ضعف اىتماـ التشكيبلت السياسية ب
ُب مناصب اؼبسؤكلية، التصور السليب لدكر اؼبرأة كمشاركتها ُب مواقع صنع القرار، ترسخ منظومة القيم كعبلقات 

 . (3)التمييز السائدة داخل األسرة كاجملتمع
( كالٍب 8034-8030لؤلسرة ) كمن بْب برامج الوزارة كذلك،اعداد اؼبخطط التنفيذم لئلسَباتيجية الوطنية

هتدؼ إٔب تعزيز دكر األسرة ُب البناء اجملتمعي كاغبفاظ عليها كمؤسسة اجتماعية كالسهر على التحسْب النوعي 
 .(8)8033نوفمرب 10للعبلقات ضمنها، كقد تبنتها اغبكومة ُب 

َبؾ من أجل اؼبساكاة بْب فيهدؼ الربنامج اؼبش -االنصاف -أما البرنامج المشترك للمساواة وتمكين النساء
اعبنسْب كاستقبللية اؼبرأة )االنصاؼ( "اقبازات كأفاؽ" أب مضاعفة اعبهود لَبقية مكانة اؼبرأة كربقيق اؼبساكاة بْب 

 اعبنسْب  ُب ؾباؿ الشغل.
 :رابعالفرع ال

 .(2)للمرأة في ترقية الحقوق السياسية المجلس الوطني لألسرة و المرأةدور 
أكثر  اجمللس باألسرة كقضايا اؼبرأة، كيضم  الوزيرة اؼبكلفة  ربت كصاية ئنشأرية لدل الوزارة ىيئة استشا كىو

يبثلوف الوزارات كاؼبنظمات العمومية كاجملتمع اؼبد٘ب، كىو جهاز استشارم يتؤب إبداء الرأم ك  عضوا 50 من
ككذلك فبثل عن اللجنة ت، رااالوز ك اؼبرأة من فبثلْب عن كل سرة كيتشكل اجمللس الوطِب لؤل لتشاكر،ضماف ا

قتصادم ك س الوطِب اإلك ترقيتها، اجمللس اإلسبلمي األعلى، اجملل ستشارية غبماية حقوؽ اإلنسافالوطنية اإل
تشغيل الشباب، ككالة التنمية  الديواف الوطِب ؼبكافحة اؼبخدرات ك إدماهنا، الوكالة الوطنية لدعمجتماعي، اإل
( باحثْب خرباء، 06( أساتذة جامعيْب، ستة )04وطنية لتسيّب القرض اؼبصغر، أربعة )، الوكالة الةجتماعياإل

 ( فبثلْب عن اعبمعيات الوطنية الٍب تنشط ُب ؾباؿ ترقية األسرة ك اؼبرأة.30عشرة )
 دبوجباجمللس الوطِب للمرأة ئ نشأقد ، كاف  8006سنة  اجمللس الوطِب لؤلسرة ك اؼبرأةنشاء لئلشارة أنو قبل إ

، ك ىو ىيئة استشارية لدل رئيس اغبكومة 3997مارس  89اؼبؤرخ ُب  98-97رقم  التنفيذم اؼبرسـو
، كٓب ، لكن ُب اغبقيقة أف ىذا اؼبرسـو ٓب هبسد من الناحية العملية(4)مكلفة بكل األمور اؼبتعلقة بَبقية حقوؽ اؼبرأة

 .(5)أب غاية اليـو ينشأ اجمللس الوطِب للمرأة
 
 

                                                 

 .28لوطِب ك األسرة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة،اؼبرجع السابق،صمنشورات الوزارة اؼبنتدبة لدل كزير التضامن ا (1)

 .12،ص2011نوفمرب  30(،اعبزائر 2014-2010منشورات الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة ك قضايا اؼبرأة، اإلسَباتيجية الوطنية لؤلسرة) (2)

، يتضمن إنشاء ؾبلس ك طِب لؤلسرة ك اؼبرأة، اعبريدة الرظبية 2006نوفمرب سنة  22اؼبوافق  1427اؼبؤرخ ُب أكؿ ذم القعدة عاـ  421 – 06رقم   اؼبرسـو التنفيذم (3)
 .2006نوفمرب  26، الصادرة ُب 75العدد 

 .2006أفريل  04( الصادرة ُب CEDAW/C/ SR .406انظر الوييقة ) (4)
 .25ق، ص ، اؼبرجع الساب10أنظر اعبريدة الرظبية ؼبداكالت ؾبلس األمة ، العدد  (5)
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 وطِب لؤلسرة ك اؼبرأة اؼبهاـ التالية:كللمجلس ال
ػ اؼبسانبة ُب اعداد الربامج العلمية طبقا لسياسة السلطات العمومية ذباه األسرة ك اؼبرأة، مع اؼبسانبة كالقياـ 

 .بالبحوث ك الدراسات اؼبتعلقة باألسرة ك اؼبرأة
جتماعي ك الثقاُب الرامية إٔب ترقية ك اإل قتصادمك اإل تدابّب ذات الطابع القانو٘بػ تقدٙب التوصيات خبصوص كل ال

 .ك اؼبرأة  األسرة
 .ػ إبداء الرأم حوؿ مشاريع النصوص التشريعية ك التنظيمية اؼبتعلقة باألسرة ك اؼبرأة

ها ك استغبلؽبا قصد تعزيز بنك اؼبعطيات تعلقة باألسرة ك اؼبرأة ك معاعبتػ العمل على صبع اؼبعلومات ك اؼبعطيات اؼب
 هبا، اؼبرتبط

األياـ الدراسية حوؿ اؼبواضيع اؼبتعلقة باألسرة ك اؼبرأة ك نشر اؼبنشورات اؼبتعلقة  ك ػ تنظيم اؼبلتقيات ك الندكات
قليمية الٍب ؽبا أىداؼ اؼبنظمات ك اؽبيئات الدكلية ك اإلارب مع جكالعمل على تبادؿ األفكار ك الت ،دبجاؿ نشاطو

 .فبايلة
رة كقضايا اؼبرأة ك اؼبسانبة ُب دبيداف نشاطو بناء على طلب من الوزير اؼبكلف باألسػ دراسة كل مسألة ذات عبلقة 

 .(3) عداد الربامج العلمية طبقا لسياسة السلطات العمومية ذباه األسرةإ
كذبدر اإلشارة إٔب أف قضايا اؼبرأة قد تقررت على اؼبستول اؼبؤسساٌب إضافة إٔب الوزارة اؼبكلفة باألسرة كقضايا 

 رأة، كاجمللس الوطِب لؤلسرة كاؼبرأة.اؼب
عبنٍب اؼبرأة كالطفولة على مستول الوزارة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة تتؤب مهمة رصد كمتابعة كتقييم كل اؼبسائل 

 اؼبرتبطة دبجاؿ عملها.

 .(8)8008ديدة لَبقية عمالة اؼبرأة كالذم شرع ُب إنشائها ابتداء من فيفرم اعباؼبراصد القطاعية 
  

                                                 

 :أنظر اؼبوقع (1)
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf تاريخ التصفح      2013/08/17   

 أنظر اؼبوقع : اؼبرأة قضاياك  باألسرة اؼبكلفة  اؼبنتدبة الوزارة (2)
www.minister-famille.gov.dz  2013/11/24 تاريخ التصفح   
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 المطلب الثالث:
 ع القرار.صنفي المجالس المنتخبة وفي مراكز اركة السياسية للمرأة الجزائرية تقيم تطور المش

شريعية تتمتع اؼبرأة اعبزائرية ُب ؾباؿ فبارسة حقوقها اؼبدنية كالسياسية اؼبكفولة باغبماية الدكلية كالدستورية كالت  
اؼبرأة اعبزائرية مناصب انتخابية  تقلد ذلك على طة كصنع القرار، كانعكسالسلقع اُب مو  متميزةكاؼبؤسساتية دبكانة 

انْب الٍب نتخابات كالقو كمثلما تغّب مستول مشاركة اؼبرأة باإلنتخاب كالَبشح عن طريق قونْب اإل متنوعة،
جملالس حزاب السياسية عرب العديد من اؼبراحل، فقد تباينت مشاركتها كذلك على مستوم اتنظم نشاط األ

ك ، الٍب عرفتها الببلد تغّباتللعبزائر تطورات ـبتلفة كفقا ُب ات اؼبشاركة السياسية للمرأة حيث شهد ،(3)اؼبنتخبة
،  كسوؼ تتم دراست ىذه التطورات (8)اؽبيئات التنفيذية ك مراكز صنع القرار  اجملالس اؼبنتخبة ك على مستول

على  ) الفرع الثا٘ب(ك بعد تطبق نظاـ الكوتا ) الفرع األكؿ(تاتْب مرحلة قبل تطبيق نظاـ الكو خبلؿ مرحلمن 
 من خبلؿ فرعْب .بة ختل سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنمستو 

 الفرع األول:
 المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية  قبل تطبيق نظام الكوتا

ظاـ الكوتا يقتضي التمييز بْب ، قبل تطبيق نرأة اعبزائرية ُب اجملاؿ السياسيمشاركة اؼب ُب تطورإف البحث 
 مرحلة التعددية اغبزبية يانيا.ك مرحلة األحادية اغبزبية أكال، مرحلتْب 

 .في مرحلة األحادية الحزبيةتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة  أوال: 
 عاقبت ُب ىذه الفَبة.اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية ظبة مشَبكة ُب صبيع اجملالس اؼبنتخبة الٍب ت ظلت

ستقبلؿ، د أنو ُب أكؿ ؾبلس تأسيسي بعد اإلحيث بالرجوع إٔب اإلحصائيات الٍب أجريت ُب ىذا اؼبوضوع، قب
، 39641ك  3968، كذلك سنٍب %5.57رجل، أم نسبة  397نائبات من أصل  30بلغ عدد النساء 

الدكلة، مع العودة إٔب اغبياة الدستورية ، كتوٕب ؾبلس الثورة قيادة مؤسسات 3961كبعدىا ًب تعطيل دستور 
،حيث كانت نسبة مشاركة اؼبرأة (1) 3977، ككاف دخوؽبا ألكؿ مرة إٔب الربؼباف ُب سنة 3976عقب دستور 

ٍب  %3.57رجل أم  387سبثل نائبتْب من أصل  3980إٔب  3977ُب اجمللس الشعيب الوطِب للفَبة من 

                                                 

 .234،ص2008قائد ؿبمد طربوش، السلطة التشريعية كاؼبرأة ُب الدكؿ العربية ربليل قانو٘ب مقارف، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، االسكندرية،  (1)

 اؼبرأة.الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كقضايا ( 2)
اؼبؤرخ ُب  51-96ككذلك أنظر اؼبرسـو الرئاسي رقم  03، اعبريدة الرظبية العدد 1996يناير  10ىػ اؼبوافق لػ  1416شعباف  19اؼبؤرخ ُب  03-96أنظر األمر رقم  -1

يناير  22ىػ اؼبوافق لػ  1416رمضاف  02اؼبؤرخ ُب  426-08، ككذلك اؼبرسـو الرئاسي رقم 06، اعبريدة الرظبية العدد 1996يناير  22ىػ اؼبوافق لػ  1416رمضاف  03
 .05اعبريدة الرظبية العدد  ،2008ديسمرب  28ىػ اؼبوافق لػ  1429ذم اغبجة  30اؼبؤرخ ُب  426-08، ككذلك اؼبرسـو الرئاسي رقم 06، اعبريدة الرظبية العدد1996

  .175،ص2005(، دار اػبلدكنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر 2003-1989كالواقع اؼبفقود ) شطاب كماؿ، حقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر بْب اغبقيقة الدستورية(3)
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ًب انتخاب  3987إٔب  3988، كُب الفَبة من %1.11أم رجل  890نساء من  30ارتفع العدد إٔب 
 .(3)%8.17رجل، أم نسبة  895نساء ُب اجمللس الشعيب الوطِب من  07

 .في مرحلة التعددية الحزبيةتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة ثانيا: 
 رتفاع بدأت النسبة ُب اإل 3997، أما بدءا من (8)3996إٔب  3993مبدئيا انعدـ سبثيل اؼبرأة للفَبة من 
 188كبلغ عدد اؼبرشحات  ،(1)%08.89كانت النسبة تقدر بػ حيث  على مستول اجمللس الشعيب الوطِب، 

دائرة انتخابية كىو ما يعِب أف أربعة كاليات ٓب يتم ترشيح كال امرأة فيها، ُب  50متواجدة ُب  7747من ؾبموع 
، زيادة كالية 48رأة على رأس القوائم ُب ام 31، قدمت األحزاب مرأةا 33 حْب ٓب تقدـ القوائم اؼبستقلة إال

 59، كما قدمت األحزاب ك القوائم اغبرة ُب الواليات الٍب تظم اؼبدف الكربل ؼبهجرا مناطق ُبإٔب الست 
ُب اؼبهجر، أما كاليات اعبنوب ك  86ُب تيبازة، ك 39مَبشحة ُب كىراف، ك  89ُب العاصمة، مَبشحة 
ُب الكثّب من مناطق الَباب الوطِب كما ُب ُب تلك الفَبة ، فاؼبرأة ، (4)العليا ترشحت امرأة كاحدةاؽبضاب 

امرأة بنسبة  31ًب انتخاب  8008كُب سنة   ،(5)األرياؼ الزالت غّب مقبولة كمرشحة ؼبناصب سياسية
(6) 188من بْب  01.42%

. 
لسنة  نتخابات المجلس الشعبي الوطنينتخبات في إنتماء السياسي للماإل يمثل(12رقم )جدول 

3113: 
 
 
 
 
 

 

اجمللس  اعضاء ، حوؿ انتخاب8008جانفي 01اؼبؤرخ ُب  03/08إعبلف اجمللس الدستورم رقم  المصــدر:
 .الشعيب الوطِب

                                                 

 .07، ص2009، أكت 04أكصديق فوزم، " تطور اؼبركز القانو٘ب للمرأة باعبزائر "، ؾبلة دراسات قانونية، مركز البصّبة، العدد ( 1)

 .278عصاـ بن الشيخ، اؼبرجع السابق  ، ص( 2)

 .08، نفس اؼبرجع ، صأكصديق فوزم( 3)

 .15، ص2000مفكرة حقوؽ النساء ُب اعبزائر، منشورات كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية،  (4)

 .114دكار فريدة، اؼبرجع السابق،ص (5)

، 23/06/2002، الصادر ُب 43دد ، حوؿ انتخاب اجمللس الشعيب الوطِب، اعبريدة الرظبية ، الع 03/01/2002اؼبؤرخ ُب  01/02إعبلف اجمللس الدستورم رقم  (6)
 . 18ص

 07 حزب التجمع الديمقراطي
 08 جبهة القوى االشتراكية

 08 حركة مجتمع السلم
 03 التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية

 03 حزب العمال
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 . (3) %07.75 النسبة أب كصلتفقد  8007ُب دكرة أما 
( يمثل عدد مقاعد التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني للفترة الممتدة بين 15جدول رقم )

3119-3103 
 8038_8007 لمجلس الوطِب الشعيبلالفَبة التشريعية السادسة  
 189 دػػاعػػػػػػػػػػدد اؼبقػػػع
 159 اؿػػػرجػػػواب الػػددالنػػػػع
 10 ساءػػػػػػواب النػػدد النػػػػع
 %7875 سومػػػػػػمثيل النػػػالتسبة ػػن

 %9881 اؿػػػرجػػػمثيل الػػسبة التػػػن

  حوؿ انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب الوطِب.، 8007لسنة إعبلف اجمللس الدستورم  المصــدر:

كأدناىا من  %05.55قدرت بػ  3997أعلى نسبة لتمثيل اؼبرأة كانت سنة  على مستول ؾبلس األمةأما 
مع  %8878فقدرت بػ 8038أب غاية  8007أما من  ،%08.77قدرت بػ  8007إٔب 8001

 .(8)مبلحظة أف أغلب الدعم للمرأة ُب ىذا اجمللس كاف من حق التعيْب للثلث الرئاسي من طرؼ رئيس اعبمهورية
 37باجمللس الشعيب الوطِب ك 337عضوة دبجموع  384وم ُب الغرفتْب معا فهو أما عن التمثيل النس
  .8033إٔب غاية ديسمرب  3968دبجلس األمة كذلك منذ 

غّب أف ىناؾ من النساء اللواٌب حظْب دبقعد بالربؼباف اعبزائرم توضح أف عدد من أعضاء نساء معينْب من قبل 
 .لس الشعيب الوطِب ُب ـبتلف فَبات حياتو رئيس اعبمهورية كن ُب السابق أعضاء باجمل

 338ىو  8033إٔب ديسمرب  3968كمن ٍب يصبح التمثيل اغبقيقي للمرأة اعبزائرية ُب الربؼباف بغرفتيو منذ 
 امرأة.

النسبة، فإف تواجدىا كاف  أيناء تواجد اؼبرأة على مستول الربؼباف بتلككذلك فت للنظر، أنو  كيبقى الشيء البلٌ 
 أكُب قيادة الكتل ،جاف الدائمةُب مكتب اجمللس أك مكاتب اللٌ  اىياكل اجمللس الشعيب الوطِب سواءن  ضعيفا ُب

 .(1)الربؼبانية اؼبختلفة
                                                 

 .114دكار فريدة، اؼبرجع السابق،ص  (1)

 .136فاطمة الزىراء سام،اؼبرجع السابق، ص( 2)

ُب  ركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأةية حوؿ اؼبشاكمداخلة اعثما٘ب سليمة، السياسات كالتدابّب اؼبتخذة الرامية لَباقية اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية" الندكة الدكل (3)
 ( .01، أنظر أيضاف اؼبلحق)2013ديسمرب  11-10خبة، اعبزائر، اجملالس اؼبنت
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، كقد سجلت اؼبرأة دبجرد إنشاء اجملالس 3967ترأست أكال امرأة بلدية ُب كالية أدرار )جنوب الببلد( سنة 
 :(3)فبثلة كما يلي ةاؼبنتخبة نسبة اؼبشاركة ُب الَبشح معترب 

-0519للفترة الممتدة بين في المجالس المنتخبة المحلية النساء المترشحاتعدد مثيل ي (11رقم)جدول 
0515. 

 المشاركة في الترشح المجالس السنة
 امرأة20 اجملالس الشعبية البلدية 3967
 امرأة 45 اجملالس الشعبية الوالئية 3969

فاطمة الزىراء سام، سبثيل النساء ُب الربؼباف  العتماد على اؼبرجع التإب: من اعداد الباحثة با المصــدر:
 .317،ص8009، اعبزائر مارس 88اعبزائرم،ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد 

 :(8)فتتمثل ُب  8008ك سنة 3997لسنة  نتخابات احملليةأما عن تطور مشاركة النساء ُب اإل

 للفترة الممتدة بين في المجالس المنتخبة المحلية المنتخباتشحات و المتر  عدد النساءمثيل ي (19جدول رقم )
0559-3119 

 8007        8008   8008         3997 السنة                        

 منتخبات مَبشحات  منتخبات مَبشحات سـالـــالمج
 347 1679 75 3883 اجملالس الشعبية البلدية
 331 8684 68 905 اجملالس الشعبية الوالئية

من اعداد الباحثة باالعتماد على اؼبرجع التإب:  فاطمة الزىراء سام، سبثيل النساء ُب الربؼباف  المصــدر:
ت اعثما٘ب سليمة، السياساأنظر أيضا، ، 8009، اعبزائر مارس 88٘ب، العدد اعبزائرم،ؾبلة الفكر الربؼبا
الس اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية" الندكة الدكلية حوؿ اؼبشاركة الفعلية قية اؼبرأة ُب اجملكالتدابّب اؼبتخذة الرامية لَب 

 .2013ديسمرب  11-10كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبزائر، 

منتخبة  331اجملالس الشعبية الوالئية من  على مستول ت نسبة اؼبنتخباتفقد ارتفع 8007بالنسبة لسنة  ك
بات نتخؾ تراجع ُب نسبة اؼبنتخبات ُب اإلفيبلحظ أف ىنااجملالس الشعبية البلدية  مستول على أما، 389أب 

من بينهن امرأة  301عدد اؼبتخبات  8007سنة صبح منتخبة كأ 8008،347كاف سنة احمللية حيث  
 .(1)تولت رئاسة اجمللس الشعيب البلدم لبلدية القبة باعبزائر العاصمة 

                                                 

 .317فاطمة الزىراء سام، اؼبرجع السابق، ص( 3)

 . 318نفس اؼبرجع ، ( 8)

 .60اؼبرجع السابق،ص خالد حسا٘ب، (1)
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 3119( عدد المنتخبات في المجالس المنتخبة المحلية سنة 19جدول رقم )

اعثما٘ب سليمة، السياسات كالتدابّب اؼبتخذة الرامية لَباقية اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية"  المصــدر: 
، 2013ديسمرب  11-10الندكة الدكلية حوؿ اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبزائر، 

 ك٘ب لوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية:   اؼبوقع االلكَب  أنظر أيضا:
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html, 

101&s=23, 27/08/2013 : تاريخ تصفح اؼبوقع . 
تربة نتخاب تعززت بصفة معلرئاسية أم ُب ؾباؿ فبارسة حق اإلات انتخابأما عن تطور مشاركة النساء ُب اإل

من اؽبيئة %46.49حيث مثلت اؼبرأة  8004نتخابية الرئاسية اؼبسجلة ُب أفريل كالدليل على ذلك النتائج اإل
من فئة النساء البلٌب أدلْب بأصواهتن تَباكح  %77.11نتخاب كمنهن شاركن ُب اإل %50.68نتخابية كاإل

 .(3)سنة 80ك 38ىن ما بْب أعمار 
تفاكت التمثيل النسوم ُب اجملالس اؼبنتخبة على أنواعها سول ُب السلطة  ك اؼببلحظ على ىذه الفَبات

بة الٍب إشَبكت هبا كتفاكتت النس ككذلك على مستول اجملالس اؼبنتخبة احمللية ستشارية،ة أك اؼبؤقتة ك اإلالتشريعي
   .(8)اتكتباين عدد عضوات ىذه اجملالس ُب ىذه الفَب  ح لعضوية اجملالس اؼبنتخبة،نتخاب، أك ُب الَبشاؼبرأة ُب اإل

 . القرار وصنع السلطة مواقع في المرأةرابعا:

مع  باؼبقارنة ضئيلة تبدك اؼبشاركة ىذه كلئن  كانت كقانونيا دستوريا مكفولة القرار ازباذ ُب اؼبرأة مشاركة إف
 اؼبتعلقة البيانات خبلؿ من يتضح ما كىو اؼبشاركة ىذه زيادة كبو جديد اذباه ىناؾ أف إال الرجل، مشاركة

 .الدكلة أجهزة ُب بتعيْب اؼبرأة

  :العامة اإلدارة في القرار اتخاذ مناصب تقلد في المرأة مشاركة 1-
 باعبزائر ءللنسا النيايب التمثيل من األفضل كن باألمري فلم اغبكومية اؽبيئات ُب النسائي للتمثيل بالنسبة أما

 شهدت كلكن .لبلستقبلؿ التاليتْب تْبيالعشر  خبلؿ اغبكومة ُب أجهزة سامية كظيفة ةيأ النساء تتوؿ ٓب حيث

 تاكشار  فقط امرأتاف 1988أب 1982 من اؼبمتدة الفَبة فخبلؿ، للحكومة مرأةإ أكؿ دخوؿ 1982 سنة

                                                 

 http://www.interieur.gov.dzأنظر موقع كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية:  (3)

 .239قائد ؿبمد طربوش، اؼبرجع السابق،ص (2)

 3103                            3119                 السنة                  
 % النســبة       منتخبـات             سـالــالمج

 0874     301              الشعبية البلدية المجالس
 31844    389              المجالس الشعبية الوالئية

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
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 للشؤكف الدكلة اتبةك منصب ُب كاحدة،40 أربعْب إٔب عضوا 33 كيبليْب يبلية من اؼبشكلة اغبكومة ُب

" بةياألد كىي، الوطنية للَببية رةيكز  ٍب جتماعية،اإل ةيللحما رةيكز  ٍب جتماعية،اإل  نائبة كالثانية "كنيسي زىورًٌ

، غّب أف  " الطيب ليلى"  السيدة كىي كالتقِب الثانوم بالتعليم مكلفة رةيكز  نائبة ٍب بالتعليم، مكلفة رةيللوز 
 نساء ُب ىذه اغبكومات اتسمت دبا يلي: مشاركة ال

 الطابع الرمزم ) كزيرة أك كزيرتاف ُب الغالب(. -

 جتماعي ) إسناد كزارات اجتماعية للنساء ُب معظم األحياف أك ؽبا عبلقة باؼبرأة ُب معظم األحياف(.الطابع اإل -

 .(3)الطابع الظرُب ) تقلب عدد الوزيرات حسب التعديبلت اغبكومية( -
، بالضركرة توجهان شامبلن لتمكْب النساء النساء أك نقصانو ُب الوزارات اؼبختلفة ال يعكس لكن زيادة عددك   

 أك اؼبوالْب للحزب اغباكم رغبةن ُب ذبميل النخب، ُب السلطة عادة ما يتم اختيارىن من بْب صفوؼ فالنساء
 .(8)اغباكمة األنظمة

 على اؼبصادقة بعد كالثانية1988 نوفمرب 03 خيلدستورم بتار ا التعديل بعد من اؼبشكلتاف اغبكومتاف أما

 كبعد اإلطبلؽ، على نسائي حضور سجل هبماي ٓب الواحد، اغبزب إشراؼ ربت 1989 فيفرم 25 دستور

 .اغبكومية اؽبيئات ُب النساء حضور عاد 1991

 تعيْب عدا ما ءنسا تشكيلتها ُب تشمل ٓب ، 1994بعد ما حكومة كُب مؤقتة، أم عابرة بصورة كلكن

 تكليف شهدت 3994إٔب 1991 من اؼبمتدة الفَبة خبلؿ أنو نسجل أف بهب كاستقالت، كاحدة رةيكز 

 العمل كزارة ُب عينت حبيث ة،يالتقليد ةيالوزار  اغبقائب غّب ُب ن، أمياؼبياد ـبتلف ُب ةيكزار  بأعباء النساء بعض

 مكلفة ات،ياعبزائر  للنساء الوطِب باالرباد سابقة يةكطن أمينة"  أنيسة عامر بن "السيدة اؼبهِب نيكالتكو 

 فتيحة "السيدة ك ةيكاإلدار  القانونية بالشؤكف مكلفة "عسبلكم ليلى " كالسيدة كاؽبجرة اػبارجية بالعبلقات

 كناطق منهن كاحدة كعينت لوزراء، كنائبات كليس راتيكوز  عٌْب  اضة، فقديكالر  بالشبيبة مكلفة " بوشامة

 بالطابع اغبكومية األجهزة أك عيةيالتشر  اجملالس ُب سواء النسائي التمثيل ىذا اتسم، كقد غبكومةا باسم رظبي
 .(1)اعبزائرم   تلك الفَبة الٍب مر هبا اجملتمع  تعكسو تناقضات ما كىذا، اؼبؤقت

 
 

                                                 

 .52يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص (0)

كتب اإلقليمي للدكؿ العربية، الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي، نيويورؾ، ، اؼب-6111-برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية (6)
 ، أنظر اؼبوقع :016، ص6111الواليات اؼبتحدة األمريكية، 

www.undp.org/rbas/abychapter.htm. 64/00/6102        تاريخ التصفح.  

(2 )  Boutheina Gribaa, Mopping de la participation politique de la femme en Algerie, au Maroc et 

en Tunisie, uninstraw- cawtar- ensemble pour l’egalite des chances, Tunis, 2008-2009, p20. 

 

 

http://www.undp.org/rbas/abychapter.htm.%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20التصفح
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 التمثيل النسوي في الحكومات الجزائرية . (15جدول رقم )
 
 
 

 :على اؼبوقعمركز اؼبشاركة السياسية للمرأة العربية من اعداد الباحثة باالعتماد على اؼبرجع التإب:    در:ــالمص
http://www.awapp.org/wmview.php?ArtlD=914    تاريخ  تصفح 8038/33/84 

 : قع الرظبي لرئاسة اعبمهوريةو ك اؼب
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours arabe 2003/03.html 
/D1090303HTM, اغبدث  وقعتاريخ تصفح اؼب , : 16-07-2013. 

مع خركج اعبزائر من األزمة األمنية كعودة اغبياة السياسية من خبلؿ إجراء االنتخابات الرئاسية،  لكن
فيما ك  ،ةاغبزبي كالتعددية الديبقراطي التفتح ظل ُب البارزة من اؼبكتسبات للمرأة السياسية اؼبسانبة أصبحت

 %39اإلطارات النسوية بػ: رار ُب اإلدارة العمومية، فقد كانت تقدر ىبص مشاركة اؼبرأة ُب تقلد مناصب ازباذ الق
موظفة كإطار ُب الدكلة،  4500امرأة إطارا ساميا ُب الدكلة، من بْب  380، حيث قبد حوإب 8000لسنة 

 306كىي ارقاـ تثبت ضعف الوجود النسوم كاؼبشاركة الٍب ربظى هبا ُب اؼبناصب السامية، ىذا بعد أف كانت: 
امرأة إطار، حيث كاف توزيعهن كاألٌب: كاحدة مكلفة باؼبهاـ لدل  4000رأة سبثل إطارات سامية من بْب ام

مديرة إدارة مركزية ُب  31مستشارة لدل ـبتلف الوزارات  88رئيس اغبكومة، مستشارتاف لدل رئاسة اغبكومة، 
امرأة منذ  37كزيرات ُب اغبكومة ك 1جد فيو  ،(1)امرأة نائب مدير كسكرتّبة كمديرتاف تنفيذيتاف 65الوزارات، 
قتصادم شغلن منصب مستشارات ُب اجمللس اإلنساء ي 6سفّبات، ك 4لدف مناصب كزارية، كتقٌ  3988

 لس النقد كالقرض،جتماعي، كشغلت كذلك منصب نائب ؿبافظ بنك اعبزائر، كعضو ؾبكاإل
 

                                                 

 .241سابق،صشطاب كماؿ، اؼبرجع ال (1)

 الحكومات الجزائرية منذ االستقالل  عدد النساء في الحكومة الجزائرية
 اغبكومات التسع األكٔب ٓب تتقلد اؼبرأة اعبزائرية أم منصب كزارم

 3984حكومة سنة   ، كزيرة الَببية تقلدت امرأة كاحدة منصب كزارم
امرأة أك امرأتاف  -تواجد غّب منتظم للمرأة اعبزائرية ُب اغبكومة

 تتقلدف مناصب كزارية ـبتلفة
 8008-3987ما بْب  حكومات

 8008اغبكومة السادسة كالعشركف  : منصب كزيرة كاربعة كزيرات منتداباتطبسة كزيرات
 8007حكومة  كزيرتاف منتدابتاف تراجع عدد النساء إٔب يبلث: منصب كزيرة ك 

اإلقليم كالبيئة، كزيرة الثقافة، كزيرة التضامن  اربعة كزيرات كزيرة هتيئة
جيات اإلعبلـ ك قضايا اؼبرأة، كزيرة الربيد كتكنولو الوطِب ك األسرة ك 

 االتصاؿ.

 8031حكومة 

http://www.awapp.org/wmview.php?ArtlD=914
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours%20arabe%202003/03.html
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إلطار ككإب منتدب، كيبلث أمينات ٍب تبعها كاليتْب خارج ا 3999ية ألكؿ مرة عاـ كشغلت منصب كال 
 .(3)رئيسة دائرة 33مفتشات عامبلت للوالية، ك 4عامبلت للوالية ك

               : مركز صنع القرار في النساء مشاركة تطور -3
رئيسة  34 إٔب إضافة ( 02 ) قضائي ؾبلس كرئاسة (01) الدكلة ؾبلس رئيس منصب اؼبرأة تقلدت

 السلك ىذا ُب اؼبسؤكلية مناصب حيث من األغلبية سبثلن النساء أصبحت حيث 56 ؾبموع من ؿبكمة

 846 عددىن بلغ فقد عموما القضاة النساء أما .صبهورية ككيل منصب ُب كاحدة امرأة كىناؾ،60% بنسبة

 فقد التحقيق قاضيات أما (% 30.75 ) تقريبا الثلث نسبة يعادؿ ما كىو قاضيا 88753ؾبموع من امرأة

 33.9%الثلث يعادؿ ما كىو .ربقيق قاضي 404 من ؾبموع قاضية 137 عددىن بلغ

 ُب الببلد. نقدية سلطة أعلى كىو كالنقد القرض ؾبلس كعضو اعبزائر، ؿبافظ نائب منصب إٔب اؼبرأة ككصلت
موزعْب على أسبلؾ  7143 السلك ىذا ُب للنساء اإلصبإب العدد كصل فقد الوطِب األمن ؾباؿ ُب أما

إٔب ضابط عوف للنظاـ العمومي، ككذلك ىو اغباؿ  األمن، سلك ُب رتبة أعلى كىوعميد أكؿ للشرطة ـبتلفة من 
 ُب ؾباؿ اغبماية اؼبدنية.

، كالٍب تؤكد ضركرة التحرؾ حياؿ كضعية يات،خاصة مستول اؽبئيات اؼبنتخبةىذه اإلحصائكمن خبلؿ  
ف نسبة اؼبشاركة للمرأة ُب دكؿ مشاؿ أكركبا تصل إٔب اؼبشاركة السياسية الضعيفة للمرأة اعبزائرية، مع العلم أ

 .(8) %30، كتعد الدكؿ العربية ُب اؼبرتبة األدٗب مع كجود متوسط للمنطقة بقدر بػ 40%
عَباؼ هبا ُب نتباه أكثر ما تثّب قضية اإلنتخاب تعترب مسألة ال تثّب اإلقضية السماح للمرأة بعملية اإل دبا أفك 

كحٌب يتدارؾ كضع ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة كتوسيع مشاركتها ُب ، (1)نتخبة اؼبختلفة اجملالس الشعبية اؼب
مكرر الٍب تنص على أف الدكلة تعمل على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة  13كتطبيقا للمادة ، اجملالس اؼبنتخبة

 3489ذم القعدة عاـ  37ُب مؤرخ  08-39بتوسيع حظوظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة دبوجب القانوف رقم 
اعتماد نظاـ اغبصة النسائية  ةاؼبتضمن تعديل الدستور، األمر الذم دفع  بالدكل 8008نوفمرب سنة  35اؼبوافق 

بللو نظاـ اؼبشرع اعبزائرم من خ الذم تبُب 01-38صدر القانوف العضوم كعلى ذلك   ) الكوتا (  مؤخرا،
 ـ ُب اعبزائر من خبلؿ نسبة تواجد اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة؟.إعماؿ ىذا النظاالكوتا، فما ىي نتائج 

 
 

                                                 

 الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلفة باألسرة كقضايا اؼبرأة، اؼبرجع السابق.( 1)

 .278عصاـ بن الشيخ، اؼبرجع السابق، ص( 2)

جامعة الشيخ العريب  نسانية ،فضة عباسي بصلي،" الصورة النمطية للمرأة ُب كسائل اإلعبلـ كظهور الصحافة النسوية ُب ضوء تطور اغبركات" ؾبلة العلـو اإلجتماعية كاإل (3)
 .151، ص 2008سنة  03التبسي، العدد 
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 الفرع الثاني:
 المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بعد تطبيق نظام الكوتا                

 إٔب ركات ُب الربؼباف اعبزائرم نتخابات التشريعية األخّبة ُب اعبزائر، ارتفاع نسبة النساء اؼبشالقد أفرزت اإل    
    مقعدا،  468إمرأة من أصل   346، لّبتفع بذلك عدد النساء ُب الربؼباف اعبزائرم إٔب % 13.60

،كدبا  8008كيرجع التقدـ السريع الذم حققتو اعبزائر ُب السنوات اػبمس األخّبة إٔب التعديل الدستورم لسنة 
ْب ُب اغبقوؽ كالواجبات فقد أقر من خبلؿ أف الدستور يهدؼ إٔب ترسيخ دكلة القانوف كاؼبساكاة بْب كل اؼبواطن

الذم طبق  01ػ38كلقد ظبح القانوف العضوم ،(3) مكرر توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة 13اؼبادة 
بتوسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخػبة، فبا أدل إٔب  8038مام 30نتخابات التشريعية أكؿ مرة ُب اإل
 معتربة ُب نسػبة سبثيلها ُب ىػذه اجملالس، كىذا ما تعكسو اؼبعطيات اآلتية:تسجػيل زيادة 

 نساء، 30ؾبلس األمة  -

 ٪،13.60نائبا دبعدؿ  346اجمللس الشعيب الوطِب  -
 .(8)3103ماي  01نتخابات انسبة تواجد المرأة للمجلس الشعبي الوطني بعد ( يمثل 01جدول رقم ) 

 8037  8038 المنتخبة المجالس
 %النسبة عدد مقاعد النساء دد األعضاءع 

 13860 346 468 المجلس الشعبي الوطني
 6894 30 344 مجلس األمة

 أنظر اؼبوقع االلكَبك٘ب لوزارة الداخلية كاعبماعات احمللية:   المصــدر: 
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html, 

101&s=23, 27/08/2013 : تاريخ تصفح اؼبوقع . 
 .%89.54منتخبة دبعدؿ  598اجملالس الشعبية الوالئية  -
 .%36.49منتخبة دبعدؿ  4305اجملالس الشعبية البلدية  -

 

                                                 

ٕب حوؿ"اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة"بالتعاكف مع كزارة ك ؿ فعاليات اؼبؤسبر الدبليس اجمللس الشعيب الوطِب ؿبمد العريب كلد خليفة ،خئمن كلمة ر  (1)
أنظر اؼبوقع 2013ديسمرب  11-10اؼبتحدة إقامة اؼبيثاؽ،  الشؤكف اػبارجية كبدعم من منظمة األمم

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=8480  12/01/2014تاريخ التصفح 

 كاعبماعات احمللية ك الوازرة اؼبنتدبة لؤلسرة كقضايا اؼبرأة ك كذلك اؼبوقع من اعداد الطالبة من خبلؿ  االعتماد على معطيات، كزارة اػبارجية   (2)
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4326 .20/02/2014تاريخ التصفح    

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=8480
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=8480
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4326
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لس الشعبية الوالئية بعد  االمجنسبة تواجد المرأة في  للمجالس الشعبية البلدية و ( يمثل  00جدول رقم )
 .(0)3103نوفمبر  35نتائج أنتخابات 

النسبة         8034        8038              المنتخبة المجالس
 المنتخبات المترشحات %

 36.49 4305   24891 المجالس الشعبية البلدية
 89.54 598          8004    المجالس الشعبية الوالئية

من اعداد الطالبة من خبلؿ  االعتماد على معطيات، كزارة اػبارجية كاعبماعات احمللية، كمداخلة  :المصــدر
قية اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية" الندكة الدكلية الرامية لَب اعثما٘ب سليمة، السياسات كالتدابّب اؼبتخذة 
 .8031ديسمرب  33-30الس اؼبنتخبة، اعبزائر، حوؿ اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجمل

قد رفعت من سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس احمللية كخّب مثاؿ على ارتفاع نسبة تواجد اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة احمللية، ف 
عضوا بالنسبة  819امرأة على  99إٔب ما ؾبموعو  8038إٔب  8007لوالية جباية من امرأتْب خبلؿ فَبة من 

 .(8)اؼباضي 8038نوفمرب  89منذ %33.79الس )بلدية أك اجمللس الوالئي( أم بنسبة لكل اجمل
سنة،  10ألف مَبشح تقل أعمارىم عن  385من ؾبموع اؼبَبشحْب كالبالغ عددىم  %88كسبثل نسبة 

 .ألف 64بػ 8007كارتفع عدد اؼبَبشحْب بالنسبة النتخابات 
 صالحات .ى السلطة التنفيذية بعد تطبيق اإلى مستو في مراكز صنع القرار عل المرأة تمثيلنسبة 

ئب كزارية من خبلؿ تقلد سبعة حقاتمثيل النسوم على مستول السلطة التنفيذية ربسن مبلحوظ لقد عرؼ ال
 . %80صبحت تشكل اؼبرأة على مستول السلطة النفيذية نسبة للنساء حيث أ

لد اؼبناصب النوعية قد عرفتو كذلك السلطة القضائية، كلؤلشارة فإف ىذا التحسن ُب نسبة تواجد اؼبرأة ُب تق
 .8034حيث يبلحظ ىذه التطور خاصة ُب حركة االصبلح ك الَبقية الذم عرفتو السلطة القضائية سنة 

 
  
 

 

                                                 

يات، كزارة اػبارجية كاعبماعات احمللية، كمداخلة اعثما٘ب سليمة، السياسات كالتدابّب اؼبتخذة الرامية لَباقية اؼبرأة ُب اجملالس من اعداد الطالبة من خبلؿ  االعتماد على معط (1)
 .2013ديسمرب  11-10اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية" الندكة الدكلية حوؿ اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبزائر، 

" ، مداخلة ألقيت ُب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ "التعديبلت الدستورية ُب الدكؿ –كصفات عبلجية الزمات سياسية  –عبد الكرٙب ـبتارم ، " التعديبلت الدستورية اعبزائرية  (2)
 .2012ديسمرب  17ك  16الشلف يومي  جامعة حسيبة بن بوعلي ، 0" ، –حالة اعبزائر  –العربية على ضوء اؼبتغّبات  الدكلية الراىنة 
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في مراكز صنع القرار على مستوى السلطة التنفيذية بعد تطبيق  المرأة تمثيلنسبة ( يمثل 03جدول رقم ) 
 االصالحات

 3102ماي  15في حكومة  نسبة التمثيل النسوي                                               
 عدد الدوائر الوزارية الحقائب الوزارية النسائية

تدبة: كزيرة الَببية الوطنية، كزيرة ستة كزيرات ك كزيرة من
هتيئة االقليم كالبيئة، كزيرة الثقافة، كزيرة التضامن الوطِب 

كزيرة السياحة كالصناعات ا اؼبرأة، كاإلسرة كقضاي
التقليدية، كزيرة منتدبة لدل كزيرة السياحة كالصناعات 

 التقليدية، مكلفة بالصناعة التقلدية.

 
 

 دائرة كزارية 15

 :د على موقع رئاسة اعبمهوريةامالعتمن أعداد الطالبة با المصــدر:
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours arabe 2003/03.html 
/D1090303HTM, اغبدث   .2013-07-16 :تاريخ تصفح اؼبوقع ,

أشادت العديد من اؼبنظمات الدكلية بالنتائج الباىرة الٍب ربصلت عليها  فقد ،نتائج كالنسبكبتحقيق ىذه ال
قبزت برنامج بيكْب اػباص بأىداؼ األلفية قبل األكاف، كمن بْب تلك أكبذلك تكوف اعبزائر قد  زائرية،اؼبرأة اعب

اؼبقاعد ُب اجملالس الوطنية على مستول العآب،  من %10األىداؼ الوصوؿ إٔب نسبة حصوؿ اؼبرأة على نسبة 
ىو زات  اعَباؼ هبذه اإلقباكلقد ًب انتخاهبا عضو ُب ؾبلس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمم اؼبتحدة، كلعٌل خّب

جائزة "نساء ُب الربؼبانات" كالذم منحو اؼبنتدل العاؼبي للنساء ُب الربؼبانات مؤخرا بربككسل للجزائر كذلك نظّب 
 .(3)ؾبهودات اعبزائر ُب ترقية دكر اؼبرأة كسبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبة

حيث  متقدمة ُب التصنيف العاؼبي لتمثيل اؼبرأة ُب الربؼباف،مرتبة للنتائج احملققة،  ان نادتسإ اعبزائر  تحتلكلقد ا 
كفق التصنيف  86 ػة أصبحت اعبزائر ربتل اؼبرتبة ال، أف هبذه النتيجة اؼبسجلرباد الربؼبا٘ب الدكٕبر اإللتقريذكر ا

ف، بعد أف كانت اػباص دبشاركة اؼبرأة ُب الربؼبا ،(8) 8038م ما 13العاؼبي لبلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب الصادر ُب 
رباد الربؼبا٘ب الدكٕب الصادر ُب ذلك حسب تقرير اإلك   8007لسنة  يةنتخابات الربؼبانإلُب ا 336ربتل اؼبرتبة 

 قبل، كأصبحت بذلك اعبزائر تتصدر تصنيف الدكؿ العربية ُب سبثيل النساء ُب الربؼباف ،(1) 8033نوفمرب  10

                                                 

اجملالس اؼبنتخبة، اؼبرجع السابق، ٕب حوؿ"اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب ك ؿ فعاليات اؼبؤسبر الدبليس اجمللس الشعيب الوطِب ؿبمد العريب كلد خليفة ،خئمن كلمة ر ( 1)
  .2013مواقع االمم اؼبتحدة أنتخاب اعبزائر عضول ُب ؾبلس حقوؽ االنساف  أنظر أيضا:

 اؼبصدر اؼبوقع:  2012 مما 31الصادر ُب لبلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب العاؼبي  لتصنيفا (2)
      http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2943 تاريخ التصفح    2014/01/12   

    . (02) أنظر اؼبلحق رقم (3)

 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discours%20arabe%202003/03.html
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2943
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2943
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كالسوداف ُب % 85.8بنسبة  40، ٍب العراؽ ُب اؼبرتبة % 86.7عاؼبيا بنسبة  16تونس الٍب ربتل اؼبرتبة 
 .(3)% 88.3بنسبة  56، ٍب موريتانيا ُب اؼبرتبة % 84.6بنسبة  41اؼبرتبة 

كما ظبح التصنيف اعبديد باحتبلؿ اعبزائر مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدكؿ الغربية، مثل فرنسا الٍب ربتل   
من إصبإب نواب الربؼباف الفرنسي % 38.9نساء ُب الربؼباف الفرنسي، أم بنسبة  309ُب العآب بػ 70اؼبرتبة 

، كتتصدر التصنيف %88.5عاؼبيا بػ 18نائب، ككذلك سويسرا الٍب جاءت ُب اؼبرتبة الػ  577البالغ عددىم 
كبعدىا % 45.8 من النساء ُب برؼباهنا الوطِب، ٍب كوبا ُب اؼبرتبة الثالثة بػ% 56.1العاؼبي دكلة ركاندا بػ 

، كجاء ُب تقرير االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب، أف النتائج %48.5، كفنلندا ُب اؼبرتبة السادسة بػ % 44.7السويد بػ
، مكنت نسبة سبثيل اؼبرأة 8038الٍب ًب إحرازىا من قبل مَبشحات األحزاب السياسية اعبزائرية ُب تشريعيات 

ب سبثيل النساء ُب برؼبانات الدكؿ األعضاء الدائمْب اػبمس ُب ؾبلس اعبزائرية ُب الربؼباف من التفوؽ على نس
 38.9ُب الواليات اؼبتحدة، ُب حْب تبلغ % 36.8ُب ركسيا كنسبة  % 31.6األمن، كتبلغ ىذه النسبة 

  .(8)ُب بريطانيا% 88.1ُب الصْب ك% 83.1ُب فرنسا، لتصل إٔب %
تخبة كانت نتيجة تضاعف نعلى مستوم التمثيل ُب اؽبيئات اؼب أف ىذه النتائج الٍب حققتها اؼبرأة اعبزائرية

، حيث أكٔب أنبية بالغة 3999إٔب سدة اغبكم ُب سنة اعبمهورية رئيس لة بقضايا اؼبرأة منذ كصوؿ اىتماـ الدك 
ة إحياء ؼبوضوع ترقية اؼبرأة ُب كل اجملاالت، إيبانا منو بنبل القضية كعدالتها، كقد أعرب عن ذلك ُب خطابو دبناسب

بقولو: "...إف قضية حقوؽ اؼبرأة ليست قضية بٌر كإحساف كإمبا ىي  8009مارس  8اليـو العاؼبي للمرأة بتاريخ 
عَبافا بالتضحية كالكفاءة كبكل القيم الٍب جسدهتا اؼبرأة إمعَبؼ هبا ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب، ك  قضية حقوؽ مشركعة،

 أكٔب الرئيس ، 2010 عاـ من مارس الثامن يـو للمرأة العاؼبي لعيدبا حتفاؿاإل كدبناسبة"، (1)...ُب كل اؼبيادين
 اعبمهورية رئيس شارؾ السياسي، من العمل كسبكينها السياسي اعبزائرية اؼبرأة بوضع خاصا ىتماماا اعبمهورية

، هبذا احتفاؽبن النساء  اعبزائرية اؼبرأة ربرر ميداف ُب الدكلة جبهود اؼبناسبة، هبذه خطابو التقليدم ُب وهكنٌ  اليـو

 اؼبنتخبة ُب اؽبيئات سبثيلها نسبة رفع على كأّبٌ  ضدىا، اؼبغلوطة كاؼبمارسات اػباطئة القيود كاؼبعتقدات كل من

 ُب كالشركع خاصة، األمة ؾبلس ُب اجملالس اؼبنتخبة ُب النسائي التمثيل نسبة رفع رقرٌ  وبأنٌ  دأكٌ  فقد خصوصا،
 اإلنتخابية، اؽبيئات ُب للمرأة السياسية اؼبشاركة توسيع إٔب اؽبادفة ، 1996دستور  مكرر من 17اؼبادة  تطبيق

 منذ كنساء، رجاال اعبزائر، أبناء كل بْب الفرص ُب اؼبتعلقة باؼبساكاة الدكلة عبهود التنكر يبكن ال بأنو أكد كما

مصلحة  رئيسة دكتورة،ال األستاذة ،"الزىراء فاطمة عرجوف" السيدة ترقية كماالوطنية،  السيادة اسَبجاع

                                                 

 . (03أنظر اؼبلحق رقم )( 1)
 (.04أنظر اؼبلحق رقم )، www.ipu.org/wmn-f ي:ع االربػاد الربؼبػا٘ب الدكلػػػػأنظر موقػ (2)

 ، أنظر اؼبوقع:2009مارس  08كلمة رئيس اعبمهورية دبناسبة اليـو العاؼبي للمرأة ( 3)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti, 2002-07-22 : تاريخ تصفح اؼبوقع. 

 

http://www.ipu.org/wmn-f
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 مهاـ إسناد بأنبية كاعية إلرادة سياسية صادؽ تعبّب جنراؿ)لواء( إال رتبة إٔب النعجة، بعْب العسكرم باؼبستشفى

 للمؤسسة اؽبرمي التدرج ُب نوعها من األكٔب الَبقية تعد ىذه كاؼبهارة، كالكفاءة اػبربة تتوفر حْب للنساء القيادة

 األمن مستول على لواء رتبة دبثابة فرعي أمن ؿبافظ رتبة إٔب امرأتْب ًب ترقية ؽالسيا نفس كُب العسكرية،

 منطقة ُب األكثر ؿبافظة يعد بلد ُب النسائي للنضاؿ حقيقيا تقدما تعد النساء لصاّب األخّبة الوطن، فالَبقيات

 العريب. اؼبغرب
، قائبل: 8031مارس  8للمرأة بتاريخ  دبناسبة إحياء اليـو العاؼبي رئيس اعبمهورية د مرة أخرلأكى  لقدك 

"...إهنا بذلك تستحق كل تقديرنا كتزيدنا قناعة بأف ؿباربة كافة أشكاؿ التمييز الٍب تطاؿ اؼبرأة ال بد أف تتواصل 
، سعيا إٔب إعطاء حقوؽ اؼبرأة مدلوؽبا كمغزاىا من خبلؿ إقباز برامج تدمج البعد اإلنسا٘ب من حيث ىو  بكل حـز

 .(3)"...وخاة من تنميتنا الشاملةالغاية اؼبت
 ةبقى ؿبدكدتالقرار فإف فعالية ىذا التمثيل  اؼبكاسب احملققة على صعيد سبثيل اؼبرأة ُب مراكز صنع هكرغم ىذ

بالدكر الذم تقـو بو اؼبرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء كانت اؼبؤسسة تنفيذية أك تشريعية، فرئاسة ؾبالس 
ساسية ُب زبصيص اؼبوارد كُب ربديد السياسات اػبارجية كضباية األمن الداخلي كاػبارجي كلها الوزراء كالوزارات األ

ك نسبة تواجدىا على رأس اعبهاز التنفيذم  ُب يد الرجاؿ، ككذلك األمر بالنسبة للمجالس النيابية كعباهنا،
الرفع اهنا منصب الوالية خاصة بعد كفقد حيث يبلحظ ضعف نسبة تواجد اؼبرأة ُب ىذه اللجاف الربؼبانية، للوالية،

 .من نسبة تواجد اؼبرأة على مستول السلطة التنفيذية
كاؼبؤسسات اػبارجية  تركيز اؼبنظمات الدكلية على سبكْب اؼبرأة كربط بعض الدكؿ فٌ أىذا ناتج على كل   

الشرط باللجوء للتمثيل لتفاؼ على ىذا لئل  العديد من الدكؿبمساعداهتا بتحسْب كضع النساء ُب اؼبنطقة يدفع 
، من (8)اؼبواطنْب بشكل عاـ كالنساء بشكل خاص من اؼبشاركة ُب الشأف العاـ للنساء ُب ظل هتميف الصورم

ستاذ عبد اءة كاؼبستول العلمي حيث أشار األجهة، ك من جهة يانية ضعف مستول اؼبنتخبات، من جانب الكف
، كشفت 8038نوفمرب  89، كاحمللية ليـو 8038مام  30يـو نتخابات التشريعية لأف اإلالكرٙب ـبتارم أب "

فبا فتح اجملاؿ ...عن ؽبث األحزاب كراء آية "أنثى" " تسد " هبا قوائمها دكف أدٗب اعتبار للمستول التعليمي
 منال تعرب عن سبثيل فعلي الناحية العددية  من ، كبذلك فإف النتائج احملققةات...للحديث عن قوائم مليئة باألميٌ 

 . (3)"ناحية النوع

                                                 

 ، أنظر اؼبوقع:2013مارس  08كلمة رئيس اعبمهورية دبناسبة اليـو العاؼبي للمرأة ( 1)
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti, 07-22 : تاريخ تصفح اؼبوقع-

2002. 
 .91يوسف بن يزة، اؼبرجع السابق،ص (8)

" ، مداخلة ألقيت ُب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ "التعديبلت الدستورية ُب الدكؿ –كصفات عبلجية الزمات سياسية  –عبد الكرٙب ـبتارم ، " التعديبلت الدستورية اعبزائرية  (3)
 .8038ديسمرب  37ك  36"  جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف يومي  – حالة اعبزائر –العربية على ضوء اؼبتغّبات  الدكلية الراىنة 
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ساء اعبزائريات ال يعشن ُب ظركؼ أف الن 8038كشفت دراسة أجراىا اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي ُب كما  
ربتل اعبزائر اؼبراتب األخّبة ؼبالية اؽبائلة، قتصادية حسنة. كيبْب التقرير أف ىذا البلد، رغم إمكانياتو اإجتماعية ك إ

قتصادم اؼبنتدل اإلمن حيث كضع حقوؽ اؼبرأة حسب دراسة أجراىا   -دكلة 315من أصل  380اؼبرتبة  -
قتصادم ، إال أف كضع اؼبرأة السياسي كاإلكرغم اإلمكانيات اؼبالية اؽبائلة الٍب يبلكها البلد، 8038ُب  العاؼبي

جامعة كاليفورنيا  –كتسعى ىذه الدراسة، الٍب قامت هبا جامعتاف أمريكيتاف ، جتماعي ُب تدىور مستمركاإل
قتصادم العاؼبي إٔب رصد الفوارؽ اؼبوجودة بْب الرجاؿ كالنساء ُب العآب بالتعاكف مع اؼبنتدل اإل -ىارفاردكجامعة 

 .ألمل ُب اغبياةمن حيث توفّب فرص العمل كالصحة كالتعليم، باإلضافة إٔب ا

من حيث توفّب فرص  313ُب اؼبرتبة ...  اعبزائر –فهي تصنف  ،رديئة للغاية أف حصيلة اعبزائر ُب ىذا اجملاؿ
ُب ما يتعلق باإلمكانيات الٍب توفرىا اغبكومة ُب ؾباؿ الدراسة كتربية البنات كاؼبرتبة  301العمل للنساء كاؼبرتبة 

، ُب ما ىبص مشاركة اؼبرأة اعبزائرية ُب اغبياة السياسية للببلد 57كاؼبرتبة  ُب ما يتعلق باػبدمات الصحية 308
الشيء الوحيد كاإلهبايب الذم أشارت إليو الدراسة، ىو ارتفاع عدد النساء اللواٌب ًب انتخاهبن    كن باؼبقابلل

 امرأة. 346إٔب  13من  8038كنائبات ُب الربؼباف اعبزائرم ُب 
كضع النساء ُب اعبزائر يبعث على القلق كيتدىور سنة بعد أخرل. فبعدما كاف ىذا  كأفادت نفس الدراسة أف

ٍب إٔب  333إٔب اؼبرتبة   8008ُب ؾباؿ حقوؽ النساء، تراجع ُب  8006ُب عاـ  97البلد وبتل اؼبرتبة 
 .(3)بياكىو ليس بعيدا عن اؼبراتب الٍب ربتلها دكؿ فقّبة، مثل مإب كبنْب كإييو  8038ُب  337اؼبرتبة 

منظمة العفو الدكلية ُب تقريرىا السنوم اف التقدـ الوحيد الذم احرزتو اعبزائر ُب ؾباؿ حقوؽ  تكما اكد
 االنساف ىو سبكْب اؼبرأة من اغبصوؿ على مقاعد اكثر ُب الربؼباف، لكنها رأت اف النساء ما زلن يعانْب التمييز ُب

ة على يلث أبالنسبة للجزائر ىو حصوؿ اؼبر الوحيد هبايب إلتقدـ الأف االتقرير كما جاء ُب  ت،االاجمل العديد من
ارتفع عدد النساء ُب ؾبلس النواب بعد انتخابات العاشر من ، حيث مقاعد اجمللس الشعيب الوطِب )ؾبلس النواب(

 ،468صبإب للنواب البالغ باؼبئة من العدد اإل 13، ما يبثل ةأمر ا346امراة أب  13من  8038ايار/مايو 
 .(8)لكن رغم ذلك ما زالت تعا٘ب التمييز ،بفضل قانوف جديد يفرض حصة للمرأة

تظل التعديبلت كالقوانْب العضوية اؼبستحدية ؾبردة من ؿبتواىا طاؼبا أهنا تعرب عن أدكات قانونية كعن كبذلك 
جتماعي أك التنشئة ا ىو متعلق باعبانب اإلوجود عراقيل تعيق مسار اؼبرأة السياسي منها مىذا ل خطاب سياسي،

لكن ، للمرأة قتصادم كاؼبادمكمنها ما يرتبط باعبانب اإلللمجتمع ؿبافظ،  األسرية كمنها ما يتعلق باعبانب الثقاُب

                                                 

 ، أنظر اؼبوقع:8038 اعبزائر لسنة ُب حوؿ كضع النساء  دراسة اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي (3)
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_ar&nu

m=10&proxystylesheet=UN_Website_ar&oe=utf8&q= االقتصادم+اؼبنتدل &Submit, تاريخ التصفح  , 15-05-2013. 

 ، أنظر اؼبوقع:8038حوؿ اعبزائر لسنة ُب ؾباؿ حقوؽ االنساف نظمة العفو الدكلية السنوم ؼبتقرير ال( 8)
http://www.amnesty.org/ar/ai_search?keywords=D8%B1&op=B&form_id=search_theme_form&for

m_token=389357842d9647, تاريخ التصفح  , 15-05-2013. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_ar&num=10&proxystylesheet=UN_Website_ar&oe=utf8&q=المنتدى+الاقتصادي&Submit
http://search.un.org/search?ie=utf8&site=un_org&output=xml_no_dtd&client=UN_Website_ar&num=10&proxystylesheet=UN_Website_ar&oe=utf8&q=المنتدى+الاقتصادي&Submit
http://www.amnesty.org/ar/ai_search?keywords=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&op=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&form_id=search_theme_form&form_token=389357842d9647ce4da31824110e1eb0
http://www.amnesty.org/ar/ai_search?keywords=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1&op=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&form_id=search_theme_form&form_token=389357842d9647ce4da31824110e1eb0
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ها على الصعيد ضعنعكاسا لو إ، أك يبثل ات كاؼبناصب الرفيعةال يعكس تد٘ب مستول سبثيل اؼبرأة ُب الربؼبانىذا 
ضعف نسبة النساء ُب ىذه اؼبواقع عزكؼ أعداد كبّبة من النساء عن االنغماس جتماعي، ألف من بْب أسباب اإل

يئات القيادية على مستول ُب العمل اغبزيب كالسياسي، الذم يعترب اؼبدخل ُب غالبية اغباالت للتمثيل ُب اؽب
 .الدكلة

ؾبموعة من العوامل جتماعية كالسياسية يستلـز تضافر حصوؿ اؼبرأة على كافة حقوقها اإل غِب عن القوؿ أف
 كتضافر جهود قتصادم كالوصوؿ إٔب مستول متقدـ معْب من التنمية ُب ـبتلف اؼبيادين،ر الوضع اإلمن قبيل تطوى 

جتماعية حدكث تغيّب ُب البُب كاؽبياكل اإلاجملتمع اؼبد٘ب كاعبمعيات مع اؼبؤسسات الدستورية كالعمومية، ك 
تباع آليات حقيقة با ذلك ك ، جتماعية الٍب ربكم نظرة اجملتمع للمرأةىيم اإلكتغيّب ُب الثقافات كاؼبفاقتصادية، كاإل

 .ة بْب الرجل كاؼبرأةهتدؼ إٔب التعجيل بإقامة مساكاة كاقعيٌ 
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 خالصة الفصل الثاني:

ائرم  اجملتمع اعبز  يقراطيةمن الببلد العربية، إال أف درغم أف التجربة الديبقراطية ُب اعبزائر رائدة مقارنة بغّبىا 
بلحظ كاقعيا )سياسيا كاجتماعيا( أف ىناؾ مسعى حقيقي إٔب التحديث إذ يكانت كال تزاؿ توصف بالصعبة، 

كعليو يعترب تكريس اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ُب  ،ااجتماعيا كيقافيك  ياساكسي االسياسي كالذم يطرح  اقتصادي
 .ئريةتأكيده الدساتّب اعبزا اؼبشاركة السياسية أمر تعاقبت ُب

كلويات الٍب كفلتها الدساتّب من خبلؿ اؼبساكاة بْب اعبنسْب قيق اؼبساكاة ُب اعبزائر إحدل األكتشكل مسألة رب
ىتماـ باغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اعبزائر أك سبييز من أم نوع كاف، فبدأ اإلُب اغبقوؽ كالواجبات دكف تفرقة 

دساتّب اعبزائرية على ضباية فبارسة اغبقوؽ السياسية، ككفلت كؿ كييقة دستورية، حيث عملت كل الأاعتبارا من 
 صبيعها اؼبساكاة للمواطنْب ُب فبارسة صبيع حقوقهم. 

( حقوؽ اؼبرأة ُب شٌب 3989، 3976، 3961الدساتّب اعبزائرية السابقة أم دستور ) كما كرست
ة التعبّب، ة حرية إنشاء اعبمعيات كحريت على إعطاء اؼبرأأف ىذه الدساتّب اؼبتعاقبة نصٌ  يبلحظاجملاالت، حيث 

الوضع العاـ للببلد الذم يتميز طبيعة نظاـ اغبكم آنذاؾ ، ك  تَبجم، غّب أنو ألسباب قد ككذا اغبق ُب التعليم
ؿبتول النصوص  أف دكر اؼبرأة ُب اغبياة السياسية قد تراجع لعدـ توافقيبلحظ ك  ،الفعلية للمرأةبضعف اؼبشاركة 
 .ُب الواقع مع ما ىو موجود

 اعبمعيات ذات الطابع ات اغبق ُب إنشاء ىو إعطاء اؼبواطنْب كاؼبواطن 3989اؼبستحدث ُب دستور أما 
، كلفتح اجملاؿ أماـ القول السياسية ُب اجملتمع للتعبّب 76ك 61، األمر الذم ٓب يكن متاحا ُب دستور السياسي

قوؽ ضماف اؼبساكاة بْب اؼبواطنْب كاؼبواطنات ُب اغب ، على 3996دستور  حيث أكد اغبر كاؼبشاركة ُب اغبكم 
 .د اؼبهاـ كالوظائف ُب الدكلةتقلٌ  ُب ؼبساكاةاكالواجبات ك 

 13من خبلؿ اؼبادة ية ياسٌ ؼبمارسة حقوقها السٌ اجملاؿ للمرأة تح كتأكد موقف اؼبشرع اعبزائرم صراحة من ف
ول ىذه اؼبادة صدر القانوف العضوم كمن أجل تطبيق فح، 8008لسنة مكرر من التعديل الدستورم 

ضافة إٔب صدكر قوانْب أخرل ذات ، باإلاحملدد لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة 01_38
 04_38لقانوف العضوم نتخابات، كااؼبتعلق باإل 03_38لقانوف العضوم الصلة لتكرس ىذا اغبق منها ا

حيث يعترب القانوف العضوم   ،07_38، كقانوف الوالية 30_33البلدية  كقانوف ،حزاب السياسيةاؼبتعلق باأل
 وموجٌ  كىو اؼبنتخبة، اؽبيئات ُب، اعبزائريات النساء لصاّب اعبزائر نظاـ اغبصص لوالذم تبنت من خبل 38-01

ؿ اغبقوؽ السياسية، اؼبنتخبة، كربقيق اؼبساكاة الفعلية ُب ؾبا السُب اجملية للمرأة اسٌ اؼبشاركة السيٌ  لتوسيع  أساسا
 لػ نتخابات التشريعيةغاية صدكره، ككذلك تطبيقو ُب اإل على كل مراحلو التشريعية، أب ررك اؼبب كلقد سبت دراستو

ىذا القانوف من اعبانب  تقييمخّب ًب ، كُب األ8038نوفمرب  89 لػ نتخابات احملليةكاإل 8038مام  30
ليها، ىو إلذكر، ككانت النتيجة اؼبتوصل نتخابات السابقة اؿ اإلكاعبانب التطبيقي لو من خبل الشكلي للنصوص
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 يبكن تطبيقها لعدـ فبل 06، أما اؼبادة 01، مثل اؼبادة اأف صياغة بعض مواده جاءت مبهمة مع صعوبة تطبيقه
على  8033لسنة ، كال قانوف البلدية  8038لسنة كال قانوف الوالية  8038لسنة نتخابات نص قانوف اإل

حظوظ اؼبرأة سبثيل م لكيفيات توسيع ظضوم اؼبنعستخبلؼ الٍب نصت عليها، كلقد تعرض القانوف الت اإلحاال
 .وُب اجملالس اؼبنتخبة للكثّب من النقد خاصة ُب مرحلة تطبيق

نتخابات، فقد عمبل على كالقانوف العضوم اؼبتعلق باإل أما القانوف العضوم اؼبتعلق باألحزاب السياسية، 
دكف سبييز،  واطنْبنتخابات بْب كل اؼبقانوف اإلساكل  حزاب، كىياكل األ ع اؼبشاركة السياسية ضمنضماف توسي
كلقد  ، 03-38نتخابات كىذا ما يضمنو القانوف العضوم لئل، كالَبشح نتخابُب اإل اؼبرأة حقها حيث سبارس

رأة اؼب أف على الناخبات تدؿ أكساط ُب لعاليةا النسبة ىذه،  الغالبية ُب اؽبيئة الناخبة سبثلأصبحت اؼبرأة اعبزائرية 
 الوعي تنتخاب فبلور اإل ُب اؼبشاركة قيعن طر  كلو ،أصبحت أكثر إقباال على النشاط السياسي اعبزائرية

 على  مثاؿ ، كخّب عيةيكالتشر  احمللية نتخاباتلئل اؼبرأة ترشحرتفعت نسبة حيث إ  كتنضج تتم بدأت النسائي

اآلخر  ك الدليلت أحزاب سياسية ُب اعبزائر ىذا الذم ال يوجد ُب أم دكلة عربية أخرل، كجود يبلية رئاسا ذلك
 ىو ترشح أكؿ، ُب اغبياة العامةالسياسي كاؼبشاركة  العمل ُباؼبرأة اعبزائرية  دخوؿ ىو النسائي، الوعي تبلور على

ك  2009 ك 2004 عاـ ،لثبلث مرات للرئاسيات الَبشح إٔب تصل العآب العريب، مستول على امرأة
 .العماؿ حزب رئيسة كىي ،8034

اجملالس اؼبنتخبة من اعبانب  ُب اعبزائرية اؼبرأة مشاركة توسع ؤشراتالتحسن ُب م ىذا من الرغم علىك 
 مشوبا بقيي ةاحملليلمجالس اؼبنتخبة رئاستها ل سبثيلها ك نسبةؾبالس األمة، ك   ُب النسائي ثيلالتم أف إالالعددم، 

، كىذا دبوجب عدة تقارير دكلية، التنمية احمللية  ُب دكرىا كأنبية ُب اجملتمع بعددىا مقارنة ةياحملدكدك  بالضعف
 كملتقيات كطنية.

 التالية: النتيجةمن خبلؿ ماتقدـ نصل إٔب 
شكالية من حيث إطرح أم كال ت  ،كانت دائما معَبؼ هبا  ماغبقوؽ السياسية للمرأة ُب التشريع اعبزائر  إف
الداستّب اؼبتعاقبة، كالقوانْب الٍب تنظم اجملاؿ  كل  نصوصالنص على اؼبساكاة بْب صبيع اؼبواطنْب ُب دبوجب  اؼببدأ

كمن أجل   عدؿ الدكٕب،اؼبمقارنة بُب اجملاؿ السياسي بقيت ؿبدكدة فإف مشاركتها  كرغم ذلك السياسي ُب اعبزائر،
توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس  سَبت دلتزماهتا الدكلية ًبمن اعبزائر با اك كفاء اؼبشاركة ىذه الرفع من مستول 

مكرر من التعديل الدستورم لسنة  13دبوجب اؼبادة  ركتها السياسية داخل اجملتمع، هبدؼ ترقية مشااؼبنتخبة
8008. 

تأسيس مساكاة أك التمييز لصاّب اؼبرأة، ك يؤدم ىذا  البلٌ لت إٔب تكريس اإال أف ىذه اؼبادة  ُب اغبقيقة أدٌ 
ستثنائي كاؼبؤقت كالٍب ينبغي أف تتميز بالطابع اإلتدابّب التمييزية إٔب إضفاء الطابع الدائم كاؼبستمر ؽبا لالدستورم ل

ن اؼبمكن أف تكوف موضوع تشريع اإلنتخابات أك حسب ما نصت عليو نصوص القانوف الدكٕب، حيث كاف م
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نتقادات اؼبوجهة للقانوف اإلىذه رغم ، لكن اءات أقل تعقيدجر تعديل أك إلغاء بإلحزاب أك قانوف عادم قابل لاأل
اؼبتمعن ُب مسار تطبيق ىذا القانوف، يبلحظ ، إال أف أحكامولثغرات القانونية الٍب مست ، كا01_38العضوم 

ت اء كاف ذلك على مستول اجملالس الشعبية الوطنية أك احمللية قد ارتفعأف نسبة حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اعبزائر سو 
هبا  ىكل ىذا يؤكد على اؼبكانة اؽبامة الٍب حظيت كربظ ،مقارنة مع الفَبات السابقة على صدكر ىذا القانوف
 اغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ُب التشريع اعبزائرم.
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 :ةـــخاتم

الدراسة أب  قسمت ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم، اؼبرأة السياسية مكانة موضوع دراسة خبلؿ من
حاطة واع ىذه اغبقوؽ كضماناهتا، مع اإلنمفهـو اغبقوؽ السياسية، كأ ًب توضيح من خبللو قسمْب فصل دكٕب

بالتطور التارىبي للحقوؽ السياسية للمرأة، ك الَبكيز على تطور ىذه اغبقوؽ ُب العصر اغبديث من الناحية الفكرية 
أة هبذه اغبقوؽ، كاإلحاطة بأىم اإلتفاقيات الدكلية ك ع اؼبر ت الٍب ربد من سبتٌ ؽ إٔب ـبتلف اؼبعوقاكالعملية، كالتطرٌ 

قليمية العامة كاػباصة، كاؼبنظمات كاؼبؤسبرات، كدكرىا ُب ضباية حقوؽ اؼبرأة عامة كاغبقوؽ السياسية خاصة مع اإل
 ارات كتوصيات ىذه اؽبيئات الدكلية .ة حبماية حقوؽ اؼبرأة، كاؼبؤسبرات كقر ة اػباصٌ جاف الدكليٌ الَبكيز على دكر اللٌ 

 عبلناتاإل خبلؿ من اغبياة السياسية عاؼبيا، مشاركتها ُب ىبص فيما خاصة باؼبرأة ىتماـاإل كلقد أصبح

 ، كتوصياتليات الدكلية من إعبلنات ك عباف ـبتصة ك قرارات أفبيةاآلكل  أف حيث الدكلية، كاؼبواييق كاؼبعاىدات
، كإف اؼبتتبع لتطور حقوؽ اؼبرأة ضمن نصوص القانوف الدكٕب، الذم تطور من فكرة صة باؼبرأةاؼبؤسبرات الدكلية اػبا

ٔب ضركرة التوصل أب كلية، أب تبِب الفكر الذم يدعو إاغبماية اؼبنصوص عليها ضمن اتفاقيات منظمة العمل الد
ة كالسياسية لتحقيق ذلك، كلو كاف ذلك ربقيق اؼبساكاة الفعلية بْب اعبنسيْب، كتوفّب الضمانات الكافية التشريعي

عن طريق ازباذ إجراءات ك تدابّب إهبابية مؤقتة لصاّب اؼبرأة، ك اؼببلحظ أف ك تّبة ىذا التطور ُب النصوص الدكلية 
قد تسارعت خاصة بعد موافقة اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة على اتفاقية منع كل اشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كعقد 

ْب، الذم خرج دبجموعة من التوصيات تؤكد على ضركرة سبكْب اؼبرأة من حقها ُب اؼبشاركة السياسية، مؤسبر بك
من ىيئاهتا شراؾ اؼبرأة ضدكؿ األطراؼ بضركرة التوصل إٔب إكالوصوؿ ؼبراكز صنع القرار دكف سبييز، بل الزمت ال

 .  اؼبنتخبة بنسبة معينة
ُب اغبياة العامة  ة اؼبرأة مشارك ، كدبا أفخصص للتشريع اعبزائرم الثا٘ب من الدراسة فقد الفصل أما خبصوص 

معرفة الوضع اغبقيقي للمرأة ُب اعبزائر كمواطنة  كجب ك لذا، ضركرة كغاية ُب كقت كاحد تصبحقد أ كالسياسية 
ح، نتخاب كالَبشٌ اإل ها ُبحق من خبلؿالسياسية الفعلية تها مشارككتسليط الضوء على ؽبا حقوؽ ككاجبات، 

 .يةياسٌ السٌ ة العامٌ لد الوظائف كتقٌ 
يبدك بأف التحوؿ الذم عرفتو ك  العربية، افدلكرغم أف التجربة الديبقراطية ُب اعبزائر رائدة مقارنة بغّبىا من الب

ظهار مكانة إقد عمل بشكل الفت على  خّبة،من خبلؿ اإلصبلحات القانونية األ ،اؼبنظومة القانونية ُب اعبزائر
خرل التحوالت الٍب أك بأبصورة صبلحات ىذه اإلتعكس ك  مشاركتها السياسية، زز دكراجملتمع، كعٌ  اؼبرأة ُب

 شهدىا العآب كالٍب تراىن على دكر كمكانة اؼبراة.
ساتّب من خبلؿ اؼبساكاة بْب الدٌ  كل  كلويات الٍب كفلتهاقيق اؼبساكاة ُب اعبزائر إحدل األكتشكل مسألة رب

 ىتماـ باغبقوؽ السياسيةبدأ اإلكعلى ذلك لواجبات دكف تفرقة أك سبييز من أم نوع كاف، اعبنسْب ُب اغبقوؽ كا
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اؼبساكاة بْب اؼبرأة كالرجل ُب مبدأ  تكريس  شارة أب أفكذبدر اإلكؿ كييقة دستورية ، أمن  اعتبارا ،للمرأة ُب اعبزائر
تفاقيات اإلك التزاـ اعبزائر ب كليس كليد انضماـالدساتّب اعبزائرية، كل   اؼبشاركة السياسية أمر تعاقبت ُب تأكيده

 ،ئهاأينا قبل  الثورة ك السياسي مارست النشاطفاؼبرأة اعبزائرية فقط،  ة اؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية للمرأةالدكليٌ 
 .كبعدىا

 حيث كانة ىامة ضمن ىذا التحوؿ خاصة على اؼبستول القانو٘ب،دبالسياسية للمرأة  حظيت اؼبشاركة ك لقد
عكس يما  ك ىذا ، صنع القراردائرة  ُبز دكرىا يعز تمكانة اؼبرأة ُب اجملتمع، ك  إظهاربشكل الفت على عمل 
 ة.أالتحوالت الٍب شهدىا العآب كالٍب تراىن على دكر كمكانة اؼبر  بأخرلك أبصورة 

ة اؼبنظمة لعملية ُب القوانْب الداخلياعبزائرية، اغبقوؽ السياسية للمرأة  ما ىبص النص على ضمافأما في
قتصادية  باغبقوؽ السياسية كاؼبدنية كاإلالعهدين الدكليْب اؼبتعلقْبعلى صادقة اعبزائر ، كماؼبشاركة السياسية

كاتفاقية ، ضد اؼبرأةأشكاؿ التمييز  صبيع تفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالعمل على إزالةعلى اإلك جتماعية كالثقافية، كاإل
،  حيث اغبق ضمن تشريعاهتا الداخلية ؿ ىذاأب ضركرة أف تكفل الدك دعت الٍب ك رأة، اغبقوؽ السياسية للم

وجب التعديل دب اجملالس اؼبنتخبة داخلكتساب العضوية توسيع حظوظها ُب إغبق اؼبرأة ُب اعبزائر دسَبت  كشفت
غبقيقية ُب ا م كرغبتولتزاـ اؼبؤسس الدستور إك  بتعهداهتا الدكلية خّبةىذه األ لتزاـإكعلى  ،2008الدستورم لسنة 

على ضركرة أف تعمل الدكلة على ترقية  ،مكرر من الدستور 31اؼبادة  كىذا ما أكدتو، اتكريس تلك اؼبساكاة فعلي
قانوف ال أحكاـ ىذه اؼبادة بصدكر كقد طبقت، وظ سبثيلها ُب اجملالس اؼبنتخبةاغبقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظ

اؼبشرع من خبللو  الذم تبُب ،توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةوبدد كيفيات  2012العضوم لسنة 
 ىذه كتعمل، ُب اجملالس اؼبنتخبةكآلية لَبقية اؼبشاركة السياسية للمرأة   ،النسائية) الكوتا( نظاـ اغبصة  زائرماعب

اجملتمع  بتطورات كييقا رتباطاإ طاؼبشاركة، حيث ترتب من كسبكينها عملها كترقية لصاّب اؼبرأة القانونية اإلجراءات
 حقوؽ كترسيخ تأكيد  هبدؼ الدكلية تفاقياتلئل اعبزائر انضماـ على اؼبَبتبة لتزاماتكباإل ناحية، من اعبزائرم

 .أخرل ناحية منالسياسية  اؼبرأة

 اعبزائر، كىي القانوف العضوم ياسي ُبنْب العضوية اؼبنظمة للنشاط السٌ االتعديل الذم مس القو  فإ
ُب اعبزائر من  نتخابات، كالقانوف العضوم لؤلحزاب السياسية، اللذاف عمبل على دعم اؼبشاركة السياسية للمرأةلئل

نتخاب دكف أم اطنْب كاؼبواطنات  ُب الَبشخ كاإلنتخابات على اؼبساكاة الكاملة بْب كل اؼبو خبلؿ نص قانوف اإل
ضمن كل  اف أكثر توسع ُب دعم اغبقوؽ السياسية للمرأةسبييز، أما القانوف العضوم لؤلحزاب السياسية فقد ك

 من بْب شركط قبوؿ النشاط اغبزيب تواجد العنصر النسوم ضمن صفوؼ أعضاء اغبزبرب تعزاب كيحىياكل األ
إنعكس ك لقد ، كشرط تواجد نسبة معينة من النساء ضمن قوائم ترشيحات اغبزب لقبوؿ ىذه القوائم. اؼبؤسسْب
ذلك  حيث أصبحت تشكل أغلبية اؽبيئة الناخبة، كيدؿ ،اؼبشاركة السياسية للمرأةعلى  طِب ىتماـ الو ىذا اإل

 ياسي،السى  النشاط على كإقباال اىتماما كأكثر اجملتمع ُب ابوضعه اكعي أكثر تأصبح قد اعبزائرية اؼبرأة أف على

مشاركتها نسبة  رتفاعمن خبلؿ إ حضتي السياسي للمرأة اعبزائرية الوعي نمونتخاب فاإل ُب اؼبشاركة قيعن طر  كلو
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ا الذم كجود يبلية رئاسات أحزاب سياسية ُب اعبزائر ىذ ذلك على مثاؿ، كخّب عيةيكالتشر  احمللية نتخاباتإلُب ا
 على امرأة ىو ترشح أكؿ، ةالسياسي للمرأة اعبزائري  الوعي تبلور على خرك الدليل اآل، ال يوجد ُب أم دكلة عربية

 ات على التوإب.لثبلث مرٌ  للرئاسيات لعريبالعآب ا مستول
 :ليهاكمن بْب النتائج اؼبتوصل إ

 :للمرأة على المستوى الدولي بالنسبة للمشاركة السياسية-0
قتصادية دبستول تطور اجملتمع ُب بنيتو اإلنتخابية تصويتا كترشيحا مرتبط مشاركة اؼبرأة ُب العملية اإل نسبة فإ 
ُب اغبياة  أف تطور مسار مشاركة اؼبرأة، حيث ألم ؾبتمع ية كالثقافية كاألخبلقيةاسٌ يٌ جتماعية كبنياتو السكاإل

ت حقوؽ جهود اؼبنظمات كاؽبيئات الدكلية، الٍب أقرى كىذا بفضل  النضج كالتطور، من دبراحل عدةر السياسية، م
رستها لكامل مع الرجل كفباغّب أف حصوؿ اؼبرأة على حقها بالتساكم ا ك ضمانات ك آليات غبماية حقوؽ اؼبرأة،

 السياسية عبميع حقوقهمال يعِب بالضركرة ربصيل النساء  ، لكن ىذاصويتالتٌ ُب  تهاكمشارك يةياسٌ غبقوقها السٌ 
ُب اجملتمع، كىذا ينطبق على صبيع البلداف كاجملتمعات  ااؼبنتخبة يوازم نسبته السُب اجمل هم سبثيل عادؿسبثيلك 

كالصعوبات الٍب شكاليات اإل ال ربل كل أف اؼبساكاة القانونية قد كتؤكد ىذه النتيجة اؼبتطورة منها كاؼبتخلفة،
، لذلك دعت العديد من االتفاقيات الدكلية ، أك تلغي التمييز ضدىاُب اؼبطالبة جبميع حقوقها اؼبرأةتلقاىا ت

علية الٍب تضمن للمرأة لضركرة التصدم ؽبذا الوضع من خبلؿ آليات كاجراءات تعمل على الوصوؿ للمساكاة الف
 .، كمن بْب ىذه آليات ما يعرؼ بنظاـ اغبصة ) الكوتا(صبيع حقوقها دبا فيها اغبقوؽ السياسية

 :(الكوتاالحصة )بالنسبة لنظام -3
 ةعاعبؼباصة حبماية حقوؽ اؼبرأة، اػبت عليها نصوص القانوف الدكٕب آلية دكلية، نصٌ  كىوف نظاـ الكوتا النسائية إ

ؽبا و كصئق الٍب ربد من العواهتا ُب التغلب على مساعد ك ،السياسية للمرأةاؼبشاركة تتمثل ُب ضعف  يةظاىرة سلب
بو،  تعلى الصعيد الدكٕب، فهناؾ من الدكؿ من أخذ اؼ بشأهنختبلا من كجودكعلى الرغم  ؼبراكز صنع القرار، 

، من حيث تعارضو مع مبدأ انونيةالكوتا إشكاالت دستورية كقكىناؾ منها من أعرض عنو، حيث يطرح نظاـ 
ختبلؼ بْب مؤيديو ك معارضيو ، كالزاؿ اعبداؿ كالنقاش فؤ الفرص، ك ىو ما كسع من ىوة اإلاؼبساكاة ك مبدأ تكا

لكن ُب نفس الوقت وبسب لنظاـ الكوتا الفضل ُب الدفع باغبقوؽ السياسية للمرأة ُب العديد من بشأنو مفتوح ،
 .ُب اجملالس اؼبنتخبةالدكؿ، كرفع نسب سبثيلها 
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 _ بالنسبة لحظوظ المشاركة السياسية للمرأة على مستوى القوانين الداخلية:1

ألحزاب السياسية في توسيع المشاركة السياسية ا لالنتخابات و بالسنة لدور القانون العضوي _أوال
 للمرأة:

تنعدـ كادت اعبزائر ُب األحزاب غلبأف أ   تقلد من كسبكينها اؼبرأة لبراطإ تشجيع ة ُبضمنها اإلرادة اغبقيقي ًي

كمن أجل معاعبة ىذا   مرشحيها، قوائم ُب األكٔب اؼبراتب ُب جعلها ُب ككذلك األحزاب قيادية ُب مناصب
بنسبة معينة  السياسي اغبزب، 04-12حزابؤللف العضوم قانو ال، ك 03-12القانوف العضوم  ، ألـزالوضع

، كيعود   من تلقاء نفسها بذلك حزاب السياسية قد بادرتا كانت األؼب ك ،ترشيحاتو مئمن النساء ضمن قوا
ٓب تكيف بعد براؾبها دبا ىبلق ؾباؿ سياسي حقيقي يسمح دبمارسة اؼبرأة ُب اعبزائر  ياسيةألف األحزاب السٌ ذلك 

 لدكرالنسبة ب األمر ككذلك غبقوقها السياسية كمشاركتها ُب اؼبيداف السياسي على قدـ اؼبساكاة مع الرجل،
 .جدا متواضع ُب اعبمعيات فدكرىن اؼبد٘ب اجملتمع حركات

محدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس : بالسنة لدور القانون العضوي الثانيا
 المنتخبة في توسيع المشاركة السياسية للمرأة:

ًب  اؼبنتخبة،  سؼبرأة ُب اجملالاؼبتضمن كيفيات توسيع حظوظ سبثيل ا 03-12القانوف العضوم  سةعند درا
القانوف  يعا٘ب حيث للمرأة، السياسية اؼبشاركة الٍب ربكم عملية األطر القانونية ُب ضعف كجود توصل أبال

ت بينو كبْب النصوص من فراغات ك تناقضا اؼبنتخبة سساسي اؼبنظم لتوسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالاأل
حيث ينص القانوف ، كقانوف البلدية كالوالية، منها القانوف العضوم لبلنتخابات خاصة ليهاالقانونية األخرة احملاؿ إ

، األعضاء من نفس اعبنساؼبَبشح أك كجوب استخبلؼ خبصوص عملية االستخبلؼ على  03-12العضوم 
 أعضاءباؼبَبشحْب ك اػباصة ستخبلؼ، أحكاـ اإلمن خبلؿ  03-38كبالرجوع إٔب كل من قانوف االنتخابات 

اؼبَبشح أك العضو من اجملالس التشريعية ك اجملالس يستخلف  أفنص على الذم ي، التشريعية ك احمللية اجملالس
باؼبَبشح اؼبرتب مباشرة بعد اؼبَبشح األخّب  ستخبلؼمن األسباب اإل سببألم  ور مقعدهغبعد ش احمللية،

 قانوف الوالية نصوصك  ،8033لسنة قانوف البلدية نصوصت عليو كذلك نص ، كىذا مااؼبنتخب ُب القائمة
ا من ناحية، كمن ناحية أخرل فإف ، ىذحيث ٓب ينص على  شرط االستخبلؼ من نفس اعبنس، 8038لسنة 

أنو  يدرؾ  ، كلبص بذكر أحكاـ اؼبادة األكٔب من ىذا القانوف،01-38اؼبتمعن ُب أحكاـ القانوف العضوم 
مكرر  31ضمن اؼبادة  اؼبشرع اة ُب اجملالس اؼبنتخبة فقط كما حددىعلى اؼبشارك اغبقوؽ السياسية  للمرأة اقتصر

ؤسبرات تفاقيات ك اؼبشاركة السياسية للمرأة الٍب دعت إليها معظم اإل، بينما اؼب2008من التعديل الدستورم لسنة
كز صنع مة كمرا اجملالس اؼبنتخبة فقط بل تتضمن كل ؾباالت اغبياة العاضمن  اؼبرأة  الدكلية، التقتصر على سبثيل

صدار أم أجراء أك تدبّب اؽبيئات كاؼبؤسبرات الدكلية فإف إكحسب قرارات كتوصيات حهة أخرل ، ك من القرار
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اف، معرفة مدل قباعتو ُب اؼبيدكرة أخضاعو للمتابعة كالتقييم ك ، مع ضر لصاّب اؼبرأة، هبب أف يكوف مؤقت أهبايب
ستثنائي لٍب ىي ُب االصل عبارة عن إجراء إتشريعات اػباصة، افإنو هبب التوقف عن العمل هبذه التدابّب كال

اؼبتعلق بكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، الذم  03-12مؤقت، أما القانوف العضوم 
بعد ربقق ء ىذا النظاـ آلية الغاأب بالنسبة ، أما وتطبيقلمدة اؼبشرع ديد وب ، ٓبتاتبنت اعبزائر من خبللو نظاـ الكو 

جراء اؼبؤقت، فهل سيتم  آلغاء  النص الدستورم الذم كرس ىذا لغاء ىذا اإلاؼبشرع آلية اإل، فلم يبْب اؽبدؼ منو
قد كرد ضمن مشركع اغبق، اما سيكتفي بالغاء نص القانوف العضوم اؼبنظم ؽبذه التدابّب االهبابية، مع االشارة أنو 

ة على ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ، مع ضركرة تقدٙب تقرير ، أف تعمل اغبكوم 03-12القانوف العضوم 
اؼبنتخبة بعد كل أنتخابات أماـ أعضاء اجمللس الشعيب الوطِب،  ستقيمي لوضعية توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملال

ذه ىلغاء مع الدستور إ 03-12العضوم  لكن اجمللس الدستورم ُب رأيو اػباص دبراقبة مدم مطابقة القانوف
ختصاصات الرقابية للربؼباف، لكن اؼبنصوص عليها الهنا تعترب خارج إآلية الرقابة  ةذلك بعدـ دستوري ااؼبادة مربار 

من الدستور الٍب تنص على أف تعمل" اؼبؤسسات الدستورية ك أجهزة الرقابة مكلفة  162رجوع لنص اؼبادة  بال
دستور..."  أكليس من بْب ىذه اؼبؤسسات الدستورية اجمللس بالتحقيق ُب تطابق العمل التشريعي كالتنفيذم مع ال

 . !الشعيب الوطِب
كيفية توزيع اؼبقاعد اػباصة فيما ىبص  خاصة  ُب تفسّبه ةكبّب   وف فقد كاجو صعوبةنتطبيق ىذا القا أما خبصوص

ل إٔب ظهور ذم أدى األمر ال ،سب اػباصة بعدد النساء اؼبنتخباتككيفية تطبيق الن ضمن القوائم الفائزة بالنساء
 برقية دبوجبنتخابات ؼبعنية باإلاإلدارات ا ةق مراسليكزارة الداخلية عن طر ، لوال تدخل ت متضاربةتفسّبا ةعد

، خاصة بكيفية توزيع أرسلت للوالةككذلك عن طريق برقيات استعجالية  تفسّبية نشرهتا على موقعها اإللكَبك٘ب،
 .اؼبقاعد على القوائم الفائزة

 : عـلمرأة والمجتا ىالوعي السياسي لدير سبة لتطو بالن -4
بالضركرة سبييزا ضد اؼبرأة، أك  ال يعكس صنع القرارناصب مل سبثيل اؼبرأة ُب الربؼبانات ك تد٘ب مستو  رغمكعلى 

جتماعي، ألف من بْب أسباب ضعف نسبة النساء ُب ىذه اؼبواقع عزكؼ ها على الصعيد اإلضعيبثل انعكاسا لو 
من النساء عن االنغماس ُب العمل اغبزيب كالسياسي، الذم يعترب اؼبدخل ُب غالبية اغباالت للتمثيل  أعداد كبّبة

جتماعية حصوؿ اؼبرأة على كافة حقوقها اإل غِب عن القوؿ أفك ، على مستول الدكلةاجملالس اؼبنتخبة ُب 
الوصوؿ إٔب مستول متقدـ معْب من قتصادم ك تطور الوضع اإل هاتضافر ؾبموعة من العوامل من ياسية يستلـزكالسى 

كتغيّب ُب الثقافات كاؼبفاىيم قتصادية، جتماعية كاإلحدكث تغيّب ُب البُب كاؽبياكل اإلالتنمية ُب ـبتلف اؼبيادين، ك 
الوالئية ك  الوطنية ىا ُب اجملالس اؼبنتخبةضركرة توعية اؼبرأة بدكر مع ، جتماعية الٍب ربكم نظرة اجملتمع للمرأةاإل

تنظيم دكرات تدريبية كندكات كاستخداـ كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة لشرح ك  ،أنبية  مشاركتها السياسيةك  ية،كالبلد
 . لتشجيعها على اؼبسانبة ُب اغبياة السياسيةْبنو الق وصهبا نص تاألحكاـ الٍب جاء
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 :االقتراحاتكقد انتهت الدراسة بعرض بعض 
 _ توسيع مجال المشاركة السياسية للمرأة:1

بدؿ من توسيع ىذا فقط،  د قصر اؼبشرع اعبزائرم ؾباؿ ترقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبةلق
، كالقانوف 2008مكرر من التعديل الدستورم لسنة  31من خبلؿ اؼبادة بلت السياسية، اجملاغبق على كل 

ة السياسية للمرأة كتكافؤ الفرص القانوف الدكٕب ينص على ترقية اؼبشاركنصوص ، ُب حْب أف 03_12العضوم 
ها لتفعيل مسارىا لبراط فيضافة إٔب حق تأسيس األحزاب  كاألصب صنع القرار، باإلامن ك، نتخبةاجملالس اؼب ُب

على صبيع  ، كؽبذا على اؼبشرع أف يعدؿ أحكاـ ىذا القانوف دبا يسمح توسيع اؼبشاركة السياسية للمرأةالسياسي
  .ياسيذات الطابع الس اجملاالت
، 53كاف على اجمللس الدستورم أف يبقي على اؼبادة  :%33بالنسبة آللية الرقابة على تحقيق نسبة  - 2

كلبلشارة أف مشركع القانوف العضوم الذم وبدد كيفية توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، ك الذم صادؽ عليو 
م تطبيق ىذا القانوف قرير تقييمي أماـ الربؼباف حوؿ مدكالٍب تلـز اغبكومة بتقدٙب ت 08الربؼباف،ضمن اؼبادة 

ىا اجمللس الدستورم عندما دية كالوالئية كالربؼباف، كالٍب الغانتخابات للمجالس الشعبية البلكل إالعضوم، عقب  
الٍب وقتة ؼبااصة اػبتدابّب عتبار الأال يبكن  ألنوعرض عليو ىذا القانوف للرقابة، حبجة أهنا رقابة غّب دستورية، ىذا 

، نتيجة ُب ضمن نصوص القانوف الدكٕب ،ُب اجملاؿ السياسي تستهدؼ التعجيل باؼبساكاة الفعلية بْب الرجل كاؼبرأة
، دكف ربديد أك عرض النتائج الغّب متكافئة دابّببقاء على ىذا التم حاؿ اإلألذلك ال يبكن  ب ا، حد ذاهت

كما ستنثاء عن االصل الذم ىو اؼبساكاة،  إ الهنا تبقى ،اينها ميداعتااؼبتوصل اليها من تطبيقها، لتحديد مدم قب
 .اىداؼ التكافؤ ُب الفرص تحققهبب كقف العمل هبذه التدابّب عندما ت

  ستخالف:اإل ألحكامبالنسبة -3
كالقانوف  03_12القانوف العضوم أحكاـ االستخبلؼ بْب  ىبص نسجاـ كالتناسق فيمااحداث اإلضركرة 

 اؼبنظومات بْبكىذا لتفادم التعارض  ،07-12كالوالية 10-11كقانوف البلدية 01_12خابات العضوم لبلنت
  اشكاالت عملية أيناء تطبيق ىذه القوانْب.أف وبدث  من شأنو ة االمر الذمالقانونية ذات العبلق

 : الجزائريةاستراتيجية زيادة الوعي الثقافي السياسي لدى المرأة تطوير -4
كما  اعبزائرية للمرأةؤسسات تعتِب برفع الثقافة السياسية، كالرفع من مستوم التكوين السياسي م من خبلؿ إهباد

الٍب ربد من اؼبشاركة ا ك مباشرة إٔب ؿباربة اؼبعوقات ال يبكننا أف نصل ىكذ ، النواغباؿ ُب العديد من الدكؿىو 
ك ، بل البد من كجود سياسات كبرامج طفق السياسية للمرأة اؼبوجودة داخل اجملتمع، عن طريق نصوص قانونية

ال يبكن ، حيث أنو ئريةالٍب ربد من اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزا معاعبة اؼبعوقاتتتجو مباشرة إٔب مؤسسات 
ُب  األجدر أف تؤسس  فقط ، لذلك فإف تقرير تغّب كاقع اجتماعي كسياسي كيقاُب عن طريق نصوص قانونية

ليات الٍب تكوف سند لتحضّب ك تطوير كضع اؼبشاركة ت ك ربدد السياسات كاآلاعبزائر ىيئات تقـو بدراسا
 السياسية للمرأة داخل اجملتمع، للقضاء على ظاىرة عزكؼ اؼبرأة عن اؼبشاركة ُب اغبياة السياسية.
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 كالٍب النظرية الناحية من منسجمة مكتوبة قانونية قواعدتكوف ىناؾ  أف فقط ليس اؼبهم أف لنا ربزي كفبا سابقا
بوضع  تكفلال ك اػباصة حبماية حقوؽ اإلنساف، الدكلية تفاقياتصادقة على اإلكاؼب الدساتّب، قمتها ُب تأٌب

منتخبة تتميز بتوسع حظوظ التمثيل اؼبرأة  تشريعية كجود ؾبالس ك ،و اجملتمعزبدـ كل فئاتنصوص تشريعية 
ُب  ؾبسدة بشكل صحيح تفاقياتكاإل نظمةكاأل القوانْب ىذه نرل أف ىو ذلك كل من األىم لكن ضمنها،
ًٌ ، كؿبمية من طرؼ أجهومعَبؼ هبا من طرفتنبع من عمق اجملتمع ك   الواقع،  كل فزة رقابية مستقالة، حيث سبٌك
، عند ربقق ذلك فقط يبكن للمرأة كينتهك يصادر حرياتو أك حقوقو من حقا رأل ما إذا إليها اإلستناد من مواطن

ربدد ؽبا نسبة ك  ضتفر تنتظر نظاـ أك آلية  أف ُب اغبياة السياسية دكف اؼبشاركةُب  تلقائياائرية أف تبادر اعبز 
 .ُب بناء كتنمية اعبزائر أجتماعيان كاقتصاديان كسياسيا مشاركتها

من خبلؿ ماًب عرضو ُب ىذا البحث يتضح أف مسار اؼبشاركة السياسية للمرأة قد تطور على اؼبستول الدكٕب 
الدكلية الٍب عقدت العديد من  أخرل  دبوجب نصوص القانوف الدكٕب، كجهود اؼبنظمات من مرحلة أب

كؿ بضركرة الرفع من مشاركة اؼبرأة قرارات كتوصيات تلـز الدٌ  ات كاؼبؤسبرات اػباصة بذلك، كأصدرت عدةتفاقياإل
لعب دكر كبّب ُب ضباية ك ُب صنع القرار كتبِب آليات خاصة بذلك،  كاستنادا لذلك يكوف القانوف الدكٕب  قد 

ذباه من خبلؿ صياغة منظومة تشريعية  التشريع اعبزائرم بدكره ىذا اإلية للمرأة، ك لقد تبُبياسٌ ترقية اؼبكانة السٌ 
كل ىذا ة على مستول اجملالس اؼبنتخبة،  ياسية للمرأة بتوسيع حظوظ سبثيلها خاصٌ تعمل على ترقية اغبقوؽ السى 

 رأة على اؼبستول الدكٕب ك الوطِب.ية للمياسٌ الٍب حظيت كربظى هبا اغبقوؽ السٌ يؤكد على اؼبكانة اؽبامة 
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 .3109-0513من  لجزائري تمثيل المرأة في البرلمان(: يتضمن 10ملحق رقم )

 نسبة التمثيل ؾبموع التمثيل النسوم ؾبموع أعضاء الربؼباف الفَبة الزمنية

3968 396 30 5.30% 

3964-3965 387 8 3.57 % 
3977-3988 895 30 1.18 % 
3988-3987 885 5 3.75% 
3987-3990 895 7 8.17% 
3998-3994 60 6 30% 
3994-3997 398 38 6.85% 
3997-3998 885 35 5.86% 
3998-8003 489 13 7.81% 
8003-8004 511 80 1.75% 
8004-8007 511 10 5.61% 
8007-8030 511 16 6.75% 
8030-8038 585 18 7.84% 
8038-8037 468+344=606 346+30=356 85.74% 

 
 من إعداد الباحثة باإلعتماد على اؼبراجع التالية: المصدر:

سػػػام فاطمػػػة الزىػػػراء، سبثيػػػل النسػػػاء ُب الربؼبػػػاف اعبزائػػػرم، ؾبلػػػة الفكػػػر الربؼبػػػا٘ب، العػػػدد الثػػػا٘ب كالعشػػػركف  -1
 .137-130، ص 2009(،  مارس 22)

               وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كزارة الٌداخٌليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاعبماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات احملٌليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:   م -2
http://www.interieur.gov.dz  

 الوازرة اؼبنتدبة لؤلسرة كقضايا اؼبرأة ك كذلك اؼبوقع   -3

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4326  

 

 

 

 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4326
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4326
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 .الترتيب العربي للجزائر قبل تطبيق نظام الكوتا (: يتضمن 13ملحق رقم )

 

 عدد المقاعد %النسبة  الترتيب العالمي الترتيب العربي ان العربية البلد
 59/309 3192 23 0 تونس

 93/235 3593 21 3 العراق

 99/221 3590 29 2 السودان

 9/21 0995 19 2 االمارات العربية

 11/255 0199 93 5 المغرب

 02/031 0199 55 1 األردن

 2/21 0191 012 9 البحرين

 21/295 999 001 9 الجزائر

 5/15 999 001 _ الكويت

 2/039 290 035 5 لبنان

 0/92 093 022 01 عمان

 0/210 1،2 025 00 يمن

 1/051 191 021 03 العربية السعودية

 1/25 191 _ _ قطر

 من إعداد الباحثة باإلعتماد على اؼبراجع التالية: المصدر:
 30خبلصات التقرير اؼبعد من قبل االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب حوؿ نسبة سبثيل اؼبرأة ُب الربؼبانات، الصادر ُب  -1

 .www.ipu.org/wmn-f٘ب الدكٕب ،أنظر موقع االرباد الربؼبا 2011نوفمرب
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 .الترتيب العربي للجزائر بعد تطبيق نظام الكوتا ( يتضمن 12ملحق رقم )

 عدد المقاعد %النسبة  الترتيب العالمي الترتيب العربي ان العربيةالبلد
 146/462 3116 26 1 الجزائر
 58/217 2617 36 2 تونس
 82/325 2512 43 3 العراق

 87/354 24,6 43 4 السودان
 21/95 2211 56 5 موريتانيا
 67/395 1713 78 6 المغرب
 25/166 1511 87 7 األردن
 33/253 1213 131 8 سوريا

 4/43 1313 112 9 البحرين
 4/128 311 134 13 لبنان
 13/538 213 136 11 مصر
 1/84 112 138 12 عمان
 1/331 313 143 13 يمن

 3/65 313 141 14 الكويت
 3/35 313 _ _ قطر

 3/53 313 _ _ العربية السعودية
 

 من إعداد الباحثة باإلعتماد على اؼبراجع التالية: المصدر:
، الصادر ُب العاؼبية ُب الربؼباناتنسبة سبثيل اؼبرأة حوؿ  خبلصات التقرير اؼبعد من قبل االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب -2

 .www.ipu.org/wmn-fٕب ،أنظر موقع االرباد الربؼبا٘ب الدك  2012مام  31

 

 
 
 
 

 



 

 

 

287 

 . في المجالس النيابية بعد تطبيق نظام الكوتا الترتيب  العالمي للجزائر(: يتضمن 12ملحق رقم )
 بلد في العالم193مالحظة من  %النسبة  البلد الترتيب

 "" 5613 رواندا 1
 "" andorre 50.0أندور  2
 "" 4512 كوبا 3
 "" 4417 السويد 4
 "" ,,43 سيشل 5
 "" 4215 فنلندا 6
 "" 4213 جنوب أفريقيا 7

 "" 3912 موزنبيق 12
 "" 3911 الدنمارك 13
 "" 3812 انغوال 15
 "" 3813 بلجيكا 16
 "" 3613 أسبانيا 18
 "" 3513 أوغندا 19
 "" 3219 المانيا 21
 "" 3214 سربيا 22
 "" 3212 سلوفينيا 24
 "" 3116 الجزائر 26
 "" 2213 ابريطاني 55
 "" 2113 الصين 61
 " 1819 فرنسا 73
الواليات المتحدة  79

 االمريكية
1619 "" 

 "" 1316 روسيا 92
 االرباد الربؼبا٘ب الدكٕب حوؿ نسبة سبثيل اؼبرأة ُب الربؼباناتتقرير من إعداد الباحثة باإلعتماد على  المصدر:

 .www.ipu.org/wmn-fاد الربؼبا٘ب الدكٕب ،أنظر موقع االرب 2012مام  31، الصادر ُب العاؼبية
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–يتضمن توزيع المقاعد على القوائم الفائزة وكيفية تطبيق النسب الخاصة بعدد النساء  (: 35ملحق رقم )
-النتخابات التشريعية  
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د للنساء المترشحات ضمن قوائم لتخصيص المقاع(: يتضمن الكيفيات التقنية  36ملحق رقم )
المترشحين الفائزة بمقاعد في االنتخابات المحلية.
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 ملخص:

 سياؽ حظيت اؼبكانة السياسية للمرأة بأنبية كبّبة على كل اؼبستويات الدكلية كاإلقليمية كالوطنية، كىذا ُب
 .ةالتطور إلشراؾ صبيع اؼبواطنْب دبا فيهم النساء ُب اغبياة السياسينفتاح ك اإل

تفاقيات خاصة لعديد من اؼببادئ كاألىداؼ، ضمن إفعلى اؼبستول الدكٕب سعت اؼبنظمات كاؽبيئات إلرساء ا
ؽ السياسية، حبقوؽ اؼبرأة، بغية اإلسراع ُب ربقيق اؼبساكاة الفعلية كسبكْب اؼبرأة من صبيع حقوقها دبا فيها اغبقو 

الكثّب من اإلجراءات كاػبطوات اؽبامة السيما على صعيد   كتسارعت جهود الدكؿ كاغبكومات ُب ازباذ
هبابية ، حيث اعتمدت عدت آليات كتدابّب إتشريعاهتا، إذ عمدت إٔب تقنْب ىذه اغبقوؽ ضمن قانوهنا الداخلي

 من بينها نظاـ اغبصة. صاّب ترقية حقوؽ اؼبرأة سياسيا،ل

اغبقوؽ السياسية للمرأة، ككفاءا   خضم ىذه التغّبات كالتحوالت كما نتج عنها من مطالب تنادم بَبقيةكُب
ثيل اؼبرأة ُب من اعبزائر بالتزاماهتا الدكلية سارعت اعبزائر إٔب تعديل منظومتها التشريعية، الٍب أيبتت ؿبدكديتها ُب سب

 ُب الدستور ككل القوانْب، خاصة اؼبساكاة ُب حق االنتخاب رغم تكريس اؼبساكاة بْب اعبنسْباجملالس اؼبنتخبة 
كنتيجة لذلك اعتمدت اعبزائر نظاـ اغبصة، من خبلؿ صدكر القانوف  .كالَبشح كفبارسة العمل السياسي

مكرر من  31احملدد لكيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة تطبيقا لنص اؼبادة  03-12العضوم
، ك قد أفضى تطبيق ىذا القانوف العضوم إٔب ارتفاع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب 2008لدستورم لسنة التعديل ا

اجملالس اؼبنتخبة، األمر الذم جعل اعبزائر ربقق قفزة نوعية ُب الَبتيب الدكٕب كاإلقليمي، بعدما كانت ضمن 
 كٕب.اؼبراتب األخّبة قبل تطبيق ىذا القانوف حسب تصنيف االرباد الربؼبا٘ب الد
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Résumé 

  La place politique de la femme a été d'une grande importance sur tous les 

niveaux international, régional et national. Ceci dans le cadre de l'ouverture et du 

développement avec l'association de toute la population, dont les femmes, à la vie 

politique. 

  C'est ainsi que sur le plan international, ont été conçus par les organisations et 

les institutions, de multiples principes et objectifs parmi des conventions concernant 

le droit de la femme. Ceci afin d'activer la concrétisation de la l'égalité effective et 

permettre à la femme de tous ses droits, dont ceux de type politique. En effet un 

grand  effort a été consenti  par les pays et les gouvernements dans la prise de 

beaucoup de positions et de pas importants, surtout sur les plans législatifs. C'est ainsi 

que ces droits ont été règlementés parmi son droit national. De ce fait, ces derniers 

ont adoptés plusieurs procédures politiquement avantageuses pour la promotion des 

droits de la femme, dont le procède de quota. 

  Dans le cadre de ces changements, et mutations ayant abouti à la réclamation 

de la promotion des droits politiques de la femme, et par respect à ses engagements 

internationaux, l'Algérie s'est précipitée à la modification de son armada législative. 

Laquelle a confirmé ses limites dans la représentation de la femme dans les 

assemblées élues, malgré l'existence de l'égalité entre les deux sexes dans la 

constitution et detoutes les lois, particulièrement, l'égalité de droit de vote, et de 

candidature,ainsi que la pratique de la politique.  

  A cet effet, l'Algérie a adopté le procédé du quota à partir de la loi organique 

03-12 relatif aux modalités d'élargissement des chances de représentation de la 

femme dans les assemblées élues. Ceci en application de l'article 31 bis de la 

constitution modifiée pour l'année 2008. C'est ainsi que les chances de représentation 

de la femme dans les assemblées élues ont été augmentées. Ce qui a fait concrétisé à 

l'Algérie un saut notable dans les classifications internationale et régionale, après son 

classement parmi les dernières places, avant l'application de cette loi selon la 

classification de l'union parlementaire internationale. 
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 . المراجـــعالمصادر و  قائمــة 

 .: قائمة المصادرأوال
 القرآن. -

 .قائمة المراجع بالغة العربية ثانيا:
 الّرسمّية. الّنصوص -1
 الّدساتير: -أ 

 10 الصادرة بتاريخ ،64، العددةظبيٌ ، اعبريدة الرٌ 1963سبتمرب  08رخ ُب اؼبؤٌ  ةة اعبزائريٌ دستور اعبمهوريٌ  -1
 .1963سبتمرب 

 64 بتاريخالصادرة ، 54 العددة ظبيٌ ، اعبريدة الرٌ 0532نوفمرب  66رخ ُب ة الػمؤٌ ة اعبزائريٌ دستور اعبمهوريٌ  -6
، اعبريدة 0541جانفي  06اؼبٌؤرخ ُب  10-41ؼبعٌدؿ كاؼبٌتٌمم دبوجب القانوف رقم ، ا0532نوفمرب

 .0541جانفي  01، الصادرة بتاريخ 12الٌرظبٌية العدد 

 بتاريخالصادرة  ،15 ، العددةظبيٌ ، اعبريدة الرٌ 0545فرباير سنة  62رخ ُب ة الػمؤٌ ة اعبزائريٌ دستور اعبمهوريٌ  -2
 .0545مارس  10

 53 الصادرة بتاريخ ،21، العددةظبيٌ ، اعبريدة الرٌ 0441نوفمرب 23رخ ُب اؼبؤٌ  ةية اعبزائريٌ دستور اعبمهور  -4
، اعبريدة 6114نوفمرب  01اؼبؤرٌخ ُب  05-14، اؼبعٌدؿ كاؼبٌتٌمم دبوجب القانوف رقم 0441ديسمرب 

 .6114نوفمرب  02، الصادرة بتاريخ 22الٌرظبٌية العدد 

 القوانين العضويّة: -ب   
، اؼبٌؤرخ 13-53، يعٌدؿ كيٌتٌمم األمر رقم 6114فيفرم  13اؼبٌؤرخ ُب  10-14نوف العضوم رقم القا -0

، 15، كاؼبٌتضمن القانوف العضوم اؼبتعٌلق بنظاـ االنتخابات، اعبريدة الٌرظبٌية، العدد 0553مارس  12ُب 
 .6114فيفرم  00الصادرة بتاريخ 

، يتعٌلق بنظاـ االنتخابات، اعبريدة الٌرظبٌية، 6106في جان 06اؼبٌؤرخ ُب  10-06القانوف العضوم رقم  -6
 .6106جانفي  04، الصادرة بتاريخ 10العدد 

، وبدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة 6106جانفي  06، اؼبٌؤرخ ُب 12-06القانوف العضوم رقم  -2
 .6106جانفي  04، الصادرة بتاريخ 10ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبريدة الٌرظبٌية، العدد 

، يتعٌلق باألحزاب الٌسياسٌية، اعبريدة 6106جانفي  06اؼبٌؤرخ ُب  14-06القانوف العضوم رقم  -4
 .6106جانفي 01، الصادرة بتاريخ 16الٌرظبٌية، العدد
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 القوانين واألوامر: -ج 

 اؼبتضمن نشر اؼبيثاؽ الوطِب. 0532يوليو  11اؼبوافق لػ  0252رجب  13مؤرخ ُب  13-32أمر رقم  -3

 44اؼبتضمن قانوف االنتخابات، اعبريدة الرظبية العدد  0541أكتوبر  61اؼبؤرخ ُب  14-41وف رقم قانال -8
 .0541أكتوبر  64الصادرة بتاريخ 

، كاؼبتضػػمن قػػانوف 0544جػػواف  15اؼبوافػػق  0414رمضػػاف عػػاـ  15اؼبػػؤرخ ُب  00-44لقػػانوف رقػػم ا -1
 .6111 مفر في 63الصادرة بتاريخ  01األسرة، اعبريدة الرظبية العدد 

، اؼبتعلق حبرية إنشاء اعبمعيات ذات الطابع السياسي، 0545جويلية  11اؼبٌؤرخ ُب  00-45القانوف رقم  -4
 .0545جويلية  11، الصادرة بتاريخ 63اعبريدة الرظبية العدد 

 26اؼبتضػمن قػانوف االنتخابػات، اعبريػدة الرظبيػة العػدد  0545أكت  13اؼبػؤرخ ُب  02-45القانوف رقم  -5
 .0545أكت  13درة بتاريخ الصا

 03يتعلػػػق بعبلقػػػات العمػػػل، اعبريػػػدة الرظبيػػػة العػػػدد  0551أفريػػػل  60اؼبػػػؤرخ ُب  00-51القػػػانوف رقػػػم   -6
 .0551أفريل  62الصادرة بتاريخ 

، يتضػػػٌمن القػػػانوف 0553مػػػارس  12اؼبوافػػػق  0403شػػػٌواؿ عػػػاـ  63اؼبػػػٌؤرخ ُب  13 – 53األمػػػر رقػػػم  -7
  .0553مارس  12، الصادرة بتاريخ 06ابات، اعبريدة الرظبية العدد العضوٌم اؼبتعٌلق بنظاـ االنتخ

، يتضمن اؼبوافقة على القانوف التأسيسي لبلرباد اإلفريقي 6110مايو  15اؼبٌؤرخ ُب  16-10القانوف رقم  -8
مػايو 02 ، الصػادرة بتػاريخ63ريدة الرظبية العػدد، اعب6111يوليو سنة 00اؼبٌوقع ُب لومي )الٌطوغو( بتاريخ 

6110. 

 14اؼبػؤرخ ُب 012-22، يعدؿ كيػتمم األمػر رقػم  6114نوفمرب  01اؼبؤرخ ُب  01-14القانوف رقم   -9
 .6114نوفمرب  01، الصادرة ُب 30كاؼبتضمن قانوف العقوبات، اعبريدة الرظبية العدد 0522يونيو 

، 01يػة العػدداؼبتضمن قانوف اعبنسية، اعبريػدة الرظب 6111فيفرم  63اؼبؤرخ ُب  10-11األمر رقم   -30
 .6111فرباير  63الصادرة ُب 

، يعدؿ كيتمم القانوف 6111فرباير  63اؼبوافق  0462ؿبـر عاـ  04اؼبؤرخ ُب  16 -11األمر رقم  -33
، الصػادرة ُب 01كاؼبتضمن قانوف األسرة،  اعبريدة الرظبية العدد 0544يونيو  15اؼبؤرخ ُب  00-44رقم 
 .6111فرباير  63
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، الصػادرة 23، يتعلق بالبلدية، اعبريدة الرظبية العػدد 6100يونيو 66ؼبٌؤرخ ُب ا 01-00القانوف رقم  -38
 .6100يوليو 12بتاريخ 

 الدكائر وبدد ، 6106 فرباير 02 ؿ اؼبوافق ق 0422 األكؿ ربيع 61 ُب اؼبؤرخ 10-06األمر رقم  -31
 .14 ية العدداعبريدة الرظب الربؼباف، انتخابات ُب شغلها اؼبطلوب اؼبقاعد كعدد  االنتخابية

الصادرة  16، يتعلق باعبمعيات، اعبريدة الرظبية العدد6106يناير 06، مٌؤرخ ُب 12-06القانوف رقم -34
 .6106يناير 01بتاريخ 

، الصػادرة 06، يتعلق بالوالية، اعبريدة الرظبية العػدد 6106فرباير 60اؼبٌؤرخ ُب  13-06القانوف رقم  -35
 .6106فرباير  65بتاريخ 

:نظيمّيةالّنصوص التّ  -د  

 :المراسيم الّرئاسية المتضمنة المصادقة على االتفاقيات الدولّية-1
-14، دخلت حيز التنفيذ ُب 0521االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم، لسنة  .0

، الصادرة 001،اعبريدة الرظبية العدد0522-06-01انضماـ كمصادقة اعبزائر ُب  10-25
 . 0522-06-21بتاريخ

 اؼبيثاؽ، يتضمن التصديق على 0543فيفرم  12الصادر ُب  23-43اؼبرسـو الرئاسي رقم  .6
ُب نّبكيب )كينيا(، الدكرة  0540يونيو/ جواف  63 ، ًب صياغتو ُبكالشعوب غبقوؽ اإلنساف ألفريقيا

 12، اعبريدة الرظبية العدد 0542أكتوبر 60الثامنة عشر ؼبنظمة الوحدة اإلفريقية، دخل حيز التنفيذ ُب 
 .14/16/0543الصادرة بتاريخ 

اص ، يٌتضمن االنضماـ إٔب العهد الدكٕب اػب0545مام  02اؼبٌؤرخ ُب  23-45اؼبرسـو الرٌئاسي رقم  .2
باغبقوؽ االقتصاديٌة كاالجتماعٌية كالثقافٌية، كالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنٌية كالٌسياسٌية، كالربتوكوؿ 
االختيارٌم اؼبتعٌلق بالعهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنٌية كالٌسٌياسية، اؼبوافق عليهما من طرؼ اعبمعية العامة 

 .0545مام  03، الصادرة بتاريخ 61يدة الٌرظبٌية، العدد، اعبر 0522ديسمرب  02لؤلمم اؼبٌتحدة يـو 

، يٌتضمن انضماـ اعبمهوريٌة اعبزائريٌة 0552جانفي  66اؼبٌؤرخ ُب  10-52اؼبرسـو الرٌئاسي رقم  .4
، 0535الٌديبقراطٌية الٌشعبٌية مع الٌتحفظ، إٔب اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ الٌتمييز ضد اؼبرأة لسنة 

 .0552جانفي  64، الصادرة بتاريخ 12ة، العدد اعبريدة الٌرظبيٌ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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،يتضمن التصديق على القانوف التأسيسي 6110جويلية  00اؼبؤرخ ُب  065-10اؼبرسـو الرئاسي رقم  .1
 06ؼبؤسبر رؤساء الدكؿ كاغبكومات االفريقية بتاريخ  22ؼبنظمة االرباد اإلفريقي، اؼبعتمد ُب الدكرة العادية 

 .6110لسنة  02لرظبية العدد ، اعبريدة ا6111جويلية 

برتوكوؿ حوؿ إنشاء ، يتضمن الٌتصديق على 6112 جانفي 65رخ ُب اؼبؤٌ  44-12ئاسي رقم اؼبرسـو الرٌ  .2
و ذم صادقت عليٌ كالٌ  ،6116جويلية15دركباف ُب باؼبعتمد ، اد اإلفريقيٌ ؾبلس السلم كاألمن التابع لئلربٌ 

 .6112جانفي  65، الصادرة ُب 12ة، العدد ، اعبريدة الٌرظبيٌ 6116 جويلية 09اعبزائر ُب 

، اؼبتضمن انضماـ اعبزائر ؼبنظمة اؼبرأة العربية، 6112فيفرم  02، اؼبؤرخ ُب 25-12اؼبرسـو الرئاسي رقم  .3
 .6112 فيفرم 62الصادرة ُب  06اعبريدة الرظبية العدد 

اؼبعاىدة بركتوكوؿ  ، يتضمن التصديق على6112مارس سنة 12رخ ُب مؤٌ  50-12رئاسي رقم  اؼبرسـو .4
 احمٌلرر ُب سرت)ليبيا( يـو، اؼبؤسٌسة للجماعات االقتصادية اإلفريقية بشأف الربؼباف اإلفريقي

 .6112مارس  11الصادرة ُب  01، اعبريدة الرظبية العدد 6110مارس16

، اؼبتضمن التصديق على الربكتوكوؿ 6112نوفمرب  15اؼبؤرخ ُب  403-12اؼبرسـو الرئاسي رقم  .5
تكميلي التفاقية األمم اؼبتحدة ضد اعبريبة اؼبنظمة العابرة لؤلكطاف الرامي إٔب الوقاية من اؼبتاجرة باألشخاص ال

 . 6112نوفمرب  06الصادرة ُب  25اعبريدة الرظبية العدد  السيما النساء ك األطفاؿ كقمعها،

أبريل سنة  05لػىػػػ اؼبوافق  0461صفر عاـ  61اؼبؤرخ ُب  062-14اؼبرسـو الرئاسي رقم  .01
، اؼبتضمن اؼبصادقة على االتفاقية بشأف اغبقوؽ السياسية للمرأة،اعتمدت كعرضت للتوقيع ك 6114

كانوف   61(، اؼبؤرخ ُب 3-()د241التصديق ك االنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة )
، اعبريدة  12ألحكاـ اؼبادة كفقا  0514سبوز/ جويلية  13، تاريخ بدأ النفاذ 0516األكؿ/ ديسمرب 

 . 6114أفريل  61، الصادرة ُب 62الرظبية العدد 

، يتضمن التصديق على اؼبيثاؽ العريب 6112افراير  00، اؼبؤرخ ُب 26-12اؼبرسـو الرئاسي رقم  .00
افرباير  01، الصادرة بتاريخ  14، اعبريدة الرظبية العدد 6114غبقوؽ االنساف اؼبعتمد ُب تونس مام 

6114. 

، يتضمن رفع اعبزائر ربفظ حوؿ 6114ديسمرب  64اؼبؤرخ ُب  462-14اؼبرسـو الرئاسي رقم  .06
 .0535من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لسنة  16الفقرة  15اؼبادة 

 



 

 

318 

 المراسيم الرئاسية:-2
عبريػدة الرظبيػة العػدد ، ا0522أكت  61، اؼبتضمن قانوف االنتخابات، اؼبؤرخ ُب  212 -22اؼبرسـو رقم  -3

 .0522أكت  61الصادرة بتاريخ  14

، يتضػػمن  1992فربايػػر سػػنة  22اؼبوافػػق  1412شػػعباف عػػاـ  18مػػؤرخ ُب  77-92اؼبرسػػـو رئاسػػي رقػػم  -6
 1412شػػػعباف عػػػاـ  22الصػػػادرة ُب  15إحػػػداث اؼبرصػػػد الػػػوطِب غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف، اعبريػػػدة الرظبيػػػة، العػػػدد 

 .1992فرباير سنة  26اؼبوافق 

 ،اؼبتضػػػمن 2001 مػػػارس 25 اؼبوافػػػق 1421 اغبجػػػة ذم 30 ُب اؼبػػػؤرخ 57- 01 رقػػػم الرئاسػػػي ؼبرسػػػـوا -3
 03 ُب الصادر 18العدد الرظبية اعبريدة ، ضبايتها ك اإلنساف حقوؽ لَبقية االستشارية الوطنية اللجنة إحداث

  . 2001مارس 28اؼبوافق  1422 ؿبـر

، اؼبتضمن تعْب السيد بػوعبلـ بالسػايح رئيسػا 2005سبتمرب 26، اؼبؤرخ ُب 276-05اؼبرسـو الرئاسي رقم  -4
 .2005لسنة  67للمجلس الدستورم،  اعبريدة الرظبية، العدد 

، يتضػػمن التصػػديق علػػى اؼبيثػػاؽ العػػريب غبقػػوؽ 2006افرايػػر  11، اؼبػػؤرخ ُب 62-06اؼبرسػػـو الرئاسػػي رقػػم  -5
 .2006افرباير  15، الصادرة بتاريخ  08 ، اعبريدة الرظبية العدد2004االنساف اؼبعتمد ُب تونس مام 

، 2008نػػػوفمرب سػػػنة  8اؼبوافػػػق  1429ذم القعػػػدة عػػػاـ  10مػػػؤرخ ُب  357-08اؼبرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػم  -6
 اؼبتضمن استدعاء الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو.

،  أهنػػى مهػػاـ رئيسػػا اجمللػػس الدسػػتورم،  اعبريػػػدة 2012مػػارس  29اؼبػػؤرخ ُب  152-12اؼبرسػػـو الرئاسػػي  -7
 .2012لسنة  19رظبية، العدد ال

 المراسيم الّتنفيذيّة: -3  
 ، 1991 سػػػنة غشػػػت 24 ؿ اؼبوافػػػق 1412 عػػػاـ صػػفر 14 ُب اؼبػػػؤرخ 300-91 رقػػػم التنفيػػػذم اؼبرسػػـو -7

 أكت 28 بتػػػػػاريخ الصػػػػادر 40 العػػػػدد ، الرظبيػػػػة اعبريػػػػدة اإلنسػػػػاف، غبقػػػػوؽ اؼبنتػػػػدبالوزير  صػػػػبلحيات وبػػػػدد
1991. 

نػػػػوفمرب سػػػػنة  22اؼبوافػػػػق  7225اؼبػػػػؤرخ ُب أكؿ ذم القعػػػػدة عػػػػاـ  227 – 04رقػػػػم   اؼبرسػػػػـو التنفيػػػػذم  -2
نػػوفمرب  24، الصػػادرة ُب 53، يتضػمن إنشػػاء ؾبلػػس ك طػػِب لؤلسػػرة ك اؼبػػرأة، اعبريػػدة الرظبيػػة العػػدد 2004
2004. 
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 أراء المجلس الّدستوري: -ىـ
جمللػػػس الشػػػعيب ، حػػػوؿ انتخػػػاب ا 12/10/6116اؼبػػػؤرخ ُب  10/16إعػػػبلف اجمللػػػس الدسػػػتورم رقػػػم  -0

 .62/12/6116، الصادر ُب 42الوطِب، اعبريدة الرظبية ، العدد 

، يتعلػػق دبراقبػػة مطابقػػة القػػانوف العضػػوم 6114فربايػػر  11اؼبػػٌؤرخ ُب  14/ر.ؽ ع/ـ د/10الػػرأم رقػػم  -6
 .6114فرباير  00، الصادرة بتاريخ 15، اعبريدة الرظبية العدد 13-53اؼبعٌدؿ اؼبتمم لؤلمر 

،  6114نػػػػوفمرب سػػػػنة  3اؼبوافػػػػق  0465ذم القعػػػػدة عػػػػاـ  5ر.د/ـ د مػػػػؤرخ ُب  10/14رأم رقػػػم  -2
نػػػوفمرب  02اؼبؤرخػػػة ُب  22اؼبتعلػػػق دبشػػػركع القػػػانوف اؼبتضػػػمن التعػػػديل الدسػػػتورم . اعبريػػػدة الرظبيػػػة رقػػػم 

6114. 

يتعلػػػق دبراقبػػػة  6100ديسػػػمرب  66اؼبوافػػػق  0422ؿبػػػـر  63اؼبػػػؤرخ ُب  00/ر.ـ.د/12الػػػرأم رقػػػم  -4
الصػػادرة بتػػاريخ  10القػػانوف العضػػوم اؼبتعلػػق بنظػػاـ االنتخابػػات للدسػػتور، اعبريػػدة الرظبيػػة العػػدد  مطابقػػة
 .6106يناير  04

يتعلػػػق دبراقبػػػة  6100ديسػػػمرب  66اؼبوافػػػق  0422ؿبػػػـر  63اؼبػػػؤرخ ُب  00/ر.ـ.د/11الػػػرأم رقػػػم  -1
الس اؼبنتخبة، اعبريدة الرظبية مطابقة القانوف العضوم الذم وبدد كيفيات توسيع حظوظ سبثيل اؼبرأة ُب اجمل

 .6106يناير  04الصادرة بتاريخ  10العدد 

، يتعلػق دبراقبػة مطابقػة القػانوف العضػوم اؼبتعلػق 6106فرباير  14اؼبٌؤرخ ُب  06/ر.ـ.د/10الرأم رقم  -2
 .6106يناير  01، الصادرة بتاريخ 16باألحزاب السياسية للدستور، اعبريدة الرظبية العدد 

 الّلغة العربّية:ب الكتب -2
 الكتب الخاصة: -أ

اعبزائر،  أظبهاف قصور، اؼبرأة كحقوقها السياسية ُب الفقو اإلسبلمي،الطبعة األكٔب،جسور للنشر كالتوزيع، -1
2112. 

كالقانوف الدكٕب، دار ىومة للطباعة كالنشر  اإلسبلميةأعمر وبياكم، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة  -2
 .2113 ،كالتوزيع، اعبزائر

أعمر وبياكم، اؼبساكاة ُب اغبقوؽ بْب الرجل ك اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب كالتشريع اعبزائرم ،دار األمل للطباعة  -3
 . 2111،، اعبزائركالنشر كالتوزيع
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، دار النهضة الرئيسةحقوؽ اإلنساف اآلليات كالقضايا  التفاقياتإبراىيم علي بدكم الشيخ، التطبيق الدكٕب  -4
 .2118اىرة،العربية ، الق

دراسة -خالد مصطفي فهمي، حقوؽ اؼبرأة بْب االتفاقيات الدكلية ك الشريعة اإلسبلمية ك التشريع الوضعي -5
 .2117،ف دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية، مصر-مقارنة

ة خالد مصطفى فهمي، حقوؽ اؼبرأة بْب االتفاقيات الدكلية كالشريعة االسبلمية كالتشريع الوضعي )دراس -6
 .2117مقارنة(، دار اعبامعة للنشر ، االسكندرية، 

 .1997 ،سعيد الدين إبراىيم، اؼبرأة كاغبياة العامة، )ربرير ( قباح حسن، دار األمْب، القاىرة -7

سيد إبراىيم الدسوقي، اغبماية الدكلية غبقوؽ اؼبرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز اعبنسي ، دار النهضة  -8
 .2117العربية ، القاىرة، 

دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، الطبعة  –شوقي إبراىيم عبد الكرٙب عبلـ، اغبقوؽ السياسية للمرأة اؼبسلمة  -9
 .2111األكؿ، مكتبة الوفاء القانونية ، االسكندرية ، 

، إسكندرية التوزيع،ك صفاء سيد اعبميل، الَببية السياسية للمرأة، الطبعة األكٔب، العلم كاإليباف للنشر  -11
2118. 

عادؿ عبد الغفار، االعبلـ كاؼبشاركة السياسية للمرأة رؤية ربليلية كاستشرافية، الطبعة األكٔب، الدار اؼبصرية  -11
 .2119اللبنانية، مصر، 

عبد اغبميد إظباعيل األنصارم ، اغبقوؽ السياسية للمرأة "رؤية ربليلية فقهية معاصرة" الطبعة األكؿ، دار  -12
 .2111الفكر العريب، قطر، 

عبد اغبميد إظباعيل األنصارم ، قضايا اؼبرأة بْب تعاليم اإلسبلـ كتقاليد اجملتمع ، كلية الشريعة ك القانوف  -13
 .2111كالدراسات اإلسبلمية، دار الفكر العريب، قطر، 

عبد الغِب ؿبمود، حقوؽ اؼبرأة ُب القانوف الدكٕب العاـ ك الشريعة اإلسبلمية، دار النهضة العربية، القاىرة،  -14
1991. 

 .1993 ،عبد الكرٙب زيداف، اؼبفصل ُب أحكاـ اؼبرأة ، مؤسسة الرسالة ، بّبكت -15

 .1979عمر رضا كحالة، اؼبرأة ُب القدٙب كاغبديث، اعبزء الثا٘ب، مؤسسة الرسالة، بّبكت لبناف،  -16

يث، عمر سعيد ؿبمد فارع العها٘ب، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الفقو اإلسبلمي، اؼبكتب اعبامعي اغبد -17
 .2111اإلسكندرية، 

حقوؽ اؼبرأة كالطفل ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ، دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ،رم عباسيةسلع -18
 .2116عْب مليلة، اعبزائر، 

ؿبمد طربوش، السلطة التشريعية كاؼبرأة ُب الدكؿ العربية ربليل قانو٘ب مقارف، اؼبكتب اعبامعي  قائد -19
 .2118ة،اغبديث، االسكندري
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، دار النهضة )دراسة ربليلية مقارنة(مدم دكر اؼبشرع ُب دعم التمثيل النيايب للمرأة ؿبمد أضبد عبد النعيم، -21
 .2116 ،العربية، القاىرة

ؿبمد سيد فهمي ، اؼبشاركة االجتماعية ك السياسية للمرأة ُب العآب الثالث، الطبعة األكٔب، دار الوفاء لدنيا  -21
 .2117سكندرية، الطباعة ك النشر، اإل

، بدكف ؿبمد مهدم مشس الدين ، مسائل حرجة ُب الفقو اؼبرأة ، الكتاب الثا٘ب ،دكف دار لنشر، مصر -22
 سنة.

)دراسة مقارنة بْب الشريعة مناؿ ؿبمود اؼبشِب، حقوؽ اؼبرأة بْب اؼبواييق الدكلية كأصالة التشريع االسبلمي -23
 .2111 ،، الطبعة األكٔب، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عمافرأة(اإلسبلمية كالقوانْب الدكلية اػباصة حبقوؽ اؼب

منتصر سعيد ضبودة ، اغبماية الدكلية غبقوؽ اؼبرأة دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،دار اعبامعة  -24
 .2117اعبديدة، االسكندرية ،

ات اؼبركز القومى للبحوث ، منشور 2000 -1957نادية حليم، فاعلية األداء الربؼبا٘ب للمرأة اؼبصرية  -25
 .2006االجتماعية اعبنائية، برنامج حبوث اؼبرأة، القاىرة 

نام بنسادكف، حقوؽ اؼبرأة منذ البداية حٌب أيامنا، ترصبة: كجيو البعيِب، دار عويدات للنشر كالطباعة،  -26
 .2112، بّبكت، لبناف

مركز الدراسات اؼبستقبلية  ىادم ؿبمود ، مفهـو حقوؽ اؼبرأة كعبلقتو دبفهـو حقوؽ اإلنساف ، -27
 .2113، العراؽ ،االسَباتيجية

ىالة سعيد تبسي،حقوؽ اؼبرأة ُب ظل اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة )سيداك(،  -28
 .2111الطبعة األكٔب، منشورات اجمللس للحقوؽ، لبناف، 

آليات سبكْب اؼبرأة لتفعيل مشاركتها ىياـ ضبد صابر زىراف، كوتة اؼبرأة ُب االنتخابات النيابية كأحد  -29
 .2111السياسية، اؼبؤسبر العلمي الدكٕب الرابع ك العشركف للخدمة االجتماعية ك العدالة االجتماعية ، مصر، 

، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقية الدكلية، األضبد كساـ حساـ الدين -31
 .2119لبناف،  _يب اغبقوقية، بّبكتالطبعة األكٔب، منشورات اغبل

اؼبشاركة السياسية للمرأة خربة الشماؿ األفريقي ؾبموعة أعماؿ اؼبؤسبر العلمي الذم عقد بالقاىرة بالتعاكف  -31
، تقدٙب إبراىيم نصر 2111نوفمرب  18أب 17مع اعبمعية األفريقية للعلـو السياسية  خبلؿ الفَبة من 

حسن، الطبعة األكٔب، مركز دراسات السياسية اؼبستقبل اإلفريقي، القاىرة،  الدين،  ربرير ضبدم عبد الرضبن
2111. 

الشحات إبراىيم منصور، اؼبرأة بْب حقوقها السياسية كاتفاقية عدـ التمييز ُب القانوف الوضعي كالشريعة  -32
 .2113اإلسبلمية، دار اعبامعة اعبديدة، األسكندرية، 
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 للمرأة العربية دراسة حاالت مصر كسوريا كتونس، الطبعة األكٔب، صبيل مطر، كأخركف، األداء الربؼبا٘ب -33
 .198،ص2115مركز دراسات الوحدة العربية، بّبكت، 

 عبد اغبميد الشواريب، اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب االسبلـ، منشأة اؼبعارؼ، االسكندرية، دكف سنة نشر. -34
 :الكتب العامة-ب  

 ، باحَباـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، دار اعبامعة اعبديدة، مصرإبراىيم أضبد خليفة، االلتزاـ الدكٕب -1
2117. 

قوؽ ، الضمانات الدكلية غبقوؽ اإلنساف ك تطبيقاهتا ُب بعض الببلد العربية، ندكة حأضبد حسن الرشيد -2
 .1991، منشورات مركز البحوث السياسية، مصر، االنساف ُب الدساتّب العربية

 .2112، لديبقراطية كحقوؽ اإلنساف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائرأضبد قوراية، يقافة ا -3

ُب القوانْب اعبزائرية، الطبعة الثانية، ديواف  ، نظريتا القانوف كاغبق كتطبيقاهتاإسحاؽ إبراىيم منصور -4
 .1991، اعبزائر، اؼبطبوعات اعبامعية

 .1987، اعبزائر نية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،الثا  اعبزائر،الطبعة يورة ُب بوالطمْب، حملات جودم األخضر -5

، ديواف اؼبطبوعات سياسية اؼبقارنة، الطبعة الثانيةاألمْب شريط،الوجيز ُب القانوف الدستورم ك اؼبؤسسات ال -6
 .2112، اعبامعية، اعبزائر

لحريات مدخل إٔب اغبريات كحقوؽ اإلنساف، اعبزء الثا٘ب، التعبّب الدستورم ل ،الطاىر بن خرؼ اهلل -7
 .2119كاغبقوؽ، طاكسيج كـو للدراسات كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، 

أما٘ب غازم جرار، االذباىات الفكرية غبقوؽ اإلنساف كحرياتو العامة، الطبعة األكٔب، دار كائل للنشر  -8
 .2119 ،كالتوزيع، عماف

، اؼبؤسسة اغبديثة -ةدراسة مقارن–أمْب عاطف صليبا، دكر القضاء الدستورم ُب إرساء دكلة القانوف  -9
 .2112 للكتاب، طرابلس، لبناف،

 القانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية، اعبزء األكؿ، ترصبة علي مقداد، شفيق حداد ، ،أندرم ىوريو -11
 .1977 ،األىلية للنشر كالتوزيع، بّبكت

 .2118زائر،، القضاء اإلدارم ُب اعبزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر كالتوزيع اعبعماربوضياؼ  -11

..." الطبعة األكٔب، جسور للنشر ك 14-12" القانوف العضوم رقم  األحزابقانوف  عمار،بوضياؼ  -12
 .2112 ،التوزيع، اعبزائر

، من خبلؿ الويائق كالنصوص الرظبيةتطور اؼبؤسسات الدستورية ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ بوكرا إدريس،  -13
 .2115اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  اعبزء األكؿ،

، مكتبة دار الثقافة، عماف، دكف الطبعة الثانية حسن غازم، الوجيز ُب حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، -14
 .نشرسنة 
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حقوؽ اإلنساف ُب ؾباؿ نشأة اغبقوؽ السياسية ك تطورىا كضبايتها ) دراسة مقارنة(،دار  حسِب قمر، -15
 .2116الكتب القانونية، مصر، 

من الدستور اؼبصرم مقارنة مع  62دراسة ربليلية للمادة –شاركة ُب اغبياة السياسية حق اؼب داكد الباز، -16
 .2116، دار الفكر اعبامعي، االسكندرية، -النظاـ ُب فرنسا

دغبوش نعماف، معاىدات دكلية غبقوؽ اإلنساف تعلو القانوف،دار اؽبدل للطباعة كالنشر كالتوزيع عْب  -17
 .2118ئر، مليلة، اعبزا

ربكدت، جوف فيتزباتريك، فرانك نيوماف، مارؾ ىوفماف، مارم رامسي، ـبتارات من أدكات ديفيد كيس -18
حقوؽ اإلنساف الدكلية كببلوغرافيا للبحث ُب القانوف الدكٔب غبقوؽ اإلنساف ، ترصبة فؤاد سركجي ،الطبعة 

 .2117العربية األكٔب،األىلية للنشر ك التوزيع، عماف، 

 .2111 عماف، اؼبنظمات الدكلية، الطبعة األكٕب، دار كائل للنشر،رشاد عارؼ السيد، الوسيط ُب  -19

 رضواف زيادة، مسّبة حقوؽ اإلنساف ُب العآب العريب، الطبعة األكٔب، اؼبركز الثقاُب العريب، بّبكت، -21
2111. 

 -دراسة مقارنة -سعدل ؿبمد اػبطيب، حقوؽ اإلنساف كضماناهتا الدستورية ُب ايِب ك عشرين دكلة عربية -21
 .2117 ،لطبعة األكٔب، منشورات اغبليب اغبقوقية، بّبكت لبنافا

سعيد بو الشعّب، القانوف الدستورم كالنظم السياسية اؼبقارنة، اعبزء أكال، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  -22
 .1992الطبعة الثالثة، 

(، دار 2113-1989شطاب كماؿ، حقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر بْب اغبقيقة الدستورية كالواقع اؼبفقود ) -23
  .2115 ،اػبلدكنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر

شهيدة الباز، النوع االجتماعي كاؼبواطنة كدكر اؼبنظمات غّب اغبكومية ُب دكؿ عربية ـبتارة، دراسة حالة  -24
 .2116صبهورية مصر العربية ،اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا، األمم اؼبتحدة ،نيويورؾ، 

اهلل الراجحي،حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب الشريعة اإلسبلمية ك القانوف الوضعي، صاّب بن عبد  -25
 .2114الطبعة األكؿ، مكتبة العبيكاف، األردف، 

 .1995 صدكؽ عمر، ؿباضرات ُب القانوف الدكٕب العاـ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، -26

 .1996، ؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائرصدكؽ عمر، دراسة ُب مصادر حقوؽ اإلنساف، ديواف ا -27

طارؽ ؿبمد عبد الوىاب، سيكولوجية اؼبشاركة السياسية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  -28
2111. 

 .1989 ،اعبامعية، مصر عبد الغِب بسيو٘ب عبد اهلل ، النظم السياسية ، الدار -29
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الطبعة األكٔب، دار الثقافة للنشر كالتوزبع، عماف،  عركبة جبار اػبزرجي ،القانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف، -31
 .2111 االردف،

كاؽبيئات التعهدية غبقوؽ اإلنساف،  .عصاـ الدين ؿبمد حسن ، التقارير اغبكومية كتقارير الظل مصر.. -31
 . 2118ة، الطبعة األكٔب، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، القاىر 

 . 1998 ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،إطار األمم اؼبتحدة ؽ اإلنساف ُبعصاـ زناٌب ،ضباية حقو  -32

علواف عبد الكرٙب، النظم السياسية ُب القانوف الدستورم، الطبعة األكٔب، مكتبة دار الثقافة للنشر  -33
 .2111 ،كالتوزيع، عماف

اءات علي ؿبمد صاّب الدباس، علي علياف ؿبمد ابو زيد، حقوؽ االنساف كحرياتو  كدكر شرعية االجر  -34
 .2115 ،الشرطية ُب تعزيزىا، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف

 .2116علي يوسف، حقوؽ اإلنساف ُب ظل العوؼبة، دار أسامة، األردف،  -35

عيسى بّـب ، حقوؽ اإلنساف كاغبريات العامة مقارنة بْب النص كالواقع ، الطبعة األكؿ، دار اؼبنهل  -36
 .2111اللبنا٘ب، بّبكت ، 

 .1966، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، اعبزء األكؿ، دار النهضة العربية، مصر، فؤاد العطار -37

فوزم أكصديق، الواُب ُب شرح القانوف الدستورم، اعبزء األكؿ،الطبعة األكؿ، ديواف اؼبطبوعات  -38
 .1993 اعبزائر،اعبامعية،

ية احملتويات ك اآلليات، الطبعة قادرم عبد العزيز، حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب ك العبلقات الدكل -39
 .2118السادسة ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،اعبزائر، 

 .1987كماؿ اؼبنوُب، أصوؿ النظم السياسية اؼبقارنة، الطبعة االكؿ، الربيعات للنشر ك التوزيع، الكويت، -41

 .2111 ،ندريةماجد راغب اغبلو، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، منشأة اؼبعارؼ، االسك -41

 .2111ؿبفوظ لعشب، التجربة الدستورية ُب اعبزائر، اؼبطبعة اغبديثة، اعبزائر،  -42

ؿبمد اجملذكب، التنظيم الدكٕب" النظرية كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية اؼبتخصصة"، منشورات اغبليب  -43
 . 2115  اغبقوقية، بّبكت لبناف،

 .1972 ،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة ؿبمد حافظ غاٖب،  مبادئ القانوف الدكٕب العاـ، -44

 .1973اغبقوؽ كالواجبات كالعبلقات الدكلية ُب اإلسبلـ، مطبعة السعادة، مصر،  ،ؿبمد رأفت عثماف -45

 .2111، ؿبمد سعيد ؾبذكب ، اغبريات العامة ك حقوؽ اإلنساف ، جركس برس للطباعة، طرابلس لبناف -46

 .1961، اؼبطبعة العاؼبية، القاىرة، الطبعة األكٔب  اؼبعسكرين الشرقي كالغريب،ؿبمد عصفور، أزمة اغبريات ُب -47

 .2111ؿبمد مصباح عيسى ،حقوؽ اإلنساف ُب العآب اؼبعاصر، دار الركاد كأكاكوس، بّبكت،  -48

ؿبمد مهرم، حقوؽ اإلنساف إشكالياهتا كموقعها ُب شرعنا كتشريعاتنا، الطبعة األكٔب، منشورات  -49
 .2111 ،زائرالسائحي، اعب
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ؿبمد يوسف علواف، ؿبمد خليل اؼبوسي، القانوف الدكٕب غبقوؽ االنساف اغبقوؽ احملمية ، اعبزء الثا٘ب،  -51
 .2117 ،الطبعة األكٔب، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف

احملمدية،  ، كليك للنشرالطبعة األكٔب،2118موسى بودىاف، الدساتّب اعبزائرية مع تعديبلت نوفمرب  -51
 .2118ر، ئعبزاا

 األكؿ، الطبعة، مركز الدراسات السلوكية كالدراسات حوؿ القانوف دساتّب كمواييق دكلية، ناصر لباد، -52
 .2117،اعبزائر

ضماف حقوؽ اإلنساف كضبايتها كفقا للقانوف الدكٕب كالتشريع الدكٕب،  ،نبيل عبد الرضباف نصر الدين -53
 .2116اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، مصر،  اؼبكتب

 .1969، الوجيز ُب الفكر السياسي ، اعبزء األكؿ، شركة الطبع ك النشر األىلية ،بغداد،نزار الطبقجلي -54

ىا٘ب سليماف الطعيمات، حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية، الطبعة األكٔب، اإلصدار الثالث، دار  -55
 .2116، الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف

الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اػباصة ، الطبعة األكٔب، منشورات  ـ حساـ الدين األضبد، االتفاقياتاكس -56
 .2111 ،لبناف_اغبليب اغبقوقية ، بّبكت

بن علي، ضباية حقوؽ اإلنساف ُب القانوف الدكٕب كالقانوف الداخلي، دار ىومة للطباعة  -وبياكم نورة -57
 .2114، كالنشر كالتوزيع، اعبزائر

كطرؽ ضبايتها ُب القوانْب احمللية ك الدكلية، اؼبكتب  أنواعها–إلنساف لببة من أساتذة القانوف ،حقوؽ ا -58
 .2118العريب اغبديث، إسكندرية ،

  :المعاجم والقواميس-3
اجمللد الثالث، الطبعة  اجمللد الثا٘ب،الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، أيب -1

 1997لبناف،  األكٔب ، دار صادر للطباعة ك النشر ، بّبكت،

السياسة ،ربقيق، فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، مؤسسة شباب اعبامعة، الطبعة األكؿ، ، أيب نصر الفارايب -2
 .اإلسكندرية، بدكف سنة

 .1968أضبد عطية الٌلو، القاموس السياسي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاىرة،  -3

 .1995طبعة أكال، دار الكتب العلمية، بّبكت، الفّبكز ابادم، القاموس احمليط، اعبزء االكؿ، ال -4

 .2116ظبّب الشوبكي، اؼبعجم اإلدارم، الطبعة األكٔب، دار أسامة للنشر ك التوزيع، األردف،  -5

عامر مصباح، معجم مفاىيم العلـو السياسية ك العبلقات الدكلية، الطبعة األكٔب، اؼبكتبة اعبزائرية،  -6
 .2115اعبزائر،

 .1999اللغة العربية، اؽبيئة العامة لشئوف اؼبطابع األمّبية، القاىرة، معجم القانوف، ؾبمع  -7
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 الرسائل الجامعية : -4
 رسائل الدكتوراه: -أ

بنيِب أضبد ، اإلجراءات اؼبمهػدة للعمليػة االنتخابيػة ُب اعبزائػر، أطركحػة مقدمػة لنيػل شػهادة دكتػوراه الدكلػة ُب  -1
كليػػة اغبقػػوؽ كالعلػػـو السياسػػية، قسػػم اغبقػػوؽ، السػػنة اعبامعيػػة   ،-باتنػػة-العلػػـو القانونيػػة، جامعػػة اغبػػاج ػبضػػر

2005-2006. 

بودرىم فاطمة ، اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب التجربة الديبقراطية اعبزائرية، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -2
العلػػػػـو السياسػػػػية ، كليػػػػة -اعبزائػػػػر–ُب العلػػػػـو السياسػػػػية، فػػػػرع تنظػػػػيم سياسػػػػي كإدارم، جامعػػػػة دإب إبػػػػراىيم 

 .2011-2010كاالعبلـ، قسم العلـو السياسية، السنة اعبامعية 

 العاـ، جامعة القانوف ُب دكتوراه لزرؽ، أير سلطة التشريع على اغبريات العامة كضماناهتا ، أطركحة حبشي -3
 .2013-2012السياسية، كالعلـو اغبقوؽ ، كلية- تلمساف – بلقايد بكر أيب

، -دراسة بعض اغبقوؽ السياسية–ضباية حقوؽ اإلنساف ُب اؼبنظومة القانونية اعبزائرية  خلفة نادية ، آليات -4
 .2010-2009أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلـو ُب العلـو القانونية ، 

الدكلة ُب  دكتوراه لنيل أطركحة ،1962-1954اعبزائر ُب كاإلدارم السياسي التنظيم ، عقيلة اهلل ضيف -5
 .1995 اعبزائر، جامعة ، السياسية العلـو ياسي ك اإلدارم ،معهدالتنظيم الس

قاظبية صباؿ، منع التمييز ُب القانوف الػدكٕب غبقػوؽ اإلنسػاف كآيػاره، أطركحػة لنيػل شػهادة الػدكتوراه ُب القػانوف  -6
 .2007-2006الدكٕب كالعبلقات الدكلية، جامعة اعبزائر، كلية اغبقوؽ كالعلم اإلدارية، السنة اعبامعية 

ىاملي، آليات إرساء دكلة القانوف ُب اعبزائر، رسالة دكتوراه ُب القانوف العاـ، كلية اغبقوؽ كالعلـو  ؿبمد  -7
 .2012-2011،-تلمساف-السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

ية نصيب نعيمة، اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية، رسالة دكتوراه ُب علم االجتماع ، قسم علم االجتماع، كل -8
 .2002اآلداب، جامعة عْب مشس، مصر، 

دكار فريدة، الوضعية االجتماعية للمرأة ُب اعبزائر ك انعكاساهتا على اؼبشاركة السياسية، مذكرة دكتوراه دكلة  -9
 .2010-2009(، 2ُب علم االجتماع، كلية العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، جامعة اعبزائر )

ُب ضباية اغبقوؽ كاغبريات العامة ؾباؿ فبدكد ك حوؿ ؿبدكد، رسالة نبإب فطة، دكر اجمللس الدستورم  -10
 .2010دكتوره ُب العلـو ،زبصص القانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، 
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 رسائل ومذكرات الماجستير: -ب
صػص قػانوف بركات مولود، التعديبلت الدستورية ُب النظاـ الدستورم اعبزائرم، مػدكرة ماجسػتّب ُب اغبقػوؽ زب .1

  .2009/2010دستورم، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية قسم اغبقوؽ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة

بقدكرم حورية، اؼبشاركة السياسية للطالبات ُب اعبزائر، دراسة ميدانية حوؿ اؼبشاركة السياسية لطالبات كلية  .2
ستّب ُب علم االجتماع السياسي قسم علم العلـو اإلنسانية كاالجتماعية باعبزائر، مذكرة لنيل شهادة اؼباج

 .2551/2552االجتماع، جامعة اعبزائر، 

ماجستّب، كلية العلـو مذكرة بن عمّب صباؿ الدين، إشكالية تطبيق الديبقراطية داخل األحزاب اعبزائرية،  .7
 .2551-2550السياسية، جامعة يوسف بن خدة، اعبزائر، 

كأيره ُب ربقيق التنمية اإلنسانية ُب العآب العريب، دراسة ُب ضوء بن يزة يوسف، التمكْب السياسي للمرأة،  .4
، مذكرة ماجستّب ُب العلـو السياسية، زبصص تنظيمات 2553_2557تقارير التنمية اإلنسانية العاؼبية 

 .2505-2554، كلية اغبقوؽ،قسم العلـو السياسية،  -باتنة -سياسية ك إدارية، جامعة اغباج ػبضر

ماجستّب، جامعة األمّب عبد  مذكرةدر، حرية فبارسة اغبقوؽ السياسية ُب النظاـ اإلسبلمي، جدم عبد القا .0
 .0444، 0447القادر للعلـو اإلسبلمية، قسنطينة، 

)دراسة مقارنة( مذكرة 2554رحو سهاـ ، اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب اعبزائر ك تونس من االستقبلؿ أب  .1
 .2552-2551العلـو السياسية،مقدمة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب 

ركاحبية طبيسة ، اؼبشاركة السياسية للمرأة اعبزائرية الدكافع ك اؼبعوقات )دراسة ميدانية دبدينة عنابة(، مذكرة  .2
 .2552ماجستّب ُب اجتماع التنمية باؼبشاركة ،ُب العلـو االجتماعية ك اإلنسانية  ،

شيد اغبكم ُب اعبزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستّب سويقات عبد الرزاؽ، إصبلح النظاـ االنتخايب لَب  .3
ُب العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، فرع رشادة كديبقراطية، جامعة منتورم، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، 

 .2505-2554قسم العلـو السياسية، قسنطينة، السنة اعبامعية، 

السياسية ُب ترقية حقوؽ اإلنساف السياسية ُب اليمن )مذكرة  شايف بن علي شايف جار اهلل " دكر اؼبشاركة .4
 .2551لنيل شهادة اؼباجستّب ُب العبلقات الدكلية، قسم العلـو السياسية، جامعة اعبزائر، 

الظركؼ  -طاليب سركر، ضباية حقوؽ اؼبرأة ُب التشريع اعبزائرم مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ اإلنساف .05
-0444القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية، جامعة اعبزائر ،كلية اغبقوؽ،  مذكرة ماجستّب ُب -العادية
2555. 

 حقوؽ كضباية لَبقية االستشارية الوطنية حالة" اللجنة باعبزائر دراسة اإلنساف حقوؽ عزكز، ترقية غريب .00
 بن دارم، جامعةكاإل السياسي التنظيم الدكلية ، فرع كالعبلقات السياسية العلـو ُب ماجستّب اإلنساف"، مذكرة

الدكلية،  كالعبلقات السياسية العلـو كاإلعبلـ، قسم السياسية العلـو ، كلية-اعبزائر – خدة بن يوسف
2550-2551. 
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قادرم نسمة، اؼبمارسة اعبزائرية ُب ؾباؿ اآلليات التشريعية الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف، مذكرة  .02
-تيزم كزك -كلة، كلية اغبقوؽ، جامعة مولود معمرمماجستّب، ُب القانوف العاـ، زبصص ربوالت الد

2554-2505. 

نادرة إبراىيم راشد اػبزاعي، حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة ُب عضوية اجملالس اؼبنتحبة،مذكرة ماجستّب مقدمة  .07
 . 2551-2550جبامعة آؿ البيت،كلية الدراسات الفقهية كالقانونية ،األردف،

 التشريعات الوطنية اعبزائرية دراسة سياسية مقارنة ُب ضوء اؼبواييق نف ضبزة، "اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب .04
 .2500".مذكرة ماجستّب،جامعة اعبزائر، كلية العلـو السياسية،2554-0434الدكلية غبقوؽ اإلنساف

غاٖب غبسن، اغبماية الدستورية للحقوؽ السياسية للمرأة، مذكرة ماجستّب ُب اغبقوؽ فرع الدكلة  .00
 .2502،2504جامعة اعبزائر،  -بن عكنوف -ومية، كلية اغبقوؽكاؼبؤسسات العم

نعيمة ظبية، دكر اؼبرأة اؼبغاربية ُب التنمية السياسية احمللية ك عبلقتها بانظمة اغبكم )مباذج : اعبزائر،  .01
 .2500-2505تونس، اؼبغرب( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستّب ُب العلـو السياسية، 

، دكر األمم اؼبتحدة ُب ضباية حقوؽ اؼبرأة دراسة حالة" عبنة مناىضة التمييز ضد ىالة السيد اؽببلٕب  .02
 .2557اؼبرأة" رسالة ماجستّب، كلية االقتصاد ك العلـو السياسية، جامعة القاىرة،

كلد عامر نعيمة، اؼبشاركة السياسية ُب اعبزائر، مذكرة ماجستّب ُب التنظيم السياسي كاإلدارم، قسم  .03
 .2550اسية كالعبلقات الدكلية، كلية العلـو اإلنسانية ، جامعة اعبزائرالعلـو السي

اؼبعدؿ كاؼبتمم ، مذكرة  42/52دنيس عبد القادر، النظاـ القانو٘ب لسّب االنتخابات طبقا لؤلمر  .04
، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم القانوف العاـ ،جامعة أبوبكر بلقايد اـماجستّب ُب القانوف الع

 2505،2500ف،تلمسا

شاشوا نور الدين، اغبقوؽ السياسية كاؼبدنية ك ضبايتها ُب اعبزائر، مذكرة ماجستّب ُب القانوف العاـ ، كلية  .25
 .2552،2551،  -تلمساف -اغبقوؽ، جامعة أيب بكر بلقايد 

ُب  نادرة إبراىيم راشد اػبزاعي، حق اؼبرأة ُب اؼبشاركة ُب عضوية اجملالس اؼبنتخبة، مذكرة ماجستّب .20
 .2550القانوف، كلية الدراسات الفقهية كالقانونية، قسم الدراسات القانونية، جامعة آؿ البيت، عماف، 

 :المقاالت-5
 إظباعيل صربم عبد اهلل، الديبقراطية داخل األحزاب السياسية كفيما بينها، مركز دراسات الوحدة العربية.  .0

ات مركز الدراسات السياسية ك االسػَباتيجية  بػاألىراـ، القػاىرة، اؼبنوُب كماؿ، الثقافة السياسية اؼبتغّبة، منشور  .6
0535. 

، مركػػز البصػػّبة 04أكصػػديق فػػوزم، تطػػور اؼبركػػز القػػانو٘ب للمػػرأة ُب اعبزائػػر، ؾبلػػة الدراسػػات القانونيػػة، العػػدد  .2
 .2009للبحوث كاالستشارات كاػبدمات التعليمية، القبة، اعبزائر، 



 

 

329 

 .1997، 07كحقوؽ اإلنساف، ؾبلة إدارة، العدد األكؿ، اعبلد  1996رب نوفم 28بوزيد لزىارم، تعديل  .4

دراسة حالة -بوضياؼ عمار، نظاـ الكوتا كآلية لَبقية اغبقوؽ السياسية للمرأة ك موقف التشريعات العربية منو .1
 .2010(، نوفمرب26ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد السادس ك العشرين ) -التمثيل النسائي ُب الربؼباف

بوضػػػياؼ عمػػػار، إصػػػبلح القػػػانوف العضػػػوم اؼبتعلػػػق بنظػػػاـ االنتخابػػػات، ؾبلػػػة الفكػػػر الربؼبػػػا٘ب، العػػػدد التاسػػػع  .2
 .6106(، أفريل 65كالعشرين )

بلقيس أبو اصبع، كاخركف ، زبصيص مقاعد للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، التجارب الدكلية كالعربية ُب تطبيق  .7
 .2004لس األعلى للمرأة ك اللجنة الوطنية للمرأة، اليمن، نظاـ اغبصص ) الكوتا(، منشورات اجمل

، (16الثا٘ب) خالد حسا٘ب،ضباية اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب التشريع اعبزائرم،ؾبلة اجمللس الدستورم، العدد .4
 .6102اعبزائر ،

 .2001حسِب صبيل، حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب، ؾبلة مركز دراسات الوحدة العربية، جانفي  .5

الػػػثبلث  ، ؾبلػػػة الفكػػر الربؼبػػػا٘ب، العػػدد 2008ضبػػامي ميلػػػود، قػػراءة قانونيػػػة ُب التعػػديل الدسػػػتورم لسػػنة  .01
 .2009جويلية (23)كالعشركف

خػداش حبيػب، اعبزائػػر كاؼبواييػق الدكليػة غبقػػوؽ اإلنسػاف ،احملامػاة، ؾبلػػة تصػدر عػن منظمػػة احملػامْب  نقابػػة  .00
 .2004تيزم كزك، العدد األكٔب،

،" دكر اؼبػػرأة اؼبصػػرية ُب اؼبشػػاركة السياسػػية"، ؿباضػػرة ُب منتػػدل النسػػاء السياسػػيات ...،  خفػػاجي فاطمػػة .06
 .2009مارس  -22-ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب العدد 

رضبو٘ب سعيدة، اؼبرأة ك اؼبشاركة السياسية ُب تونس، ؾبلػة اؼبسػتقبل العػريب، مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة،  .02
 .1999، ديسمرب250لبناف، عدد

(،  22م فاطمة الزىراء، سبثيل النساء ُب الربؼباف اعبزائرم، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد الثػا٘ب كالعشػركف )سا .04
 .2009مارس 

 .2003، اإلمارات،33ظباء سليماف، منظمة اؼبرأة العربية" النشأة كالتكوين"، ؾبلة قضايا كآراء، العدد  .01

عهػد العػريب غبقػوؽ اإلنسػاف، تػونس، بيات، منشورات اؼبشقّب حفيظة، دليل اؼبشاركة السياسية للنساء العر  .02
2004. 

عصػػػاـ بػػػن الشػػػيخ، " سبكػػػْب اؼبػػػرأة اؼبغاربيػػػة ُب ظػػػل الػػػنظم االنتخابيػػػة اؼبعتمػػػدة، الفػػػرص كالقيػػػود"، دفػػػاتر  .03
 .2011السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، عدد خاص، أفريل 

ر.ت د/ـ اؼبػػػػػػػػؤرخ ُب  01ػػػػػػػػػ08عطػػػػػػػػوم ؿبمػػػػػػػػد، عػػػػػػػػرض ك مناقشػػػػػػػػة " رأم اجمللػػػػػػػػس الدسػػػػػػػػتورم رقػػػػػػػػم  .04
اؼبتعلػػق دبشػػركع القػػانوف اؼبتضػػمن  التعػػديل الدسػػتورم..." نشػػرة احملػػامي، دكريػػة تصػػدر عػػن  07/11/2008

 .2010، أكت  12منظمة احملامْب سطيف، العدد 
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عوابدم عمار، عملية الرقابػة الربؼبانيػة كدكرىػا ُب الػدفاع علػى حقػوؽ اؼبػواطن، ؾبلػة الفكػر الربؼبػا٘ب، العػدد  .05
 2002ألكؿ، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصاؿ كاإلشهار، اعبزائر، ديسمربا

عوابدم عمار، " فكرة القانوف العضوم كتطبيقاتو ُب القانوف الناظم للربؼباف كالعبلقات الوظيفية بينو كبػْب  .61
 .2003، 02اغبكومة، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، منشورات ؾبلس األمة، عدد 

، دفػػػاتر السياسػػػة -رىانػػػات اؼبشػػػاركة السياسػػػية كربقيػػػق التنميػػػة-الراشػػػدغػػػريب ؿبمػػػد، الديبقراطيػػػة كاغبكػػػم  .60
 .6100كالقانوف، عدد خاص، أفريل 

فضة عبػاس بصػلي، "الصػورة النمطيػة للمػرأة ُب كسػائل اإلعػبلـ ك ظهػور الصػحافة النسػوية ُب ضػوء تطػور  .66
 .2008سنة  03العدد اغبوكات"، ؾبلة العلـو اإلجتماعية كاإلنسانية، جامعة الشيخ العريب التبسي، 

، ؾبلػػة -اعبزائػػر مبوذجػػا -قػػادرم حسػػْب، اؼبشػػاركة السياسػػية كآليػػة مػػن آليػػات الديبقراطيػػة ُب العػػآب العػػريب .62
 .6115أفريل -بسكرة -اؼبفكر، العدد الرابع، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر

أيػػة مكانػػة للمػػرأة ُب اجملػػالس اؼبنتخبػػة؟ اجمللػػة ، 8007لشػػقر عبػػد القػػادر، االنتخابػػات التشػػريعية اؼبغربيػػة  .64
 .8009، (83الواحد ك العشركف)العربية للعلـو السياسية، العدد 

ليدم إيرب: " التجربة األكربية ُب سبثيل اؼبرأة ُب اغبياة السياسية ... تطور اؼبفهـو التشريعي كاالجتماعي  .61
 .2009مارس  -22-ا٘ب العدد ..."، ؿباضرة ُب منتدل النساء...، ؾبلة الفكر الربؼب

، 30ماشػػػطي شػػػريفة، اؼبشػػػاركة السياسػػػية أسػػػاس الفعػػػل الػػػديبقراطي، ؾبلػػػة الباحػػػث االجتمػػػاعي، العػػػدد  .62
 .8030سبتمرب 

ؿبمد أضبد اؼبقػداد ، اؼبػرأة كاؼبشػاركة السياسػية ُب األردف، دراسػة ربليليػة كإحصػائية، مقػاؿ منشػور ُب ؾبلػة  .63
 .2004جامعة آؿ البيت، األردف 

سراٌب سليمة، اؼبرأة اعبزائرم كحق الَبشح ُب اجملالس اؼبنتخبػة بػْب االعػَباؼ القػانو٘ب كؿبدكديػة اؼبمارسػة، م .64
 .2012(، نوفمرب 08ؾبلة اؼبفكر، بسكرة، العدد الثامن )

حقوؽ اإلنساف كاجملتمع اؼبد٘ب، دراسة منشورة دبركز أماف للدراسات كالبحوث، األردف  ،منذر الفضل .24
2554. 

...ترقيػػػة غبقػػػوؽ 54) ترسػػػيخ لقػػػيم يػػػورة نػػػوفمرب 2008كسػػػيلة، اؼبراجعػػػة الدسػػػتورية اعبديػػػدة لسػػػنة كزا٘ب  .21
 .2008نوفمرب  21... كترشيد للنظاـ اؼبؤسساٌب...( ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب العددةاإلنساف...تعميق للديبقراطي

، جواف 65اإلنسانية، العدد  عمار مانع، اؼبرأة العاملة ُب اؼبنظومة التشريعية اعبزائرية، ؾبلة العلـو .20
 .016،ص6114، جامعة منتورم قسنطينة، اعبزائر، 6114
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 :وثائق برلمانية-6
 .6100مشركع قانوف عضوم وبدد كيفيات توسيع سبثيل اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، كزارة العدؿ، أكت  -أ

 الجرائد الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني: -ب
ديسػػػمرب  12، الصػػػادرة بتػػػاريخ 52مناقشػػػات، اجمللػػػس الشػػػعيب الوطِب،السػػػنة الثانيػػػة، رقػػػماعبريػػػدة الرظبيػػػة لل .0

 .6114نوفمرب  06، الفَبة التشريعية السادسة، دكرة الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعتْب معا، جلسة 6114

 15بتػػػػاريخ  ، الصػػػػادرة645اعبريػػػػدة الرظبيػػػػة للمناقشػػػػات، اجمللػػػػس الشػػػػعيب الػػػػوطِب، السػػػػنة اػبامسػػػػة، رقػػػػم  .6
 .6100نوفمرب

 04، الصػػػػادرة بتػػػػاريخ 611اعبريػػػػدة الرظبيػػػػة للمناقشػػػػات، اجمللػػػػس الشػػػػعيب الػػػػوطِب، السػػػػنة اػبامسػػػػة، رقػػػػم  .2
 .6100نوفمرب

نػوفمرب  60، الصػادرة بتػاريخ 610اعبريدة الرظبية للمناقشات، اجمللػس الشػعيب الػوطِب، السػنة اػبامسػة، رقػم  .4
6100. 

 62، الصػػػػادرة بتػػػػاريخ 624اجمللػػػػس الشػػػػعيب الػػػػوطِب، السػػػػنة اػبامسػػػػة، رقػػػػم  اعبريػػػػدة الرظبيػػػػة للمناقشػػػػات، .1
 .6100ديسمرب

مبلحظات كاقَباحات اللجنة القانونية كاإلدارية كاغبريات، عن مشركع القػانوف اؼبتعلػق  بكيفيػات توسػيع سبثيػل  .2
ِب، السػػػنة اػبامسػػػة، رقػػػم اؼبػػػرأة ُب اجملػػػالس اؼبنتخبػػػة ملحػػػق، اعبريػػػدة الرظبيػػػة للمناقشػػػات، اجمللػػػس الشػػػعيب الػػػوط

 .6100ديسمرب 62، الصادرة بتاريخ 624

ينػػاير  00، الصػػادرة بتػػاريخ 624اعبريػػدة الرظبيػػة للمناقشػػات، اجمللػػس الشػػعيب الػػوطِب، السػػنة اػبامسػػة، رقػػم  .3
6106. 

ير ينػػا 12، الصػػادرة بتػػاريخ 642اعبريػػدة الرظبيػػة للمناقشػػات ،اجمللػػس الشػػعيب الػػوطِب،  السػػنة اػبامسػػة، رقػػم  .4
6106. 

 مجلس األمة:الجرائد الرسمية لمداوالت  -ج
 .6100ديسمرب 61، الصادرة بتاريخ 01اعبريدة الرظبية للمداكالت، ؾبلس األمة، السنة الثانية، العدد .0

 .6100ديسمرب 61،الصادرة بتاريخ 00اعبريدة الرظبية للمداكالت، ؾبلس األمة، السنة الثانية، العدد  .6
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 المجالت:-7
، اعبزائر، -الركيبة -كالنشر كاإلشهار ؿالربؼبا٘ب، الصادرة عن ؾبلس األمة، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصا ؾبلة الفكر .0

 .6113(، مام 02العدد الٌسادس عشر )

، اعبزائر، -الركيبة -كالنشر كاإلشهار ؿؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، الصادرة عن ؾبلس األمة، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصا .6
 .6101(، نوفمرب 62)العدد الٌسدس كالعشركف 

، اعبزائر، -الركيبة -كالنشر كاإلشهار ؿؾبلة ؾبلس األمة، الصادرة عن ؾبلس األمة، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصا .2
 .6100(، ديسمرب 45العدد التاسع كاألربعوف )

 اعبزائر، ،-الركيبة -كالنشر كاإلشهار ؿالصادرة عن ؾبلس األمة، اؼبؤسسة الوطنية لبلتصا ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، .4
  .6106(، أكتوبر 21العدد يبليوف )

توصيات منتدل اعبزائر "للنساء العربيات السياسيات...ربليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ اؼبستقبل" ؾبلة الفكر  .1
 .6115،  مارس 66الربؼبا٘ب، العدد 

 6114التعديل الدستورم، كييقة خاصة من إصدار ؾبلس األمة دبناسبة التعديل الدستورم، ديسمرب .2

(، طبع اؼبؤسسة الوطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشهار، ركيبة، 6106، 6100حصيلة نشاطات ؾبلس األمة ) .3
 .6102مام

للمرأة..."، ؾبلة ؾبلس األمة، العدد  قاؼبلف" الربؼباف القادـ ىل سيعكس حضور البلئ .4
 .6106فيفرم  -(،جانفي11اػبمسوف)

 .6101اإلنساف، منشورات ؾبلس األمة، اعبزائر  بوصبعة صويلح، تفاعل قيم الديبقراطية كحقوؽ .5

 .6115، مارس 66اؼبنرب الربؼبا٘ب، ؾبلة الفكر الربؼبا٘ب، العدد .01

 .6101فاركؽ قسنطيِب" جدلية الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف" منشورات ؾبلس األمة،  .00

أة اؼبغاربية كاقع كآفاؽ"، منشورات األمانة العامة جمللس الشورل اؼبغاريب، الندكة اؼبغاربية األكٔب حوؿ"اؼبر  .06
 .6112اعبزائر جويلية 

كرقػػػة عمػػػل األمانػػػة العامػػػة جمللػػػس الشػػػورل إلربػػػاد اؼبغػػػرب العػػػريب ُب النػػػدكة الرابعػػػة للجنػػػة اؼبػػػرأة كاألسػػػرة ك  .02
 .6113، من إصدار إرباد اؼبغرب العريب ؾبلس الشورل اعبزائر6113جويلية  64الطفولة باعبزائر ُب 
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امة جمللس الشورل إلرباد اؼبغػريب العػريب ُب النػدكة اػبامسػة " دعػم اؼبشػاركة السياسػية كرقة عمل األمانة الع .04
ؾبلػػس الشػػورل إلربػػاد  ت، مػػن إصػػدارا6114فيفػػّبم  66ك 60للمػػرأة اؼبغاربيػػة" كعقػػدة ُب نواكشػػوط بػػْب 

 .6114اؼبغرب العريب، اعبزائر

 الدولية:والقرارات والمنشورات والتقرير  المواثيق-8
 يق الدولية:المواث-أ

 .3945أكتوبر 84،كاصبح نافذا ُب 3945جواف  86ميثاؽ األمم اؼبتحدة ، صدر ُب يـو  .3

ىػػا رقػػم حسػػب قرار ، 1967/ 17/11اعتمدتػػو اعبمعيػػة العامػػة ُب  ،إعػػبلف القضػػاء علػػى التمييػػز ضػػد اؼبػػرأة .8
 .17/11/1967الصادر ُب (، 22-)د 2263

، ًب إقػػػراره خػػػبلؿ االجتمػػػاع التاسػػػع عشػػػر لػػػوزراء 1990ة إعػػػبلف القػػػاىرة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف ُب اإلسػػػبلـ" لسػػػن .1
 .1990أكت  04جويلية أب 30خارجية الدكؿ اإلسبلمية، الذم انعقد ُب القاىرة ُب 

اعبمعيػة العامػة  بركتوكوؿ حقوؽ اؼبػرأة ُب أفريقيػا اؼبلحػق باؼبيثػاؽ األفريقػي غبقػوؽ اإلنسػاف كالشػعوب ،اعتمدتػو .4
كذلػػك أينػػاء انعقػػاد قمتهػػا العاديػػة الثانيػػة ُب العاصػػمة اؼبوزمبيقيػػة،  ألفريقػػي،لرؤسػػاء دكؿ كحكومػػات االربػػاد ا

 .2003سبوز/يوليو  11 مابوتو ُب
 بدكف، كبرنامج عمل فيينا إعبلف صادقة األمم اؼبتحدة على، اؼبتضمن م23/1210 اؼبتحدة رقم األمم كييقة .5

 . 1993 مربديس 20اؼبوافق  األكؿ كانوف 20 .اؼبؤرخ48القرار دبوجب تصويت

  :اؼبوقع أنظر من أجل التنمية أىداؼ األلفية .6
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/

MDG_Report_2010_Progress_Chart_Ar.pdf     
 دولية: و التوصيات القرارات ال-ب

اػباص بإنشػاء  2006مارس  15در ُب (، الصا2الفقرة ) 251/60قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم  .1
 .2006أكتوبر  26الصادر ُب  HRC/A/43/4ؾبلس حقوؽ اإلنساف مستند رقم 

بشأف متابعة اؼبؤسبر الرابع اؼبعِب باؼبرأة كالتنفيذ التاـ إلعبلف بيكْب كمنهاج  16/011قرار اعبمعية العامة رقم  .6
 العمل، أنظر اؼبوقع:

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_ba

nner2.gifThe 

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
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اػباص بإنشاء اللجنة 1946يونيو  21ُب  الصادر 11/02رقم  ،قرار اجمللس االقتصادم ك االجتماعي .3
 اػباصة بوضع اؼبرأة.

اػباص بتوسيع مهاـ اللجنة  1987الصادر ُب عاـ  ،1987/22رقم ، الجتماعيجمللس االقتصادم كااقرار  .4
  ، أنظر اؼبوقع:اػباصة بوضع اؼبرأة، لتشمل مهاـ تعزيز أىداؼ اؼبساكاة كالتنمية كالسبلـ

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.

gifThe 
، اؼبعدؿ الختصاصات اللجنة 1996، الصادر عاـ 1996/06جمللس االقتصادم كاالجتماعي رقم اقرار  .5

 موقع : نظر أبوضع اؼبرأة، اػباصة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_

banner2.gifThe 

 (. A/HRC/20/2)أنظر اؼبستند: دبجلس حقوؽ اإلنساف ُب دكرتو العشرين  اعبمعية العامة متعلق قرار .6
أنظر اؼبستند:   31، اعبلسة قرار اعبمعية العامة  متعلق دبجلس حقوؽ اإلنساف ُب دكرتو العشرين .7

(A/HRC/RES/20/6 اؼبؤرخ ُب ،)بشأف القضاء على التمييز ضد اؼبرأة.2012جويلية 19 ، 
بشأف أنشاء آلية اؼبقرر اػباص، أنظر اؼبوقع:  اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوبقرار  .4

http://www.achpr.org/ar/mechanisms 

قرار االرباد الربؼبا٘ب األفريقي، حوؿ "كضع اسَباتيجيات تدعم النساء اؼبرشحات ُب االنتخابات الربؼبانية  .9
 . http://www.27emeconferenceupa.dzكاحمللية"، أنظر اؼبوقع 

 28،لبلربػػػاد الربؼبػػػا٘ب األفريقػػػي اجملتمعػػػة يػػػـو 06/35/12قػػػرار عبنػػػة النسػػػاء الربؼبانيػػػات األفريقيػػػات رقػػػم  .10
 للجنة التنفيذية لئلرباد الربؼبا٘ب اإلفريقي: 45ُب كيجإب) ركاندا(، أنظر موقع الدكرة  2012نوفمرب 

 http://www.27emeconferenceupa.dz. 
( من 1( بشأف الفقرة)25( للجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف، كالتوصية العامة رقم)04التعليق العاـ رقم) .11

اؼبادة الرابعة من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة اؼبتعلقة بالتدابّب اػباصة اؼبؤقتة ، مستند 
 . .HRI/GEN/1/Rev 07رقم 

 
 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms
http://www.achpr.org/ar/mechanisms
http://www.27emeconferenceupa.dz/
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 دولية:منشورات مستندات و  -ج

، أنظػػر   تعلػػق بلجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػافاؼبجتمػػاع اال ، ُب اؼبتحػػدة ، الصػػادر عػػن اجمللػػس االقتصػػادم األمػػممسػػتند  -1
   . E/CN.6/2008 :CRP.1اؼبستند: 

 :اؼبوقعللجنة أنظر  جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت، ك  مراحل متابعة عبنة سيداك لتقرير الدكلة الطرؼ -2
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm 

صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ العربية، مشاركة اؼبرأة األردنية ُب  منشورات -3
 .2007وطنية اغبياة السياسية، األردف، اؼبطبعة ال

 (ikow politicsموقع اؼبعرفة الدكلية للنساء ُب السياسة،) -4
 www.iknowpolitics.org 

منشورات صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة ، اؼبكتب اإلقليمي للػدكؿ العربيػة،" تقػدـ اؼبػرأة العربيػة"، مركػز  -5
 . 2004اإلدارة العامة، القاىرة دراسات كاستشارات

قليمية اإلبادرة اؼباؼبكتب االقليمى للدكؿ العربية  اإلمبائي اؼبكتب االقليمي للدكؿ العربية،برنامج األمم اؼبتحدة  -2
 : بشأف اؼبرأة ك القيادة ك ازباذ القرار ُب الوطن العرىب

www.undp.org/rbas/abychapter.htm .  
    :وقع لؤلمم اؼبتحدةمنشورات األمم اؼبتحدة ، م -7

http://www.un.org/womenwatch/directory/women_in_power_an

d_decision_making_3007.htm 

 الدكليػػػػػػػة غػػػػػػػّب اغبكوميػػػػػػػة، انظػػػػػػػر اؼبواقػػػػػػػع:االطػػػػػػػبلع علػػػػػػػى تقػػػػػػػارير الظػػػػػػػل أك التقريػػػػػػػر البديلػػػػػػػة للمنظمػػػػػػػات  -4
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_

banner2.gifThe 

http://www.iwraw-ap.org/resources/shadow_reports.htm 

 أنظراؼبوقع: 2013مارس  31الصادر ُب لبلرباد الربؼبا٘ب الدكٕب التصنيف العاؼبي  -9

     http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2943             
 Internationalإنَبناشوناؿ إيديا :  منشورات اؼبؤسسة الدكلية للديبقراطية كاالنتخابات، -10

IDEA، التصميم من أجل اؼبساكاة " النظم االنتخابية ك نظاـ الكوتا: " ،ستينا الرسركد، كريتا تافركف
 ، أنظر اؼبوقع:2007سنة  الصادر، ترصبة عماد يوسف ،"اػبيارات اؼبناسبة ك اػبيارات غّب اؼبناسبة

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
http://www.iknowpolitics.org/
http://www.un.org/womenwatch/directory/women_in_power_and_decision_making_3007.htm
http://www.un.org/womenwatch/directory/women_in_power_and_decision_making_3007.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.un.org/womenwatch/daw/images/banners/CSW_banner2.gifTheتاريخ
http://www.iwraw-ap.org/resources/shadow_reports.htm
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=2943
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http ://www. idea. intpublications /browse/ gendre.efm. 
 ، أنظر اؼبوقع:وؽ اؼبرأةاػباص اؼبعِب حبق، اؼبقرر اللجنة األفريقية غبقوؽ اإلنساف كالشعوب -00

http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/ 

  :التقارير الدولية و الوطنية-9
 التقارير الدولية:-أ  
، اؼبكتػػب اإلقليمػػي للػػدكؿ العربيػػة، -6116-العربيػػةبرنػػامج األمػػم اؼبتحػػدة اإلمبػػائي، تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية . 1

 ، أنظر اؼبوقع:6116الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي، نيويورؾ، الواليات اؼبتحدة األمريكية، 

www.undp.org/rbas/abychapter.htm. 
، اؼبكتب اإلقليمي للدكؿ -6111-حدة اإلمبائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية.برنامج األمم اؼبت6

 ، أنظر اؼبوقع:6111العربية،الصندكؽ العريب لئلمباء االقتصادم كاالجتماعي، نيويورؾ، 
 www.undp.org/rbas/abychapter.htm. 

وؿ النػػوع االجتمػػاعي كالسياسػػة ُب تػػونس، اؼبعهػػد الػػدكٕب لؤلمػػم اؼبتحػػدة للبحػػوث كالتػػدريب ُب ؾبػػاؿ تقريػػر حػػ.3
 .2009النهوض باؼبرأة كمركز اؼبرأة العربية للتدريب كالبحوث، الصادر ُب 

 جػدكؿ مػن 130 كالسػتوف البنػد السادسػة العامػة، الػدكرة اؼبتحػدة، أمػاـ اعبمعيػة العػاـ لؤلمػم األمػْب تقريػر.4

الػدكٕب"، مسػتند اعبمعيػة العامػة لؤلمػم  الربؼبػا٘ب كاالربػاد كالربؼبانػات الوطنيػة اؼبتحػدة األمػم بػْب األعمػاؿ "التفاعػل
 .2012أفريل 11، الصادر ُب A/66/770اؼبتحدة 

 أماـ عبنة سيداك أنظر اؼبوقع: التقرير اغبكومية.1
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/12/ 

 ، حوؿ نسبة اؼبشاركة السياسية للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، أنظر اؼبوقع :تقرير ارباد الربؼباف الدكٕب.6

www. Ipu.org/ wmn-f  .  

 :الوطنية ريراتقال-ب

انظر ،  CCPR/C/62/Add.1 للجزائر خبصوص التقرير  األكٔب اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف رأم اللجنة.1
 ك CCPR/C/79/Add.1، ك  SR. 1129ك  SR.1128كCCPR/C/SR. 1125الويائق
، لسنة ، الدكرة السابعة ك األربعوفلؤلمم اؼبتحدة الويائق الرظبية للجمعية العامة  (A/47/40)40اؼبلحق 
1998. 

http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/rights-of-women/
http://www.undp.org/rbas/abychapter.htm
http://www.undp.org/rbas/abychapter.htm
http://www.undp.org/rbas/abychapter.htm
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/12/
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قوؽ اإلنساف، انظر مستند اللجنة اؼبعنية حبقوؽ التقرير األكٔب الذم قدمتو اعبزائر أماـ اللجنة اؼبعنية حب -1
 .CCPR/C/62/Add.1  ،1998اإلنساف ، 

التقرير الدكرم األكٔب اؼبقدـ من طرؼ اعبزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز  -2
أنظر مستند اللجنة   ،1999 لسنة اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة  ضد اؼبرأة ، اؼبقدـ أماـ اللجنة

(CEDAW/C/DZA/1  ).  

باألسرة  ةإعداد الوزارة اؼبنتدبة اؼبكلف 15+ْب كبي للجمهػورية اعبزائػرية الديبػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطِب  -3
، الدكرة الثالثة 1995كقضايا اؼبرأة ، رد اعبزائر على االستبياف اؼبوجو للحكومة بشأف تنفيذ منهاج بيكْب، 

 .2000العشرين، اعبمعية العامة ك 

الذم قدمتو اعبزائر أماـ اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف انظر مستند اللجنة اؼبعنية حبقوؽ  ا٘بالتقرير الدكرم الث -4
 .2005، جانفي /2CCPR/C/DZA اإلنساف

يع أشكاؿ التمييز اؼبقدـ من طرؼ اعبزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على صب الدكرم الثا٘بالتقرير  -5
  اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأة، أنظر مستند اللجنةضد اؼبرأة، اؼبقدـ أماـ اللجنة 

(CEDAW/C/DZA/2 ُب جلستها )2005يناير ،اؼبعقودتْب 668ك 667. 

 اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأةاللجنة مستند  -6

CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.1. 

 اللجنة ستندأنظر م بشأف تنفيذ اعبزائر لتزامتها، اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأةنة اللجتعليق  -7
(CEDAW/C/SR .667,668.) 

مارس  20( الصادر ُب CEDAW/C/SR.407) اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأةاللجنة مستند  -8
2006. 

أفريل  04( الصادرُب CEDAW/C/ SR .406) اؼبعنية بالقضاء على التمييز ضد اؼبرأةاللجنة مستند  -9
2006. 

التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو اعبزائر أماـ اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف انظر مستند اللجنة اؼبعنية  -10
 .2006نوفمرب  07، الصادر CCPR/C/DZA/3حبقوؽ اإلنساف 

 ن طرؼ اعبزائر، انظراؼبوقع:اؼبرأة، م ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء اتفاقية تقارير إعداد -11
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http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20 
version_0.pdf 

 ؾباؿ اغبكامة، اآللية اإلفريقية للتقييم مػن التقرير  اؼبرحلي األكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطِب ُب -12
 .2008قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنية، اعبزائر، نوفمرب 

التقرير السنوم للجنة الوطنية االستشارية لَبقية حقوؽ اإلنساف كضبايتها، حالة حقوؽ اإلنساف ُب اعبزائر،  -13
2009. 

بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ  زائرالتقريرين الدكريْب الثالث كالرابع الٍب قدمتها اعب -14
 اؼبعنيػػػػػة بالقضػػػػػاء علػػػػػى التمييػػػػػز ضػػػػػد اؼبػػػػػرأة، أنظػػػػػر مسػػػػػتند اللجنػػػػػةالتمييػػػػػز ضػػػػػد اؼبػػػػػرأة، اؼبقػػػػػدـ أمػػػػػاـ اللجنػػػػػة 

(CEDAW/C/DZ/3-4 الصادر ُب )24/05/2010. 

إضافة لردكد اعبزائر على قائمة القضايا  ر،قائمة القضايا كاؼبسائل اؼبتعلقة بالنظر ُب التقارير الدكرية للجزائ -15
اؼبعنية بالقضاء اللجنة اؼبقرر تناكؽبا أيناء النظر ُب تقريرىا اعبامع للتقريرين الدكريْب الثالث كالرابع، ُب مستند 

 .09/06/2012( الصادر ُب CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1) على التمييز ضد اؼبرأة

نفيذ برنامج العمل الػوطِب ُب ؾبػاؿ اغبكامػة، اآلليػة اإلفريقيػة للتقيػيم مػن التقرير اؼبرحلي الثا٘ب حوؿ حالة ت -16
 .2012قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنية، اعبزائر، جويلية 

ُب اعبزائر، انظر  االجتماعي" النوع أساس على كاؼبساكاة للمرأة اإلنسانية "اغبقوؽ ربليل كضع حوؿ تقرير -17
 اؼبوقع:

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version 
_0.pdf. 

 :وطنيةنشورات م-01

 .6111مفكرة حقوؽ النساء ُب اعبزائر، منشورات كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية،  .0

 ، منشورات جبهة التحرير الوطِب.0542طِب لسنة اؼبيثاؽ الو  .6

دكر اؼبرأة ُب الثورة التحريرية منشورات اؼبركز الوطِب للدراسات كالبحث ُب اغبركة الوطنية ك يورة أكؿ نوفمرب  .2
 .6113، طبعة خاصة بوزارة اجملاىدين، اعبزائر، 0514-0526

منشورات الوزارة اؼبنتدبة لدم كزير التضامن ، 6104-6114اإلسَباتيجية الوطنية لَبقية كإدماج اؼبرأة  .4
 .6114جويلية 65الوطِب ك األسرة اؼبكلفة بآسرة ك قضايا اؼبرأة، 

 .6114، لسنة 02أحكاـ الفقو الدستورم اعبزائرم، ؾبلة تصدر عن اجمللس الدستورم، رقم  .1

http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20%20version_0.pdf
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20%20version_0.pdf
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version%20_0.pdf
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version%20_0.pdf
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الصكوؾ الدكلية ك اعبهوية  منشورات اللجنة الوطنية االستشارية لَبقية ك ضباية حقوؽ اإلنساف،" قائمة أىم .2
 .6114اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف الٍب صادقت عليها اعبزائر"، 

(، منشورات الوزارة اؼبنتدبة اؼبكٌلفة باألسرة كقضايٌا اؼبرأة، 6104-6101اإلسَباتيجٌية الوطنٌية لؤلسرة ) .3
 .6100نوفمرب 

 :المداخالت -00
ؼبتعلقة باغبقوؽ السياسية للمرأة اعبزائرية ،اؼبلتقي الوطِب: أضبد برادم، التاصيل الشرعي للنصوص القانونية ا .1

قاؼبة، يومي  1945مام  08قانوف االنتخابات اعبزائرم كاقع كآفاؽ،كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة 
  .2013مارس  04ك 03

دبناسبة الندكة األكٔب احمللية، مداخلة ألقيت  اإلدارة ُب اؼبد٘ب كاجملتمع السياسية األحزاب قوم، دكر بوحنية .2
 .2013حوؿ: اعبماعات اإلقليمية كرىاف التنمية احمللية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام 

 اعبزائرية ُب للمرأة السياسية اؼبشاركة ترقية السياسية ك األحزاب ُب( الكوتا)  النسائية اغبصة دنيا، نظاـ بوسآب .3
 كلية ـبتارعنابة باجي العريب، جامعة اؼبغرب دكؿ ُب السياسية األحزاب: حوؿ الدكٕب اؼبنتخبة، اؼبلتقى اجملالس

 .2012افريل  23-22اغبقوؽ، بتاريخ 

بوضياؼ عمار، حقوؽ اؼبرأة ُب اعبزائر بْب اإلطار القانو٘ب كالواقع العملي، كرقة عمل مقدمة ُب كرشة عمل"  .4
كأيره على تفعيل دكرىا التنموم" ذبارب عربية بالتعاكف مع االرباد التمثيل القانو٘ب للمرأة العربية ُب الربؼباف 

 ، غّب منشور.2505الوطِب للمرأة التونسية، تونس مارس 

،اؼبلتقى الوطِب :  03 – 12حفصة بن عشي، تعزيز تواجد اؼبرأة باجملالس اؼبنتخبة ُب ظل القانوف العضوم .5
قاؼبة، يومي  1945مام  08قوؽ كالعلـو السياسية، جامعة قانوف االنتخابات اعبزائرية كاقع كآفاؽ،كلية اغب

 .2013مارس 04ك03

" ، مداخلة –كصفات عبلجية الزمات سياسية  –عبد الكرٙب ـبتارم ، " التعديبلت الدستورية اعبزائرية  .6
"،جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف  –ألقيت ُب اؼبلتقى الدكٕب حوؿ "التعديبلت الدستورية حالة اعبزائر 

 .2012ديسمرب  17ك  16يومي 

عبد الكرٙب ـبتارم ) توسيع حظوظ اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة ) طفرة أـ كبوة (،اؼبلتقى الوطِب حوؿ قانوف  .3
 08،كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية جامعة 2013مارس  04ك 03االنتخابات اعبزائرم كاقع كآفاؽ يومي 

 .2013قاؼبة  1945مام 

ياسات كالتدابّب اؼبتخذة الرامية لَباقية اؼبرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة" التجربة اعبزائرية" الندكة اعثما٘ب سليمة، الس .4
 .2013ديسمرب  11-10الدكلية حوؿ اؼبشاركة الفعلية كاؼبستدامة للمرأة ُب اجملالس اؼبنتخبة، اعبزائر، 
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 :دراسات ووثائق ومقاالت من األنترنت -02
 قاموس اؼبعا٘ب: .0

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_

name= &word= .عريب  . 

حقوؽ اؼبرأة ُب الشرؽ  www. Freedomhouse. orgكتاب لكَبك٘ب موجود على اؼبوقع  .2
الواليات اؼبتحدة  ًب نشره ُباألكسط كمشاؿ إفريقيا )اؼبواطنة كالعدالة(، ربرير: شبينة نذير كٕب تومبّبت،

 .2115سسة فريدكف ىاكس، مؤ  من طرؼ  األمريكية،

 ليث زيداف ، مفهـو اؼبواطنة ُب النظاـ الديبقراطي ، أنظر اؼبوقع: .2
http://pulpit.aiwatanvoice.com/content_ 32150.html 

 ، أنظر اؼبوقع:6116يوليو5)إفريقيا اعبنوبية(.ريقي، دكربن افريقيا من منظمة الوحدة االفريقية إٔب االرباد االف .4
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursarabe  

2002/07/html/D1007002.HTM,  

 قع:قدٙب الشراكة اعبديدة من أجل تنمية إفريقيا، أنظر اؼبو ت .1

http://www.el-

mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm,   
األحباث  ؽ اإلنساف ُب القوانْب كالشرائع الدكلية كالوطنية ،أنظر موقع خاص للدراسات كو خليل حسْب ، حق .2

 ، أنظر اؼبوقع:االسَباتيجي

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/05/blog-post_07. 

.html 
 ارباد اؼبغرب العريب ،أنظر موقع اؼبعرفة: .3

http://e-marifah.net/kwc/app/f?p=109:LOGIN:302819487297 
62,.8 

، أنظػػػر اؼبوقػػػع: الرئيسػػػي  CEDAWصبيػػػع أشػػػكاؿ التمييػػػز ضػػػد اؼبػػػرأة  اتفاقيػػػة القضػػػاء علػػػى  ،دعػػػد موسػػػى .8
 ،ؼبؤسسة اغبوار اؼبتمدف

http//:www.ahewar.org/debat  
 ، انظر اؼبوقع:نظاـ التقارير كالشكاكم ،أضبد الرشيدم .9
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اؼبسػػػػاكاة عػػػػن طريػػػػق التمييػػػػز اإلهبايب،األكاديبػػػػة للدراسػػػػات اإلجتماعيػػػػة اإلنسانية،قسػػػػم العلػػػػـو اإلقتصػػػػادية ك 
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Article_Revue_Academique _N_10_2013/ 
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 أنظر اؼبوقع:، جمللس الوطِب لؤلسرة ك اؼبرأةصيل عن الكثر تف .66
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20 
version_0.pdf  
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