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ملخــص:

الكلمات املفتاحية :املر ة؛ ال

تسعى اـا الدراسـة ا اإلحاطـة النظريـة

ـ ؛ نظـام

ابصــص؛ توســيرت حظــوظ املــر ة؛ اإلنتخابــات

بنظــــام ابصــــص الــــاي إعتمدتــ ـ اجلزائــــر

احمللية.

* -املُ َ ِل املُراسل.
The investigation reveals that
women's quota system increases the
chances of women to run for local
councils,
something
which
contributes to winning seats in these
same councils .
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;quotas; expanding women's wealth
local elections.

Abstract:
The present study seeks to shed
light, from a theoretical perspective,
on the women's quota system which
Algeria adopted in accordance with
the legal reforms of 2012, and to
emphasize the effect of its
application on the candidacy of
women during the local elections of
the years 2012-2017.

مقدمــة:
يعد حة ال

مـخ ابقـو السياسـية اهلامـة يف ظـل املمارسـة الد قراطيـة ،ويعتـرب

ابــة الوحيــد الــاي يســم للمــواطن واملواطنــات باملســاامة الفعليــة يف ســنرت القــرارات
السياسية بضنفسهم وتون ي واسطة ،ولقد عرفط نسـ تر ـ املـر ة للمجـالس املنتخبـة
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احملليــة تــدنيا ملحوظ ـا حتــى يف ظــل تــبين امل ســس الدســتوري مبــد التعدتيــة السياســية
وابزبية ،ويعوت الب بشكل ساسي ا عدم التزام األحزال السياسـية بـذترا النسـا
رــمخ القــوائم االنتخابيــة و تعمهــخ نــا العمليــة اإلنتخابيــة ،عمــا يــرتب الــب ي ــا
بتلب الثقافـة الاعوريـة امل سـخة يف اجملتمـرت وعوائـة خـرق سياسـية وإجتماعيـة ،واـو
األمر الاي جعل امل سس الدستوري يدر ماتة تستورية بهـدا تر يـة ابقـو السياسـية
للمــر ة لزيــاتة حظــوظ لثيلــها يف اجملــالس املنتخبــة وال ـ وجــدت طريقهــا للتطبيــة بعــد
ســـدور القـــانون الع ـــوي 07ا ،01والـــاي حيـــدت عيفيـــات توســـيرت حظـــوظ املـــر ة يف
اجملالس املنتخبـة لسـن

 7002-7007واملذحـك ان اـاا القـانون نـص علـى لصـيص

حصص للنسا مخ املقاعد املخصصة هلات اجملالس نا ال

و نا حسال النتائ .
ـر تـبين

لالب فسوا يتم مخ خـذل اـاا املقـال معاجلـة اإل ـكالية التاليـة :عيـ

آليــة ابصــة علــى تر ـ املــر ة للمجــالس احملليــة يف اجلزائــر؟ .كننــا ان نــدر رــمخ
اات اال كالية التسا الت التالية :ما او مفهوم ابصة النسائية وحة ال
تعامل املشرج الوطين و عاا الدولي مرت حة املر ة يف ال

؟ عي

؟ ما او وا رت تر

املر ة

للمجاأ احمللية بل و بعد اعتمات ابصة النسائية؟
وسنجي على الب مخ خـذل توظيـ املـنه الوسـفي التحليلـي واعتمـات خطـة نائيـة
نتطر مخ خذهلـا إ اإلطـار املفـاايمي لنظـام ابصـص وحـة ال
وتض ري نظام ابصص على تر

ـ راحملـور األول ،

املر ة للمجالس احمللية راحملور الثاني .

احملور األول :االطار املفاايمي لنظام ابصص وحة ال
ا تقس ـيم اــاا احملــور إ مطلــب  :فخصــص القســم األول ملفهــوم ابصــص ،بينمــا
خصص القسم الثاني ملفهوم حة ال

.

وال -مفهوم نظام ابصص
يعوت األسل التارخيي لنظام ابصـص إ املصـطل ر action Affirmativeوالـاي
يعين اإلجـرا اإلجيـابي( ،)1و ـد طلـة ألول مـرة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ويعـين
تلب السياسات املعتمدة لتعويل اجلماعات احملرومة إما مخ بل السلطات ابكومية،
و مــخ بــل ســحال العمــل يف القطــاج اخلــاص علــى يــد الــرئيس جــون عنــدي رJohn

 Kennedyيف عام  ،1961وتابع الرئيس ليندون جينسون ) Johnson Lyndonيف
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برناجم الاي عان ثل جز ا مخ ابرل على الفقر يف بداية عـام  ،0315حيـث لـزم
اجلامعات األمريكية بتخصـيص نسـبة اـدتة مـخ الطلبـة املقبـول فيهـا للـايخ ينتمـون
إ

ليات ،واو ما جعل عثريا مخ الدول تتبرت اا االيـة بمايـة حقـو األ ليـات الـ

تعاني مخ ررول التمييز الاي كخ رت إ اجلـنس و العـر و الـديخ و ي نـوج مـخ
نواج التمييز ال

د يتعـر

لـ الفـرت يف اجملتمـرت الـاي ينتمـي إليـ ( ،)2واـو املصـطل

الاي ا توظيف للق ا على التمييز رد املر ة فما او نظام ابصص؟
 -2تعري نظام ابصص :لتعري نظام ابصص ينب ـي التطـر للمفهـوم الل ـوي
واالسطذحي.
 التعري الل وي لنظام ابصـص :نظـام ابصـص اـو ال مجـة العربيـة للمصـطلالذتــيين الكوتــا وتــضتي ترمجت ـ للعربيــة ي ــا مبعنــى النصــي  ،واــو ا و النســبة و
القسمة و املقدار ويقابلـها يف الل ـت اال ليزيـة والفرنسـية ) )quotaوتعـين نصـي
حصة نسبية.

و

()3

ل -التعري االسطذحي لنظام ابصـص :يعـرا نظـام ابصـص إسـطذحا بضنـ :
الــب اإلجــرا الــاي يهــدا إ خلــة فــرص متســاوية لفئــات ارومــة يف اجملتمــرت تعــاني
رربا مخ ررول التمييز ،ما يف اجملال السياسي فهـي عبـارة عـخ إجـرا م ـط يهـدا
إ توسيرت حظوظ املر ة يف اجملالس املنتخبة مخ خذل لصـيص نسـبة مـخ املقاعـد هلـا،
لتجاوز العقبـات الـ لـول تون الـب وتقلـيص الفجـوة بـ اجلنسـ ومـخ ـم تكـريس
املساواة الفعلية بينهما يف ابياة السياسية.

()4

وعرفط بضنها :لصيص عدت اـدت مـخ املقاعـد تاخـل اهليئـة النيابيـة لفئـة ارومـة
ادتة علـى سـاأ إ ليمـي و ل ـوي و تيـين و عر ـي و علـى سـاأ اجلـنس عمـا يف
الكوتا مخ جل التمثيل األنس لفئة معينة للتعبري عخ مصابها و رائها تاخـل اجملـالس
املنتخبة .

()5

مــا امل سســة الدوليــة للد قراطيــة واإلنتخابــات فعرفتهــا بضنهــا :حصــة عــدت مــخ
املقاعد يف ايئة منتخبة و نسبة ادتة مـخ املر ـح علـى ـوائم األحـزال والكيانـات
السياســية خمصصــة ملمثلــي مجاعــة خاســة مثــل النســا وتســتخدم ل ــمان تر ــي و
إنتخال حد تنى مخ النسا (.)6
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عمــا عرفــط ي ــا بضنهــا :لصــيص نســبة مئويــة مــخ املقاعــد للمــر ة يف اجملــالس
املنتخبة وإلزام األحزال السياسية ب م نسبة معينة مخ النسا إ
مخ خذل ما سبة بيان يت

وائم مر حيها .

()7

ن آلية التمييـز االجيـابي رنظـام ابصـص اـي إجـرا

م ط يهدا إ توسيرت حظوظ املر ة يف اجملالس املنتخبة مخ خذل لصـيص نسـبة مـخ
املقاعد هلا لتجاوز العقبات ال لول تون الب ،وتقليص الفجوة بـ اجلنسـ ومـخ ـم
تكريس املساواة الفعلية بينهما يف ابياة السياسية.

(.)8

 -0لييز ابصة النسائية عخ املصطلحات املشابهة:
 لييز ابصة النسائية عخ التناس  :ابصـة النسـائية اـي اجـرا مرحلـي يهـداا حجز مقاعد بشكل طـوعي اوالزامـي للنسـا رـمخ املقاعـد املتنافسـة بنسـبة معينـة
بينما التناس التمثيل املتساوي للنسا والرجال على مستوق الكم ،يف مجيرت اجملاالت
ويف الولو إ

ايئات سنرت القرار يف القطاج العمومي واملهين والسياسي (.)9

ل -لييـز ابصـة النســائية عـخ املســاواة :املسـاواة اـي اعطــا املـواطن واملواطنــات
حقو متما لة طاملا عانوا يف اوراج انونية متما لة ،ما ابصة النسائية فذنها تفـر
ورعا لييزيا لصاحل النسا .
-0

ــكال ابصــة :يــتم إ ــرار ابصــة النســائية إمــا بشــكل طــوعي مببــاترة مــخ

األحزال السياسية وبشكل الزامي بتخصيص حصة تستورية و تشريعية.
 لصيص حصة طواعية مبباترة مخ األحزال السياسية :يتم الب مخ خذل إعتماتاألحزال لنس مئوية لصص حصرا للنسا يف القوائم اإلنتخابية مخ خذل الـنص علـى
الب رمخ نظمتهـا الداخليـة ،وي تـ علـى الـب مجلـة مـخ النتـائ جـا يف مقـدمتها ن
إ رار ابصة مخ بل ابزل الاي عتمداا ملزم ل وحد تون األحزال األخرق ،عما
كن العدول عنها متى إرتضق الب ،ظ ا الب نها د تزيـد مـخ حظـوظ املـر ة

ن
يف ال

للمجالس املنتخبة حبس النسبة املئوية املعتمـدة وال ي تـ علـى خمالفتهـا ي

نوج مخ العقوبات.

()10

ل -لصيص حصة إلزاميـة مـخ بـل الدولـة :واـي ابصـة الـ تقرراـا الدولـة مـخ
خذل تشريعاتها الوطنية وتتفرج إ حصـة تسـتورية إسـتناتا إل راراـا مـخ بـل امل سـس
الدســتوري ،يف التشــريرت األساســي للدولــة و حصــة تشــريعية إاا ا إ راراــا مــخ بــل
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املشرج العاتي ،يف كل انون ع وي و انون عـاتي ،ويعتـرب إ ـرار ابصـة مبوجـ
الدسـتور ف ـل نـواج ابصـص ملـا هلـا مـخ يمـة مسـتمدة مـخ الـنص الدسـتوري يف حــد
اات .
ما ابصـة التشـريعية فهـي ـل ترجـة مـخ ابصـة الدسـتورية عونهـا تقـرر مبوجـ
انون عقانون األحزال و اإلنتخال و عخ طريـة ـانون خـاص عقـانون زيـاتة حظـوظ
املر ة يف اجملالس املنتخبـة ،واـي ابصـة الـ

خـات بهـا اجلزائـر( ،)11وتشـ ر عـذ

ابصت يف عونهما إلزاميت عونهمـا سـاتراتان مـخ سـلطة خمتصـة ووفـة إجـرا ات
خاسة.
باإلرافة ا الب يوجد ابصص التعيينية ،بقرار مخ السلطة التنفيايـة ،ويقـرت الـب
خار طر العملية االنتخابية( ،)12ويتم اللجو إ اـاا النـوج مـخ ابصـة يف الـدول الـ
جتد فيها النسا سعوبة يف ال

عاألرتن(.)13

 -1تطبيقات نظـام ابصـة نـا العمليـة االنتخابيـة :يـتم إعتمـات نظـام ابصـص يف
مــرحلت مهمــت مــخ مراحــل العمليــة اإلنتخابيــة وامــا مرحلــة ال

ـ ومرحلــة حســال

النتائ ؛ و د يتم إعتمات يف املرحلت معا و يف مرحلة تون خرق تبعا ملا خا ب النظـام
السياسي للدولة.
 -نظــام ابصــة نــا عمليــة ال

ــي  :تهــدا ابصــة يف اــا املرحلــة إ تر ــي

النسا يف اجملالس املنتخبة مخ خذل وروت )ائهخ يف القوائم اإلنتخابية ويـزتات حظهـخ
يف الفــوز بذعتمــات تــدابري إسـ اتيجي تعمــل علــى تــرتيبهخ يف ول القــوائم االنتخابيــة ،و
بذنتها ذ ال تي التباتلي الاي يسـم هلـخ بـاحتذل مراعـز إسـ اتيجي يف القـوائم
االنتخابيــة ،اكــاا ويت ــا ل حظهــخ يف الفــوز علمــا ا اإلعتمــات علــى نظــام القائمــة
امل لقة الاي يسم ب تيبهخ يف ايل القوائم اإلنتخابية.

()14

ل -نظام ابصـة املطبقـة علـى النتـائ النهائيـة :ي ـمخ اـاا النـوج مـخ ابصـة فـوز
النســا بعــدت اــدت مــخ املقاعــد يتوافــة والنســبة املخصصــة لــالب يف ــانون اإلنتخابــات
واألحزال السياسية و كخ تطبيقها بعدة طر  ،عـضن لصـص توائـر حصـرا للنسـا
يتنافسخ فيهـا علـى عـدت اـدت مـخ املقاعـد ،عمـا يـتم حجـز عـدت مـخ املقاعـد للنسـا
اللــواتي حيصــلخ علــى علــى األســوات يف اإلنتخابــات ب ــل النظــر عــخ األســوات ال ـ
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حيصل عليها الرجال على ن ال يتجاوز الب النسبة املخصصة هلخ(.)15

انيا :مفهوم حة ال

:

تتطل العملية االنتخابية عدتا مخ املراحل إل ازاا وإلامها و ام اـا املراحـل اـي
 ،وبدونها ال كخ ن جترق اإلنتخابات ،فذ كخ ن يدلي املواطنـون

مرحلة ال

بضســواتهم تون ن يتقــدم عــدت مــنهم ،ويســجلون )ــائهم رــمخ ائمــة املر ــح لتلــب
املناس والوظائ

ابكومية.

خص نفس لع وية منص ما؟ ومااي

فمااا يعين ن ير

ـ  :يقت ــي تعري ـ ال

 -2تعري ـ حــة ال

كال ال

؟.

ـ التطــر للمعنــى الل ــوي واملعنــى

اإلسطذحي
 -حــة ال

ـ ل ــة :عــرا ال

والتقوي ،ما ال

ـ يف معجــم املعــاني اجلــامرت بضن ـ التضاــل والتهي ـ

لسنتخابات او التقدم للحصول على سوات الناخب .

ويقال :ر َ َ ير

()16

 ،تر يحعا ،فهو مكر ـ  ،واملفعـول مكر َـ  ،ور َـ الشَـخصك نفسَـ

تقدَم با) يف اإلنتخابات و اإلستفتا  .ويف اإلسـذ  ،ال

ـي  :العمليـة الـ يقـوم مـخ

خذهلا املر حون باإلعذن عخ عزمهم على التنافس يف االنتخابات يف غ ون ف ة زمنية
حدتتها إتارة اإلنتخابات.
ل -حة ال

()17

إسطذحا :ورتت العديد مخ التعريفات بة ال

مخ بل الكثري

مـخ الفقهـا و ختلفـط بـذختذا مشـاربهم نـاعر منهـا :نـ وسـيلة مـخ اـم وسـائل
املشـارعة يف ابيـاة السياسـية ،بذعتبـار مبـد يـتم مبقت ـا فـت البـال علـى سـاأ
املسـاواة مـام عـل املـواطن الـايخ يرغبـون يف ممارسـة حقهـم للحصـول علـى سـوات
الناخب  ،للفوز بع وية الربملان و الوسول إ مقعد الرئاسة .

()18

عرا ي ا بضن  :العملية ال يقوم مخ خذهلا املر حون بـاإلعذن عـخ عـزمهم علـى
التنافس يف اإلنتخابات يف غ ون ف ة زمنية حدتتها إتارة اإلنتخابات .
وال

()19

عمل انوني يعرب في الفرت بصـفة ر)يـة مـام اجلهـات املختصـة عـخ إراتتـ

يف التقدم لتقلد املنص املطلول

ل عخ طرية اإلنتخابات.

()20

وعرا ي ا بضنـ  :الـب اإلجـرا مـخ إجـرا ات العمليـة اإلنتخابيـة الـاي يـتم مبقت ـا
لك املـواطخ مـخ إعتسـال الشـرعية لـدخول املنافسـة اإلنتخابيـة مـخ جـل ابصـول
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على سوات الناخب ل ـمان الفـوز باملنصـ املطلـول ـ ل ( ،)21ممـا يعـين ن ال
يشمل عذ مخ ال

ي لرئاسة اجلمهورية ،و ال

ـ

ي للمجـالس النيابيـة واحملليـة غـري

ن الب مراونا بتوافر مجلة مخ الشرو املنصوص عليها يف الدستور والقانون.
كال ال

-0

 :كخ ان يتم ال

مخ خذل حزل سياسي معتمد لدق وزارة

الداخلية و مخ خذل ائمة انتخابية حرة وبيان الب مايلي:
 -ال

ـ مــخ خــذل القــوائم ابزبيــة وال

ـ م ـخ خــذل ائمــة حزبيــة :يــرتب ال

بعملية اإلترا رمخ تشكيلة األحزال السياسية وتولي مناس

ياتية رمخ ايئاتهـا

التنفياية ،ومخ ـم فهـو يتطلـ جهـوتا متواسـلة ونشـاطا عـبريا وتواجـدا فعليـا يف مقـر
ابزل ،وبالنسبة للمر ة حتى ت مخ تر يحها للمجالس املنتخبة عليهـا ن تسـعى تائمـا
للتواجد رمخ املراعز القياتية.
ل -ال

()22

رمخ القوائم اإلنتخابية ابرة :يف اا ابالـة ال تـتم عمليـة ال

ـ مـخ

خذل األحزال السياسية ولكخ تـتم مـخ خـذل مبـاترة ااتيـة مـخ بـل األ ـخاص الـايخ
يرغبــون يف خــو

غمــار العمليــة اإلنتخابيــة غــري ن الــب مراــون مبــدق تــوافرام علــى
ـ  ،وإاا عــان ال

ــرو التمتــرت حبــة ال

ـ رــمخ القائمــة ابزبيــة متو ـ علــى

نشا املواطخ رمخ ابزل الاي ينتمي إلي فان ال

املستقل مراونا مبدق النشا

اجلواري للمواطخ ،مما جيعل األمر عثر سعوبة ومشقة بالنسبة إليهم ملا يتطلب العمـل
اجلواري مخ مو رت إجتماعي مرمو وعذ ات واسعة و قة مخ طرا الناخب  ،ومـا يزيـد
األمر مشقة وسعوبة ؛او تدخل الدولة لتقييد حة ال

ـ يف القـوائم ابـرة

مـرت عـدت

مع مخ التوا يرت مخ بل نـاخض الـدائرة اإلنتخابيـة املعنيـة ،وطبعـا األمـر يـزتات سـعوبة
علـى املـر ة عونـ م راونـا بالعمـل اجلــواري الـاي يتطلـ تواجـداا بذسـتمرار مـخ خــذل
لس عذ تها بالناخب .

()23

احملور الثاني :تض ري نظام ابصص على تر

املر ة للمجالس احمللية:

ا تناول تض ري نظام ابصـص علـى تر ـ املـر ة للمجـالس احملليـة مـخ خـذل التطـر
للتنظــيم القــانوني ل
على تر

ـ املــر ة للمجــالس احملليــة ر وال إعتمــات نظــام ابصــص ونتائجـ

املر ة للمجالس احملليةر انيا .
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وال :التنظيم القانوني ل

املر ة للمجالس احمللية:

سنتطر للتنظيم القانوني ل
الدستوري بة املر ة يف ال

املر ة للمجالس احمللية مخ خـذل التعـر

ل سـاأ

للمجالس املنتخبـة ،ومو ـ االتفا يـات الدوليـة منـ ـم

نتطر لقوان االنتخال.
 -2األســاأ الدســتوري بــة املــر ة يف ال

ــ للمجــالس املنتخبــة :إع فــط عــل

الدساتري لكل املواطن على دم املسـاواة مبمارسـة حقو هـا السياسـية واملدنيـة ،فعلـى
ســبيل املثــال جــا يف تســتور 0311حــة التصــويط لكــل م ـواطخ بلــغ مــخ العمــر تســعة
عشرر 03سنة عاملة( ،)24غري ن ممارسة اـاا ابـة تفـ

ن يقابلـ حريـة ال

ـ

وال خ يـنص عليهـا اـاا الدسـتور سـراحة سـوا علـى املسـتوق احمللـي و الـوطين ،مـا
عدا ما نصط علي املاتة  72منـ والـ

جـا فيهـا :السـياتة الوطنيـة ملـب للشـع الـاي

ارسها بواسطة ممثلي يف اجمللـس الـوطين ،الـاي ينتخـ ملـدة مخسـة عـوام بـاإل اج
العام السري واملبا ر ،وتتو جبهة التحرير الوطين إ ا امل

ح إلي  ،وال تـب

للمجلس الوطين ال يتم إال عخ طرية حزل جبهة التحرير الوطين(.)25

ن ال

يف ح إع ا تسـتور 0321جلميـرت املـواطن بـابة يف التصـويط وال

ـ واـو مـا

ورــحت املــاتة  58مــخ خــذل نصــها علــى ن ـ يعــد عــل مــواطخ تتــوفر في ـ الشــرو
القانونية ناخبا و ابذ لذنتخال علي ( ،)26عما ـر اـاا الدسـتور مبـد املسـاواة مـام
القانون وااا ما عربط عن املاتة  40القـانون واحـد للجميـرت ،إا حيكـم و يكـر و
.

يعا

ما تستور  0383فقـد نـص يف املـاتة  42علـى ن لكـل مـواطخ تتـوفر فيـ الشـرو
القانونية ن ينتخ وينتخ .
خ خيتلــ تســتور  0331عــثريا عــخ تســتور  0383يف إ ــرار للحقــو السياســية
للجنس على دم املساواة وااا ما يتجلـى مـخ خـذل نصـي املـاتت  50و 50والـ جـا
فيهما ما يلي :لكل مواطخ تتوفر فيـ الشـرو القانونيـة ن ينتخـ وينتخـ
مجيرت املواطن يف تقلد املهام والوظائ يف الدولـة تون يـة ـرو

يتسـاوق

خـرق غـري الشـرو

ال حيدتاا القانون  ،غري ان ا ا رارتر يـة ابقـو السياسـية للمـر ة رـمخ التعـديل
الدســتوري لســنة ،2008إا نصــط املــاتة  10مكــرر علــى ن تعمــل الدولــة علــى تر يــة
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ابقــو السياســية للمــر ة بتوســيرت حظــوظ لثيلــها يف اجملــالس املنتخبــة ،حيــدت ــانون
ع وي عيفيات تطبية اا املاتة
 -0مو

()27

االتفا يات الدولية املصات عليها مخ الدولة اجلزائرية مخ تر

النسـا :

مــخ املعلــوم ان االتفا يــات الدوليــة تشــكل ااــم مصــدر للقواعــد القانونيــة بعــد الدســتور
الب ان امل سـس الدسـتوري اجلزائـري سـر مـخ خـذل املـاتة  050مـخ الدسـتور املعـدل
علــى ن :املعااــدات ال ـ يصــات عليهــا رئــيس اجلمهوريــة حس ـ الشــرو املنصــوص
عليها يف الدستور تسمو عخ القانون ( ،)28وفيمايلي سوا نتعر
ومو فها مخ حة املر ة يف ال

الاـم اـا املعااـدات

.

 ميثــا االمــم املتحــدة :يعتــرب ول و يقــة توليــة اع فــط حبقــو اإلنســان وحريات ـاألساسية باعتباراا احد مبات القانون الدولي و د والاا عناية خاسة مخ خذل النص
عليهــا يف موارــرت خمتلفــة عمــا نــاال عــل ا ــكال التمييــز م ـخ بينهــا التمييــز علــى
ساأ اجلنس(.)29
ل -االعــذن العــاملي بقــون االنســان :اعــ ا االعــذن حبقــو االنســان السياســية
ومبمارستها تون بسب العنصر و اللون و اجلنس و الل ـة و الـديخ و الـر ي السياسـي
و ي ر ي آخر و األسل الوطين و االجتماعي و الثروة و امليذت و ي وررت منها(.)30
 العهــد الــدولي للحقــو السياســية :جــا العهــد الــدولي عثــر تفصــيا للحقــوالسياسية املع ا بها للجنس على دم املساواة واـو ماتلـط عليـ املـاتة  75منـ والـ
عطط جلميرت املواطن ابة يف تولي الورائ العامة والسياسية .

()31

ت -االتفا ية الدولية بشضن ابقو السياسية للمر ة لعام :2000إا جا يف نص املاتة
 7مــخ حكــام اــا االتفا يــة للنســا األاليــة يف ن ينــتخا جلميــرت اهليئــات املنتخبــة
باال اج العام املنشضة مبقت ى التشريرت الوطين بشرو تساوي بينهخ وب الرجـال تون
لييز

()32

اـ -االتفا ية اخلاسة بالق ا على مجيرت

كال التمييز رد املر ة ):(CEDAW

زياتة على نص اا االتفا ية على ررورة عفالة ابقو السياسية للجنسـ علـى ـدم
املســاواة وتون ي لييــز فقــد اعــدت يف املــاتة الرابعــة علــى ن الــاا الــدول االطــراا
تدابري خاسة م تة تستهدا التعجيل باملساواة الفعلية بـ الرجـل واملـر ة ال يعـد لييـزا
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مبفهوم اا االتفا ية(.)33
املر ة يف وان االنتخال :بالعوتة للقـوان الناظمـة للعمليـة االنتخابيـة

 -0حة تر

منـا االسـتقذل ا اليـوم

ـداا تشــكل انعكـاأ ل طـر الدسـتورية فقـوان ابــزل

الواحد عرسط ابقو السياسية للجنس على دم املساواة ولكخ بشـر
امل

ن حيظـى

يعا عان جنس لتزعية ابزل ،و د ااا رمخ القانون انون  08-80امل رخ

يف  75اعتو بر  0380ما القوان ال

تط بعد الب عالقانون ر م  01-83املـ رخ يف

 2وت  0383فذنهــا ســعط ا لكـ اجلنسـ مــخ التمتــرت حبقــو هم السياســية إال ن
العائة األعرب مام املـر ة عـان نظـام الوعالـة االنتخابيـة والـاي غيـ املـر ة لامـا مـخ
الساحة السياسية ،والاي ا إل ا بصدور القانون األمـر ر ـم  02-32املـ رخ يف مـارأ
 ،0332املت ــمخ القــانون الع ــوي املتعلــة بنظــام االنتخابــات ،ورــلط املــر ة متمتعــة
حبقو ها السياسية على دم املساوة مرت الرجـل نظريـا ا غايـة اسـدار ـوان االسـذ
لسنة  7007وال

تولد عنهـا القـانون الع ـوي لذنتخابـات 07ا 00والـاي جـا مشـوبا

بالعديـــد مـــخ الث ـــرات ممـــا اســـتدعى اســـتبدال بالقـــانون الع ـــوي 01ا 00واملتعلـــة
باالنتخابات والاي جا ت حكام منسـجمة مـرت القـانون الع ـوي 07ا 01الـاي حيـدت
عيفيات توسيرت حظوظ املر ة يف اجملالس املنتخبـة ،عمـا وجـد العديـد مـخ ال ـمانات
ملمارسة العملية السياسية والتمترت بابقو السياسية للجنس على دم املسـاواة وجتلـط
يف خمتلـ مراحـل العمليـة االنتخابيــة ،فـذ يوجـد ي نــص لييـزي يف القـانون الع ــوي
01ا 00حيــرم املــر ة مــخ حــة املشــارعة يف االنتخابــات ويت ـ الــب جليــا مــخ خــذل
األحكام املتعلقة حبة االنتخال واألحكام املتعلقـة بكيفيـة توزيـرت املقاعـد يف اجملـالس
املنتخبة واألحكام املتعلقة باالستخذا(.)34
انيا :إعتمات نظام ابصص ونتائج على تر

املر ة مخ خذل انون:80/20

ســوا يــتم معاجلــة اــاا املطل ـ مــخ خــذل التطــر للتــدابري التمييزيــة إل ــرار نظــام
ابصص ر 1ونتائ عمال نظام ابصص ر. 2
 -2التدابري التمييزية إل رار نظام ابصص :خات الدولة بنظام ابصص مخ خذل
تبنيها لنس تدرجيية مخ خذل القانون الع وي احملدت لكيفيات توسـيرت حظـوظ املـر ة
يف اجملـــالس املنتخبـــة ر  ،وا لـــاي إتبعتـ ـ الدولـــة بالكيفيـــات التقنيـــة لتنفيـــا التـــدابري
060

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

نظام احلصص وتأثريه على ترشح املرأة لعضوية اجملالس احمللية _____________ وافية عواجيية ـ الطاهر زواقري

التمييزية رل .
 القــانون الع ــوي احملــدت ل كيفيــات توســيرت حظــوظ املــر ة يف اجملــالس املنتخبــة:نصط املاتة  20على ن :جي

ن ال يقـل عـدت النسـا يف عـل ائمـة تر ـيحات حـرة و

مقدمــة مــخ حــزل و عــدة حــزال سياســية ،عــخ النس ـ احملــدتة تنــا  ،حبس ـ عــدت
املقاعد املتنافس عليها:
.انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية
 %10عندما يكون عدت املقاعد  15و 13و 42مقعدا.
 %15عندما يكون عدت املقاعد  50إ  55مقعدا.
.انتخابات اجملالس الشعبية البلدية
 %10يف اجملالس الشعبية البلدية املوجوتة مبقرات الدوائر وبالبلديات ال يزيد عـدت
سكانها عخ  70.000نسمة .
ام ما ي خا على اا املاتة انها اعتمدت نسـ متدرجـة تفـر

ورـعا لييزيـا علـى

النسا انفسهخ ،عما نها ا صط النسا املتواجدات يف الدوائر والبلديات الـ يسـاوي
عدت سكانها .70.000
ما املـاتة  01فقـد نصـط علـى ن :تـوزج املقاعـد بـ القـوائم حبسـ عـدت األسـوات
ال ـ لصــل عليهــا عــل ائمــة ولصــص النس ـ احملــدتة يف املــاتة  07عــذ وجوبــا
للم

ــحات حسـ تــرتيبهخ يف القــوائم الفــائزة  ،ويف ابقيقــة ان النســا حيصــلخ علــى

حصتهخ مخ املقاعد الـ حيصـل عليهـا ابـزل و القائمـة ب ـل النظـر عـخ تـرتيبهخ يف
القائمة االنتخابية.
ل -الكيفيات التقنية لتفعيل نظام ابصص:
 -الكيفيات التقنية لتخصيص املقاعد للنسـا امل

ـحات رـمخ ـوائم امل

ـح

الفائزة مبقاعد يف االنتخابات احمللية :0820
يف إطــار تنفيــا النس ـ احملــدتة يف القــانون الع ــوي 07ا 01الــاي حيــدت عيفيــات
توسـيرت حظــوظ املــر ة يف اجملـالس املنتخبــة؛ ا تطبيــة اعـدت
املقاعد الواج لصيصها للنسا امل

ساســيت لتحديــد عــدت

حات.
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الـــوارتة يف القـــانون الع ـــوي 07ا 01ي  % 10بالنســـبة إلنتخابـــات اجملـــالس الشـ ـعبية
البلديــة لبلــديات مقــر الــدوائر ،وعــاا البلــديات ال ـ يفــو عــدت ســكانها 70.000
نسمة ،و % 15فيما خيص اجملالس الشعبية الوالئية علـى مسـتوق الواليـات الـ يسـاوي
عــدت مقاعــداا مــخ  15إ  42مقعــدا ،و % 15بالنســبة إلنتخابــات اجملــالس الشــعبية
الوالئية ال يساوي عدت مقاعداا مخ  50ا  55مقعدا ؛ واا النس حدتاا القانون
الع ــوي 07ا 01للــدائرة اإلنتخابيــة املعنيــة وحس ـ عــدت املقاعــد ال ـ لصــلط عليهــا
عل ائمة مخ وائم امل

ح (.)35

 القاعــدة الثانيــة :تتمثــل يف تطبيــة نتيجــة رــرل عــدت املقاعــد الـ لصــلط عليهــاائمــة امل

ــح بالنســبة احملــدتة يف الــدائرة االنتخابيــة املعنيــة ،اولــة إ الكامــل

األعلى ملا يفو اجلز العشري  05ويف حالة حصول ائمة م
فق

ح علـى مقعـدا واحـدا

ن للمر ة طبعا إاا عانط مرتبة عر أ القائمة.
وفيما يلي نورت مثلـة تطبيقيـة لكيفيـة تطبيـة القاعـدت حسـبما نـص عليهـا الـدليل

املتعلة بالكيفيات التقنية لتخصيص مقاعد للنسا امل

ـحات رـمخ ـوائم امل

ـح

الفائزة مبقاعد يف اإلنتخابات التشريعية(:)36
بالنســبة للمجـــالس الشـــعبية املوجـــوتة مبقـــرات الــدوائر والبلـــديات الــ يزيـــد عـــدت
ســكانها عــخ  70.000نســمة يكــون عــدت املنتخبــات مســاويا لنســبة  %10حسـ عــدت
املقاعد ال فازت بها القائمـة ،و الـاي يـتم حسـاب مـخ خـذل رـرل عـدت املقاعـد الـ
فـــازت بهـــا القائمـــة يف  0.10و ـــد حـــدتت البلـــديات الرئيســـية يف الـــدوائر بــــــــــ ،515
البلديات الرئيسـية يف الـدوائر االنتخابيـة بــ  01مـا عـدت البلـديات الـ يزيـد سـكانها
عخ 70.000نسمة فقد حدتت بـ.)37(057
 -0نتائ إعمال نظام ابصص :لدراسة نتائ إعمال نظام ابصـص علـى حـة املـر ة
يف ال

للمجالس احمللية جيدر بنا التطـر ل

ـ املـر ة بـل إعتمـات نظـام ابصـص

وبعد إ رار على النحو التالي:
 وا رت تربة املر ة يف ال

061

املر ة للمجالس احمللية بل إعتمات ابصص :مرت املمارسة السياسية
مبرحلت اساسيت مرحلة ابزل الواحد ومرحلة التعدتية.
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 تر ـ املــر ة للمجــالس احملليــة يف عهــد االحاتيــة ابزبيــة :عانــط ول انتخابــاتللمجلس الشعض البلدي يف سنة  7691بل ـط نسـبة ال
وسلط نسبة ال

ر %0217فازت منهما امر ت

ـ ر ، %7201ويف سـنة 7611

()38

 ،ويعوت الب يف ر ينـا إ طبيعـة

النظام االنتخابي ورع املوارت املالية واخلربة السياسية لدق النسا .
 -تر

املر ة للمجالس

املر ة للمجالس احمللية يف عهد التعدتية ابزبية :هد تر

احمللية إرتفاعا طفيفا يف واخر التسعينات وبدايـة األلفيـة الثالثـة؛ حيـث تر ـحط0780
إمر ة لع وية اجملـالس الشـعبية البلديـة يف اإلنتخابـات البلديـة لسـنة 0332؛ ا إنتخـال
 25إمــر ة مــنهخ ي مــا يعــاتل ر %05.85عمــا تر ــحط  305إمــر ة لع ــوية اجملــالس
الوالئية؛ إنتخبط مـنهخ  17إمـر ة فقـ

ي مـا يعـاتل ر %01.85؛و يف إنتخابـات 7007

تر حط عالب للمجالس الشعبية البلدية  1123إمر ة خ تنتخ مـنهخ سـوق  042ي
ما يعاتل ر %01.30إمر ة نفس الشي بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية تر ـحط 305
امر ة فازت منهخ  001امر ة ؛ ي ما يعاتل ر %04.70يف ح ت اع عدت املر حات
يف اإلنتخابــات احملليــة ال ـ

جريــط يف  7002ليصــل عــدت النســا امل

ــحات لع ــوية

اجملالس البلدية إ  78427امر ة للمجـالس البلديـة و 2705للمجـالس الوالئيـة ،إال ن
الــب خ كــخ ســوقر %03مــخ النســا للوســول للمجــالس البلديــة ور %01.10مــخ
إمجالي املقاعد الوالئية(.)39
ل -وا رت تر

املر ة للمجالس احمللية بعد اعتمات نظام ابصص :عرا عدت النسا

املر حات للمجالس احمللية سوا البلدية و الوالئية عرا زيـاتة معتـربة بعـد اعتمـات آليـة
التمييــز االجيــابي لصــاحل املــر ة مبوج ـ القــانون الع ــوي 07ا 01واملتعلــة بكيفيــات
توســيرت حظــوظ املــر ة يف اجملــالس املنتخبــة ،حيــث بلــغ عــدت النســا امل

ــحات لع ــوية

اجملـالس البلديــة  10103إمـر ة مــخ إمجـالي  082085مر ــحا ،يف حـ تقلــص العــدت
إ  4000مـخ إمجـالي عـدت امل

ــح والـاي بلـغ  015.000م

ـحا يف ســنة 7002

حســ تصــرحيات وزيــر الداخليــة واجلماعــات احملليــة( ،)40بينمــا وســل عــدت النســا
امل

حات لع وية اجملالس الوالئيـة إ  8223امـر ة مـخ إمجـالي  17133مر ـحا يف

سنة  7007والاي در بـ  535م

حة مخ جمموج 01.100م

لسنة .7002
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 تقدير نظام ابصة النسائية :ساام نظام ابصة النسائية يف زياتة حظـوظ املـر ةللمجالس املنتخبة؛ إال ن آلية مرحلية ال كخ التعويـل عليـ وحـداا ل يـة

يف ال

حقو هــا السياســية ،عمـــا ن اإلســـتمرار يف تطبيقــة يشـــكل مساســـا مببـــد املســـاواة
القانونية املكرسة يف الدستور والقانون واالتفا يات الدولية ،عما ن القانون الع ـوي
07ا 01جا مشوبا بالعديد مخ الث رات.
خالـــة:
مخ خذل تراستنا لنظام ابصص وتض رية على حة املر ة يف ال

للمجالس احملليـة

توسلنا ا مجلة مخ النتائ إتبعنااا ببعل اإل احات على النحو التالي:
 -0ا إعتمات نظام ابصص مخ بل األمم املتحدة ومنها عمل بك عآلية لتفعيل
املســاواة القانونيــة ب ـ اجلنس ـ بــالنظر للوا ــرت الــاي مــر ب ـ تفعيــل ابقــو السياســية
للمر ة.
 -7ثل حة ال

مخ ام ابقو السياسية ال يتمترت بها املواطنون عون يسـم

هلــم باملشــارعة السياســية بــدون ي واســطة .إع فــط عــل الدســاتري اجلزائريــة حبــة
ـ للجنس ـ علــى ــدم املســاواة تون ي لييــز واــو مــا ترمجت ـ ــوان اإلنتخــال

ال

وألحزال السياسية.
 -1برغم اإلع اا القانوني للجنس مبمارسـة ابقـو السياسـية علـى ـدم املسـاواة
مبا فيها حة ال

إال ن الوا رت بط إخـتذل عـبري يف املسـاواة الفعليـة بـ اجلنسـ

يف التمترت بهاا ابـة واـو األمـر الـاي جعـل التعـديل الدسـتوري لسـنة  7008يـنص علـى
تر ية ابقو السياسية للمر ة.
 -4لط ترمجة املاتة الدستورية ل ية ابقو السياسية مـخ خـذل القـانون الع ـوي
املتعلة بكيفيات توسيرت حظوظ املر ة يف اجملالس املنتخبـة الـاي ـر نسـ متدرجـة مـخ
10إ  %15يف اجملالس الوالية ونسبة %10يف اجملالس احمللية.
 -5كل إعمال ابصص ال

راا القانون الع وي 07ا 01سعوبة عبرية نـا

تنفيااا والب بالنظر للت ارل ب ااا القـانون و ـانون اإلنتخابـات لسـنة  ،7007واـو
األمــر الــاي إســتدعى نشــر مــاعرة إلك ونيــة مــخ بــل وزارة الداخليــة تت ــمخ تعليمــة
تنص على الكيفيات التقنية لتفعيل نظام ابصص.
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 -1بالرغم مخ إع اا الدولة للجنس على دم املساواة حبقهم يف ال

ـ للمجـالس

املنتخبة احمللية إال ننـا الحظنـا ان نسـ تر ـ املـر ة عانـط متدنيـة باملقارنـة مـرت نسـ
تر

الرجل ،إال نها ارتفعط رعاا ما عانط علي سابقا بعد تفعيل نظـام ابصـص

عون ـ خ يقصــر اــاا النظــام علــى مرحلــة حســال النتــائ بــل إعتمــد ي ــا يف مرحلــة
ال

.
 اال احات: -0ام إ ا

امل

كـخ لنـا ن نقدمـ يف اـاا الصـدت ن يـتم إعتمـات آليـة التنـاول بـ

ح ل مان عرب عدت مخ امل

حات للمجالس احمللية.

 -7اإل ا الثاني ن يتم إعاتة سياغة القانون الع وي بكيفية تسـم بتطبيقـ تون
اباجة ا تدابري تقنية و ن يكون عثر وروحا بهاا الصدت.
 -1إلزام األحزال السياسية بوررت املر ة يف املراعز القياتية ال تسم هلم بعد الـب
ب

يحها لع وية اجملالس احمللية
 -4ررورة ان تلتزم األحـزال السياسـية بالتنشـئة السياسـية للكـواتر النسـائية للقيـام

بضعبا العملية االنتخابية.
 -5ررورة توحيد النس املقررة مبوج القانون الع وي النها تفـر

ورـعا لييزيـا

على النسا انفسهخ.
اهلــوامـــغ واملراجرت:
( -)1لينــدة يشــوي :املواطنــة السياســية للمــر ة العربيــة ب ـ احكــام القــانون الورــعي ومبــات الشــريعة
االســـذمية ،جملـــة الباحـــث للدراســـات االعات يـــة ،جامعـــة باتنـــة  ،0العـــدت االول ،مـــارأ ،7004
ص.013
( -)2فاطمـــة بـــوترام :املشـــارعة السياســـية للمـــر ة يف التجربـــة الد قراطيـــة اجلزائريـــة ،طروحـــة
تعتورا  ،علية العلوم السياسية واإلعذم ،جامعة اجلزائر ،7000-7000 ،1ص.728
( -)3نعيمة نسيمة :نظام ابصـص النسـائية وتـض ري علـى التمثيـل السياسـي للمـر ة امل اربيـة يف اجملـالس
املنتخبة ،تراسة حال  ،اجلزائـر وتـونس ،طروحـة تعتـورا  ،جامعـة باتنـة ،0عليـة ابقـو والعلـوم
السياسية ،7002-7001 ،ص.03
)(4

- Anna Friedhoff, bras and ballots: comparing women’s political participation in
Pakistan and Saudi Arabia, Oregon review of international law, vol. 15 ( 2013 ),
p.274.
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( -)5ليندة يشوي ،املرجرت السابة ،ص.013
( -)6ستينا الرسروت ،ريتا تافرون :النظم االنتخابية ونظام الكوتا " اخليارات املناسـبة واخليـارات غـري
املناسبة"  ،ترمجة عمات يوس  ،مرعز تصميم مخ جل املساواة ،تون مكان نشر ،2007 ،ص.72
( -)7مجال الديخ تندن :نظام ابصة عآليـة لتعزيـز املشـارعة السياسـية للمـر ة يف اجملـالس املنتخبـة،
جملة االجتهات للدراسات القانونية واال تصاتية ،اجمللد  ،02العدت ،01سنة  ،7008ص.04
( -)8نعيمة )ينة ،مرجرت سابة ،ص.70
( -)9مناسرية )يحـة ،مناسـرية )يحـة ،آليـات تفعيـل املشـارعة السياسـية للمـر ة اجلزائريـة يف ظـل
املــت ريات الراانــة ،اطروحــة تعتــوراة ،لصــص ــانون تســتوري ،عليــة ابقــو والعلــوم السياســية،
جامعة باتنة.7070 -7003 ،0
( -)10عصام بخ يخ :لك املـر ة امل اربيـة يف ظـلا الـنظم االنتخابيـة املعتمـدة الفـرص والقيـوت ،جملـة
تف السياسة والقانون ،عدت خاص ) فريل(  ، 2011ص.724
( -)11القــانون الع ــوي 07ا ،01امل ـ رخ يف  07ينــاير  7007حيــدت عيفيــات توســيرت حظــوظ املــر ة يف
اجملالس املنتخبة اجلريدة الر)ية العدت  ،0الصاترة بتاريخ  04يناير .7007
( -)12انا سويف عبد ابي :الكوتا النيابية النسائية ب التضييـد والـدولي واملوا ـ العربيـة املتنا

ـة،

اجمللة العربية للعلوم السياسية ،لبنان ،العدت  10 ،71يوليو ،7003 ،ص.48
( -)13املرجرت نفس  ،ص.48
( -)14ستينا الرسروت ،وريتا تافرون ،مرجرت سابة ،ص.3
)(15

- Homa Hoodfar, Mona Tajali, electoral politics making quotas work for women
(London women living under muslim laws, 2011), p 48.

( -)16حة ال

يف معجم املعاني اجلامرت ،املو رت االلك وني:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar- ar

( -)17حة ال

لذنتخابات ،املو رت االلك وني:
:https://www.annabaa.org/arabic/rights/13594

( -)18سهام عباسي :رـمانات واليـات حـة ال

ـ يف املوا يـة الدوليـة واملنظومـة التشـريعية اجلزائريـة،

رســالة ماجس ـ  ،عليــة ابقــو والعلــوم السياســية ،جامعــة ابــا خل ــر ،باتنــة،7004 ،7001 ،
ص.02
( -)19حة ال

لذنتخابات ،املو رت االلك وني:
https://www.annabaa.org/arabic/rights/13594

( -)20عبــد اهلل ــحات الشــقاني :مبــد اإلشــراا الق ــائي علــى االق ـ اج العــام ،االنتخابــات الرئاســية
والشريعة احمللية ر تراسة مقارنة  ،تار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،7005 ،ص .474
( -)21املرجرت نفس  ،ص .474
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( -)22بوحســون عبــد الــرمحخ :نظــام ابصــة عآليــة لتوســيرت التمثيــل السياســي للمــر ة تاخــل اهليئــات
املنتخبة يف التشريرت اجلزائري جملة القانون ،العدت الساتأ ،7001 ،ص .024
( -)23بوحسون عبد الرمحخ ،املرجرت السابة ،ص .024
)(24

- Abdallah Bougoufa, Le droit constitutionnel, Histoire et Constitution de la
république Algérienne, dar alhouda, l’Algérie, 2008, p55.

( -)25مســـراتي ســـليمة :املـــر ة اجلزائريـــة وحـــة ال

ــ يف اجملـــالس املنتخبـــة بــ االعــ اا القـــانوني

وادوتية املمارسة جملة املفكر ،العدت الثامخ بسكرة..ص .037
( -)26واو ما يعين االع اا مبمارسة حقي التصويط وال

مخ بل عل املواطن املتمتع حبقو هم

السياسية وعلى دم املساواة وتون ي لييز.
( -)27انظر القانون ر م  03-08امل رخ يف  05نـوفمرب  7008اجلريـدة الر)يـة ر ـم  11امل رخـة يف 01
نوفمرب  ،7008املت مخ التعديل الدستوري.
( -)28املاتة  050مخ تستور  0331املعدل واملتمم بالقانون  00-01امل رخ يف  10مارأ .7001
( -)29مناسرية )يحة ،املرجرت السابة ،ص.07
( -)30اعتمــد العهــد الــدولي للحقــو املــدنیة والسياسـية وعــر

للتو ي ـرت والتصــدية واالن ــمام بقــرار

اجلمعيـة العامــة  7700لـ املـ رخ يف 01تيســمرب  0311والــاي تخــل حيـز النفــاا يف  71مــارأا آاار
 0321طبقا للماتة  43من  ،نظر بهاا الصدت :اموت الشـري بسـيوني وآخـرون ،مرجـرت سـابة ،ص
 78وما بعداا.
( -)31مناسرية )يحة ،املرجرت السابة ،ص.07
( -)32اتفا ية ابقو السياسية للمر ة منشورة على املو رت االلك وني:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html

( -)33عمار بورياا ،نظام الكوتا عآلية ل ية ابقو السياسية للمر ة ومو ـ التشـريعات العربيـة
من تراسة حالة التمثيل النسائي يف الربملان  ،جملة الفكـر الربملـاني ،جملـس االمـة ،اجلزائـر ،العـدت
 71نوفمرب  ،7000ص.58
( -)34مناسرية )يحة ،مرجرت سابة ،ص.013
( -)35املاتة  7مخ انون 07ا ،01مرجرت سابة.
( -)36عيفية توسيرت املقاعدعلى النسا رمخ القوائم الفائزة ،انظر املو رت االلك وني لـوزارة الداخليـة
واجلماعات احمللية ،املو رت االلك وني:
Dynamics /www.interieur.gov.dz.

( -)37املرجرت نفس .
( -)38مربوعــة اــرز :املكانــة السياســية للمــر ة ،ب ـ التشــريرت الــدولي والقــانون اجلزائــري مــاعرة
ماجستري ،علية ابقو  ،جامعة بسكرة ،7001 ،ص.753
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( -)39مجال ولد عبـاأ" :النـوج االجتمـاعي والتحـول الـد قراطي يف اجلزائـر" ،ور ـة عمـل مقدمـة يف
ور ة العمل اإل ليمية حول النوج االجتماعي والتحول الد قراطي يف الوطخ العربي ،املرعز اإل ليمـي
ل مخ اإلنساني يومي00و 01مارأ 7007عمان ،األرتن ،ص.00
( -)40جذل عزيز :تور نظام الكوتا يف توسيرت حظوظ لثيل املر ة اجلزائرية يف اجملالس املنتخبة ،جملة
احبا

078

انونية وسياسية ،جامعة امد الصدية بخ حيي ،جيجل ،عدت خاص ،7001 ،ص .725
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