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:
  

. يعاجل هذا التقرير واقع الربامج واملشاريع اليت وجهت للمرأة يف اال السياسي بغرض متكينها سياسيا
ظمة املرأة العربية، واملتمثل يف إجراء ويدخل هذا العمل يف إطار تنفيذ املرحلة الثا�ية من مشروع من

دراسات مسحية للربامج والنشاطات اهلادفة إىل دعم املشاركة السياسية للمرأة من خالل زيادة �سبة 
متثيلها يف االس التشريعية، وموقع اختاذ القرار، فضال عن وضع برامج للتوعية السياسية وبناء قدرات 

  . السياسة واحلياة العامةالنساء لضمان فاعلية مشاركتهن يف
  

وقبل احلديث عن تفاصيل و�تائج هذا املسح، �قدم بعض املالحظات عن جتربة املرأة اجلزائرية يف اال 
  .السياسي

  
א .1 .א:א

  

كومة  فراغ، وإمنا هي بدورها حممن السياسي أن املمارسة السياسية ال تنشأ  يعلمنا علم اإلجتماع
يعين أن السياسة تعمل وتبدع وتتخذ وهذا . بظروفها وشروطها اإلقتصادية، اإلجتماعية والثقافية

م احمليط هبا، أي أهنا تتأثر باألفكار ومستوى الوعي والعادات والتقاليد واخلربة ضمن اإلطار العاقرارات 
ذلك، حتمل املمارسة السياسية، اإلتصالية واملواقف واإلجتاهات السائدة يف اتمع، ويف كل مرحلة ل

  .وهبذا الشكل، أفكارا معينة من أجل التكيف مع خصوصية اتمع وقوا�ينه
  

وفعال، وجد�ا . أجنزته املرأة اجلزائرية يف جمال السياسيةمن هذا املتطور، حبثنا يف الرصيد التارخيي الذي 
مشاركتها يف ء وجدارة، بفضل الوعي بأمهية بأن ماحققته حافل باملهام واألدوار السياسية اليت أديت بذكا
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إليها أمهية بالغة يف عملية الحظات األساسية اليت توصلنا للمومن املؤكد أن . احلياة السياسية تمعها
  . 1تكوين صورة واضحة عن املرأة والسياسة يف بالد�ا

  

ل النساء على ممارسة السياسية يف إتفق العاملون يف السياسية واملهتمون بقضايا املرأة على أن إقبا  :
هذه املرحلة، ماهو يف حقيقة األمر إال استمرارية لنضال املرأة سياسيا منذ حقبة اإلستعمار، والدليل على 

غري الرمسي سواء داخل ال وكل اخلطاب السياسي الرمسيذلك، هو أن هذا املاضي النضايل يشكل ركيزة  
 وبالتايل، يعد مبدأ اإلستمرارية الذي يؤمن .أو اجلمعيات املد�يةمؤسسات الدولة أو األحزاب السياسية 

إ�ه يعترب وبشكل واضح ركيزة . به كل اجلزائريون مفتاح اإلشكالية اخلاصة باملمارسة السياسية النسوية
  .اخللفية التارخيية من جهة، وحمور كل التناقضات اليت ظهرت تدرجييا فيما بعد من جهة ثا�ية

  

شعر يف أي وقت ما بأن املرأة عند�ا توجه إهتامات مباشرة جلهة معينة وتتهمها بالعمل على   مل �:
وهذا يعين بأن إمكا�ية املشاركة يف السياسة كا�ت دوما ممكنة، إذ مل حتجب عن . إقصاء املرأة سياسيا

القناعة ال تنكر قصد أو سوء �ية مشاركة املرأة حسب اإلعتقاد السائد يف الوسط النسوي، علمابأن هذه 
فاملهم أ�ه كان بإمكان املرأة اقتحام  ...وجود صعوبات خاصة وعراقيل عديدة تواجهها املرأة دون الرجل
  .احلياة السياسية وفرض وجودها دون إذن أحد كلما أرادت ذلك

  

ثا�يا و بفضل روح املشاركة  أوال  تؤكد بعض النساء على أن مشاركة املرأة يف السياسة موجودة،:
صدور دائما  ال تنتظر  يف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن املرأة اجلزائريةبفضل اإلرادة السياسية والقا�و�ية

                                                 
 هذه المالحظات تم التوصل إليها بفضل الحوار مع بعض القيادات النسوية وفي مناسبات مختلفة، وأذآر من بينهن السيدة  1

  .ة وقضايا المرأة والسيدة زهرة ظريف بيطاط مجاهدة ونائب الرئيس في مجلس األمةنوارة جعفر وزيرة األسر
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القوا�ني والتشريعات اجلديدة، أو حتى وصول اإلستدعاءات للتحرك سياسيا، ذلك ألهنا تستغل كل ظرف 
  . وأداء أدوار املشاركة فيهامناسب إلقتحام الساحة السياسية

  

ثم ، ومنذ دخوهلا جمال املقاومة تطرح  استنتجنا حقيقة هامة مفادها أن املرأة يف اجلزائر مل :א
قضية املساواة بني اجلنسني، يف حني تلخّص دروها الرئيسي دوما يف املطالبة السياسة أثناء الثورة التحريرية 

سائل اليت طرحت بعد اإلستقالل على باإلهتمام والتحرك إزاء املشاكل اليت فرضها اإلستعمار، وامل
افة إىل ذلك، مل تناضل املرأة عند�ا يف أية مرحلة إخل، وباإلض... مستوى األسرة والصحة والتعليم والفقر

وهو ما أكد عليه الدستور . 1سياسية كا�ت من أجل حق التصويت،  أل�ه كان مضمون قبل اإلستقالل
 على احلق يف تويل مناصب 51احلق يف التصويت، واملادة  على 50اجلزائري األول حبيث �صت املادة 

  . 2املسؤولية يف الدولة
  

فاملادة األوىل تنص على أن . 32 واملادة 31من ذلك، ذهب الدستور إىل أبعد من هذا بفضل املادة وأكثر 
ت اليت املؤسسات تستهدف ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات، بإزالة العقبا

تعوق تفتح شخصية اإل�سان، وحتول دون مشاركة اتمع الفعلية يف احلياة السياسية، واإلقتصادية 
  .واإلجتماعية، والثقافية

وتشري املادة الثا�ية إىل أن احلريات األساسية وحقوق اإل�سان واملواطن مضمو�ة، وتكون تراثا مشرتكا بني 
 أن ينتقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على سالمته، وعدم ا�تهاك مجيع اجلزائريني واجلزائريات، وواجبهم

  .حرمته
                                                 

  ).في مرحلة الثورة التحريرية (.1958 تحصلت المرأة الجزائرية على الحق في التصويت في سنة  1
  .51، و50، 31، 29 الدستور الحالي يضمن الحقوق السياسية للمرأة من خالل المواد الدستورية رقم  2
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 مرة أخرى على أن املرأة السياسية أو املهتمة بالسياسة مل يسبق هلا أن شكلت يف   إتفق اجلميع:
عليه، تعترب اجلزائر خطرا ما على احلكومة أو النظام، باعتبار أن �ضاهلا مل ولن خيلف أية فوضى يف اتمع  و

ال خماوف من مشاركتها ألهنا ال تشعر أصال بأهنا   وطبعا، األمانواملرأة يف �ظر السياسيني رمزا لألمن 
  .عدوة الرجل أو لعبته أو ضحيته

  

نادا إىل هذه املالحظات، اتضح لنا بأن موضوع ممارسة املرأة للسياسة يف بالد�ا يطرح دائما يف أسلوب تإس
 األخالقية والتقليدية الصارمة مع التأكيد على أن العمل السياسي النسوي مل يكن يف يوم مميز أساسه املعايري

�ه مل ينطلق من األحقاد أو العداوة أو حب اإل�تقام بل بالعكس كل األمساء اليت ملعت وما إ .ما عمال مريرا
 أيه دواعي للقلق حيمل تزال تلمع يف امليدان السياسي هلا محاس تعاو�ي إصالحي واسع النطاق وال

  .والتعقيد
  

 أن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة اليشكل �شاطا مميزا يف ذاته، ألن نيهذا، ويرى بعض املالحظ
الرتكيز وبقوة على حتقيق األهداف التنموية الشاملة، يتم أحيا�ا على حساب التأكيد على قيمة مواطنة 

  . حتمل خصوصيات مميزة ينفرد هبا عامل النساء وقضاياه يف كل اتمعاتإهنا القيمة اليت، األ�ثى يف اتمع
  

أما حنن، فإن هذا الرضى واإلمجاع الواضح حول جدية وإجيابية التجربة السياسية للمرأة اجلزائرية ال مينعنا 
 جيدا من التساؤل حول معنى ودرجة الفعالية اليت متت هبا هذه املشاركة السياسية، خاصة وأ�نا �درك

أن مصطلح الفعالية والكفاءة من أكثر املصطلحات ارتباطا بالسلوك التنظيمي للمؤسسات والتنظيمات 
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اليت تنظم النشاط السياسي بشكل عام، وحتافظ على مستوى معني يف اإلبتكار واإلبداع واحليوية اهلادفة 
  :يليإىل تدعيم القضايا السياسية العامة، وبالتايل تتلخص تساؤالتنا يف ما

  

هل حققت املشاركة السياسية النسوية أكرب إشباع ممكن، وفقا ملبدأ الدميقراطية واحلوار وسيادة  .1
  روح التفاهم، ومن وراء ذلك حتقيق عامل الرضا؟

ماهي املعايري واملؤشرات الالزمة لتقييم األداء السياسي لدى النساء؟ وهل حتصلن على الكثري  .2
 ؟ يف بالد�امن وراء هذا األداء

  

املهم، هو  أ�ه رغم كون مسألة األداء السياسي وعالقتها برتقية املرأة سياسيا مسألة علمية وملموسة، و
فهي تعترب يف بالد�ا، أوال وأخريا، مسألة مبدأ جتسده اإلرادة السياسية للدولة اجلزائرية، والنصوص 

  . ساء ضد الن متييز أيراألساسية واملرجعية للمجتمع، واليت التؤسس وال ترب
  

א א א :א
  

 إىل اتساع مشاركة املرأة يف احلياة 1988عددية السياسية اليت ا�طلقت يف سنة تأدى إقبال اجلزائر على ال
 �شاط اتسعوكنتيجة لذلك، ... السياسية باعتبارها اإلطار الوحيد ملمارسة الدميقراطية واحلرية

حلكومة والربملان واالس املنتخبة الوالئية والبلدية واألحزاب السياسية النساء املثقفات خاصة يف ا
 إىل حد إعطاء هذه املشاركة بعدا هاما خيدم بالدرجة األوىل قيم  واجلمعياتوالتنظيمات اجلماهريية
  .الدميقراطية والعصر�ة
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א א א :1א

1997  2002  
  

  منتخبات  مترشحات  منتخبات  مترشحات

  147  3679  75  1281  االس الشعبية البلدية

  113  2684  62  905  االس الشعبية الوالئية

  27  694  11  322  الس الشعيب الوطين

 1997يبني هذا اجلدول الزيادة الواضحة يف عدد النساء املرتشحات واملنتخبات ما بني ا�تخابات 
  . وذلك بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والوالئية والس الشعيب الوطين2002وا�تخابات 

  : هذا ما يظهر يف األشكال البيا�ية التالية
  

א מ א:1א  .א
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 مرات خالل 3 قد ارتفع وتضاعف يبني هذا الرسم اخلاص باالس الشعبية البلدية بأن عدد املرتشحات
  .2002 وسنة 1997 سنوات، بينما تضاعف عدد املنتخبات مرتني يف �فس الفرتة أي ما بني سنة 5

                                                 
  .26، ص 2004تصدر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، العدد الثالث سبتمبر :  رسالة األسرة  1
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א מ :2(א א) .א
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 ثالثة 2002 و 1997شحات ما بني يبني الشكل اخلاص باالس الشعبية الوالئية ارتفاع عدد املرت
مرات، أما عدد املنتخبات فقد تضاعف مرتني، وبالتايل، �سجل �فس املالحظة بالنسبة للمجالس البلدية 

  .واالس الوالئية
 

א מ א):3(א .א
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عيب الوطين تضاعف عدد املرتشحات مرتني مقابل تضاعف عدد يبني الرسم البيا�ي اخلاص بالس الش
  .املنتخبات مرتني و�صف

  

إن هذه الزيادة يف عدد املرتشحات وعدد املنتخبات يف االس البلدية والوالئية والربملان مهمة جدا، 
هن إن إرادة النساء ومتسكهن حبقوق. خاصة وأهنا جاءت يف مرحلة صعبة أمنيا واجتماعيا وسياسيا

السياسية شجع الدولة وكل القوى السياسية اليت أدجمت مسألة ترشيح النساء يف براجمها السياسية إىل 
فمن أجل ذلك، أخذت عدة آليات بعني اإلعتبار ومن . تشجيع النساء للرتشح والتصويت يف اإل�تخابات

ة إىل وضع بعض أمساء بينها تذكر ترشيح النساء يف البلديات والواليات املضمون الفوز فيها، إضاف
  .املرتشحات يف أعلى قوائم الرتشح اخلزبية

  

  :1وبالنسبة ملوضوع املرأة وصنع القرار لدينا مايلي
 

  ). �ساء أعضاء يف احلكومة حاليا4 (1962 وزيرة يف احلكومة اجلزائرية منذ 01 
 . سفريتني02 

 . رئيسات حماكم34 

 . إمرأة �ائب بالربملان31 

 . �ساء واليات03 

 .وايل منتدب  01 

 . أمينات عامالت للواليات03 

                                                 
  .26المصدر ذآر سابقا، ص " رسالة األسرة " 1
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 . مفتشات عامات للواليات04 

 . رئيسات دوائر11 

 إهنا رئيسة حزب العمال، وحتلصت 2004 مرتشح لإل�تخابات الرئاسية 1 رئيسات أحزاب منهما 02 
 .على أكثر من مليون صوت

  

ر يف الدولة عزز أكثر مشاركة املرأة يف إن الزيادة النوعية يف عدد النساء اللواتي إلتحقن مبناصب صنع القرا
العملية السياسية، خاصة وأهنا تضمنت أدوار قيادية هامة أكثر حيوية وفعالية يف عملية الدميقراطية، 
وهنا جيب اإلشارة إىل مواقف رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تبنى منذ توليه السلطة 

 وللعلم، كان لإلجراء الذي أقبلت .سبات املرأة يف جمال السياسةسياسة إصالح وجتديد وحتديث مكت
 �تائج إجيابية، حبيث مت إلغاء التوكيل أو التفويض اإل�تخابي حتى ال يستغل 1991عليه احلكومة يف سنة 

  .إرادة النساءضد 
  

، واليت أسست من جهة أخرى، أمثرت اجلهود اليت قامت هبا اللجنة الوطنية اخلاصة حبماية وترقية األسرة
 لتتكفل برتقية 2002 عن إ�شاء الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة يف سنة 1996يف سنة 
  . يف شتى ااالتاملرأة

  

إن الوزارة اليوم، وبقيادة السيدة �وارة سعدية جعفر لديها إميان راسخ وهو أ�ه ال ميكن إجناز مشاريع التقدم 
بالنسبة ، و يف هذا اإلجتاهجا قويا يعزز دورها اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسيدون إدماج املرأة إدما

ملوضوع املرأة والسياسة، �ظمت الوزارة عدة لقاءات �ذكر من بينها الندوة الوطنية اليت �اقشت إشكالية 
ىل األمام أم هي مهمة أرادت من خالهلا معرفة ما إذا كا�ت عالقة املرأة بالسياسة يف اجلزائر تعرب عن تقدم إ
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وقد وصل النقاش البناء إىل التأكيد على ضرورة اتباع النهج   .1تطور دوري أم أهنا جمرد تقلبات مستمرة؟
والسياسي، وأفاق خليال اإلجتماعي اومرو�ة، ويوسع أمامهاالذي يزيد املرأة شعورا باملسؤولية وحرية 

 جتعلها تتوجه طبيعيا وتدرجييا إىل تلبية ،متطورةإدراكها لقضايا املرأة واتمع وفق تصورات ومفاهيم 
يف �قل طموحاهتا ومشاريعها إىل اتمع ليحتضنها   أوىل هذه احلاجاتتتمثل. أقصى ما ميكن من احلاجات

الوعي اجلمعي بشكل مؤسس وبناء، ثم حيول هذه احلاجات إىل مفاهيم واضحة تتغلغل باستمرار يف قلب 
 اليت حرصت دائما ومن خالل بر�امج عملها على  إ�ه إحدى مشاريع الوزارة.تمعهاالثقافة اليومية ألفراد جم

  .جعل قضايا املرأة حاضرة على املستوى السياسي واإلجتماعي

א א :א
  

تزاول املرأة عدة أ�شطة هبدف املشاركة يف صنع السياسات والقرارات اليت تشكل السياسة العامة 
ا، ومن مجلة هذه األ�شطة ترشحها لتقلد مناصب املسؤولية يف الربملان، من أجل متابعة األمور تمعه

  .السياسية، والدخول مع الغري يف مناقشة مصاحل خمتلف فئات اتمع
  

وطبعا، هذا احلضور بدأ مباشرة بعد اإلستقالل، حبيث شاركت املرأة يف الربملان األول، بل ويف كل الغرف 
الربملا�

                                                

ية اليت تشكلت فيما بعد يف ظل حكم احلزب الواحد والتوجه اإلشرتاكي املخطط مثلما يبني اجلدول 
  :التايل

  
  

  
 

ؤولين والشخصيات التاريخية والمختصين  بمنتدى المجاهد بالجزائر العاصمة، وحضرها نخبة من المس2006 مارس 08 نظمت الندوة الوطنية يوم  1
  .ورجال اإلعالم
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א א
  

  %النساء   عدد النساء  جمموع النواب  التشريعات  الفترة

1962-1965  
  )64-63(الربملان األول  
  ).65(الربملان التأسيسي  

138  
197  

02  
10  

01,45 
05,07 

1977-1991  

  )82-77 (الربملان الوطين الثاين 
  )87-82( الربملان الوطين الثالث 
  )91-87 (الربملان الوطين الرابع 

295 
285 
295  

10 
05 
07  

03,90 
01,75 
02,40  

1992-2002  

  )94-92( الس اإلستشاري 
  )97-94 (الس الوطين اإلنتقايل 

 )2002-97 (الربملان الوطين اخلامس 

60 
178 
380  

06 
12 
12  

10,00 
06,70 
03,15  

  06,42  24  389  )07-02 (الربملان الوطين السادس   2002-2007

 
يبني هذا اجلدول أن املرأة كا�ت حاضرة يف كل املؤسسات الربملا�ية اليت تشكلت منذ اإلستقالل، وقد 

  .2006 يف سنة  إمرأة برملا�ية24 إىل 1963ارتفع العدد من مشاركتني يف سنة 
  

�ستنتج أن حضور املرأة يف الربملان قد بدأ ضعيفا بعد اإلستقالل، رغم أن حضورها يف قلب الثورة 
التحريرية إىل جا�ب الرجل كان قويا وبارزا وفعاال، هذا، وقد تواصلت هذه املشاركة الضعيفة بشكل عام 

 يف جماالت عديدة كاإلقتصاد، يف الوقت الذي سجلت مشاركة املرأة) 2006-1962( سنة 44طيلة 
  .واإلعالم، والصحة والرتبية، والعدالة حضورا قويا ومميزا
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ويظهر أن مشاركة املرأة يف الربملان كا�ت دائما ضعيفة مقار�ة مع عدد أعضاء الربملا�يني املسجل يف كل 
ذه الزيادة ، دون أن تنعكس ه2002 �ائب يف 389 إىل 1965 �ائب يف 197مرحلة، والذي إرتفع من 

  .على عدد النساء املشاركات يف الربملان
  

 فإن أكرب �سبة %01،75وإذا كان أد�ى حد يف احلضور والتمثيل قد سجل يف الربملان الثالث بنسبة 
، علما بأن هذا الس عبارة عن هيئة سياسية عينتها الدولة يف %10عرفها الس اإلستشاري هي 
  . األمر بالنسبة للمجلس اإل�تقايلمرحلة املأساة الوطنية، وكذلك

  

، أي يف 2002 و1994و�سجل أيضا اإلحتفاظ بنفس عدد النساء الربملا�يات يف الفرتة املمتدة ما بني 
 مقعد فقط للنساء، رغم أن عدد 12الس الوطين اإل�تقايل والربملان الوطين اخلامس، فقد خصص 

  .أعضاء الربملان تضاعف
  

 برملا�ية، أي ضعف ماكان 24 الربملان الوطين احلايل، إذ وصل عدد النساء إىل يف حني، سجلت زيادة يف
  ).زيادة و�واب فقط(عليه العدد يف الربملان اخلامس، و�عترب هذا زيادة ألن عدد الربملا�يني مل يتغري كثريا 

  

تقد أن هذه املسألة إن األسباب اليت تفسر هذه املشاركة الضعيفة للمرأة يف الربملان عديدة، فهناك من يع
يف حني . بصراحة عن �قص الثقة يف قدرة املرأةسببها الذهنيات السائدة يف اتمع، وهناك من يتحدث 

يرجع البعض اآلخر األسباب لغياب آليات ثقافية وسياسية تساعد على تنفيذ النصوص القا�و�ية املتوفرة، 
  .انواختاذ اإلجراءات املساعدة لضمان وصول املرأة للربمل
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وقد وجد�ا أيضا من يربط هذا املوضوع بدرجة الالوعي السائدة هنا وهناك، والذي مل يتحرر عليه من 
  .وأخريا، هناك من يؤكد على �قص التلقائية وكثرة احلسابات الضيقة... عقدته اجتاه املرأة

  

  ملاذا يرفض بعض األحزاب ترشيح النساء؟
  ايف؟وملاذا ال �نتخب على املرأة بالقدر الك

  

فرضت مشاركة املرأة يف السياسة اليوم رؤية، جديدة للمساواة واملواطنة النشيطة واملسؤولة، إال أن جتربة 
املرأة مع األحزاب واملنتخبني تبني بأن مهمة تبين األفكار املستحدثة اخلاصة باملرحلة احلالية ليست دائما 

  :أمرا سهال وبسيط مثلما يدل على ذلك اجلدول التايل
א א א א .א

  

  عدد املنتخبات يف الربملان  عدد األحزاب املشاركة   السنة 

1991  49  0  

1997  39  12  

2002  23  27  
  

من خالل معطيات هذا اجلدول تتضح عدم غفال�ية املواقف املتخذة من طرف األحزاب واملنتخبني يف 
األحزاب قد أدجمت  باعتبار أن هذه ابية التشريعية التعددية يف اجلزائر خبصوص املرأةاملواعيد اإل�تخ

مسألة ترشيح النساء، ووافقت على العمل وفق آليات جديدة تضمن تدعيم النساء يف املشاركة 
  .السياسية

  

  :وحني حبثنا عن األسباب، توصلنا إىل التحليل التايل
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قف غري رشيدة باملقار�ة مع ما تنص عليه براجمهم، ورفضوا دعم  مواتيبدو أن بعض األحزاب قد اختذ
ال جيب : "، وبالتايل كا�ت قراراهتم غامضة على أساس أهنم يقولون بأ�ه  بالقدر الكايفالنساء للرتشح

بالنسبة هلؤالء، تدل �تائج اإل�تخابات دائما   !!! " مردوديتها غري مضمو�ة اإلستثمار من أجل ترشيحات
  . معركة كبرية بني عدة عوامل متضارية، يؤثر بعضها على البعض اآلخرعلى وجود

  

ففي مثل هذه العمليات اإل�تخابية األساسية يف مسار كل حزب، تؤخذ بعني اإلعتبار العناصر والقرار 
الذي حيقق رضا متخذيه داخل احلزب أوال وأخريا، فبعد التفكري يف كل األطروحات واإلفرتاضات 

 وعليه، .كنة، يتعني اختاذ القرار الذي يساعد يف بناء منوذج واقعي من وجهة �ظر قيادة احلزبوالبدائل املم
 تصبح إسرتاتيجيةكثريا ما توضح قرارات احلزب بشأن ترشيح النساء حتت اهر لتدرس وفق حاجات 

  . من النساء اليت تؤهل حسب رأيهم الرجال أكثر.ضرورة ال غنى عنها يف مثل هذه املواعيد اإل�تخابية
  

 فقد تعجز . حتمل الصعوبات واملثابرة والعطاء لدى النساءدرجةويرجع السبب يف �ظرهم إىل ضعف 
 تنظر األحزاب لقرار لذلك .بسبب اإللتزامات العائلية وغريهااملرأة عن الوفاء بإلتزاماهتا السياسية 

  .1اجات أخرىلكنها تتسع عند ح، ترشيح النساء وكأ�ه عدسة تصوير ضيقة عند حاجة
  

 املنتخبني فإهنم يفسرون ضعف التصويت على النساء ليس فقط بسبب قلة عدد أما املواطنني
  :، وإمنا يؤكدون على األسباب التالية )مقار�ة مع عدد الرجال(املرتشحات 

  
  

                                                 
  . هذا التحليل ناتج عن اللقاءات المثمرة التي جمعتنا بعدد من مسؤولي األحزاب السياسية المدرجة في عينة بحثنا 1
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على حد أد�ى من شروط العمل واملشاركة يف احلياة عدم اتفاق التنظيمات النسوية فيما بينها  .1
  .ية والعامةالسياس

 .ضعف مستوى التجند واإللتزام السياسي لدى النساء بشكل عام .2

 .والتنظيماتإ�شغال املرأة أكثر بالبحث عن مركزها داخل البيت وليس يف األحزاب  .3

النساء اسرتاتيجية مشرتكة بالنساء وقادرة على حتويل مشاكل النساء إىل قضايا هتم كل ال متلك  .4
 .النساء بل كل اتمع

غري كايف، وبالتايل ال ميكن أن يشكل قوة تطمح للوصول   النساء املنخرطات يف األحزاب يبقىعدد .5
 .إىل السلطة

  
 

 يف السياسة وما حتيط به من مسائل، ليس �اتج عن سياسة خلص بأن موضوع مشاركة املرأة من هنا �ست
 واجلمعيات وقا�ونحزاب الدولة يف هذا اال، أو عن القوا�ني املتوفرة يف الدستور وقا�ون األ

وإمنا هو مرتبط بطبيعة التنشئة السياسية للمرأة، وبالقيم الثقافية السائدة يف اتمع،   ،إخل...اإل�تخاب
فضال عن الظروف اليت تفرضها درجة اهتمام املرأة بالسياسية واحلياة العامة، وموقفها من مسألة األداء 

  .السياسي والكفاءة السياسية
  

 هذا ألن عدد كبري من النساء واجلامعيات يطالنب بتطبيق �ظام احلصص على أساس أ�ه الضمان طبعا �قول
دون أن يركزن على حاجة املرأة . الوحيد للحصول على مناصب سياسية يف االس املنتخبة املختلفة

  .إىل التكوين والتدريب يف اال السياسي
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א א א .א
  

 حصر مجيع معامل وجوا�ب الربامج واأل�شطة الوطنية واحلزبية، وما نإن هذا التقرير قد ال يتمكن م
 هذه الربامج الواعية بأمهية ترقية نخصصته ملشاركة املرأة سياسيا، ولكنه يطمح إىل تقديم �ظرة شاملة ع

  .مشاركة املرأة وتدعيمها
  

مة أو احلزب الفال�ي، ميلك إسرتاتيجية واضحة حول إدماج يف احلقيقة، يصعب اليوم القول بأن احلكو
هم من النساء يف اإل�تخابات وعمليات اختاذ القرار والقيادة  م املرأة سياسيا، رغم أن حضور عددمشاركة 

هي دليل على أن املرأة متارس حقها األساسي يف املساواة مثلما ثم اإلتفاق عليه مبدئيا وقا�و�يا وأخالقيا يف 
  .ستورالد

  

على أن بشكل أو بآخر  لكن يبدو أن هذا املوضوع بالذات يطرح يف التنفيذ الفعلي إشكاالت عديدة تعرب 
  .ألحزابلبعض انسبة خاصة باليف املساواة السياسية عملية معقدة،  عملية احرتام تكافؤ الفرص 

  

 ا�شغلت برتقية املرأة مل يكن مردود املشاركة النسوية سليب داخل أحزاب عديدة، ألهنارغم ذلك، 
  ...سياسيا، إستجابة ملطلب اإل�سجام مع التحوالت املتعددة اليت يشهدها متجتمعنا

  

مبعنى آخر، توجد عدة أحزاب ضمنت مواثيقها األساسية ضرورة وجود �ساء يف اهليآت احلزبية احمللية 
 الداخلي للتجمع الوطين الدميقراطي، والوالئية، بل ويف كل اخلاليا، مثلما جاء على سبيل املثال يف القا�ون

لقد مت داخل هذا احلزب، دمج مسألة ترشيح النساء يف السياسة الرمسية للحزب، وضمان متثيل النساء 
 منصب حمدد ووفق 15بشكل معترب يف حمل هيآت القرار احلزبية الداخلية من خالل اعتماد وختصيص 
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والغرض من هذا هو زيادة . ا غابت عضوية النساء لتوليهااتفاق مينع منح أي منها للرجال يف حالة ما إذ
  .مشاركة النساء يف خمتلف هيآت احلزب

  

و�فس املالحظة �سجلها خبصوص حزب جبهة التحرير الوطين الذي فتح هيئة املكتب السياسي للنساء 
ة إىل تطبيق �ظام ، مع رفع �سبة النساء املشاركات يف املؤمتر السابع باإلضاف2001واألول مرة يف سبتمرب 

وهو ما أعطى �تائج جو مهمة فيما خيص عدد . 2003احلصص يف املؤمتر الوطين الثامن الذي ا�عقد يف 
  .ما�ة العامة واملكتب السياسي للحزباملناصب اليت حتصلت عليها النساء داخل اللجنة املركزية، واأل
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  .ة والسياسة إتباع اخلطوات التاليةتطلبت عملية املسح الشامل للربامج واأل�شطة اخلاصة باملرأ

א .1 א א .א
  

لقد مكنتنا هذه اخلطوة البحثية من تفحص الواقع السياسي للمرأة، ومن مت حتديد جمال البحث وإطاره 
  .1وكذلك وحداته، اعتمد�ا يف هذا الشأن على املقابلة الشخصية احلرة والشبه املوجهة

  

  :األسئلة التاليةوتضمن دليل املقابلة 
  

  هل لدى التنظيمات السياسية برامج ومشاريع خاصة بالتمكني السياسي للمرأة؟ 
 ما هي التدابري احلكومية املتخذة إلجناز هذا األمر؟ 

 ما هي اهليآت أو التنظيمات اليت تشرف على تنفيذ الربامج اليت �بحث عنها يف دراستنا؟ 

 على اختيار السياسات العامة  وإدارة الشؤون العامة واختيار هي النشاطات اليت متت من أجل التأثري ما 
 ).واليت �فذهتا النساء بالدرجة األوىل (القادة السياسيني؟

 هي إسهامات النساء يف توجيه عمل اجلماعات احمللية واملصاحل الوالئية؟ ما 

أو غري /سية املباشرة وااقشة األهداف العامة تمعها من خالل األ�شطة السيكيف تساهم املرأة يف من 
   .باشرةامل

  

بفضل اإلجابة على هذه األسئلة وغريها تعرفنا على الوزارات واملؤسسات واألحزاب واجلمعيات ومراكز 
  .وتوعية وتدعيم للمرأة يف اال السياسي واملد�ي نالبحث اليت متلك برامج تكوي

  
                                                 

ب صعوبة اإلتفاق  الدراسة اإلستطالعية ونتائجها المنهجية، والصعوبات التي واجهناها بسبعن تضمن التقرير األول تفاصيل  1
  .مع المستجوبين على المعنى الذي يحمله مفهوم التمكين السياسي والذي حدد لنا في اإلجتماع األول بالقاهرة
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א: .2 א א א :א
  

  : العملية طبقا للخطوات التالية متت هذه
مجع العناوين واألرقام اهلاتفية للمؤسسات والتنظيمات اليت حيتمل إىل حد بعيد أن حبوزهتا املعطيات اليت  

  .نها�بحث ع
مقابلة املسؤول عن شؤون املرأة يف كل هيئة وطبعا كا�ت هذه العملية بطيئة جدا بسبب اإل�شغاالت  

 .رجات امليدا�ية إىل غري ذلك من املهام الرمسية واحلزبية واجلمعويةالعديدة واإلجتماعات واخل

عدم احلصول على عدد كبري من الربامج ألن هذا النوع من األ�شطة غري منتشر بكثرة بسبب اإلعتماد  
 .خاصة على األساليب التقليدية يف العمل السياسي

  : يفحصديد مفهوم املشاركة السياسية موضحني بأ�ه حت 
  

 دفاع عن احلقوق ومحايتها،حق ال -

 حق اإل�تخاب، -

 .حق الرتشح -

 حق القيادة،  -

 حق اختاذ القرار، -

 .حق املسامهة يف بناء الوعي اجلماعي الفعال -
  

 64 يف جمال التمكني السياسي إىل ة للمرأوقد وصل عدد الربامج واملشروعات والنشاطات املوجهة 
ج و�شاط، اهلدف منها جعل املرأة قادرة على  بر�ام60بر�امج ومشروع ومن هذا العدد، استخرجنا 
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إذن مت اختيار هذه الربامج بطريقة منظمة أي . ممارسة حقوقها يف شتى جماالت احلياة السياسية والعامة
  .غري عشوائية أل�نا حبثنا بقصد عن الربامج والنشاطات

  

 أمساء مجيع الربامج بداية، قمنا بتحديد اإلطار العام والذي مل يكن على شكل قائمة طويلة تضم
 احلياة واملشروعات والنشاطات الفكرية وامليدا�ية اليت متت من أجل توعية املرأة ومساعدهتا يف جماالت

السياسية واحلياة العامة، بل هو على شكل خريطة تضم أمشاء املؤسسات واألحزاب واجلمعيات 
عد ذلك استخرجنا من هذه اخلريطة عدد ب. بالتكوين السياسي للمرأةوالنقابات ومراكز البحث املهتمة 

 واألحزاب واجلمعيات والنقابات واملراكز لتشكيل عينة البحث، تاملؤسسامن التنظيمات أي عدد من 
  : فتحصلنا على القائمة التالية

  

א א :א
  

 
 .א

 .جملس األمة .1

 .الس الشعيب الوطين .2

 .سرة وقضايا املرأةوزارة األ .3

 .وزارة التشغيل والتضامن الوطين .4

 .وزارة الثقافة .5

 .وزارة الفالحة والتنمية الريفية .6

 .قصر الثقافة .7
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א א :א
  

  .حزب جبهة التحرير الوطين .1
  .حزب التجمع الوطين الدميقراطي .2
  .حزب القوى اإلشرتاكية .3
  .حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية .4
  . مالحزب الع .5
  .السلمجمتمع حزب  .6
 .اجلبهة الوطنية اجلزائرية .7

  

א :א

 .الشركة الوطنية للمحروقات .1

 .الشركة الوطنية للسكك احلديدية .2
  

:א

 .اإلحتاد الوطين للعمال اجلزائريني .1

 .التنسيقية الوطنية لعمال الرتبية .2
 
 

א :א

 .مجعية �ساء يف اتصال .1

 ".اءإقر"مجعية  .2

 ".راشدة"مجعية  .3
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 .مجعية �ساء جزائريات من أجل التقدم .4

 .اجلمعية النسائية لرتقية وممارسة املواطنة .5

 .لرتقية املرأة" بسمة"مجعية  .6

 ".أفكار"مجعية �ساء إطارات  .7

 .مجعية محاية وترقية حقوق املرأة .8

 .مجعية جتمع النساء الدميقراطيات .9

א :א

 ".فريد ريك إيرب"مركز  .1

 .عهد الوطين الدميقراطيامل .2
 
 
  

:א

 29تضم هذه القائمة التنظيمات اليت تنفذ برامج و�شاطات من أجل التمكني السياسي للمرأة، عددها 
 .1تنظيم وتعد األكثر �شاطا ألن هلا حضورا بارزا يف الساحة السياسية

  

                                                 
 تنظيم، اعتقادنا 75 تم إقصاء التنظيمات التي ال تحمل الصفات التي تؤهلها للتواجد في مجال بحثنا، ولإلتصال بأآثر من  1

  .إللكترونيأساسا على الهاتف والبريد ا
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.א)1מ(
  

  العدد  التنظيم

  2  ا نيابيةمؤسس

  5  الوزارات

  7  األحزاب السياسية

  9  اجلمعيات النسوية

  2  الشركات الوطنية 

  2  النقابات 

  2  مراكز البحث

  29  اموع
  

يبني هذا اجلدول الوزارات اليت مت اختيارها بسبب اهتمامها مبوضوع التمكني السياسي، باإلضافة إىل 
 7ان خاصة بتكوين وتوعية املرأة يف اال السياسي وعددها األحزاب اليت أقبلت على تشكيل خاليا وجل

 إىل إحداث اإلصالح أحيا�ا والتغيري أحيا�ا أخرى يف  مجعيات �سوية تسعى 9لدينا أيضا . أحزاب
  .والسياسة واتمعااالت اليت هتم املرأة 

  

 القدرات املهنية للعامالت، ومن مت و�فس املالحظة بالنسبة للشركتني الوطنيتني اليت تسعى كل منهما إىل رفع
التأثري يف سياسة مؤسساهتما، أما النقابتان، فقد أرادت تكوين العامالت يف اال النقابي لتطوير سبل 

 تقنيات األداء اجليد والتحكم يف علىاملشاركة النقابية النسوية، وأخريا جند مركزين للبحث والتدريب 
  .�ية املطروحة اليوم يف اتمعالوظائف واملهام السياسية واملد
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 :א
 

إعتمد�ا على العينة املقيدة وهي عبارة عن جمموعة من الربامج واملشروعات والنشاطات ثم اختيارها 
فبعد اإل�تهاء من .  هلا عالقة وطيدة مبوضوع دراستنابطريقة مقصودة أل�نا مل �عطي الفرصة إال للربامج اليت

.  تنظيم خمتلف29 وحدة أخذ�اها من 60 بر�امج، إخرت�ا 64لشامل، والذي تضمن عملية احلصر ا
 ).2أ�ظر اجلدول رقم (
  

.א)2מ(
  

  عدد الربامج  التنظيم

  2  مؤسسا نيابية

  12  الوزارات

  17  األحزاب السياسية

  20  اجلمعيات النسوية

  2  الشركات الوطنية 

  3  النقابات 

  4  بحثمراكز ال

  60  اموع

  
 :א

 

حول التثقيف املد�ي والتأثري يف السياسات والتوعية السياسية   حماور5بلغ عدد حماور هذه الدراسة 
  .1واإلعالمية وبناء القدرات والتنمية املؤسسية

  

                                                 
  غيرنا معطيات جدول محاور البحث الذي قدمناه في التقرير األول بعد التعرف على البرامج وتحديد متغيرات ومؤشرات  1

  .الدراسة
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  : بر�امج على هذه احملاور حتصلنا على اجلدول التايل 60وبعد توزيع 
  

א)3מ( א .א
  

  عدد الربامج  التنظيم  الترتيب

  18  التأثري يف السياسات1

  17  التثقيف املدين2

  11  بناء القدرات3

  10  التوعية4

  4  التنمية املؤسسية5

  60  اموع  
  

  

 11 بر�امج ولدينا 17 و 18بــن الصدارة لتثقيف املد�ي حيتالاأن حمور التأثري يف السياسات ويبني اجلدول 
  . برامج للتوعية10بر�امج لبناء القدرات تليها 

  

و�ستخلص بأن عدد كبري من التنظيمات احلكومية وغري احلكومية تبنت اتمع املد�ي ومهمة تدعيم دور 
 اآلخر لبعضا  فهي تبدل اجلهود من أجل تغيري بعض النصوص القا�و�ية وتعديل . يف بناءه وتطويرهاملرأة 

متاشيا مع مستلزمات التحوالت الدميقراطية اليت يشهدها اتمع، طبعا �الحظ غياب حماور أخرى هلا 
  . اإلعتقاد السائد يؤمن إميا�ا قويا جبدارة املسلماتألنعالقة بتنمية مهارات التفكري والعمل السياسي 
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א א

  اسم الربنامج  اسم اهليئة الرقم

  . تقوية مهارات النساء يف جملس األمة   جملس األمة.1

  . توفري آليات املشاركة النسوية الفعالة يف الربملان   الس الشعيب الوطين.2

  وزارة األسرة وقضايا املرأة.3

  .إستراتيجية إدماج النوع اإلجتماعي يف التنمية 
 .الترقية املدنية للمرأة 
 .حماربة العنف ضد النساء 
 .ة الريفيةاإلندماج اإلجتماعي للمرأ 
  .ترقية مكانة املرأة داخل األسرة 

  وزارة الشغيل والتضامن الوطين.4

  .مشروع اإلعانات اإلتفاقية 
 .مشروع التوظيف التعاقدي 
 .نشاطات ذات مصاحل عامة 
  .ANSEJمشروع القرض املصغر 

  .من أجل ترقية املرأة   وزارة الثقافة.5

  .املرأة الريفيةمشروع النهوض ب   وزارة الفالحة والتنمية الريفية.6

  .تدعيم اإلنتاج الثقايف املوجه للمرأة   قصر الثقافة.7

  حزب جبهة التحرير الوطين.8
 .التكفل بالقيادات النسوية الشابة 
 .املوطنات والعملية اإلنتخابية 
  . تدريب املرشحات دعم لسياسة احلزب 

  حزب التجمع الوطين الدميقراطي.9
  .ثقافةثقة و: مشاركة املرأة يف اإلنتخابات  
 .مهارات املرشحات بناء لدميقراطية التجمع 
  .اإلرتقاء مبشاركة الربملانيات 

  حزب القوى اإلشتراكية.10
 .التصويت حق واجب ومسؤولية 
  .املسؤولية الوطنية للمرشحات 

  حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية.11
 .صوت املرأة أساس مدنية سليمة 
  .مان للمستقبلبناء القدرات السياسية للمرشحات ض 

  حزب العمال.12
 .واجب اإلنتخاب ضد العنف الالتسامح والالعدالة 
  .ترقية املرأة وتدعيم املساواة الساسية يف احلقوق 
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  اسم الربنامج  اسم اهليئة الرقم

  "محاس"حزب جمتمع السلم .13
 .املشاركة الفاعلة يف اإلنتخاب دعم للسلم واألمن 
 .أصالة وحتديث: اتمع املدين  
  .لتأثري يف السياسة من أجل املصاحل واإلهتمامات الشعبيةا 

  اجلبهة الوطنية اجلزائرية.14
 .مسؤولية وطنية: تشجيع املرأة على التصويت  
  .دور املرأة يف بناء املنظمات السياسية واملدنية 

  .مرصد للنساء من أجل حظوظ أوفر وحقوق أكرب   الشركة الوطنية للمحروقات.15

  .إدماج العامالت يف كل املهن للتأثري على سياسة املؤسسة   لنقل بالسكان احلديديةالشركة الوطنية ل.16

  اإلحتاد الوطين للعمال اجلزائريني.17
 .ترقية السلوك اإلنتخايب 
  .األداء النقايب النسوي وتأثريه على سياسة العمل 

  .ترقية النشاط النقايب النسوي   التنسيقية الوطنية لعمال التربية.18

  ء يف اتصالمجعية نسا.19

 .تطوير نوعية النقاش حول املرأة حمور الدميقراطية 
 .تعديل قانون اإلعالم ركيزة لتطوير اتمع املدين 
 .أبعاد املشاركة النسوية يف التصويت 
  .اتمع املدين واإلنتخابات 

  .حمو األمية لترقية املدنية   "إقرأ"مجعية .20

  "راشدة"مجعية .21
 .ءترقية روح التضامن بني النسا 
  .معا إللغاء كل أشكال الالمساواة 

  مجعية نساء جزائريات من أجل التقدم.22
 .العامل اإلقتصاد عامل حمدد لوضعية املرأة يف اتمع 
تشجيع سياسة اإلستثمار النسوي يف املؤسسات املصغرة  

  .للتأثري يف سياسة الشغل

  اجلمعية النسائية للترقية وممارسة املواطنة.23
 ملةمن أجل مواطنة كا 
 .التوعية القانونية للنساء 
  .قانون األسرة بني التعديل واإللغاء 

  لترقية املرأة" بسمة"مجعية .24
 .ترقية النساء حول تغيري القيم وتغيري أدوارهن يف اتمع 
  .املرأة وسياسة التحديث 

  "أفكار"مجعية نساء إطارات .25
 .املواطنة وأفاقها املستقبلية 
  . التنميةدمح بعد النوع اإلجتماعي يف 

  
  
  

 29



  

  اسم الربنامج  اسم اهليئة الرقم

  مجعية محاية وترقية حقوق املرأة.26
 .احلقوق األساسية للمرأة يف التشريع 
  .حق وشرف: التصويت  

  مجعية جتمع النساء الدميقراطيات.27
 .ال دميقراطية بدون املرأة 
  .إقصاء املرأة يغذي الالدميقراطية وثقافة الالسلم 

  لدميقراطياملعهد الوطين ا.28
تدريب النساء على تقنيات صنع القرار والقيادة وإعداد  

 .الربامج السياسية املوجهة للمرأة
  .تدعيم اجلمعيات النسوية 

  مركز فريدريك أيرب.29
 .تدريب النساء على تقنيات احلوار والتفاوض واإلتصال 
  .اعتبارات نشاط النائبات بني النظرية والتطبيق 

  :اليت مت اإلهتمام هبا فهي أما املشاريع األخرى 
  

  .تدعيم اجلمعيات النسوية من أجل تقدم دائم   مركز حقوق املرأة.1

  .تدعيم وتوجيه املرأة الريفية   مجعية ترقية املرأة.2

  .عتداء على حقوق املرأة، نعم لتطبيق القانونلإلال    مركز محاية املرأة.3

  .ورشات من أجل املرأة الريفية   مجعية التضامن.4
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א :מ

لقد قاد�ا منطق هذه الدراسة اهلادفة إىل التعرف على الربامج واملشاريع والنشاطات اخلاصة بالتمكني 
  :السياسي لدى  املرأة إىل مواجهة عدة معوقات �ظرية وتطبيقية و�لخصها يف 

  

املتشتتة مكا�يا وجغرافيا، عدم توفر بطاقية تضم املعلومات الالزمة اخلاصة باألحزاب والتنظيمات  
 ...).العنوان، رقم اهلاتف، الفاكس(

 .غياب جهاز تنسيق بني اجلهات املعنية باملسح 

اخللط بني األداء السياسي والعمل التطوعي جعل املبحوثني يعتقدون أن كل املشاريع املوجهة للمرأة  
 .سياسية وبالتايل كل ما تقوم به النساء سياسة

ملبحوثون باملعا�ي اليت تناسب جتارهبم اخلاصة، لذلك كا�ت قاعدة اإلتصال بيننا كثريا ما حيتفظ  ا 
 .وبني البعض منهم غري صارمة أحيا�ا

 .عدم التجاوب معنا يف بعض املسائل 

 .عدم وجود دائما القدرة الكافية لدى املبحوثني إلعطاء إجابات دقيقة وحمددة 

 .اختالف كبري يف درجة فهم األسئلة 

 املبحوثني يف إجابتهم مع  الرتكيز على  العديد من  ملإل اإلستمارة عدة إجيابيات من بينها تقيدوطبعا كان 
 بعضها األخر، وفعال متكننا من احلصول على معلومات بعض األسئلة والتعمق يف سرد املعلومات حول

  . املرأة والسياسة كا�ت يف الواقع غري منتظرة ويف غاية األمهيةكثرية حول
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א :אא

:א
  

استخدمنا يف هذه  الدراسة املسحية املقابلة الشخصية بشكل موسع ومكثف، فكان بعضها رمسي 
وبعضها اآلخر غري رمسي، لقد حتاور�ا خاصة مع األشخاص الذين إرحتنا إليهم بناء على ما خيدم 

  .مصاحلنا العملية يف مثل هذه الدراسات
  

 مستجوب بعد حتديد أداة البحث واملتمثلة يف املقابلة املباشرة أي أ�نا طبقنا 60كثر من إذن، حتاور�ا مع أ
  .1 استمارة 60استمارة مقابلة على 

  

من جهة أخرى، قمنا بقراءة وحتليل مضمون الوثائق اليت حتصلنا عليها من بعض املؤسسات واألحزاب 
ال السياسيوالتنظيمات واخلاصة بنشاطاهتا املوجهة للمرأة يف ا.  

  

  :ومن أجل توظيف أداة حبثنا توظيفا فعاال، إلتزمنا بـــ
  

قبل بدء يف طرح أسئلة اإلستمارة، �قدم موضوع البحث إلعطاء فكرة شاملة عن جوا�به وعناصره  .1
 .األساسية وأهدافه من أجل هتيئة املستجوب

 .مارتناتوضيح لكل مستجوب مدى احلاجة ومدى أمهية البيا�ات املطلوبة يف است .2

بينا بأ�ه سوف يتعذر علينا تقديم أي حتليل بشأن الدراسة إذا مل تتوفر لدينا البيا�ات اليت يطلبها كل  .3
وفعال، مل يكن من السهل احلصول على اإلجابات اليت يرفض املبحوثون .سؤال من أسئلة اإلستمارة

                                                 
  . باإلضافة إلى استمارة المقابلة، اعتمدنا أيضا على المقابلة الحرة المعمقة والمقابلة الشبه موجهة 1
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لرتاجع أو التعبري عن عدم تقدميها، أل�نا �علم جيدا أن اإلحلاح الشديد سيدفعهم إىل الغش أو ا
 .اإلهتمام ببحثنا

 
  

א
  

قمنا مبراجعة كل األوراق  املتضمنة يف كل استمارة، ثم قراءهتا وحتليلها، قبل الشروع يف تفريغ املعطيات
متأكدين من أن اململوءة للتأكد من أهنا مقبولة منهجيا، ورغم أ�نا مل �تحصل على كل اإلجابات إال أ�نا 

املستجوبني ميثلون بصدق جمتمع البحث املستهدف يف هذا املسح، ولتحليل اجلوا�ب املطروحة يف هذه 
 متغريات 7وقد وقع اإلتفاق على . الدراسة الشاملة، اعتمد�ا على املتغريات احملتواة يف اإلستمارة

  : أساسية خاصة بــــ 
  

  .املوضوع .4
  .العاملني .5
  .املضمون .6
  .ستهدفاجلمهور امل .7
  .األهداف .8
  .تقييم النشاط .9

 . اإلجنازات .10
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א–1מ .א

 تنمية مؤسسية بناء القدارت  توعية التثقيف املدين التأثري يف السياسة  

    1        جملس األمة .1
    1        الس الشعيب الوطين .2
        5    وزارة األسرة وقضايا املرأة .3
  4          ل والتضامن الوطينوزارة الشغي .4
        1    وزارة الثقافة .5
      1      وزارة الفالحة والتنمية الريفية .6
        1    قصر الثقافة .7
    1  1  1    حزب جبهة التحرير الوطين .8
    1  1  1    حزب التجمع الوطين الدميقراطي .9

    1      1  حزب القوى اإلشتراكية .10
    1      1  حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية .11
          2  عمالحزب ال .12
        1  2  حركة جمتمع السلمحزب  .13
      1  1    اجلبهة الوطنية اجلزائرية .14
      1      الشركة الوطنية للمحروقات .15
    1        الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية .16
    1      1  اإلحتاد الوطين للعمال اجلزائريني .17
          1   التنسيقية الوطنية لعمال التربية .18
      1    3  مجعية نساء يف اتصال .19
        1    مجعية إقراء .20
      1    1  نساء جزائريات من أجل التقدممجعية  .21
        1  1  مجعية راشدة .22
      2    1  للترقية وممارسة املواطنةاجلمعية النسائية  .23
        1  1  مجعية بسمة  .24
        1  1  مجعية أفكار .25
        1  1  مجعية محاية وترقية حقوق املرأة .26
        1  1  مجعية جتمع النساء الدميقراطيات .27
    2        هد الوطين الدميقراطياملع .28
    2        .مركز فريدريك إيرب .29

  4 12  9  17  18  اموع
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 موضوعا، متبوعا 18من خالل اجلدول،يتبني أن املواضيع الـهادفة إىل التأثري يف السياسات قد بلغ 
ة  موضوعا، وعدد مواضيع التوعية اإلعالمي17باملواضيع الرامية إىل إحداث التثقيف املد�ي وعددها 

  . مواضيع4 مواضيع يف حني، مل يتجاوز عدد مواضيع التنمية املؤسسية  9إىل 
  

 وحدة من وحدات عينة 14و�ستنج من هذا اجلدول أن مواضيع التأثري يف السياسات متوزعة على 
 مواضيع يف هذا اإلجتاه، 3 البحث وبشكل متساوي، ماعدا األمر بالنسبة جلمعية �ساء يف اتصال اليت هلا

  .نعة حبركة محاس اليت هلا موضوعامتبو
  

ن سيادة هذه املواضيع، تدل على أن النشاطات املوجهة للمرأة يف اال السياسي على قناعة بضرورة إ
. تنشيط األذهان وتوليد األفكار اجلديدة ذات الصلة الفعالة باحتياجات املرأة سياسيا يف املرحلة الراهنة

عد التأثري على السياسات القائمة وخاصة بالنسبة لسياسة التشغيل وقا�ون اإلعالم وقا�ون يبالتايل، و
األسرة أكثر األساليب مالئمة للوصول إىل قرارات مفيدة ترفع من �سبة التأكد من صواب وا�سجام البدائل 

يف صناعة القرار  الطموحات السياسية للمرأة، من حيث املشاركة معالسياسية املقرتحة، وقواعد العمل 
  .والرتقية إىل املناصب العليا

  

اليت تشغل كل التنظيمات وعلى رأسها وزارة ويبقى اإلهتمام  بالتثقيف املد�ي إحدى املواضيع اهلامة 
بأمهية �شر الثقافة املد�ية اليت تعطي �تائج  مواضيع لكوهنا على قناعة 5األسرة وقضايا املرأة اليت ا�فردت بــ 

، حني تصبح فاعلة سياسية قادرة على التعامل مع  خاصةدرة على دفع دور املرأة يف اتمعتأهيلية، قا
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متطلبات التقدم والتحضر جبدارة، متيزها قوة اإلقناع، واإلستجابة البناءة، والتحرر من عناصر التشويش 
  ...وسوء التفسري

  

 حاجة ماسة إىل التعامل مع فاعالت و�الحظ أيضا أن اإلهتمام مبواضيع  بناء القدرات لدليل على وجود
سياسيات تتحكمن يف تقنيات التشاور والتفاوض واختاذ القرار إىل غري ذلك من أساليب التسيري 

 اكتشاف أفضل الطرق إلعداد وتدريب ملوضوعالدميقراطي، من هذا املنطلق، أصبح اليوم واضحا أن 
 أمهية يف بعض اسي ومن مت رفع معنويات النساءالكفاءات النسوية القادرة على رفع مستوى األداء السي

  .التنظيمات
  

و�ستنتج أيضا وجود املواضيع اخلاصة بالتوعية، وبالتحديد التوعية اإلعالمية باعتبارها قادرة على 
الحظنا ويف هذا اال، . دور املرأة، وقادرة على تقوية الثقة يف إمكا�يات وتقليص درجة التهميشتدعيم 

 مع مشاريعها  وال يتعامل جبدية،ال يرافق دوما وبا�تظام ما تنجزه املرأة يف جمال السياسةبأن اإلعالم 
ن النشاط اإلعالمي املوجه للمرأة يعتين أكثر باألولويات وتقصد هبا أولوية القضاء وطموحاهتا السياسية إ
  ...على أمية املرأة والتخلف
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א–2 .אא
  

  اموع  أنثى  ذكر  

  2  1  1  جملس األمة .1
  2  1  1  الس الوطين الشعيب .2
  2  1  1  وزارة األسرة وقضايا املرأة .3
  2  1  1  وزارة الشغيل والتضامن الوطين .4
  2  1  1  وزارة الثقافة .5
  2  1  1  وزارة الفالحة والتنمية الريفية .6
  2  1  1  قصر الثقافة .7
  2  1  1  حزب جبهة التحرير الوطين .8
  2  1  1  زب التجمع الوطين الدميقراطيح .9

  2  1  1  حزب القوى اإلشتراكية .10
  2  1  1  حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية .11
  2  1  1  حزب العمال .12
  2  1  1  حزب حركة جمتمع السلم .13
  2  1  1  اجلبهة الوطنية اجلزائرية .14
  2  1  1  الشركة الوطنية للمحروقات .15
  2  1  1  الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية .16
  2  1  1  اإلحتاد الوطين للعمال اجلزائريني .17
  2  1  1  التنسيقية الوطنية لعمال التربية .18
  2  1  1  مجعية نساء يف اتصال .19
  2  1  1  مجعية إقراء .20
  2  1  1  مجعية راشدة .21
  2  1  1  نساء جزائريات من أجل التقدممجعية  .22
  2  1  1   وممارسة املواطنةاجلمعية النسائية للترقية املرأة .23
  2  1  1  لترقية املرأةمة مجعية بس .24
  2  1  1   أفكار نساء اإلطاراتمجعية .25
  2  1  1  مجعية محاية وترقية حقوق املرأة .26
  2  1  1  مجعية جتمع النساء الدميقراطيات .27
  2  1  1  املعهد الوطين الدميقراطي .28
  2  1  1  .مركز فريدريك إيرب .29
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מ א א א .2א
  

ادفة إىل تكوين النساء يف اال السياسي على اجلنسني يف عملية إعداد يعتمد أصحاب املشاريع اهل
من هنا �ستنتج بأ�ه ال وجود حلواجز �فسية أو اجتماعية أو . املشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييم �تائجها

  .مهنية للفصل بني الرجل واملرأة يف مواقع العمل فيما يتعلق مبوضوع دراستنا
  

النساء، إذ هناك جمهود مشرتك بينهما ومنسق جدا  مدى تفتح الرجال على عامل ويتضح من خالل اجلدول
 أية عقدة اجتاه املرأة، بل  ويف مناسبات عديدة ال حيملوهو ما يدل على أن الرجل اجلزائري بفضل التعاون

 اإلجيابي مرتبط مبسألة التكيفيعمل من أجل تدعيمها وتدعيم اهتماماهتا وبالتايل، يصبح األمر يف رأينا 
إن حضور الرجال ، وما تتطلبه هذه املسألة من جهد ومثابرة   اجلديدةوالدميقراطي الذي تفرضه التغريات

  .ليس بالعدد الكبري ولكنه مهم، ودو داللة يف جمتمع تقليدي وحمافظ
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א–3 א
  

  يةبرامج تكوين  ملتقيات  أيام دراسية  حماضرات  
        1  جملس األمة .1
  1        الس الوطين الشعيب .2
      4  1  وزارة األسرة وقضايا املرأة .3
  4        وزارة الشغيل والتضامن الوطين .4
      1    وزارة الثقافة .5
      1    وزارة الفالحة والتنمية الريفية .6
        1  قصر الثقافة .7
  1    1  1  حزب جبهة التحرير الوطين .8
  1    2    حزب التجمع الوطين الدميقراطي .9

      1  1  حزب القوى اإلشتراكية .10
      1  1  حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية .11
      1  1  حزب العمال .12
      2  1  حزب حركة جمتمع السلم .13
        2  اجلبهة الوطنية اجلزائرية .14
        1  الشركة الوطنية للمحروقات .15
  1        الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية .16
  2        ئرينياإلحتاد الوطين للعمال اجلزا .17
  1        نقابة املعلمني .18
      4    مجعية نساء يف اتصال .19
      1    مجعية إقراء .20
      1  1  نساء جزائريات من أجل التقدممجعية  .21
        2  مجعية راشدة .22
      1  2   وممارسة املواطنةاجلمعية النسائية للترقية املرأة .23
        2  لترقية املرأةمجعية بسمة  .24
        2   أفكار نساء اإلطاراتمجعية .25
        2  عية محاية وترقية حقوق املرأةمج .26
        2  مجعية جتمع النساء الدميقراطيات .27
  2        املعهد الوطين الدميقراطي .28
  2        .مركز فريدريك إيرب .29

  15  0  21  24  اموع
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מ א א א ).3(א

بوع باأليام الدراسية اليت تكررت  �شاط مت24يبني هذا اجلدول بأن عدد احملاضرات قد تكرر يف أكثر من 
 11 وهو ما يقابل 15يف حني وصل عدد املشاريع اليت متت من خالل تطبيق برامج تكوينية إىل .  مرة21

مشروع وللعلم، فإن مضمون الربامج التكوينية قد كان جد متنوع إذ ال يشري دائما إىل الربامج العلمية اليت 
  .تبنى القدرات

  

اليت هي قادرة بأن املتغريات واألساليب  على تنظيم احملاضرات واأليام الدراسية يعين و�الحظ أن اإلقبال
إىل تكثيف احملاضرات اليت يقدمها اليوم على فتح جمال للحوار والنقاش البناء حول املرأة والسياسة، حتتاج 

رأة والسياسيني، تصون يف شؤون املرأة والسياسة هبدف تقوية عامل الثقة بني املأساتذة جامعيون وخم
واحتواء األطراف املعارضة واملتماطلة يف تدعيم املرأة سياسيا إىل جا�ب إظهار التصورات اليت جتسد 

  .اإلدماج السياسي الفعلي للمرأة
  

أما بالنسبة الربامج التكوينية فإن قلة عددها باملقار�ة مع عدد احملاضرات واأليام الدراسية لدليل على أن 
 شكلت جمتمع حبثنا ال متلك بالقدر الكايف الربامج التكوينية احلديثة اليت تضمن الكفاءة التنظيمات اليت

األمر الذي يبني مدى احلاجة إىل تطوير أسلوب املشاركة يف اال السياسي أي أسلوب اختاذ . العالية
  . وفق منهج علميالقرار والقيادة

  

كيز اإلهتمام يف الظروف احلالية على مسألة التوجيه وبناء ا لربامج التكوينية يدل أيضا على صعوبة ترو�قص 
هكذا تظهر صعوبة األداء السياسي بالنسبة للنساء رغم أن غالبية املستجوبني على وعلميا قوة املرأة 
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تامة بأن هذه املسألة تتوقف وإىل حد بعيد على تكوين وتقديرات فنية، إال أهنا مل تتحول بعد إىل قناعة 
مناذج كالسيكية حققت الكثري يف التوعية السياسية للمرأة، حبيث ما زالت األمور تتم وفق وسيلة هامة 

  .من املنافع والفوائد للمرأة إىل حد اآلن
  

النساء، ويف فتح  يف عينتنا رغم أمهيتها يف توصيل املعلومات ويف خماطبة ويظهر جيدا أن امللتقيات منعدمة
الف مع كل من يهمه موضوع مشاركة املرأة يف السياسة، وما يتضمنه اإلتفاق واإلختاحلوار، أي باب باب 

  .هذا اإلهتمام من حماور أساسية
  

والصواب يف هذا الغياب هو أن األوساط التنظيمية للمشاريع تركز على املضامني املتاحة واملمكنة 
 حتى ،نشط فيه تلذي ومعطيات اجلو السياسي واإلجتماعي ا،واملتجاوبة مع واقعية امكا�ياهتا املادية

  .تنفذ �شاطاهتا وفق منطق العقال�ية
  

على أن هذه النشاطات تستهدف  أيضا و�ضيف بأن تنظيم احملاضرات وامللتقيات أكثر من غريها يدل 
إجيابيا مع األطروحات بالدرجة األوىل اجلامعيني واملثقفني الذين ميلكون قدرات علمية تؤهلهم للتفاعل 

 أمهها عدم ، تتداخل فيها عوامل متعددة،أن ممارسة السياسة عملية معقدة للغايةالعلمية اليت تكشف ب
 واملتمثلة ،تعارض أهداف السياسية الوطنية وبرامج األحزاب واجلمعيات مع األهداف األساسية  للنساء

اليت من   و،اع حاجاهتا املختلفة واملتزايدةيف حفظ احلقوق السياسية للمرأة داخل اتمع السياسي وإشب
  .شأهنا رفع قدراهتا وحتسني أداءها السياسي
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א–4מ  א
 
 

 كعضوة يف مجعية كنقابية كناخبة كربملانية كقيادة تنظيمية كمرشحة املرأة املواطنة  

        1  1      جملس األمة .1
        1  1      الس الشعيب الوطين .2
  1  1    1  1    1  وزارة األسرة وقضايا املرأة .3
              1  وزارة الشغيل والتضامن الوطين .4
      1  1  1  1    وزارة الثقافة .5
    1      1      وزارة الفالحة والتنمية الريفية .6
  1    1    1  1    قصر الثقافة .7
      1  1  1  1  1  حزب جبهة التحرير الوطين .8
      1  1  1  1  1  حزب التجمع الوطين الدميقراطي .9

      1  1  1  1  1  حزب القوى اإلشتراكية .10
      1  1  1  1  1 حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية .11
      1  1  1  1  1  حزب العمال .12
      1  1  1  1  1  حزب حركة جمتمع السلم .13
  1    1        1  اجلبهة الوطنية اجلزائرية .14
    1            الشركة الوطنية للمحروقات .15
    1           الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية .16
    1            نياإلحتاد الوطين للعمال اجلزائري .17
    1            نقابة األساتذة  .18
  1    1      1    مجعية نساء يف اتصال .19
              1  مجعية إقراء .20
  1        1    1  مجعية من أجل التقدم .21
  1      1      1  مجعية راشدة .22
  1      1  1    1  اجلمعية النسائية للترقية املرأة .23
  1    1      1  1  مجعية بسمة  .24
  1    1  1  1      مجعية أفكار .25
  1      1  1    1  وق املرأةمجعية محاية وترقية حق .26
  1            1  مجعية جتمع النساء الدميقراطيات .27
    1    1        املعهد الوطين الدميقراطي .28
    1    1        .مركز فريدريك إيرب .29

  11  8  12  16  16  10  16  اموع
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مر بالنسبة وكذلك األ مرة، 16 تستهدف املواطنات تكرر يبني هذا اجلدول أن عدد النشاطات اليت
 متبوعا ، مرة12بينما تكررا استهداف مجهور الناخبات . للمرأة كقيادية وكربملا�يةجهة للنشاطات املو

 10استهدافهن  أما مجهور املرتشحات فقد تكرر . مرة11جبمهور املرأة كعضوة يف مجعية والذي تكرر 
  .مرات

  

 من مجهور يف املالحظة األوىل هي أن الربامج والنشاطات اليت تنفذها تنظيمات عينتنا تستهدف أكثر
فهي كثريا ما جتمع بني النساء املرتشحات والناخبات والربملا�يات، بل وحتى املرأة كقيادة . �شاط واحد

. ويعرب تنوع اجلمهور املستهدف عن تنوع العالقات القائمة بني خمتلف فئات النساء �شاط واحدتنفيذية يف 
  . جتمع بني خمتلف الشرائحففي اللقاء الواحد، حتاول اجلهة املنظمة لنشاط ما أن

  

إن استهداف املرأة كمواطنة بكثرة يدل على أن التنظيمات ال هتتم فقط بالفئات النسوية املتميزة سياسيا 
 والقادرات على أداء ،واحلاكمة يف اتمع، بل حتاول التقرب وإفادة كل النساء اللواتي يتمتعن باحلس املد�ي

  . أو مهنية معينةحزبية والشعور باإل�تماء إىل مجاعة مد�ية أو أدوار فعالة ترفع الروح املعنوية
  

ويعرب أيضا استهداف النساء املندجمات يف اجلمعيات وجود إرادة قوية تفكر يف كيفية العمل مع بعض ويف 
إطار عضوي، قصد إحداث التفاهم بني النساء حول جمموعة املبادئ والقرارات املالئمة لتحقيق 

  .دم قضايا املرأةاألهداف اليت خت
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 19اليت تكررت  مرة، ثم األهداف اإلجتماعية 27ول أن عدد األهداف السياسية تكرر يتضح من اجلد
تبني هذه التكرارات بأن الربامج والنشطات اليت �فذت يف  مرات 5أما األهداف اإلقتصادية فتكررت . مرة

واملتمثلة يف اال السياسي واليت استهدفت رفع مستوى األداء لدى املرأة كا�ت وفية لرسالتها األساسية 
  .املرأة يف السياسة واحلياة العامةالرتكيز على اجلوا�ب السياسية املتعلقة بإجناز األهداف الالزمة لرتقية 

  

وبالنسبة للرتكيز على األهداف اإلجتماعية والثقافية، فذلك �اتج عن اإلهتمام بالوضعية اليومية اليت 
أو هذا اإلهتمام ضروري لكل من يريد وضع بر�امج مفيد  و�عتقد أن مثل .تعيشها املرأة يف البيت وخارجه

 تعد هذه العوامل بطبيعة احلال مداخل ضرورية لرتشيد السلوك ،ومبعنى آخر اختاذ قرار عقال�ي
 والشؤون ، وتقدير �تائج أداءه يف اتمع، خاصة عندما يتعلق األمر بإدارة الشؤون العامةالسياسي

  .السياسية للمجتمع
  

مام الكبري بتحقيق األهداف السياسية يربز درجة الوعي السياسي لدى املرأة اليت تعلم جيدا أن إذن اإلهت
التأثري يف السلوكات السياسية املقصرة مسألة الدفاع عن حقوقها السياسية وغريها، مسألة مبدئية تتطلب 

 يف صنع يوفقي لن يف حق املرأة، من خالل اقتحام الساحة السياسية أكثر، وكسر إحتكار الرجل الذ
  .مستقبل املرأة مبفرده، ويف غياهبا مهما كا�ت قوة طاقته وحسن �يته
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 مرة مقابل حالتني بدون تقييم، والتعبري القوى عن إجيابية 26تقييم اإلجيابي لقد تكرر يف هذا اجلدول ال
النتائج اليت أجنزهتا النشاطات املختلفة املوجهة سياسيا للمرأة مل يكن بصفة مطلقة إذ تضمن الكثري من 

  .النقاط السلبية اليت سجلها منفذو املشاريع هنا وهناك
  

ي للمشاريع على اإلميان الراسخ بأن قضية املرأة يف اتمع هي قضية حق ويعرب اإلتفاق على التقييم اإلجياب
تستوجب اإلجتهاد واإلصرار والتفاؤل للتأثري يف كل األطراف احلية القادرة على تدعيم قدرات املرأة 

  .سياسيا، وترقية مكا�تها، ودورها يف احلياة العامة
  

 .ويه التقييم يف غياب األدلة املادية اخلاصة باإلجنازاتوطبعا، الحظنا أيضا مدى البعد العاطفي الذي حيت
راضية بشكل أو بآخر بالتقدم الذي بلغته يف اال السياسي، رغم وجود  املرأة عند�ا  ميكن القول بأنإذن

  . بلوغ التقدم الفعلي والشاملالرامية إىلحواجز مزعجة أمام طموحاهتا الكبرية 
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يبني اجلدول بأن عدد اإلجنازات اليت تدعم السياسة الوطنية اليت تنتهجها الدولة قد احتل الصدارة ووصل 
بناء اتمع  متبوعا مباشرة باإلجنازات اليت هتدف إىل تطوير مفاهيم هلا عالقة مباشرة بعملية ، مرة20إىل 

 وقد املد�ي، ومنوذج املشاركة السياسية املسؤولية اليت تطمح التنظيمات إىل غرسها يف الثقافة السياسية
  . مرة18تكررت 

  

ية املرأة يف كل ااالت، مبا يف ذلك اال السياسي، إذن �الحظ مدى تدعيم سياسة الدولة الرامية إىل ترق
  .�شاطاهتا ما�عا يف إضافة إجنازات ختدم السياسة العامة للدولةمن خالل خاصة وأن املرأة ال ترى 

  

 املفاهيم يعرب عن احلاجة إىل التعرف على مفاهيم جديدة منبتقة من مناذج التقدم يف السياسية التعامل مع
وعلى رأس هذه املفاهيم املواطنة واملشاركة السياسية، والفاعلية، وغريها من .. جتماعواإلقتصاد واإل

  .والواجباتاملفاهيم اليت تشكل شروط املواطنة احلقيقة من حيث احلقوق 
  

تكرار إجنازات طرح اإلشكاليات اجلديدة دليل أيضا على وجود تصورات ومقاربات سياسية كما أن 
 اتمع ىجيب أن تكون عليه املرأة يف السياسية، ويف غري السياسة إذا أبدعديدة ومتنوعة، حول ما 

  . املعاصرة البناءة األفكارأكثراستعداده لتقبل و�بين 
  

والتفتح على إشكالية جديدة ال يعين قبول إشكالية معادية وخمالفة ملقومات شخصية املرأة اجلزائرية، بل كل 
إن . عى لتقديم بدائل أكثر مالءمة ملتطلبات الرتقية بشكل عاممايف األمر هو أن بعض التنظيمات تس

اإلشكالية اجلديدة تبحث عن التواز�ات املمكنة بني التحوالت البنائية والفكرية اليت يشهدها اتمع، من 
  .إخل...أجل محاية املرأة من أن تكون ضحية اجلهل والتعسف والتالعبات واحلسابات السياسية الضيقة
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:א
  

  

بفضل إجراء هذه الدراسة املسحية توصلنا إىل عدد من اإلستنتاجات اخلاصة باملرأة والسياسة يف بالد�ا وهي 
  :كالتايل

 

يوجد إميان صادق ووعي كبري بضرورة توعية املرأة سياسيا وحتسني مشاركتها يف السياسة واحلياة العامة،  
بل، وكذلك الثقة يف استعدادات الدولة لتدعيم املرأة من أجل هذا اإلميان حتركه الثقة يف النفس ويف املستق

 . إذن اإلهتمام السياسي باملرأة حقيقي ويعرب عن إرادة وتنمية.ماهو أفضل

 
تعد املشاركة يف احلياة السياسية للمجتمع أ�سب الوسائل لتحقيق أهداف النساء، إال أن هذه الوسيلة غري  

 حبيث ما يزال مستوى املشاركة السياسية دون املستوى باملقار�ة مع مستغلة بالقدر الكايف يف امليدان،
الفرص املتاحة، واليت توسعت مع التعددية احلزبية وإ�شاء اجلمعيات وإقبال مؤسسات الدولة على فتح 

 . وغريهنالعامالت واملوظفاتوتشكيل جلان خاصة باملرأة من أجل التكفل أحسن بقضايا 
  

ومن أجل الدراسة فقط ألكن أحيا�ا بشكل ا�فرادي وبالسياسة أة اجلزائرية هتتم بأن املرجنا أيضا تاستن 
أكثر هن و،  عدد الطالبات املسجالت يف ختصص العلوم السياسية أكرب من عدد الطلبةوعلى سبيل املثال

ملتفوقني فمن بني ا. تفوق الطالباتتفوقا من زمالئهم، ففي هذه السنة اجلامعية سجلت كلية العلوم السياسية 
 .األوائل اخلمس يوجد طالب واحد يف الرتبة الرابعة

  

 على الفتياتإن تفوق الطالبات يف اجلامعة ال يستمر بعد التخرج ألسباب اجتماعية وثقافية ال تشجع  
 يبدو أن الشهادة والعادات واملمارسات الدميقراطية املتوفرة يف هذا اال غري كافية ولذاممارسة السياسة 

 .، أو حتى توجيه اهتمام العديد منهن حنو السياسةل النساء إىل مناصب القرار واملسؤوليةلتوصي
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إن املشاريع والنشاطات اليت تطرقنا هلا بالدراسة يف هذا املسح تعرب عن عمليات شاملة أراد منفذيها  

 .توصيل أفكار بناءه وتوضيحها للمستفيدات
  

تجوبني بضرورة العمل وفق مشاريع وبرامج مهيكلة، ألهنا يوجد وعي كبري وقناعة أكرب لدى بعض املس 
حتقق �تائج حسنة بفضل ختطيط أهدافها، وحتديد إطارها ومضموهنا، فهي بالنسبة هلم ليست جمرد سرد 

 .لألفكار واألطروحات واملعلومات
  

 مستوى وعلى عكس هؤالء، الحظنا لدى البعض اآلخر �قص اإلحساس بأمهية تكوين املرأة سياسيا لرفع 
 أن تشارك يف السياسة ويف بناء اتمع السياسي باإلعتماد فقط على  حسبهمأدائها، حبيث ميكن للمرأة
إن املرأة حسب آراء هؤالء متلك األفكار ذات الفائدة اآل�ية واملباشرة ... ذكائها وإرادهتا ومحاسها

 .1ني النساءبفضل العقلية اجلماعية اليت تقوم على أساس تطوير أفكار مشرتكة ب
  

إن رفض اإلعتماد على برامج التكوين والتدريب السياسي للنساء قائم فعال ألن بعض املهتمات بالسياسة  
 ويتمثل يف ،وشؤون املرأة يعتقدن أن ربط كفاءة األداء السياسي لدى املرأة بالتكوين سيطور حاجز خطري

 املستفيدات وغري املستفيدات من التكوين ويف  فمن احملتمل جدا الوقوع يف متييز غري مفيد بني."حنن وهن"
 وهو ما يؤدي إىل ،)وعددهن قليل(هذه احلالة، ستعتمد التنظيمات السياسية على املؤهالت تأهيال كامال 

القضاء على اإلحساس بروح اجلماعة والعالقات التعاو�ية اليت تعتز هبا كل النساء املشاركات يف 
 .السياسة

  

                                                 
اصة لدى مناضالت حزب العمال الذي ترشحت رئيسته السيدة لويزة حنون في الرئاسيات األخيرة، وتكون بذلك  لقد وجدنا مثل هذه المواقف خ 1

  .أول إمرأة عربية شارآت في مثل هذه المواعيد اإلنتخابية بجدارة واستحقاق
  ".سيداف"ونفس المواقف لمسناها عند السيدة زاي رئيسة مجلة 
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بتكوين وتدريب املرأة سياسيا من أجل آداء أفضل هو قبل كل شيئ إختيار جديد إن فلسفة اإلهتمام  
بالنسبة لعدة تنظيمات، لكنه وبصراحة ال ميثل الشغل الشاغل لكل األحزاب واجلمعيات النسوية يف هذه 

 .املرحلة
  

ية، وهي أن إن اإلقتناع بأمهية تكوين املرأة سياسيا من أجل أداء أفضل تواجهه قناعة أخرى التقل أمه 
 والفعالية تكمن يف القوة اجلماعية للنساء، وليس يف الفرديات ةاملشاركة يف السياسية تغريت وأصبحت القو

 القوة اليت تصنعها النساء مع بعضهن البعض �تغلب ال حمالة على املهارة ومعناه أنالالمعة هلذه اجلماعة 
إ�ه الرأي الذي عرب عنه عدد كبري من .  جبدية ما تصبو إليهالفردية يف حالة ما إذا كا�ت اجلماعة مقتنعة متاما

 .املبحوثني
  

ال يتواجدن أغلبية النساء املهتمات بالسياسة بشكل عام يف حالة تعارض واضح، وصراع حاد مع جهة  
 قضايا املرأة ممعينة، بل أصبحن وبفضل التجربة املكتسبة هنا وهناك مشاركات يف جتميع األفكار اليت ختد

 .اسيا واجتماعيا، خاصة وأهنا قابلة للتطوير والتغيري املستمرينسي
  

وكنتيجة لوجود مثل هذه املواقف املتقاربة أحيا�ا واملختلفة أحيا�ا أخرى حول مدى احلاجة إىل تكوين  
النساء يف اال السياسي، مل يتضح لنا عمق األهداف السياسية بالنسبة لبعض الربامج، رغم أن هذا األمر 

 .م يف عملية تقييم املشاريعها
  

لقد سجلنا وجود اهتمامات متكررة من تنظيم آلخر، وكل جهة حاولت تنفيذ �شاطها بالشكل الذي  
 .يناسبها أكثر

  

 .وال حتمل أرقام خاصة: حتمل عناوين عدد كبري من الربامج والنشاطات شعارات وتشري إىل عموميات  
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الزمن، الحظنا أن كل الربامج أجنزت يف وقتها أي يف الفرتة من حيث تصنيف تنفيد الربامج حسب متغري  
 .احملددة

  

 أخذ أموال من أطراف ع مئة باملئة ألن قا�ون األحزاب وقا�ون اجلمعيات مينرحيل الربامج والنشاطات وط 
.أجنبية

متو
 

  

تهدف فيما خيص معيار اال أو �طاق الربامج، فقد كان وطين يف كل احلاالت أي حيضره مجهور مس 
 .ف مناطق الوطن، لذلك، ال جند الربامج اإلقليمية والدولية ضمن عينة دراستنامتواجد عرب خمتل

  

يف بعض التنظيمات، تتم عملية حتضري النشاط خالل أسابيع أو شهور قليلة، لذلك عملية تنفيذ بعض  
إن هذا  ومبعنى آخر، ف.ال تسبقها دائما دراسات طويلة املدى للتأكد من جدوى اإلقدام عليهااملشاريع 

  

وفعال، بعض الوحدات من عينتنا ا�طلقت يف . األمر يبني مدى �قص اإلعتماد على اخلرباء يف هذه املرحلة
تنفيذ مر�اجمها و�شاطها، مكتفية بتوفري اإلمكا�يات املادية الالزمة إلجناز النشاط دون تفحص داللة كل 

 .ذلك بالنسبة لألهداف املنتظرة

أن عملية التفيذ متت وفق مستوى  بينت جدية إجناز بعض الربامج يف بعض الوحدات من جهة أخرى، 
فها على مستوى اسرتاتيجية التنظيم، أكثر مما كان على مستوى التخطيط تنظيمي عايل، أل�ه مت ضبط أهدا

  
 .والتنفيذ
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باعدة، ومبعنى وجود إجابات �اقصة، جعل األهداف املتشاهبة اليت حتدث عنها املبحوثون تبدو لنا مت 
آخر، فإن عدم حتديد كل اإلجابات، جعلنا ال �وفق كلية يف التمييز بدقة بني العديد من الربامج وبالنسبة 

 .لبعض املتغريات
  

بسبب �قص البيا�ات، عجز�ا عن إجراء املقار�ة بني الربامج واملشاريع املنفذة، وكذلك إبداء تقييمنا كما  
 .ومن مت تقديم اقرتاحات لتحسني املشاريع: ة و�قاط الضعف فيها ينبغي من خالل إظهار �قاط القو

  

وبالنسبة لألسئلة اليت مل �تحصل على أجوبة خبصوصها، فقد كان ذلك اختيار مقصود من طرف  
إهنم مل يتجاوبوا معنا فيما يتعلق ببعض املسائل ألن األسئلة حسب رأيهم مل توفر هلم احلماية . املبحوثني

 .مل �لمس أي محاس لديهم فضال عن غياب احلياد واملوضوعية يف موضوع جد حساسوالثقة، ولذلك 
  

 كثريا ما يفرضها املبحوثون على أ�فسهم فيمتنعون عن ،الحظنا أيضا وجود عوائق مبربرات وبغري مربرات 
ال احلديث عن أمور كثرية كامليزا�ية مثال على أساس أن ذلك يدخل ضمن أسرار التنظيم أو أن القا�ون 

 ...يسمح باإلفصاح عن بعض األمور
  

لقد شعر�ا بوجود اجتاه سلوكي ال يستجيب لبعض األسئلة ألسباب متناسقة مع القناعات املهنية واحلزبية  
واجلمعوية اليت تتشكل منها الثقافة املؤسستية والتنظيمية للمبحوثني، لذلك �عترب الرفض أو اإلمتناع عن 

 .ا خصوصية الواقع الذي تعاملنا معههنار التنظيم إاإلجابة مبثابة الدفاع عن أسر
  

إن تقييم املشاريع اليتحدث عن اإلجنازات بدقة، وإمنا يشري إىل جناح املشروع من خالل احلاجات والدوافع  
 .القيمة اليت كا�ت وراء صدور املشاريع
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 .وقت وبالتكلفة املعينة هلاإذن، املشاريع مل تقيم تبعا لألهداف احملددة ووفق معايري حمددة أيضا يف ال 
  

وبناء على هذه املالحظات واإلستنتاجات، يكشف اإلجتاه السائد يف جمال املرأة والسياسة عامة عن  
 :مايلي 

  

بقدر ما �ركز على املشاركة السياسية للمرأة بقدر ما �نتبه إىل تدعيم املرأة يف مناصب املسؤولية، لكن  
مت ال تؤكد باستمرار وبصفة منتظمة مسألة التكوين والتدريب لضمان تبقى هذه العناية غري كافية ما دا

 .الكفاءة يف األداء السياسي
  

إن التطورات السياسية واإلجتماعية الراهنة تبني أن املشاركة السياسية للمرأة ليست حبيسة األحزاب  
دولة وكل الشركاء واجلمعيات، وليست خاضعة أو تابعة للسلطة، ولكنها مشاركة متفتحة على سياسة ال

 .السياسيني
  

مل يساهم اإلعالم بشكل عام واإلعالم النسوي بشكل خاص يف إبراز واقع املشاركة احلديثة للنساء يف  
 واحلقيقة هي أن اإلقبال على تدعيم مشاركة املرأة يف .السياسة، وإظهار حاجاهتن وفعالية ما يقمن به
أة واتمع ومعاجلة �قائصها ومشاكلها جد حمدود بل السياسة وتدعيم دورها يف مناصرة قضايا املر

 ...منسباتي
  

ال يؤكد اإلعالم على أن مشاركة املرأة يف السياسة هي املخرج السليم خلدمة قضايا النساء، وهذا رغم  
 .السياسية واإلعالمالتخصص يف العلوم هتافت الفتيات على 
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ء املنخرطات فيها ال متلك دائما خربة كبرية الحظنا على مستوى بعض األحزاب السياسية أن النسا 
 هم الذين يتحدثون سياسيا ، وأحيا�ا.ومعتربة، لذلك يتفوق الرجال داخل األحزاب وعلى كل املستويات

 وطبعا هذا العمل مبثابة سد للفراغ .عن املرأة ودورها يف صناعة املواطنة وإدارة الشؤون العامة للمجتمع
 . يف األحزابةلغري فعالالذي خيلفه وجود املرأة ا
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:א
  

  

ولكي يضمن . تتمثل املشاركة السياسية النسوية يف مناقشة وإعداد وتنفيذ املبادئ السياسية العامة للمجتمع
هلن النجاح األفضل واألحسن يف األداء مع قلة املشاكل، البد أن تستخدم النساء السياسيات أسلوب بث روح 

لكفاءة، حتى تربز أمهية مشاركتهن يف الرتشح والتصويت واحلوار والتفاوض وصناعة احلماس والنشاط وا
  .القرار واختاذ القرار، بل وحتى يف القيادة، هذا ما أمجع عليه املبحوثني يف هذه الدراسة

  

داف وأكثر من ذلك، يبقى األداء السياسي هو احملرك الفعلي والفعال، واملوجه األساسي يف اجتاه حتقيق األه
وعليه، . طبعا يظهر هذا الدور يف التفكري والتخطيط واإلشراف واإلجناز والواقعية ملشاركة املرأة يف السياسة

�ؤكد أن ملوضوع املرأة والسياسة كما هو مطروح يف بالد�ا عالقة بالتكوين والتدريب على أساليب املشاركة 
تماد فقط على البطوالت ال يكفي اإلع�ه  خاصة وأن أصحاب األمر على وعي تام بأاحلديثة بشكل عام

  .إخل رغم أمهية هذه العوامل...وية والصدفةفواإلجنازات التنموية والعالتارخيية، 
  

. اسي مع املبحوثني، و�اقشنا جوا�بها النظرية والعمليةييف هذا السياق، عاجلنا إشكالية األداء الس
. إخل... مفهوم األداء السياسي والنشاط التطوعي فوجد�ا بأهنا تثري الغموض يف الفهم بسبب اخللط بني

وتعرضنا بالنقاش أيضا، ومبناسبة مإل اإلستمارات، إىل مسألة وضع سياسية واضحة املعامل للتكوين 
والتدريب والرتقية وتثمني مستوى مشاركة املرأة يف السياسة، على أن تشكل هذه السياسة بطبيعة احلال، 

  .إخل...ات والندوات واأليام الدراسية من برامج التدريب وامللتقي
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والنتيجة اليت مت التوصل إليها هي أ�ه ال يكفي اإلقتناع بضرورة مشاركة املرأة يف السياسة، وال يكفي التفكري 
يف أساليب األداء اليت توصف بالكفاءة والفعالية، بل جيب اإل�تباه إىل العقبات والصعوبات التقليدية اليت ما 

من حني آلخر مشاركة املرأة، ومن بينها على سبيل املثال تركيز اإلعالم على الصورة التقليدية تزال تعرتض 
  ...للمرأة يف كل ااالت وهذا على حساب الصورة احلديثة

  

 يبقى يف �ظر عدد من املبحوثني حمل جدل ،و�ضيف أن موضوع املرأة والسياسة بل املرأة واألداء السياسي
 ويف املؤسسات السياسية بنسب معتربة، إن ،ملرأة يف املواعيد اإل�تخابية العديدةاوشك يف ضمان حضور 

املطالب بالتكوين والتدريب سيغري األمور لغري صاحل املرأة، أل�نا ) بني قوسني(هذا التفكري اجلديد 
وبكلمة أخرى، الجيب حصر مسألة ...وببساطة ال �طرحه على الرجال وال �طالبهم بتحسني أدائهم

لفعالية والكفاءة اليت تقوى اإلبداع واإلبتكار والتكيف اإلجيابي يف السياسة واحلياة العامة فقط يف الوسط ا
 السياسي النسوي، ألن اإلجيابية مطلوبة من الرجل واملرأة على حد سواء، وعليه يرجعون هؤالء املبحوثني

 يف تعطيل النساء واإل�فراد باحلكم وبامتالك املطالبة بتكوين النساء يف اال السياسي إىل وجود رغبة قوية
  .القوة

  

 مبقدور املرأة أن نإن بعض السياسيات متخوفات فعال من هذا اإلختيار، وضد هذا التدبري أل�ه حسبه
تشارك جبدارة، أن تفرض أدائها وأن تقبل مشاركتها ألسباب تارخيية وأخرى موضوعية تتلخص يف كل 

 أوال توصيل يستحسنإذن، . ا النساء يف مناسبات ومراحل سياسية هامةاملواقف املشرفة اليت اختذهت
  .املرأة إىل مناصب سياسية هامة، ثم بعد ذلك إلزامها أو مطالبتها فقط بالتدرب على قواعد األداء اجليد
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راجع ويف �فس اإلجتاه، قيل لنا بأن هذه اإلخيارات ستؤدي ال حمالة إىل اختناق حضور املرأة يف السياسة وت
هذا ما اليشجع النساء يف الوقت الذي حيتكر فيه . مشاركتها والبطء يف ترقيتها إىل املناصب العليا

  .الرجال مناصب القيادة وغريها
  

 هو الذي سيعرقل عملية  واجلمعياتإن عدم العمل بنظام احلصص الذي تطالب به بعض النساء يف األحزاب
لذي سيقضي على أساليب املرو�ة السياسية والتكيف البناء اليت بناء القوة السياسية لدى النساء، وهو ا

فمنذ اإلستقالل، تكو�ت املرأة   .حتتاج إليه كل امرأة ترغب يف ممارسة السياسة من أجل حتقيق النجاح
صيد مشاركتها من أجل محاية الكفاءات، فلماذا ال �ستثمر اليوم رمثلما تكون الرجل وبرهنت أن هلا �فس 

  ؟يا�تها وتوسيع جمال مشاركتهاحقوقها وص
  

 ،وأخريا، ميكن القول بأن املناخ الدميقراطي املستنري واملتفتح هو الذي يقدر دور املرأة السياسي يف اتمع
ا إهن. ويعرف معنى الكفاءة، ويشجع على اكتساب املهارات والقدرات، وحيمي من الرداءة يف األداء

تعدد رأة اجلزائرية، خاصة وأن املشاركة يف السياسة حقا كل النساء مع اليت تؤمن هبا املالقاعدة األساسية 
  .مصادرها واجتاهاهتا وطرق إيصاهلا للرأي العام
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  :  �شاطات حول موضوع املرأة والسياسة وهي5أثناء مرحلة إجناز هذه الدراسة، شاركت يف 
  

 .2006 مارس 07رأة بنادي ااهد يوم الندوة الوطنية اليت �ظمتها وزارة األسرة وقضايا امل 
 

 .2006 ماي 09 ويوم 2006 أفريل 07الرب�اجمني اإلذاعيني اللذان أعدهتما القناة الوطنية األوىل يوم  
  

 .2006 أفريل 20املشاركة مبقال �شر يف جريدة البالد حول املشاركة السياسية يو م  
  

 .2006 أفريل 27اركة املرأة يف السياسة �شر يوم املشاركة مبقال ثا�ي �شر يف جريدة احلدث حول مش 
  

 26 و25من جهة أخرى، مل أمتكن من حضور أشغال املنتدى الدويل للنساء الربملا�يات الذي ا�عقد يوم  
وكان من املفروض أن أشارك مبداخلة حول .  باجلزائر، بسبب إلتزاماتي املهنية باجلامعة2006جوان 

 .ل عام يف االس املنتخبة الوالئية واالس النيابيةأسباب ضعف مشاركة املرأة بشك
  

وللعلم تناول هذا اللقاء الدويل بالنقاش والتحليل عدة حماور منها التقدم احملقق يف اجلزائر يف جمال مشاركة املرأة 
يات يف احلقل السياسي، وميكا�يزمات ترقية هذه املشاركة كما تعرضت املشاركات إىل فرض التمثيل والتحد

 .وسياسة احلصص
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:א
  

  

  : �لخص التوصيات اليت حبوزتنا يف النقاط التالية
  

ضرورة وضع برامج تأخذ بعني اإلعتبار خصوصيات اتمعات العربية، فتكن بذلك أسس هذه الربامج  
 .مقبولة من قبل النساء على مستوى القيم واملصاحل اليت تنسجم مع قناعتهن

 

 تؤمن دوما بالكفاءة األدائية يف ملدى للتمكن من بناء ثقافة إجيابية، و�شر سلوكاتوضع برامج طويلة ا 
 .السياسة ويف غري السياسة

  

اإلشراف كمنظمة على شبكة من الربامج اهلادفة لتنويع التكوين والتدريب، و�رى أن التنسيق والتعاون يف  
ذي جتسده املنظمة بفضل مالديها من كفاءات هذا اال سيتم باستخدام آليات العمل العربي املشرتك، وال

 .وإمكا�يات تسمح هلا بالتنسيق بني خمتلف اجلهات املهتمة باملرأة والسياسة
  

 .توفري قاعدة بيا�ات عن املرأة والسياسة يف الوطن  العربي 
  

لتقليدية ضرورة إدخال �ظام جديد مشرتك يف اختيار املستفيدات، وبالتايل �قلل اإلعتماد على املقاييس ا 
 .لتحل حملها طرق حديثة تؤمن مبنطق اإل�تقاء واإلختيار حسب احلاجة

  

 .دعم مشاركة املرأة يف السياسة عن طريق مشاركتها يف األحزاب والتنظيمات اجلمعوية 
  

 .توعية اإلعالميني حول أمهية تدعيم مشاركة املرأة يف السياسة وتثمني اجلهود املبذولة يف هذا الشأن 
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عتماد على تقنيات اإلتصال احلديثة ملواجهة معا وبسرعة الصعوبات التنظيمية وغريها واليت تشجيع اإل 
 .حتول دون توصيل رسالة املرأة عن املرأة

  

 .تشجيع الرجال والنساء على التصويت على النساء ودعم القيادات النسائية الصاعدة 
  

 اليت متحضرة الصورة التقليدية واملمارسات الغري إ�تاج أفالم وثائقية وغريها قادرة على إحداث القطيعة مع  
ال تشجع املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية تمعها، أو اليت تتسبب يف تراجعها على عكس ما حيدث 

 ...يف ااالت اإلقتصادية والعلمية
  

ات ومشاريع اإلشراف على تنظيم حصص للتكوين والتدريب تكون مبثابة حافز وليس حاجز أمام طموح 
 .النساء

  

، ألن عملية )بل وحتى للرجال(اإلصرار على بناء مناذج جديدة يف املشاركة واألداء السياسي للنساء  
اإل�تقال من الوضع احلايل إىل وضع أحسن ليست سهلة، خاصة وأن كل تغيري إجيابي اجتاه املرأة تقابله 

 .ا وفق أشكال متمايزة ودرجات متفاوتةمقاومة ورفض وأحيا�ا صراع يف اتمعات العربية، وهذ
  

وضع املرأة وقضايا املرأة يف مقدمة اهتمامات املشاركات يف السياسة حتى تصبح للنساء العربيات جمموعة  
 .من األهداف املقنعة القادرة على محايتهن من التنازالت والتضحيات حبقوق املرأة لصاحل أطراف سياسية

  

ياسية املختلفة حلل اإلشكال املتمثل يف أسلوب تسيري املشاريع التكوينية عدات للتنظيمات الس 
وتنفيذها من أجل جتاوز عوائق التسيري التقليدي، والقضاء على مظاهر النقص والعموميات واألدبيات اليت 

 ...تطغى عليها

تقديم مسا
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ا يف أداء مهمتنا، و�تمنى لكم ختام هذه الدراسة اليت كا�ت بالنسبة لنا شيقة ومثمرة، �أمل أن �كون قد وفقن

  .توفيق والنجاح
ويف 
كل ال

.

  
  .مل �تحصل على أي مشروع كامل ميكننا تقدميه لسيادتكم: مالحظة 
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