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كلمة السيد الوايل مبناسبة افتتاح الدورة

التكوينية للمنتخبات على مستوى اجملالس الشعبية احمللية
يوم  81ديسمرب 6182
بسم هللا الرمحان الرحيم
 السيدة مديرة احلكامة احمللية بوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية؛ -السادة اخلرباء ادلشرفون على األايم التكوينية؛

 السيدات ادلنتخبات على مستوى اجملالس الشعبية احملليةلوالييت تيزي وزو و البويرة؛

 السيدات و السادة احلضور.يسعدين أن أرحب بكم بوالية تيزي وزو مبناسبة ىذه األايم

التكوينية اليت ابدرت هبا وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية ،و ذلك يف إطار
برانمج التعاون مع ىيئة األمم ادلتحدة بغرض بعث دور و مكانة ادلرأة
ادلنتخبة يف اجملالس احمللية ،لتمكينها من بلوغ مناصب قيادية  ،السيما و أن

التجربة أثبتت أن أغلب ىاتو ادلنتخبات برىن عن قدراهتن أثناء العهدات

االنتخابية السابقة.
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إن اذلدؼ من ىذه الدورة التكوينية ،ىو إعداد قيادات نسائية
مؤىلة و قادرة على ادلسامهة يف العمل السياسي و متكينها من ادلشاركة يف
االنتخاابت و أتدية مهام يف تسيًن الشأن العام.
حضرات السيدات و السادة؛
إن القانون ىو الذي حدد األسس اليت متكن ادلرأة من العمل
السياسي ،ابلفعل فإن الدستور سواء يف صيغتو لعام  6111أو يف طبعتو
سنة  ،6182ينص على أن الدولة تعمل على ترقية احلقوؽ السياسية للمرأة

بتوسيع حظوظ وجودىا يف خمتلف اجملالس ادلنتخبة.

و لقد منح حظ أوفر للمرأة للمشاركة يف االنتخاابت عن طريق سن
األطر القانونية الرامية إىل فتح احلقل السياسي للمرأة السيما تبين نظام

احلصص اإلجباري يف القوائم االنتخابية لتمكٌن ادلرأة من ممارسة حقها
ادلشروع ضمن األحزاب السياسية و اجملالس ادلنتخبة و كذلك بفضل

القانون العضوي رقم  10-86ادلتعلق ابألحزاب السياسية ،و القانون
العضوي رقم  10-86احملدد لكيفيات توسيع وجود ادلرأة يف اجملالس
ادلنتخبة و القانون العضوي رقم  82-81ادلتعلق بنظام االنتخاابت.
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السيدات و السادة؛
إن كل ما حتقق يف رلال ترقية حقوؽ ادلرأة ىو نتيجة اإلرادة السياسية
الصادقة و العازمة لفخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة،
الذي عمل على منح ادلرأة اجلزائرية ادلكانة اليت تليق هبا إلميانو الراسخ أبن
ترقية احلقوؽ السياسية للمرأة ىي الركائز األساسية للدميقراطية.
أجدد الرتحيب بكم و أمتىن لكم التوفيق و السالم عليكم.
وشكرا على حسن االستماع
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