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Résumé :

Cet article a pour objet le droit de représentation politique de la
femme, entre l’obligation juridique et la déférence religieuse, on a
abordé le régime du cota des femmes, sa typologie répartie en
obligatoires et autres facultatifs, ainsi que les avantages de ce système
et son application en Algérie notamment, après l’adoption de la loi
organique 12/03.

On a traité également la question de la participation de la femme dans
les conseils élus de point de vue du droit musulman, dont la doctrine est
divisée a deux opinions controversées, l’une accepte cette participation,
l’autre la rejette.
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