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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد     

  اجلزائر    
نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف التقرير اجلـامع للتقريـرين                -١

 ١٠٣٢ و ١٠٣١يف جلـستيها    ) CEDAW/C/DZA/3-4(الدوريني الثالث والرابع للجزائـر      
). CEDAW/C/SR.1032 و CEDAW/C/SR.1031 (٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٢املعقودتني يف   

، وترد ردود   CEDAW/C/DZA/Q/4ة بالقضايا واألسئلة املطروحة يف الوثيقة       وترد قائمة اللجن  
  .CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1حكومة اجلزائر عليها يف الوثيقة 

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير املوحَّد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقدَّم مـن              -٢

الً بوجٍه عام للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف الدولة الطرف، الذي جاء مفصالً وممتث     
ما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره لشيء من البيانات احملددة املفصَّلة حبـسب               

  .نوع اجلنس
وتالحظ اللجنة اتباع هنج تشاركي يف إعداد التقرير، الذي توىل تنسيقه فريق عامل               -٣

لني عن شىت الوزارات واجلمعيات الوطنية واحمللية العاملـة يف          مشترك بني الوزارات ضم ممث    
توجد دالئل تثبت أو تنفي عرض التقرير علـى الربملـان،             ال بيد أنه . جمال حقوق اإلنسان  

دالئل تثبت أو تنفيذ أن إسهامات قد قدمت من منظمات غري حكومية، على الرغم من                وال
، A/60/38( يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         التوصيات اليت أوردهتا اللجنة هبذا اخلصوص     

  ).١٦٧ و١٦٢، الفقرتان أوالً اجلزء
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وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدىل بـه رئـيس                -٤
الوفد، إدريس اجلزائري، السفري واملندوب الدائم للجزائر لدى األمم املتحـدة واملنظمـات             

طية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها فريقها العامـل          الدولية يف جنيف، وللردود اخل    
. قبل الدورة، وكذلك لإلجابات اخلطية اإلضافية اليت قدمت بعـد النظـر يف التقريـر               ملا

. اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي ضم ممثلني لعـدة إدارات حكوميـة             وتشيد
  .  الوفد وأعضائهاوتقدِّر اللجنة احلوار البنَّاء الذي دار بني

وتالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف مبواصلة حتسني تشريعاهتا وسياساهتا من أجـل              -٥
تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً، وهو ما يقتضي، يف مجلة أمور أخرى، مراجعة قـانون               

وسـحب   وتعديله مبا يتوافق والتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية،       ١٩٨٤األسرة لعام   
  .  من االتفاقية١٦ واملادة ١٥ من املادة ٤ والفقرة ٢الدولة الطرف حتفظاهتا على املادة 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف وانضمامها، منذ أن نظرت اللجنة يف تقريرها              -٦

  :الية حلقوق اإلنسان، إىل املعاهدات الدولية الت٢٠٠٥يناير /الدوري الثاين يف كانون الثاين
جرين وأفراد أسـرهم، يف     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها        )أ(  

  ؛٢٠٠٥عام 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            )ب(  

  ؛٢٠٠٦ يف عام ،واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
ختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك    الربوتوكوالن اال   )ج(  

األطفال يف املنازعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد              
  ؛٢٠٠٩اإلباحية، يف عام 

  .٢٠٠٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )د(  
 من  ٢د سحبت حتفظها على الفقرة      وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف ق         -٧

 قضى مبنح املرأة اجلزائرية احلق يف نقـل         ٢٠٠٥لتعديل قانون اجلنسية يف عام      اً  ، تبع ٩املادة  
  .جنسيتها ألبنائها املولودين ألب أجانيب

، تدابري تشريعية ترمـي إىل  ٢٠٠٥وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام          -٨
  :رأة، ومنها ما يليالقضاء على التمييز ضد امل

اً  مكرر ٣١، قضى بإعادة التأكيد، يف املادة       ٢٠٠٨تعديل الدستور يف عام       )أ(  
ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف        "منه، على التزام الدولة بالعمل على       

  ؛"اجملالس املنتخبة
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 اكتـساب   ، قضى بتمكني األبناء من    ٢٠٠٥تعديل قانون اجلنسية يف عام        )ب(  
ومتكني الرجـل املتـزوج مـن     ) ٦املادة  (مع مبدأ املساواة بني اجلنسني      اً  جنسية األم، متاشي  

  ؛) مكررا٩ًاملادة (جزائرية من اكتساب اجلنسية اجلزائرية 
 ٢٧ املـؤرخ    ٠٢-٠٥التعديالت على قانون األسرة مبوجب األمر رقـم           )ج(  
جيوز له إكراه القاصرة،      ال  من األقارب،  ، قضت بأن الويلّ، أباً كان أو      ٢٠٠٥فرباير  /شباط

  اليت هي يف واليته، على الزواج؛
اليت تعتـرب   اً   مكرر ٣٤١ املادة   سيما الالتعديالت على قانون العقوبات، و      )د(  

  التحرش اجلنسي جرمية؛
، الذي قضى   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٠١-٠٩اعتماد القانون رقم      )ه(  

  . بات وذلك بإدراج مواد جترم االجتار باألشخاصبتعديل وتكميل قانون العقو
كما تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابري مؤسـسية وسياسـاتية               -٩

  : التدابري التاليةسيما المتنوعة، و
إنشاء آليات مؤسسية للنهوض باملرأة، ومن ذلك باألخص إنشاء اجمللـس             )أ(  

 تـشرين   ٢٢ املـؤرخ    ٤٢١-٠٦سوم التنفيـذي رقـم      الوطين لألسرة واملرأة مبقتضى املر    
 ٥٠، يتألف من جلنتني داخليتني بشأن املرأة وبشأن األسرة، ويضم حنو            ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
  عن خمتلف املؤسسات الوطنية العاملة على الصعيدين الوطين واحمللي؛ ممثالً

 مبا يف ذلك    ،٢٠٠٨وضع االستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج املرأة يف عام           )ب(  
إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات ومن مث وضع خطة عمل وطنية لتنفيـذ االسـتراتيجية               

، واليت ترمي إىل استحداث قاعدة بيانات تـضم معلومـات           ٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية للفترة   
  مصنفة حبسب اجلنس وإىل بناء القدرات لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة؛

رنامج تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يف احلياة الـسياسية          وضع ب   )ج(  
والعامة، واهلادف إىل إجراء البحوث وتعزيز احلوار وإشراك أصحاب املصلحة الرئيـسيني يف          

  املبادرات الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات السياسية؛
بني اجلنسني ومتكني املـرأة، الـذي       وضع الربنامج املشترك لتعزيز املساواة        )د(  

يركز على حتسني فرص املرأة للحصول على العمل بتقدمي دعم هادف لآلليـات القائمـة               
  .الستحداث فرص العمل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومـستمر مجيـع                -١٠

نظر يف دواعي القلق والتوصيات احملّددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة           أحكام االتفاقية وت  
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باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ اآلن وحىت تقدمي التقريـر الـدوري              
حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنـشطتها             وعليه،. املقبل

ذته من إجراءات وحققته مـن نتـائج يف تقريرهـا           التنفيذية واإلبالغ مبا ستكون قد اخت     
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على مجيع           . الدوري املقبل 

والـسلطة القـضائية،    ) اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة    (الوزارات املعنية والربملان    
  .لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً

توافر بيانات موثوقة عـن احلالـة الدميغرافيـة والـسياسية           وبالنظر إىل أمهية      -١١
واالقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر، هتيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تقـدم وثيقتـها              
األساسية املشتركة وفقاً لشروط تقدمي الوثائق األساسية املشتركة الـواردة يف املبـادئ             

ات حقـوق اإلنـسان الدوليـة       التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير مبوجـب معاهـد        
)HRI/GEN.2/Rev.6  وينبغي أن تعكس الوثيقةً األساسية املـشتركة، يف        ). ، الفصل األول

مجلة مسائل أخرى، معلومات حمّدثة بشأن مشاركة املرأة يف اختاذ القـرارات الـسياسية              
تفاقية وبشأن املرأة املنخرطة يف سوق العمل، ومن مث التمكني من رصد التنفيذ الكامل لال             

  .اًفعلياً يف الدولة الطرف رصد

  الربملان    
بينما تعيد اللجنة تأكيد أن احلكومة تتحمل املسؤولية الرئيـسية عـن تنفيـذ                -١٢

التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تنفيذاً كامالً وختضع للمساءلة عن ذلك بوجـه    
وتدعو اللجنـة   . هاز الدولة خاص، تشّدد اللجنة على أن االتفاقية ُملزِمة جلميع فروع ج         

على أن يتخـذ،  ) اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة  (الدولة الطرف إىل تشجيع الربملان      
إلجراءاته، وحسب االقتضاء، اخلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات         اً  وفق

  .اخلتامية وبعملية تقدمي احلكومة التقارير املقبلة مبوجب االتفاقية

  حفظاتالت    
 مـن   ٩ من املادة    ٢بينما ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف حتفظها على الفقرة            -١٣

باملعلومات الواردة من الدولة الطرف ومؤداها أن الـتحفظ علـى           اً  االتفاقية، وإذ حتيط علم   
 مل يعد له غرض وجيه، تكرر اللجنة قلقها إزاء إبقاء الدولة الطرف على حتفظاهتـا     ١٥املادة  

وإذ تلفت اللجنة االنتباه إىل     .  من االتفاقية  ١٦ واملادة   ١٥ من املادة    ٤ والفقرة   ٢ادة  على امل 
وإىل توصـيتها   ) ٦، اجلـزء الثـاين، الفقـرة        A/53/38/Rev.1(بياهنا بـشأن التحفظـات      

بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية، تكرر اللجنة تأكيد رأيهـا          ) ١٩٩٤(٢١ العامة
 يتعارض مع الغرض من االتفاقية ومقصدها، وبالتايل فهـو          ١٦ و ٢ادتني  أن التحفظ على امل   

  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢غري جائز مبوجب الفقرة 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وتوصي، هلذه         -١٤
  :الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي

وافية عن أثر حتفظاهتا على تنفيذ أحكـام االتفاقيـة          أن تقدم معلومات      )أ(  
  ووضع املرأة يف اجلزائر؛

 تلك املتعلقة بقانون األسرة،     سيما ال أن تسّرع اإلصالحات التشريعية،     )ب(  
 من االتفاقية  ١٦ واملادة   ١٥ من املادة    ٤ والفقرة   ٢ليتسىن هلا سحب حتفظاهتا على املادة       

  .يف ظرف زمين حمدد

   االتفاقيةإبراز دور    
تالحظ اللجنة أن املعاهدات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز   -١٥

 من الدستور، باألسبقية على القانون احمللي، ولكنـها         ١٣٢ضد املرأة تتمتع، بناًء على املادة       
ية بصورة  عن قلقها من أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بإمكانية تطبيق االتفاق           اً  تعرب جمدد 

مباشرة وأسبقيتها على القوانني الوطنية حيث مل ُتعرض أي حالة متصلة بتطبيـق أحكـام                
وُتعرب اللجنـة عـن     . االتفاقية على احملاكم الوطنية حىت اآلن، وفقاً ملا أوردته الدولة الطرف          

 املتعلـق   قلقها أيضاً لعد كفاية املعرفة حبقوق املرأة مبقتضى االتفاقية وباملفهوم الذي تتضمنه           
باملساواة املوضوعية بني اجلنسني وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة يف أوسـاط كافـة              

  .فروع احلكومة واجلهاز القضائي فضالً عن اجلمهور
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

كفالة أسبقية االتفاقية على القوانني الوطنية وقابليتها للتطبيـق املباشـر       )أ(  
  اهلا ضمن اإلطار القانوين الوطين؛وإلعم

العمل على نشر االتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة علـى             )ب(  
مجيع قطاعات اجملتمع وتنظيم التثقيف القانوين والتدريب املنـتظم لفائـدة املـسؤولني             

 والشرطة  احلكوميني واملشّرعني والقضاة واحملامني واملستشارين القانونيني واملدعني العامني       
وغريهم من األفراد املُكلفني بتنفيذ القانون فيما يتعلق باالتفاقية وقابليتها للتطبيق املباشر            
ليتسىن استخدامها كإطار فّعال جلميع القوانني وقرارات احملاكم والـسياسات املتعلقـة            

  باملساواة بني اجلنسني وبالنهوض باملرأة؛
االتفاقية وبسبل الوصول إىل العدالـة      تعزيز وعي املرأة حبقوقها مبوجب        )ج(  

على املستويني الوطين واحمللي بالنسبة للمرأة اليت تدعي انتهاك ما هلا من حقوق مبوجـب          
االتفاقية، واحلرص كذلك على إتاحة املعلومات املتعلقة باالتفاقية للمرأة يف مجيع أحنـاء             

  المية ووسائط اإلعالم؛الدولة الطرف، باللجوء إىل سبل منها استخدام احلمالت اإلع
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عرض املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة على الربملان، على سبيل            )د(  
  .األولوية، بغرض إعماهلا بصورة كاملة

  تعريف التمييز ضد املرأة    
عن قلقها من أن تشريع الدولة الطرف، بالرغم مـن األحكـام   اً ُتعرب اللجنة جمدد   -١٧

 من الدستور واللتني تنصان على املساواة أمام القانون دون متييز           ٣١ و ٢٩الواردة يف املادتني    
مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس اجلنس، يفتقر إىل األحكام املدنية واجلنائية الشاملة اليت               

 من االتفاقية، فضالً عن األحكام عن احلقـوق         ١ُتحدد ومتنع التمييز ضد املرأة طبقاً للمادة        
من االتفاقية، وهو ما حيول دون إمكانية إنفـاذ املبـدأ   ) أ(٢متاشياً مع املادة املتساوية للمرأة  

  .الدستوري املتعلق باملساواة على حنو فعال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل بـشأن املـساواة بـني                -١٨

 من  ١قاً للمادة    على أن يشمل تعريفاً للتمييز ضد املرأة طب        ،فعاالًاً  اجلنسني وتنفيذه تنفيذ  
مـن  ) أ(٢االتفاقية، فضالً عن أحكام تتعلق حبقوق املرأة يف املساواة مبا يتماشى مع املادة            

  .االتفاقية وذلك بغرض تأمني احلماية من التمييز ضد املرأة بفضل سبل االنتصاف املتاحة

  القوانني التمييزية    
لرامية إىل القضاء على التمييز     ترحب اللجنة بإدخال عدد من التعديالت التشريعية ا         -١٩

 ضد املرأة على النحو املشار إليه أعاله، ولكنها تعرب عن قلقها ألن العديد مـن األحكـام                
تزال باقية يف قوانني، مثل قانون األسرة وقانون العقوبات، وهي مناقضة اللتزامات الدولة              ال

. ة ذات العالقة باملوضوع   الطرف مبقتضى االتفاقية وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولي        
باإلضافة إىل ذلك، حتيط اللجنة علماً مع القلق باألحكام الـواردة يف قـانون اجلمعيـات                

 والذي ينص على شـرط اإلذن       ٢٠١٢يناير  /، الذي اعتمد يف كانون الثاين     )٠٦-١٢ رقم(
 شأنه التأثري   احملدد جلمعية من اجلمعيات لكي تتلقى متويالً من اجلهات املاحنة الدولية، مما من            

على أنشطة تلك اجلمعيات العاملة على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة يف        اً  سلب
  .السياق اإلمنائي

حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها بانتظـام، آخـذة              -٢٠
 بغيـة تعـديل     االعتبار ممارسة البلدان األخرى يف املنطقة اليت قامت بذلك بنجاح،          بعني

وإزالة األحكام التمييزية القائمة على أساس جنساين اليت يتضمنها تشريعها من أجل حتقيق 
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      .  منها ٢التقيد الكامل بأحكام االتفاقية، طبقاً للمادة       

 بالسماح للجمعيات العاملة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق إمنـائي             
موجب هلا مما قد يعوق     ال بتلقي التمويل من اجلهات املاحنة الدولية دون اشتراطات إدارية        

  . أنشطة هذه اجلمعيات
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  آليات الشكاوي القانونية    
ترحب اللجنة بالبيانات املفصلة املتعلقة جبرائم حمددة جرى التحقيق فيها ومقاضـاة              -٢١

ع القلق أن مثة عدم وضوح فيما خيص عـدد          املسؤولني عنها أمام احملاكم، ولكنها تالحظ م      
ومآل الشكاوي املتعلقة بالتمييز، مبا يف ذلك الشكاوى املتعلقة بالعنف املرتل، اليت عرضـتها              

  .نساء على احملاكم
حتث اللجنة الدولة الطرف على تيسري الوصول الفعلي إىل العدالـة وتوصـيها               -٢٢
  :يلي مبا

لنساء ضحايا التمييز، وخاصـة تـوفري       تيسري تقدمي الشكاوي من قبل ا       )أ(  
  املساعدة القانونية الالزمة؛

رصد تأثري كافة اجلرائم املرتكبة ضد النساء مبا يف ذلك األفعـال الـيت            )ب(  
تنطوي على العنف املرتيل أو العنف اجلنسي، ووضع قاعدة للبيانات تتضمن معلومـات             

ألحكام الصادرة حبق اجلنـاة،     عن عدد الشكاوي والتحقيقات واملالحقات واإلدانات وا      
  .وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
ترحب اللجنة باستحداث احلكومة عدداً من آليات التنسيق اخلاصـة بـاإلدارات              -٢٣

واملشتركة بني الدوائر احلكومية ُتعىن بتمتع املرأة باملساواة، مبا يف ذلك اجمللس الوطين لألسر              
 والذي يدعم العمل الذي تقوم به وزارة التضامن الـوطين  ٢٠٠٦واملرأة الذي أُنشئ يف عام     

بيد أهنا تظل قلقة النعدام الوضـوح       . واألسرة والوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة      
 فيما خيص أثر أنشطة اجمللس الوطين املتعلق باملساواة بني اجلنسني ويرجع عدم وضوح هذا يف              

جانب منه إىل غياب املؤشرات الالزمة لقياس تأثري اآللية الوطنية، وتقسيم املهام واملسؤوليات     
وعالوة . بني الوزارة والوزيرة املنتدبة، واملوارد البشرية واملالية املرصودة لكل آلية من اآلليات           

وطنيـة  على ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود سلطة مركزية مكرسة لتوجيه اآلليـة ال             
  .اخلاصة بتمكني املرأة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤
قياس أثر األنشطة اليت ُينجزها كل مكّون من مكونات اآللية الوطنيـة              )أ(  

اخلاصة باملساواة بني اجلنسني، وذلك عن طريق استخدام املؤشرات وتوضـيح واليتـها             
  التقرير الدوري املقبل الذي تعده؛واملوارد البشرية واملالية املخصصة لكل آلية يف 

إنشاء سلطة مركزية تقوم بتوجيه اآللية الوطنية اخلاصة بتمكني املـرأة،             )ب(  
باتباع سبل منها تعزيز اخنراط املرأة يف شىت مستويات اختاذ القرارات على أن ُتمنح والية               

  قوية وموارد مالية وبشرية كافية؛
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تحقيق املساواة بني اجلنسني تكـون      واعتماد خطة عمل وطنية شاملة ل       )ج(  
كفيلة بإدماج االستراتيجيات القطاعية الراهنة مع األخذ بعني االعتبار الواجب أحكـام            

  .االتفاقية واملالحظات اخلتامية املوجهة إىل اجلزائر

  التدابري اخلاّصة املؤقتة    
واحلياة السياسية  بشأن املرأة   ) ١٩٩٧(٢٣بينما تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم          -٢٥

بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، تعـرب عـن قلقهـا إزاء           ) ٢٠٠٤(٢٥وتوصيتها العامة رقم    
اخنفاض عدد التدابري اخلاّصة املؤقتة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة قضايا املـساواة بـني               

لـة  قد حـددت لكفا   اً  وحتيط اللجنة علماً بتصريح الوفد بأنه صحيح أن حصص        . اجلنسني
التمثيل األدىن للمرأة يف القوائم االنتخابية اخلاصة بانتخابات اجمللس الشعيب الوطين واجملـالس     

            / كـانون الثـاين    ١٢ املـؤرخ    ٠٣-١٢للقانون العضوي رقـم     اً  اإلقليمية والبلدية، وفق  
 اهليئـات   ، فال يوجد متثيل حمدد أو حصة حمددة فيما يتعلق بتمثيل املرأة يف تلك             ٢٠١٢يناير  

  .املنتخبة أو بشأن توظيف املرأة يف القطاع اخلاص واملناصب اإلدارية األعلى
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق املساواة املوضوعية             -٢٦

 ٤ من املـادة     ١بني الرجل واملرأة باتباع سبل منها اعتماد تدابري خاّصة مؤقتة وفقاً للفقرة             
وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولة      .  للجنة ٢٥اقية والتوصية العامة رقم     من االتف 

الطرف بالنظر يف اعتماد تدابري خاّصة من قبيل إقرار نظام احلصص أو املعاملة التفـضيلية               
لإلسراع يف حتقيق مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية، مبا يف ذلك باختاذ تدابري               

أة من شغل املناصب العامة وأداء كافة الوظائف على مجيع املستويات احلكومية،            لتمكني املر 
  .ومنها الوظائف الدبلوماسية والدولية، فضالً عن توظيف املرأة يف القطاع اخلاص

  القوالب النمطية    
تسلم اللجنة جبهود الدولة الطرف يف سبيل القضاء على القولبة النمطية القائمة على               -٢٧

اين وذلك بإدخال تعديالت على املقررات الدراسية بالنسبة للتعلـيم الثـانوي            أساس جنس 
وإتاحة برامج التدريب والتأهيل للنهوض بتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة ومعاملتها على قـدم             

بيد أن اللجنة تالحظ مع القلق أنه بالرغم مـن          . املساواة مع الرجل يف جمال الوظائف واملهن      
يف سبيل إذكاء الوعي مبسألة حتقيق املساواة للمرأة، ما زالت القيم ذات      جهود الدولة الطرف    

الصلة بسلطة األب واملواقف املبنية على قوالب منطية سائدة يف الدولة الطرف فيمـا خيـص               
األدوار واملسؤوليات املنوطة باملرأة والرجل يف اجملتمع وداخل األسرة حيث جيري التـشديد             

وتالحظ اللجنة مع القلق، عالوة على      . املرأة باعتبارها زوجة وأماً   بشكل مبالغ فيه على دور      
ذلك، أن املقررات الدراسية املعمول هبا يف املراحل األوىل من الدراسة تسهم هي األخرى يف               
شيوع الدور املنّمط املنوط بكل من الرجل وباملرأة وأن هناك نقصاً يف املعلومـات املتعلقـة                

 اإلعالم ويؤديه رجال الدين وقادة اجملتمـع واملنظمـات غـري            بالدور الذي تؤديه وسائط   
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وتالحظ . احلكومية يف مكافحة التنميط السليب واملواقف االجتماعية السلبية جتاه املرأة والبنت          
 ٥أن برامج التوعية املوجهة ملوظفي اجلهاز القضائي بشأن ضمان التقيد باملـادة         اً  اللجنة أيض 

  . وى أثر حمدودمن االتفاقية مل يكن هلا س
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨

استعراض وتنقيح برامج إذكاء الوعي والدراسات الرامية إىل النـهوض            )أ(  
الفعال باملساواة بني اجلنسني والقضاء على املواقف املبنية على السلطة األبوية والقوالب            

 املنوطة بكل من الرجل واملـرأة يف  النمطية التمييزية املتجذرة بشأن األدوار واملسؤوليات    
  األسرة ويف اجملتمع وإبالغ اللجنة بأثر تلك التدابري يف التقرير الدوري املقبل؛

لتغيري النظرة اجملتمعية إىل بعـض      اً  اختاذ إجراءات عاجلة واستباقية سعي      )ب(  
ن النساء،  على أن شاغليها هم من الرجال أو م       اً  أنواع الوظائف واملهن اليت تعترب تقليدي     

وذلك لتعزيز تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة ومساواهتا بالرجل يف املعاملـة فيمـا يتعلـق               
  بالوظائف واملهن؛

تعديل املقررات الدراسية اخلاصة بالسنوات األوىل من الدراسة للحيلولة           )ج(  
  دون نقل صور منطية عن أدوار النساء والرجال؛

راط وسائط اإلعالم واجملتمـع احمللـي       اختاذ إجراءات ممنهجة من أجل اخن       )د(  
  والقادة الدينيني واملنظمات غري احلكومية يف مكافحة التنميط السليب واملواقف االجتماعية؛

تنفيذ برنامج شامل إلذكاء الوعي يف أوساط موظفي القضاء من أجـل              )ه(  
  .نساء والرجال من االتفاقية للقضاء على الصور النمطية ألدوار ال٥ضمان التقّيد باملادة 

  العنف ضد املرأة    
تظل اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود قانون حمدد متعلق بالعنف ضد املرأة، مبـا يف                 -٢٩

ذلك العنف املرتيل، بالرغم من التوصية الواردة يف هذا املضمار يف املالحظات اخلتامية السابقة 
فيما حتيط اللجنة علماً ببيـان      و). ١٥٠، اجلزء األول، الفقرة     A/60/38(الصادرة عن اللجنة    

 الطرف أن االغتصاب اعترب، يف سوابقها القضائية، جرمية تنطوي على العنف البـدين              ولةالد
والنفسي ضد املرأة، تعرب عن قلقها إزاء خلو قانون العقوبات اجلزائـري مـن تعريـف                

أويلها على  لالغتصاب يشمل االغتصاب الزوجي وغري ذلك من اجلرائم اجلنسية اليت ينبغي ت           
وتعرب اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك،      .  دون موافقة الشخص املعين    بأهنا جرائم جنسية ترتك   

عن قلقها لعدم وجود بيانات عن احلاالت املبلغ عنها املتعلقة بالعنف املرتيل والعنف اجلنسي              
ـ            بل ضد املرأة وعن التحقيقات اجلنائية واحملاكمات والعقوبات املتعلقة هبـذه احلـاالت وس

وتذكّر اللجنـة،   . ٢٠٠٥ اليت قدمت للضحايا منذ عام       ت،االنتصاف، مبا يف ذلك التعويضا    
عالوة على ذلك، بضرورة كفالة حقوق اإلنسان لكافة النساء ضحايا العنف والالئي هـن              

 احلق يف أن متثل املرأة مبحام ويف تلقيها العناية الطبية والنفسية فضالً             سيما الوضع هش، و   يف
  . املأوى هلا بغية حتقيق اندماجها يف اجملتمع ويف االقتصادعن توفري
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  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٠
بالعنف ضد املـرأة،  اً أن تعد وتعتمد، على سبيل األولوية، تشريعاً متعلق    )أ(  

الـصادرة  ) ١٩٩٢(١٩يف ذلك العنف املرتيل آخذاً بعني االعتبار التوصية العامة رقم    مبا
  للجنة؛عن ا

لالغتصاب يشمل االغتصاب الزوجي    اً  أن تضمِّن قانون العقوبات تعريف      )ب(  
وغريه من اجلرائم اجلنسية اليت ينبغي أن حتدد على أهنا جرائم جنسية ترتكب دون موافقة          

  الشخص املعين؛
أن جتمِّع بيانات موثوق هبا بشأن شيوع ظاهرة العنف املرتيل والعنـف              )ج(  

 والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات واألحكام الصادرة حبـق مقتـريف   اجلنسي ضد املرأة  
تلك اجلرائم وبشأن سبل االنتصاف، مبا يف ذلك التعويضات، اليت قّدمت للضحايا منـذ              

  ؛٢٠٠٥ عام
أن تقدم املساعدة للمرأة يف جمال إبالغ الشرطة مبا تتعرض له من عنف               )د(  

 القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيـل،       مرتيل وجنسي، وأن توفر للضحايا املساعدة     
فضالً عن املأوى اجليد لكافة ضحايا العنف من اإلناث دون قيود بسبب السن أو احلالة               

  املدنية؛
ملدعني العامني والقضاة يف جمـال      أن توفر التدريب املتواصل للشرطة وا       )ه(  

التحقيق الفعال ومقاضاة ومعاقبة مقتريف أعمال العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل              
والعنف اجلنسي، وكذلك التدريب للجهات الـيت تقـدِّم الرعايـة الطبيـة وللعمـال            

امة الناس بالطابع    الطبية والنفسية املالئمة، وتوعية ع     اعدةاالجتماعيني يف جمال توفري املس    
  .اجلنائي ألعمال العنف هذه

  االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي    
ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبـات مبوجـب القـانون               -٣١
 والقاضي بتجرمي االجتـار باألشـخاص       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ الصادر يف    ٠١-٠٩ رقم

البغاء والقوادة، ولكنها تالحظ مع القلق املعلومـات        وكذلك جبمع إحصاءات تتعلق جبرائم      
 أنه مل يثبت بالدليل القاطع وجود حالة واحدة لالجتـار           االيت أوردهتا الدولة الطرف ومؤداه    

. باألشخاص يف البلد وأنه مل جتر أية مالحقة جنائية ومل تصدر أية إدانة متعلقة جبرمية كهـذه      
سف النعدام املعلومات املتعلقة بآلية التنسيق فيما بـني         باإلضافة إىل ذلك تعرب اللجنة عن األ      

 سبيل مكافحة االجتار باألشخاص وتوفري احلماية واملساعدة        الوكاالت الوطنية ذات الشأن يف    
للضحايا، فضالً عن االستراتيجيات الرامية إىل العمل بصورة منهجية على حتديـد ضـحايا              

.  من السكان كالالجئني وملتمـسي اللجـوء       االجتار باألشخاص من بني الفئات املستضعفة     
 تدابري تكفل عدم وقوع الالجـئني       ودوعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق عدم وج        
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وملتمسي اللجوء وغريهم من الفئات اليت ُتعىن هبا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني،           
  .رينخاصة النساء والفتيات، ضحايا االجتار بالبشر أو هتريب املهاج

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢
إنشاء آلية وطنية مركزية لتنسيق اجلهود الرامية إىل منـع ومكافحـة              )أ(  

  االجتار باألشخاص ومحاية ضحايا هذا االجتار واعتماد خطة عمل وطنية يف هذا الشأن؛
ة توفري التدريب املتواصل للمسؤولني عن إنفاذ القانون، مبن فيهم شرط           )ب(  

احلدود واملدعون العامون والقضاة فضالً عن املسؤولني القنصليني ومقـدمي اخلـدمات            
الصّحية والعمال االجتماعيني، بشأن التحديد الفعال هلوية الضحايا وتقدمي املساعدة هلم،           

 النفسية، والتحقيق مع اجلناة ومالحقتهم ومعاقبتهم،       واملشورةمبا يف ذلك الرعاية الطبية      
  مهور العام بالطابع اجلنائي الذي تتسم مثل هذه األفعال؛وتثقيف اجل

مساعدة الضحايا من النساء على إبـالغ الـشرطة حبـاالت االجتـار               )ج(  
باألشخاص وتزويد هؤالء األشخاص باملساعدة القانونية والطبيـة والنفـسية وإعـادة            

  تأهيلهم، فضالً عن توفري املأوى املالئم هلم؛
على التحديد السريع هلوية ضحايا االجتار باألشخاص       إنشاء آلية تساعد      )د(  

  .وتأمني اإلحالة على اإلجراء املتعلق باللجوء بالنسبة ملن هم يف حباجة إىل احلماية الدولية

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
 من الدستور يقضي بزيـادة التمثيـل        ٣١ترحب اللجنة بإدخال تعديل على املادة         -٣٣
لسياسي للمرأة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التدين الكبري يف متثيل املـرأة داخـل                ا

 فضالً عن تدين متثيلها يف احلكومـة،        - اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة       -غرفيت الربملان   
وتالحظ اللجنة إصدار   .  عدد املرشحات لالنتخابات على مجيع املستويات      فاضواستمرار اخن 

 الذي اعتمده الربملـان  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٢ املؤرخ ٠٣-١٢ن العضوي رقم  القانو
، الذي قضي بفرض حصص إجبارية لتمثيل املرأة حبد أدىن يف           ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

وترحب اللجنـة بـإقرار سـلم       .  واجملالس اجلهوية والبلدية   طينانتخابات اجمللس الشعيب الو   
 يف املائة، ولكنها تعرب عن القلق مـن أن احلـصة            ٥٠ و ٢٠ني  تدرجي للحصص تتراوح ب   

أول األمر؛ وعن القلق من عدم حتديـد أي         اً   يف املائة كما كان مقرر     ٣٣االبتدائية تقل عن    
إزاء اخنفاض عـدد    اً   تشعر بالقلق أيض   ةوتظل اللجن . حصة فيما خيص االنتخاب جمللس األمة     
مة واخلدمة اخلارجية، مبا يف ذلك اخنفاض عدد مـن          النساء يف اجلهاز القضائي واإلدارة العا     
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء اخنفاض عدد التدابري        . يرأس منهن بعثات دبلوماسية باخلارج    

 لتعزيز متثيل املرأة يف احليـاة العامـة         ،احملددة اليت اختذت، مبا يف ذلك التدابري اخلاّصة املؤقتة        
  . يف املراكز اإلدارية والقيادية يف املؤسسات العامةواحلياة السياسية، مبا يشمل متثيلها
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٤
 يف املائة كحد أدىن بالنسبة لتمثيل املـرأة  ٣٠زيادة احلصة االبتدائية إىل     )أ(  

يف القوائم االنتخابية يف االنتخابات اليت جتري على مجيع املستويات، مبا يف ذلك جملـس               
  اختاذ تدابري يف سبيل كفالة املساواة الفعلية يف عضوية املرأة يف اهليئات املنتخبة؛األمة، و
تيسري تعيني املزيد من النساء كمدعيات عامات وقاضيات ومستشارات           )ب(  

لدى احملاكم وتعيينهن يف املستويات العليا من اإلدارة العامة واخلدمة اخلارجية مبا يـشمل     
  سية باخلارج؛رئاستهن للبعثات الدبلوما

 التدابري اخلاّصة املؤقتـة،     سيما الاختاذ املزيد من اإلجراءات احملددة، و       )ج(  
لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية، مبا يف ذلك متثيل املرأة يف املناصب               

  اإلدارية والقيادية يف املؤسسات العامة؛
قيادة ومحـالت التوعيـة بأمهيـة       مواصلة تنفيذ برامج التدريب على ال       )د(  

  .مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية وتقييم أثر هذه التدابري

  التعليم    
حتيط اللجنة علماً حبدوث زيادة يف عدد الفتيات والنساء الالئي الـتحقن بـالتعليم                -٣٥

د معلومات عـن    العايل، خاصة يف ميادين الطب واهلندسة، ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجو          
املبادرات اليت اختذت للحد من ارتفاع معدالت تسرب الفتيات يف املـستويني التعليمـيني              

كما تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤشرات لقياس أثر االسـتراتيجية           . اإلعدادي والثانوي 
  .٢٠١٦-٢٠٠٧الوطنية حملو األمية للفترة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦
اذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع معدالت تـسرب الفتيـات يف            اخت  )أ(  

  املستوى التعليمي اإلعدادي والثانوي؛
وضع مؤشرات لقيـاس أثـر االسـتراتيجية الوطنيـة حملـو األميـة                )ب(  
 وإيراد معلومات عنها يف التقرير الدوري املقبل الـذي يقـدم            ٢٠١٦-٢٠٠٧ للفترة
  .اللجنة إىل

  العمالة    
لجنة إىل أمهية توافر بيانات تتعلق بأجور الرجل والنساء حبـسب املنـصب،   تشري ال   -٣٧
علومات يف تقرير الدولـة الطـرف       مجيع فئات العمالة، وتالحظ مع القلق عدم ورود م         يف
وأخذاً بعني االعتبـار مبـدأ األجـر        . مستويات األجور مفصلة حبسب نوع اجلنس      نأبش

 ١١-٩٠ من القانون رقم     ٨٤ة املنصوص عليه يف املادة       املتساوي مةاملتساوي لقاء العمل ذي القي    
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 واملتعلق بعالقات العمل، تالحظ اللجنة بقلق أيـضاً عـدم    ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢١املؤرخ  
وجود معلومات عن عدد وطبيعة التجاوزات احلاصلة يف ميادين منـها اخلدمـة العامـة،               

فات ملبدأ املساواة يف األجـر      واخلطوات املتخذة من قبل مفتشية العمل للكشف عن أي خمال         
لقاء العمل املتساوي القيمة، وعدد وطبيعة ونتيجة قضايا املساواة يف األجور الـيت تناولتـها          

  .السلطات القضائية
 مكرراً  ٣٤١وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي يف أماكن العمل، الحظت اللجنة أن املادة              -٣٨

بيد أن اللجنـة    .  ذي العالقة باملسار املهن    تغطي سوى التحرش اجلنسي     ال من قانون العقوبات  
وتعرب اللجنة عن قلقهـا  . حيظر التحرش بسبب مناخ العمل العدائي  القلقة ألن تشريع العمل   

 تدين مشاركة املرأة يف العمالة وتالحظ أنه مثة مل يتضح بعد إن كان للدولة الطـرف            اءأيضاً إز 
.  املتعلقة بالعمل الالئق لعمال املنازل   ١٨٩لية رقم   نية يف املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدو       

 عمـال ويساور اللجنة القلق إزاء قيود احلماية املفرطة بشأن العمل الليلي وأنواع أخرى من األ             
اليت ينظر إليها على أهنا خطرة على املرأة، وإزاء عدم حصول النساء والفتيات علـى فـرص                 

دريب املفضي إىل شغل املناصب اليت اعتـاد الـذكور          التدريب املهين املتنوع، مبا يف ذلك الت      
  .أكرب القتحام سوق العملاً شغلها، اليت من شأهنا أن تتيح هلن فرص

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٩
مجع بيانات تتعلق بأجور الرجال والنساء، حبسب املناصب اليت يشغلها            )أ(  

رع النشاط ذاته وفيما بني خمتلـف فروعـه،         كل منهما، يف مجيع فئات العمالة داخل ف       
  وتزويد اللجنة بتلك البيانات يف تقريرها الدوري املقبل؛

ضمان اضطالع مفتشية العمل بالتحقيق يف كافة املخالفات ملبدأ األجر            )ب(  
املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة، مبا يف ذلك املخالفات يف اخلدمة العامة، وضـمان              

م املساواة يف األجور على سبيل الوصول إىل العدالة، ومجع البيانـات            حصول ضحايا عد  
  ذات الصلة باملوضوع؛

تعديل قانون العمل لضمان احلماية الكاملة من التحـرش اجلنـسي يف              )ج(  
مكان العمل والتحرش بسبب مناخ العمل العدائي، وتقدمي معلومات عـن أي محـالت              

 هذا الصدد هبدف التصدي ملنظمات أرباب العمل تثقيفية وتوعوية جيري االضطالع هبا يف 
  ومنظمات العمال على حد سواء؛

مراجعة تشريعها بغية القضاء على قيود احلماية املفرطة بـشأن العمـل              )د(  
الليلي واألنواع األخرى من األعمال اليت ينظر إليها على أهنا خطرة على املرأة، واختـاذ               

 خاّصة مؤقتة لتحديث سياساهتا الوطنيـة سـعياً         إجراءات استباقية وعاجلة تشمل تدابري    
   يف املعاملة لفائدة املرأة فيما يتعلق بالوظائف واملهن؛ةلتعزيز تكافؤ الفرص واملساوا

النظر يف إمكانية التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                )ه(  
  .بشأن العمل الالئق لعمال املنازل) ٢٠١١(١٨٩ رقم
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  الصحة    
جنة مع التقدير بوضع الدولة الطرف مسألة الصحة اإلجنابية من أولويات           ترحب الل   -٤٠

نظامها لتقدمي الرعاية الصحية وبإدماج مسألة الوقاية من العنف ومعاجلة ضحايا العنـف يف              
أقسام الصحة اإلجنابية والصحة العقلية، ولكنها تعرب عن القلق لعدم وجود سياسـة تلـزم       

وحتيط اللجنـة  . االت العنف املرتيل ضد النساء واإلبالغ عنها     برصد ح  لطبيةأفراد اخلدمات ا  
باملعلومات اليت أوردهتا الدولة الطرف ومؤداها أن اإلجهاض يف حـاليت االغتـصاب             اً  علم

على أن عدم وجود مرسـوم يبـيح اإلجهـاض يف حـاليت             . يعد جرمية   ال وِسفاح احملارم 
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنـة      . ة قلق للجن  دراالغتصاب وِسفاح احملارم يظل يشكل مص     

بالقلق لعدم وجود معلومات واضحة عما إذا كان التعليم يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية              
  .واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يشكِّل جزءاً من مناهج التعليم العام

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤١
طبيني بانتظام من أجل رصد مجيـع       أن تضمن تدريب وتوعية املوظفني ال       )أ(  

  أعمال العنف املرتيل رصداً منهجياً وإبالغ سلطات إنفاذ القانون هبا؛ 
أن تعتمد معايري طبية وتتيح آليات تنفيذية تؤسس لواقع أن االغتصاب             )ب(  

  وسفاح احملارم يشكالن سببني لإلجهاض؛
ال الـصحة اجلنـسية     أن ُتضمِّن مناهج التعليم العام تعليماً أمشل يف جم          )ج(  

  .واإلجنابية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية

  املرأة الريفية    
 ملعاجلة مجلة ٢٠٠٦باعتماد برنامج احلكومة للتنمية الريفية يف عام اً حتيط اللجنة علم    -٤٢

مسائل منها تلبية احتياجات املرأة الريفية، ولكنها تشعر بالقلق إذ تعاين املرأة الريفية بوجـه               
الفقر والزواج املبكر وقلة الفرص املتاحة هلا للحصول على التعلـيم وخـدمات             خاص من   

  . الصحية والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات اجلديدةايةالرع
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها بغية  -٤٣

نفاق استحداث أنشطة مدرة للدخل للنساء يف املناطق الريفية وزيادة اإل           )أ(  
  العام على التنمية الريفية؛

إتاحة الفرص املناسبة للنساء والفتيات للحصول على التعلـيم، مبـا يف            )ب(  
ذلك بإنشاء مرافق تعليمية جديدة يف املناطق الريفية وكفالة النقل العـام إىل املـدارس               

  ألطفال األرياف؛
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ت بإتاحـة   حتسني فرص وصول النساء والفتيات إىل تكنولوجيا املعلوما         )ج(  
تسجيلهن يف برامج التعليم على استخدام احلاسوب وكفالة وصوهلن إىل التكنولوجيات            

  اجلديدة؛ 
الوقاية من الزواج املبكر، بوسائل منها إطالق محالت تعليمية وتوعويـة          )د(  

  لتجاوز املواقف النمطية السائدة يف هذا الصدد؛
ستدامة، مبا يف ذلك عن طريـق   تعزيز مشاركة املرأة يف أنشطة التنمية امل        )ه(  

  .حتسني فرص حصوهلا على القروض الصغرية ووصوهلا إىل مصادر الطاقة املتجددة

   وملتمسات اللجوء من النساء والفتياتالالجئات    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء ممارسات معاقبة النساء والفتيات الالجئات وملتمسات             -٤٤

يه بصورة غري شرعية، وذلك حببسهن لفترات مطولـة         اللجوء لدخوهلن إىل البلد ومكثهن ف     
وتعـرب  . وإعادهتن إىل البلدان اليت قدمن منها، ويف ذلك انتهاك ملبدأ عدم اإلعادة القسرية            

إزاء املعلومات اليت تفيد بأن بعض الالجئات من النـساء والفتيـات            اً   أيض االلجنة عن قلقه  
 أساس نوع اجلنس، وأن بعـض الـضحايا         تعرضن للعنف واإليذاء اجلنسيني والقائمني على     

. يفتقرن إىل أماكن اإليواء وإىل اخلدمات الطبية والنفسية وإىل سبل الوصـول إىل العدالـة              
 أن فرص وصول األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء        بقلقوعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة      

بعض األطفال الالجئني   إىل املدارس العامة وخدمات الرعاية الصحية الضرورية حمدودة، وأن          
وعدميي اجلنسية املولودين يف اجلزائر يظلون بدون شهادات ميالد، األمر الذي حيد من فرص              

  .حصوهلم على اخلدمات االجتماعية الضرورية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥

 النساء والفتيات،   سيما ال ضمان عدم معاقبة الالجئني وملمسي اللجوء،       )أ(  
هلم إىل البلد ومكثهم فيه بصورة غري شرعية، وعدم اللجوء إىل حـبس ملتمـسي               لدخو

اللجوء إال يف املالذ األخري وعند االقتضاء وألقصر فترة ممكنة، وتنفيذ الضمانات الـيت              
 ووضع آليات تعاون مع مفوضية األمم املتحدة        ؛كامالًاً  تكفل عدم اإلعادة القسرية تنفيذ    

  يد األشخاص احملتاجني للحماية الدولية؛لشؤون الالجئني بغية حتد
 تعزيز اآلليات واإلجراءات اليت تكفل عدم تعرض النـساء والفتيـات            )ب(  

الالجئات للعنف واإليذاء اجلنسيني والقائمني على أسـاس نـوع اجلـنس، وحـصول              
الناجيات على أماكن اإليواء واخلدمات الطبية والنفسية وآليات إنفاذ القـانون           /الضحايا

  ل الوصول إىل العدالة؛وسب
منح مجيع األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء إمكانية االلتحاق باملدارس       )ج(  
  العامة؛
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التأكد من متكن الالجئني وملتمسي اللجوء من احلصول على خـدمات         )د(  
الرعاية الصحية الضرورية، مبا يف ذلك العـالج يف املستـشفيات العامـة، دون متييـز                

  مهم إىل الشرطة؛خوف من تسلي وال
ضمان استصدار شهادات ميالد جلميع األطفال املولودين يف اجلزائـر،            )ه(  

مبن فيهم األطفال الالجئني وعدميي اجلنسية، من أجل منع حاالت انعدام اجلنسية وإتاحة             
  حصول مجيع األطفال على اخلدمات االجتماعية؛

 بشأن خفض حاالت    ١٩٦١النظر يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية عام          )و(  
   .انعدام اجلنسية

  الزواج والعالقات األسرية    
تالحظ اللجنة بقلق االستمرار يف تطبيق األحكام التمييزية الواردة يف قانون األسرة              -٤٦

  : للمرأة يف عدة جماالت منها ما يلياً منقوصاً قانونياً للدولة الطرف، بتكريسه مركز
  وليها لعقد زواجها؛احتياج املرأة الراشدة إىل   )أ(  
  ؛) من القانون٨املادة (إباحة تعدد الزوجات، رغم خضوعه لقيود معينة   )ب(  
ما يصعب إثباهتا أمام احملاكم، ومنـها       اً  حمدودية مربرات الطالق، اليت غالب      )ج(  

عدم اإلنفاق، أو العجز أو عدم األداء اجلنسي، أو اإلدانة بارتكاب جرمية، أو الغياب املطول،        
  ؛ ) من القانون٥٣املادة (ارتكاب فاحشة مبينة أو 

اإلمكانية احملدودة للمرأة لتحل حمل األب كويل قانوين لألطفال يف احلاالت             )د(  
الطارئة، مثل يف حال غياب الزوج أو عدم قدرته على القيام بدور الويل، وعدم إمكانية نقل                

   ؛)٨٧املادة ( الطالق الوالية إىل الزوجة إال يف حالة وفاة الزوج أو يف حالة
 يف احلصول على ضعف ما حتصل عليه البنت مـن           االبناملرياث، ألحقية     )ه(  
  .التركة
توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة وتعديل األحكام التمييزية الواردة يف قانون             -٤٧

  :األسرة، وبأن تقوم بوجه خاص مبا يلي
   أة بلغت سن الرشد؛استعراض أثر شرط حضور الويل عند زواج امر  )أ(  
ـ            )ب(   اً التثبيط على عدم تعدد الزوجات وحظر التعدد ممارسةً وقانوناً، وفق

   الصادرة عن اللجنة؛٢١للتوصية العامة رقم 
إلغاء القيود على حق املرأة يف الطالق وإقرار حق كال الطرفني يف طلب               )ج(  

  الطالق دون حتديد األسباب؛
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اء واألمهات حقوق احلضانة والوصاية علـى       ضمان إمكانية ممارسة اآلب     )د(  
أبنائهم القاصرين على قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة، وفقاً ملعيار مصلحة الطفل العليا 

 من اتفاقية القضاء    ١٦الوارد يف اتفاقية حقوق الطفل، اليت انضمت إليها اجلزائر، واملادة           
   ضد املرأة؛لتمييزعلى مجيع أشكال ا

يف إمكانية إدراج أحكام قانونية لضمان متتع املرأة، لـدى حـل            النظر    )ه(  
روابط الزوجية، حبقوق متساوية مع حقوق الرجل يف امللكية املكتسبة أثنـاء الـزواج،              

 ٢١ من االتفاقية والتوصية العامة رقـم        ١٦من املادة   ) ح(١يتفق مع أحكام الفقرة      مبا
  الصادرة عن اللجنة؛

اث مع مراعاة جتارب بلدان أخرى لديها خلفيـات         النظر يف قانون املري     )و(  
ثقافية ونظم قانونية مماثلة كانت عّدلت قوانينها لتمكني املرأة من املـرياث علـى قـدم                

  .املساواة مع الرجل

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، هي اللجنة الوطنيـة              -٤٨

اإلنسان، وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق             حلقوق  
، ولكنها تالحظ عدم وضوح اخلطوات احملددة اليت اختذهتا الدولـة           )مبادئ باريس (اإلنسان  

  .كامالًاً  اللجنة الوطنية مع مبادئ باريس توافقكزالطرف لضمان توافق مر
اذ تدابري عاجلة تكفل توافق مركـز اللجنـة         توصي اللجنة الدولة الطرف باخت      -٤٩

  .كامالًاً الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس توافق

  الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية    
يف ضوء التوصيات املقدمة يف املالحظات اخلتامية السابقة للجنة، تشجع اللجنة             -٥٠

وتوكول االختياري امللحق باالتفاقية    الدولة الطرف على تسريع عملية تصديقها على الرب       
  .من أجل تيسري التمتع الكامل باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املادة    ١على التسريع بقبوهلا بالفقرة     اً  تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض      -٥١

  . املنوطة باللجنة أداًء فعاالًمن االتفاقية من أجل تيسري أداء الوالية 

 إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على االستعانة بشكل كامل، لدى تنفيذ التزاماهتـا              -٥٢
مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعّززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل            

  .ها الدوري املقبلالدولة الطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقرير
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  النشر    
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف الدولة الطرف من               -٥٣

أجل متكني شعبها، مبن فيه املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملـانيون واملنظمـات            
ة حتقيق  باخلطوات اليت اتُّخذت لكفال   اً  النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، من اإلحاطة علم      

.  للمرأة، واخلطوات األخرى الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد           والفعليةاملساواة القانونية   
وتـشجع اللجنـة الدولـة    . وتوصي اللجنة بأن متتد عملية النشر لتشمل اجملتمعات احمللية  

. الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات            
 على املنظمـات    سيما ال  نشر على نطاق واسع،    صلةاللجنة إىل الدولة الطرف موا    وتطلب  

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني،           
 املـرأة "ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املتعلقـة مبوضـوع             

  ". القرن احلادي والعشرينيفجلنسني والتنمية والسالم املساواة بني ا: ٢٠٠٠ عام

  التصديق على معاهدات أخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام اجلزائر إىل الصكوك الدولية الرئيسية التسعة حلقـوق              -٥٤

من شأنه أن يعزِّز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا يف              )١(اإلنسان
لذلك، تشجع اللجنة حكومة اجلزائر على النظر يف التصديق علـى           . ياةمجيع جوانب احل  

 طرفاً فيها بعد وهي، حتديداً، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           يستاملعاهدة اليت ل  
  .من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
معلومـات خطيـة   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدِّم، يف غضون سنتني،         -٥٥
) ب(و) أ(٣٠ و ١٤اخلطوات اليت اختذت لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرتني            عن
  .أعاله) ج(و

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التماس املساعدة التقنية واإلفادة منها              -٥٦

. عاله واالتفاقية ككل  يف تطوير وتنفيذ خطة شاملة هتدف إىل تنفيذ التوصيات املذكورة أ          
وهتيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاوهنا مع الوكـاالت املتخصـصة              

__________ 

الثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و       )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية                 

؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛              املهينة أو
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني             نظومةوالربامج التابعة مل  
 املتحدة،  ، وشعبة اإلحصاءات يف األمم    )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (اجلنسني ومتكني املرأة    

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة           
  . ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساناملية،للسكان، ومنظمة الصحة الع

  إعداد التقرير املقبل    
الـوزارات  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل املشاركة الواسعة جلميـع        -٥٧

واهليئات العامة يف إعداد تقريرها الدوري املقبل، وأن تستشري، خالل هذه املرحلة، طائفة          
  .متنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

الذي  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب، يف تقريرها الدوري املقبل            -٥٨
. واغل املُعرب عنها يف هذه املالحظات اخلتامية       من االتفاقية، للش   ١٨يقدم مبوجب املادة    

  .٢٠١٦فرباير /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتِّباع املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقـارير      -٥٩

لك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة      مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذ       
أساسية موحَّدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت جرت املوافقة عليها يف االجتمـاع             

 ٢٠٠٦يونيـه   / بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، يف حزيران        شتركاخلامس امل 
)HRI/GEN/2/Rev.6  لتقـارير  وجيب تطبيق املبادئ التوجيهية لتقـدمي ا      ). ، الفصل األول

               /اخلاصة باملعاهدات، واليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا األربعـني يف كـانون الثـاين               
، باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنّسقة      )ول، املرفق األ  ١، اجلزء   A/63/38 (٢٠٠٨يناير  

ة لتقدمي التقارير   فهما يشكّالن معاً املبادئ التوجيهية املنّسق     . لتقدمي وثيقة أساسية موحَّدة   
وينبغي أن يقتـصر طـول      . مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

 أال يتجاوز عـدد صـفحات       ينبغي صفحة، يف حني     ٤٠الوثيقة اخلاصة باملعاهدات على     
  . صفحة٨٠ الوثيقة األساسية الوحَّدة

        


