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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
ول ٥٩النظــــر يف التقــــارير املقدمــــة مــــن الــــد

 من اتفاقية القضاء ١٨األطراف مبوجب املادة 
        على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   للدول األطرافّمعة الثالثة والرابعةالتقارير الدورية اجمل    
    

  *اجلزائر    
  

 
  

 . بصيغته اليت ورد هبا دون حتريــــر رمسيصادرهذا التقرير   *  
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية والشعبية
  
  
  
  
  

  عن تنفيذ اتفاقيةالتقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر 
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٨
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  ةـمقدم    
صـــّدقت اجلزائـــر علـــى اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة يف     

وقـد صـدر هـذا التـصديق يف     . ٥١-٩٦ مبوجب األمر الرئاسي ١٩٩٦اير  ين/كانون الثاين  ٢٢
ــاريخ      مــن٦لعــدد ا ــشعبية بت ــة وال ــة الدميقراطي ــة اجلزائري ــد الرمســي للجمهوري انون  كــ٢٤الرائ

  .١٩٩٦يناير /الثاين
  :ائر إىل اللجنة حىت اآلن تقريرين من االتفاقية، قّدمت اجلز١٨وعمال باملادة   

  ،١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٦ و ٢١يف ) CEDAW/C/DZA/1(تقريرها األويل   -  
  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١١يف ) CEDAW/C/DZA/2(الدوري الثاين تقريرها   -  

وقّدم الوفد اجلزائري لدى عرض تقريـره الـدوري األخـري، استعراضـا لإلجنـازات الـيت                   
وأبـرز الوفـد التحـديات الـيت تعرقـل      . مت حتقيقها لفائدة املرأة منذ تاريخ النظر يف تقريـره األويل      

  . بّين التدابري اليت اختذهتا السلطات العمومية لتخطيهااإلعمال الكامل لتلك احلقوق و
وأعلن الوفد اجلزائري كـذلك أن سـلطات بلـده قـد حرصـت، علـى الـصعيد الـدويل،             

علــى مواصــلة عمليــة االنــضمام إىل خمتلــف الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، وهــي   
  .ت تقريباا على كل هذه االتفاقياعملية جتعل من اجلزائر بلدا موقّع

وأبــدى أعــضاء اللجنــة، مــن جهتــهم، عــددا مــن املالحظــات والتعليقــات ســيقدم هــذا   
التقرير بشأهنا ردود احلكومـة اجلزائريـة، كمـا سـيعرض التوضـيحات الالزمـة بـشأن التغـيريات                   

  . املستجدة منذ ذلك احلني
 ذا التقريـر ووفقا للتوجيهات املتعلقة بإعداد التقارير من جانب الدول األطراف فإن هـ    

وهو يتكون مـن    . حدةالدوري موّحد، إذ يتضمن التقريرين الثالث والرابع جمّمعني يف وثيقة وا          
  : جزأين رئيسيني

ــون     -   ــزء األول املعنـ ــرض اجلـ ــى    ”يعـ ــة علـ ــة اجلزائريـ ــة وردود احلكومـ ــات عامـ معلومـ
ي اهليكل السياسي العام للبلد، كما يـذكّر باإلطـار الـذ           “انشغاالت وتوصيات اللجنة  

ويتــضمن هــذا اجلــزء كــذلك ردود    . يتحقــق فيــه تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها     
احلكومة اجلزائرية على املالحظات والتعليقات اليت أبـداها أعـضاء اللجنـة لـدى تقـدمي                

  ؛٢٠٠٥يناير /التقرير الدوري الثاين يف كانون الثاين
فاقيــة الــيت أجريــت  ويتــضمن اجلــزء الثــاين معلومــات متعلقــة باألحكــام اجلوهريــة لالت    -  

  .التغيريات وفقا هلا
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  اجلزء األول
  

  معلومات عامة وردود على انشغاالت وتوصيات اللجنة  -أوال   
  

  معلومات عامة  -ألف   
بــدأت جهــود الــسلطات العموميــة اجلزائريــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا غــداة    

ائريــة املختلفــة املبــادئ  وهكــذا، فقــد كّرســت الدســاتري اجلز . ١٩٦٢اســتقالل الــبالد يف عــام  
العاملية يف هذا امليدان مع مراعاة متطلب األصالة واحلداثـة وعمليـة تنميـة اجملتمـع اجلزائـري، يف        

  . نفس الوقت
بيــد أن تعجيــل عمليــة انــضمام اجلزائــر إىل الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان   

قـد أصـبحت اجلزائـر اليـوم بلـدا          و. ١٩٨٩بفضل االنفتاح على تعّددية األحزاب، بدأ يف عـام          
جنــح يف حتقيــق تطــّورات هامــة يف جمــال احلريــات وهــي تفــي منــذ ذلــك احلــني بواجــب تقــدمي   

  .التزاماهتا الدولية املختلفةالتقارير مبوجب 
  

  اإلقليم، والسكان، واملؤشرات  -  ١  
   ٢ كم٢ ٣٨١ ٠٠٠: املساحة
   يف املائة نساء؛٤٩,٥ رجال و  يف املائة٥٠,٥منهم ) ٢٠٠٨( مليون نسمة ٣٤,٨: السكان

   بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٧٥,٩: الناتج احمللي االمجايل
  ؛)٢٠٠٨(الواليات املتحدة من دوالرات  دوالرا ٥ ٠٩٧: الفرد دخل

  ؛)٢٠٠٨( باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٤: الدين اخلارجي
  ). ٢٠٠٨( يف املائة ١١,٣: معّدل البطالة
  . العربية، متازيغ: اللغات الوطنية العربية؛ : اللغة الرمسية

  . اإلسالم: الدين
ــول ال  ــط طــ ــوالدة   متوســ ــد الــ ــع عنــ ــر املتوقّــ ــط، ٧٥,٧: )٢٠٠٧(عمــ ــنة يف املتوســ    ســ

  ).  سنة بالنسبة للرجال٧٤,٦بالنسبة للنساء و   سنة٧٦,٨(
 عـن  ٢٧,٩. يف املتوسـط  عن كل ألف مولـود حـي        ٢٦,٢: )٢٠٠٧ (معدل وفيات املواليد  

  .  عن كل ألف مولودة حية٢٤,٤كل ألف مولود ذكر حي و 
  ). ٢٠٠٧ (١٠٠ ٠٠٠ وفاة عن كل ٨٨,٩: معدل وفيات األم
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  ). ٢٠٠٧( يف املائة ٥٣,٥: التضخم ؛ )٢٠٠٧( يف املائة ٣: معدل النمو االقتصادي
  ). ٢٠٠٧( يف املائة ٩٨: معدل االلتحاق باملدارس

 -التعــداد العــام للــسكان واملــساكن    (سب الــسن بالنــسب املئويــة   تركيبــة الــسكان حــ  
٢٠٠٨(  

 ١٠,٠:  سنوات٥دون سن   •  

  ٣٨,٧:  سنة٢٠دون سن   •  

  ٢١,٨:  سنة ٢٤-١٥الشباب   •  

  ٥٣,٨:  سنة٥٩-٢٥  •  

   ٧,٤:  سنة وأكثر من ذلك٦٠  •  
ــسكانية   ــات ال ــساكن   (التجمع ــسكان وامل ــام لل ــداد الع ــ٨٦ ):٢٠٠٨ -التع ــن  يف املائ ة م

  .جمموع السكان
  

  اهليكل السياسي العام  -  ٢  
وقــد . يف أعقــاب حــرب حتريــر مــدّمرة، كانــت اجلزائــر تواجــه العديــد مــن التحــّديات  

متثلت تلك التحديات يف إنشاء موسسات وهياكل دولة جديدة، فضال عن مهام التعمري علـى               
  . الصعيد الوطين يف كل اجملاالت

توخي سياسة حازمة، من إقامـة نظـام التعلـيم االجبـاري     ومكّنت تعبئة املوارد، بفضل    
واجملاين جلميع األطفال، وتـوفري الرعايـة الـصحية األساسـية للـسكان بـدون مقابـل، واسـتهالل                   

  . خطط امنائية حتقق الرفاه االجتماعي يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين
ــة يف ســياق نظــام حتكمــي سياســيا واقتــصاديا       ــدرجت هــذه احلال ــذ عــام  .وقــد ان  ومن
ــو حتقيـــق     ١٩٨٨ ــا واجتهـــت بثبـــات حنـ ــدة نوعيـ ــة جديـ ــال إىل مرحلـ ــر االنتقـ ، قـــررت اجلزائـ

وبالفعـل، فقـد   .  هذا االنتقال من صـعوبات ومل خيلُ. الدميقراطية السياسية والتحّرر االقتصادي   
  .أعاقته أعباء داخلية مرتبطة بثقافة احلزب الواحد وبصعوبة البيئة االقتصادية واالجتماعية

وأّدت تدرجييا االصـالحات الـسياسية املـضطلع هبـا يف هـذا االجتـاه إىل اصـالح النظـام             
 يكـّرس بقـدر أكـرب جمـال احلّريـات،           ١٩٨٩فربايـر   /السياسي باعتمـاد دسـتور جديـد يف شـباط         

  . والتعددية السياسية، وفصل السلطات، واستقالل السلطة القضائية
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ــيت أجريــت       ــة ال ــات املختلف ــز    وســامهت االنتخاب ــك احلــني يف تعزي ــذ ذل ــر من يف اجلزائ
ــي       ــابع التمثيلـ ــسني الطـ ــانون وحتـ ــيادة القـ ــق سـ ــسها وحتقيـ ــدعيم أسـ ــدة وتـ ــة اجلديـ الدميقراطيـ

  . للمؤسسات املنتخبة
رجعـة   ومن جهة أخرى، أكّدت بـرامج احلكومـات املختلفـة توّجـه اجلزائـر، الـذي ال              

ملكاسـب االجتماعيـة للعمـال يف       فيه، حنـو نظـام اقتـصاد الـسوق مـع الـسعي إىل احلفـاظ علـى ا                  
إطار دورات منتظمة مـن املفاوضـات مـع الـشركاء االجتمـاعيني واختـاذ تـدابري لرعايـة الفئـات              

  . االجتماعية احملرومة
ــة علــى تنفيــذ خطــة وطنيــة مــصّممة لتــدعيم احتــرام حقــوق        ــة اجلزائري وحتــرص الدول

 الــيت تنتــهجها اجلزائــر يف هــذا حتــدد هــذه اخلطــة معــامل الــسياسة. اإلنــسان املــضمونة دســتوريا
اجملال، وتعيد تأكيد تصميمها على تـدعيم احلّريـات والواجبـات الفرديـة واجلماعيـة للمـواطنني               

  . وعلى تعزيز قيم التضامن والتقاسم والتسامح
واصــلة اإلجنــاز التــدرجيي ملــشاريع إصــالح مهامهــا  وتعتــزم الدولــة اجلزائريــة كــذلك م   

لعدالة وتقييم التـدابري املتخـذة يف جمـال التعلـيم والـصحة واحلمايـة               صالح ا وتنظيمها، وإكمال إ  
 سـيما يف اجملـال املؤسـسي، بفـضل          وأخريا، سّجل وضع املرأة تقّدما ملحوظا، وال      . االجتماعية

 الذي مسح للمـرأة بـأن تـصبح عامـل           ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢صالح الدستوري يف    اإل
  .سسات جيمع بني األصالة واحلداثةر فاعلية ودينامية يف املؤتغيري يف اجملتمع بفضل متثيل أكث

    
  اإلطار القانوين العام لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثانيا   

ــز     ــر األجه ــز واإل  أقيمــت يف اجلزائ ــة األساســية للتعزي ــة يف جمــال   ة الداخلي ــذار واملراقب ن
لسياسية، فـضال عـن احلقـوق       وتغطي هذه األجهزة احلقوق الفردية، املدنية وا      . حقوق اإلنسان 

ليـات  وهـي تـستند إىل أربـع فئـات كـربى مـن اآل             . اجلماعية، االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    
  .اليت تعمل معا

حتقيـق  دسـتور، عـدة نـصوص تـشريعية تـشّجع ّ        اليـوم يف اجلزائـر، فـضال عـن ال          وتوجد  
  :وفيما يلي تلك اآلليات. دميقراطية النشاط العمومي

الطـابع    واملتعلـق باجلمعيـات ذات     ١٩٨٩يوليـة   / متـوز  ٥ املـؤرخ    ١١-٨٩قانون    -  
 ١٩٩٧مــــارس / آذار٦ املــــؤرخ ٠٩-٩٧املعــــّدل واملكّمــــل باملرســــوم الــــسياسي، 

واملتضمن قانونا تأسيسيا متعلقا باألحزاب السياسية وهـو القـانون الـذي مسـح بظهـور       
   . حزبا على الساحة السياسية تنشط حاليا على الصعيد الوطين٢٨
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 باجلمعيـات،  املتعلـق  ١٩٩٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٤ املـؤرخ    ٣١-٩٠القانون    -  
الذي ينص على أنه ميكن إنـشاء اجلمعيـات مبجـّرد قيـام مؤسـسيها بتوجيـه إعـالن إىل                    
الواليــة فيمــا يتعلــق باجلمعيــات احملليــة، وإىل وزارة الداخليــة إذا كانــت اجلمعيــة ذات   

  طابع وطين؛
الــذي فــسح  املتعلــق بــاإلعالم، ١٩٩٠أبريــل / نيــسان٣خ  املــؤر٧-٩٠ القــانون  -  

اجملــال إىل ظهــور صــحافة يف القطــاع اخلــاص إىل جانــب الــصحافة العموميــة، وإىل        
  .بية وتطّور الصحافة املتخصصةازدهار الصحافة احلز

  
  اآلليات السياسية  -ألف   

ؤسـسي عـن    تتمحور أنشطة هذه اآلليات حول الربملان الـذي يـشكل ميـدان التعـبري امل                
. البعــد الــدميقراطي للدولــة اجلزائريــة وعــن التعدديــة الــيت تّتــسم هبــا احليــاة الــسياسية اجلزائريــة    

كفل مسائل حقوق اإلنسان على مستوى اللجـان الدائمـة الـيت ينـشئها جملـسا             وبأكثر حتديد، تُ  
  . الربملان هلذا الغرض

). جملـس الـشيوخ  (لـس األمـة   اجلمعية الشعبية الوطنيـة، وجم  : يتألف الربملان من جملسني     
ــرح مــشاريع القــوانني ويــصّوت عليهــا     ــة  . وهــو يراقــب عمــل احلكومــة، ويقت ــألف اجلمعي وتت

  .  نائبا ميثلون خمتلف االجتاهات السياسية٣٨٩الشعبية الوطنية من 
.  عـــضوا١٤٤ مـــن ١٩٩٧ديـــسمرب /يتـــألف جملـــس األمـــة، املنـــشأ يف كـــانون األول  

، عـن طريـق     )املقاطعـات (الـشعبية البلديـة ومجعيـات الواليـات         تنتخب ثلثي أعضائه اجلمعيات     
  .  عضوا٤٨االنتخاب غري املباشر، ويعّين رئيس اجلمهورية الثلث املتبقي، أي 

عترب األحزاب السياسية من جهتها، مبوجب القانون، عنصرا مندجما يف آليات تعزيـز             وُت  
 ١٩٩٧مــارس / آذار٦ؤرخ  املــ٩-٩٧قــم  مــن القــانون ر٣وتــنص الفقــرة . حقــوق اإلنــسان

واملتعلــق بــاألحزاب الــسياسية، بــصيغته املعّدلــة واملكملــة، علــى أن احلــزب الــسياسي مطالــب    
باإلمتثــال للمبــادئ واحتــرام حقــوق اإلنــسان والتعلــق بالدميقراطيــة وقبــول التعدديــة الــسياسية   

  . واحترام الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة
  

  األليات القضائية   -باء   
 الـــيت تـــنص علـــى أن ١٣٨يكـــّرس الدســـتور اســـتقالل الـــسلطة القـــضائية يف مادتـــه    

  .“وهي متارس يف إطار القانون. تقلةالسلطة القضائية مس”
وأقامت الدولة اجلزائرية آليات قضائية لكي تـضمن، مـن جهـة، حقـوق املـواطن، ومـن                    

ض، متـارس اهليئـات القـضائية       وهلـذا الغـر   . جهة أخرى لتأمني استقالل القضاء يف اختاذ القـرارات        



CEDAW/C/DZA/3-4
 

10 10-28818 
 

ويوجد من  . احملاكم االبتدائية، وحماكم االستئناف، واحملكمة العليا     : مهامها على ثالثة مستويات   
جهة أخرى جملـس دولـة ترأسـه امـرأة وهـو اهليئـة املنظمـة ألنـشطة احملـاكم اإلدرايـة، فـضال عـن                          

  . كمة العليا وجملس الدولةحمكمة نزاعات مكلفة بتسوية نزاعات تضارب اإلختصاصات بني احمل
  

  اآللية املؤسسية   -جيم   
ــة يف     ــة  ٢٠٠١أكتــوبر / تــشرين األول٩قــام رئــيس اجلمهوري ــة الوطني  بتنــصيب اللجن

ويقــوم الطــابع التمثيلــي هلــذه اللجنــة املتألفــة مــن . اإلستــشارية لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان
  .اإلجتماعية واملؤسسيةلتعددية  امرأة على مبدأ التنوع وا١٦عضوا منهم  ٤٤

وهذه اللجنة، اليت متثل هيئة ذات طابع استشاري للمراقبة واإلنذار املبكـر والتقيـيم يف                
ــالنظر يف حــاالت املــساس حبقــوق       ــسان، مؤســسة مــستقلة مكلفــة ب ــرام حقــوق اإلن جمــال احت

 والقيـام بكـل     ذا اجملـال  جراء مناسب يف هـ    أو يتم إعالمها هبا، وباختاذ أي إ      اإلنسان اليت تعاينها    
  .ماعي من أجل تعزيز حقوق اإلنسانجتات التوعية واإلعالم واالتصال االجراءإ

وهـي تعــد تقريــرا  . وميكـن للجنــة إبــداء آراء بـشأن التــشريع الــوطين مـن أجــل حتــسينه     
  .سان وتقّدمه إىل رئيس اجلمهوريةسنويا عن حالة حقوق اإلن

  
  الصحافة   -دال   

ليــة أساســية ملراقبــة ومحايــة حقــوق اإلنــسان ومهــا تعمــالن  إن حــرييت الــرأي والتعــبري آ  
عــّدل واملكّمــل  امل٠٧-٩٠وممارســة هــاتني احلــريتني مــضمونة بالقــانون  . ســلطة مــضادة مبثابــة

  .املتعلق باإلعالم
نـشرات فقـط تابعـة      ) ٦(نشرة يوميـة منـها سـت        ) ٥٢(ثنتان ومخسون   اوتوجد حاليا     

.  مليـــون نـــسخة١,٧طبوعـــة منـــها يوميـــا زهـــاء  للقطـــاع العمـــومي، ويبلـــغ عـــدد النـــسخ امل 
ويتجاوز املتوسـط العـام لعـدد النـسخ       ) ٩٨(النشرات األسبوعية فيبلغ عددها مثان وتسعني        أما

ــها  ــة منـ ــدوريات والنـــشرات النـــصف الـــشهرية    ٢,٣املطبوعـ ــغ عـــدد الـ ــون نـــسخة ويبلـ  مليـ
  .  نسخة منها٢٧٥ ٠٠٠طبع ُت) ٤٣(الشهرية األخرى ثالث وأربعني  أو
  

  اآلليات اجلمعياتية والنقابية   -هاء   
ــسان        ــات حقــوق اإلن ــة تكــوين مجعي ــة حلّري ــة هام ــري مكان . خــّصص الدســتور اجلزائ

 ٤١ مــن الدســتور احلمايــة الفرديــة أو اجلماعيــة هلــذه احلقــوق وحتــدد مادتــه ٣٢وتكفــل املــادة 
ن اجلمعيـات   وتـشمل حريـة تكـوي     . حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات واإلجتمـاع      : جمال تطبيقها 

ــة مثــل حقــوق النــساء واألطفــال واملرضــى واملعــاقني واملــستهلكني،      محايــة حقــوق فئــات معّين
ــة  ــتفعني باخلــدمات العمومي ــانون وأخــريا، يـُـ . واملن ــؤرخ ١٤-٩٠نظّم الق ــران٢ امل ــة / حزي يوني
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ــة حقــوق  ) ٥٧(وتوجــد ســبع ومخــسون  .  طرائــق ممارســة احلــق النقــايب  ١٩٩٠ منظمــة حلماي
 ماليــني مــن ٢,٥ة أو الــشركات تــشمل أنــشطتها حــسب مــا أعلنتــه أكثــر مــن   الفئــات املهنيــ

  . احتادات) ٣(منظمة ألرباب العمل منها ثالثة ) ٢٣(العاملني بأجر، وثالث وعشرين 
  

  املعاهدات الدولية والنظام القانوين الداخلي  -واو   
 أصــبح ١٩٨٩أغــسطس / آب٢٠مبوجــب أحكــام قــرار اختــذه اجمللــس الدســتوري يف   

ويؤكـد هـذا القـرار املبـدأ     .  الدولية اليت تقبلها اجلزائر قّوة تفوق قّوة القانون الوطين         إللتزاماتل
املكــّرس يف الدســتور والقائــل بــأن املعاهــدات الدوليــة املــصّدق عليهــا هلــا تفــّوق علــى القــانون   

دمج، فــور نــشرها، يف كــل اتفافيــة تــصّدق عليهــا اجلزائــر تـُـ  ”الــداخلي الــذي يــنص علــى أن  
 من الدستور سلطة أعلى من سلطة القانون ختـّول          ١٣٢لقانون الوطين وتكتسب عمال باملادة      ا

  .“كل مواطن جزائري أن حيتج هبا لدى احملاكم
  

  التعاون مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان  -زاي   
انضمت اجلزائر إىل مجيع االتفاقيات الدولية تقريبـا يف جمـال اإلنـسان وصـّدقت عليهـا                   
فــي بــصورة منتظمــة بااللتزامــات الــيت تنجــر عــن ذلــك، إذ تقــدم تقاريرهــا الدوريــة إىل وهــي ت

  . اللجان املنشأة مبوجب بتلك االتفاقيات
وبالتوازي مع ذلك، تتعاون اجلزائر على حنو وثيق ودائم مع املقّررين اخلاّصني وسـائر                

أجهــزة منظومــة األمــم وللجزائــر عالقــات تعــاون مــع . األفرقــة العاملــة جمللــس حقــوق اإلنــسان
  . املتحدة واحلركة اإلنسانية الدولية ومجاعة املنظمات غرياحلكومية

  
  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -حاء   

فيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، توفّر مؤسسات التعليم اإلبتدائي تعليمـا               
 تعّمــق، تتــضمن بــرامج وعلــى نطــاق أوســع وبــأكثر . يكفــل التعريــف باتفاقيــة حقــوق الطفــل 

التعليم باجلامعة وحدات خاصة حبقوق اإلنسان جيرى حتديث حمتواها باستمرار وتشكل جـزءا             
اليتجــزء مــن املقــّررات الدراســية باملعهــد األعلــى للقــضاء، واملعهــد األعلــى للــشرطة واملدرســة 

  . العليا إلدارة السجون، ومدارس الدرك الوطين
  

  اإلعالم والدعاية  - ثالثا  
حيظى تصديق اجلزائر علـى الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان بدعايـة واسـعة النطـاق                     

نـشر كـل    وُت. من خـالل وسـائط اإلعـالم الوطنيـة يف وقـت عـرض تلـك الـصكوك للنظـر فيهـا                     
  . الصكوك املصّدق عليها يف الرائد الرمسي للجمهورية اجلزائرية
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 اإلنـسان واأليـام العامليـة للمـرأة،         حتفال السنوي بيوم اإلعالن العاملي حبقـوق      ويتيح اال   
والطفـل، واألسـرة، واملــسنني، واملعـاقني، فرصــة متجـددة لتعريــف اجلمهـور العــام، عـن طريــق       
التظاهرات اليت جيرى تنظيمها، مبختلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والـيت تكـون              

  . اجلزائر طرفا فيها
 اإلجراءات الـيت اضـطلعت هبـا الـسلطات          وهو كذلك فرصة لقياس األثر الذي حققته        

  . العمومية والستخالص العرب بشأن حتسني فّعالية تنفيذها
  

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  - رابعا  
وقـد اقتـضت مكافحـة      . ، تعّين على اجلزائر مواجهة ظاهرة اإلرهـاب       ١٩٩١منذ عام     

  . قوق اإلنسانهذه اآلفة اختاذ تدابري خاصة تندرج يف إطار قانوين حيترم ح
إن مواجهة هذه احلالة اإلستثنائية هي الـيت قـّررت الـسلطات العموميـة يف اجلزائـر مـن                     

وبـالرغم مـن فـرض بعـض القيـود علـى          . ١٩٩٢فربايـر   /أجلها فرض حالـة الطـوارئ يف شـباط        
ممارسة حقوق معّينة، مل تعلّـق حالـة الطـوارئ التزامـات الدولـة فيمـا يتعلـق مبمارسـة احلّريـات                      

  . ساسية املنصوص عليها يف الدستور واليت تؤكد االتفاقيات الدولية عليهااأل
ــدابري اال     ــة الطــوارئ    وبالفعــل، فقــد أحيطــت الت ســتثنائية املتخــذة يف إطــار فــرض حال

خـــضع احلقـــوق واحلريـــات غـــري القابلـــة للمـــساس بـــضمانات حلمايـــة حقـــوق اإلنـــسان ومل ُت
جـراء انتخابــات  ت العمليـة االنتخابيـة بفـضل إ   لواملنـصوص عليهـا يف امليثـاق ألي قيـد، وتواصـ     

  . منتظمة حضرها يف معظم احلاالت فريق من املراقبني الدوليني
ولتيسري العودة إىل السلم املدنية، بادرت الدولـة باختـاذ تـدابري عفـو لفائـدة اإلرهـابيني                    

الوفـاق  ” ن بـشأن إن االعتماد، عن طريق االستفتاء، لقـانو . الراغبني يف العودة إىل درب التوبة   
، بغيـة وضـع حـد هنـائي         “امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية     ” و   ١٩٩٩ يف عام    “املدين

لنتائج األزمة اليت مّر البلد هبا يف خـالل عقـد التـسعينات، قـد مسـح بإقامـة نظـام وطـين لتثبيـت                         
  .هماالستقرار وإبداء تضامن وتعاطف األمة مع كافة ضحايا املأساة الوطنية وأخالف

ردود احلكومة اجلزائرية على التوصـيات الـيت تقـدمها هبـا جلنـة حقـوق املـرأة يف                     - باء  
   النظر يف التقرير الدوري الثاينأثناء

  
  مالحظات متهيدية    

إن اجلزائــر، بالتــصديق علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمميــز ضــد املــرأة،      
راج هـذه القاعـدة اإلضـافية يف التـشريع          اختذت هذا الصك كمـصدر للقـانون وقـد قـّررت بـإد            

  . حترام ملفهوم عدم التمييزالوطين أن تلتزم بفرض مزيد من اال
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  ٢٠ و ١٩الرد على التوصيتني     
ــق آراء وطــين ومتــت           ــشأنه تواف ــق ب ــذي حتق ــة، ال ــصاحلة الوطني ــسالم وامل ــاق ال إن ميث
ة واالجتماعيـة لـضحايا املأسـاة       عليـه بطريقـة دميقراطيـة، قـد وفّـر اإلسـتجابات القانونيـ              املوافقة
  . الوطنية

ومتثــل إعــادة ترســيخ األســاس الــذي تقــوم عليــه احلقــوق االجتماعيــة أحــد مكونــات      
سيما بالنسبة لألشخاص الذين أصبحوا يف حالـة عـسر وضـعف إثـر               نصوص تطبيق امليثاق وال   

  . ن العملفقدان أحد أقارهبم نتيجة لتوّرطه يف أنشطة ارهابية أو صدور قرار بطرده م
  : هذه الفئات من الضحايا عن طريققررت الدولة اجلزائرية تكفّل  

 املتعلــق باملــساعدة الــيت ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٢٨ املــؤرخ ٩٤-٠٦املرســوم الرئاســي   -  
  . تقدمها الدولة إىل األسر املعوزة املنكوبة بتورط أحد أقارهبم يف اإلرهاب

ــؤرخ ١٢٤-٠٦املرســوم الرئاســي    -   ــارس /ر آذا٢٧ امل ــق  ٢٠٠٦م ــذي حيــدد طرائ  وال
إلعادة األشـخاص الـذين اختـذت ضـدهم تـدابري إداريـة بـالطرد بـسبب أفعـال مرتبطـة                  

   .باملأساة الوطنية إىل وظائفهم، أو لتعويض هؤالء األشخاص
 بليـون دوالر  ٢١,٦وقد بلغ اإلعتماد الكلي املرصود لتعويض ضحايا املأساة الوطنيـة             
  .٢٠٠٨يف عام 

ت املكلفـة بتنفيـذ أحكـام امليثـاق مـن           ا تلقـت جلـان الواليـ      ٢٠٠٨يوليـة   /وز مت ١٥ويف    
  :ض، موزعة كما يلي ملفا تضمن مطالب تعوي٢٥ ١٢٤أجل السلم واملصاحلة الوطنية 

   ملفا ألسر معوزة منكوبة بتورط أحد أقارهبا يف اإلرهاب، ١٣ ٦٨٠  -  
 ضــدهم تــدابري  ملفــا تــضمنت طلبــات تعــويض أو إعــادة أشــخاص اختــذت ١١ ٤٤٤  -  

  . إدارية بالطرد بسبب أفعال مرتبطة باملأساة الوطنية إىل وظائفهم
 يف املائة من احلاالت كانت مستوفية لـشروط         ٥٥,١٣وبعد النظر يف امللفات تبني أن         

 يف املائـة مـن تلـك امللفـات، أي علـى        ٨٦,٢٩احلصول على معونة الدولة ومتت املوافقـة علـى          
  .  أعاله ملفا يف الفئتني١١ ٩٥٤

 بليـون   ٧,٢٣٦ بليـون دينـار جزائـري مقابـل          ٨,٧٩٦وبلغ جممـوع املبـالغ امللتـزم هبـا            
ــانون الثـــاين  ــاير /دينـــار جزائـــري يف كـ ــادة قـــدرها ٢٠٠٨ينـ ــار ١,٥٦١، أي بزيـ  بليـــون دينـ

  . جزائري
ــة  )أ(   ــة إىل الــضحايا حــسب  تقــدم مــساعدات اج: املــساعدات االجتماعي تماعي
  :احلاالت
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  . تضامن مدرسي  -  
  . عملية العطل املدرسية  -  
  . تضامن شهر رمضان  -  
  . عمليات العمرة واحلج  -  
  . ت املياه املعدنيةمعاجلة يف محاما  -  
  . معاجلة مبياه البحر  -  

جيـرى التعـويض وفقـا للنـصوص التنظيميـة، أي يف شـكل تعـويض                : التعويض  )ب(  
يقّيـد علـى حـساب صـندوق        و) وفـاة /إصابات جـسدية  ( الذي حلق بالشخص     مايل تبعا للضرر  

  . تعويض ضحايا اإلرهاب
هياكل اسـتقبال يف    ) ٤(توجد حاليا أربعة    : رعاية األطفال ضحايا اإلرهاب     )ج(  

. شكل مالجئ لألطفال ضحايا اإلرهاب يف عاصمة اجلزائـر، والبـويرة، وأم البـواقي، ورليـزان               
طفال يغادروهنـا فيمـا بعـد        طفل لفترات خيتلف طوهلا ألن األ      ٣٠٠وتتسع هذه املالجئ إليواء     

  . دماجهم يف أسرهمإويعاد 
  

  ٢٢ و ٢١الرد على التوصيتني     
ينبغــي مالحظــة أن صــياغة النــصوص ذات الــصلة ســواء يف الدســتور أو يف خمتلــف          

مل الرجـل واملـرأة بـدون    النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، حمايدة جنسانيا حبيث تش       
  .أي متييز
نونيـة الدوليـة الـيت صـّدقت اجلزائـر عليهـا، واألحكـام الدسـتورية          وتنص الـصكوك القا     

والتشريعية والتنظيمية املختلفة السارية، يف جمموعها على رفض كل شكل من أشـكال التمييـز               
  :ارسة احلقوق دون متييز فيما يليوبالفعل، يتبني اإلنضمام إىل مبدأ مم. أيا كان أساسه

  
  ٣١ و ٢٩ و ٢٧  سيما موادهيف الدستور، وال  -  ١  

ــادتني      ــام امل ــنص أحك ــام      ٣١ و٢٩ت ــع أم ــني اجلمي ــساواة ب ــادئ امل ــى مب ــل، عل ، بالفع
القــانون، واملــساواة بــني مجيــع املــواطنني واملواطنــات يف احلقــوق والواجبــات مــع القــضاء علــى  
العراقيـل الـيت تعـوق منـاء الشخـصية البــشرية وحتـول دون مـشاركة اجلميـع يف احليـاة الــسياسية          

  . تصادية واالجتماعية والثقافيةواالق
وينبغي ذكر أن كل نص تشريعي يتضمن حكما متييزيا يتعرض إىل خطـر الـنقض مـن                   

  . وهذا املبدأ راسخ غري قابل ألي استثناء منه. طرف اجمللس الدستوري



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 15 
 

 يف مجيــع يف التــشريع واللــوائح التنظيميــة الــيت تــشجع كلــها ممارســة احلقــوق املــذكورة     -  ٢  
  :ياة الوطنيةجماالت احل

كانــت  ، الخيــضع التعــيني يف املناصــب الــسياسية ألي قيــد أيــا  يف الــشؤون الــسياسية  -  
حيـــرم أي مـــواطن  وبالفعـــل، فـــإن القـــانون املتعلـــق بـــاألحزاب الـــسياسية ال . طبيعتـــه

مواطنــة مــن حقهمــا يف املــشاركة يف أنــشطة حــزب سياســي، ومــن شــغل مناصــب   أو
ــهوض بوال    ــن الن ــرارات وم ــاذ الق ــستويات     اخت ــع امل ــى مجي ــة عل ــات انتخابي ــات (ي اهليئ

لــى يف مجعيــة منتخبــة ع التفاوضــية والتنفيذيــة لألحــزاب الــسياسية، ويف احلكومــة، أو 
  ...).الصعيد احمللي أو الوطين

وإمكانية شغل الوظائف السياسية متاحـة طبعـا جلميـع املواطنـات واملـواطنني املتمـتعني                  
  . ةحبقوقهم الوطنية والسياسية الكامل

قبل وجود أي متييز سواء يف القطـاع العمـومي          يوجد أو يُ   ، ال يف الشؤون االقتصادية    -  
يوجد أي وجه من أوجه عدم املساواة بني املرشـحني لـشغل مناصـب               أو اخلاص؛ وال  

  . تنفيذية باستثناء املناصب املخصصة حبكم القانون للتعيني
. سـاس املـساواة لنظـام أساسـي عـام         وختضع إمكانية العمل يف الوظيفة العمومية علـى أ          

. وجيــرى اإلنتقــاء علــى أســاس مــؤهالت املرشــحني والكفــاءات املتطلبــة لكــل وظيفــة  
وخيــضع احلــصول علــى عمــل يف القطــاع . وجيــرى اإلنتقــاء يف كنــف الــشفافية املطلقــة

  .اخلاص لألحكام ذاهتا
جتمــاعي ، ختــضع عالقــات العمــل واســتحقاقات الــضمان االيف الــشؤون االجتماعيــة  -  

  . والتقاعد لنصوص تشريعية وتنظيمية تنطبق على جمموع العاملني دون أي متييز
  

  ٢٤ و ٢٣الرد على التوصيتني     
مييـز ضـد املـرأة      صّدقت اجلزائر علـى االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال الت                  

علــى بــداء حتفظــات  مــع إ١٩٩٦ينــاير / كــانون الثــاين٢٢  املــؤرخ٥٢-٩٦مبوجــب املرســوم 
  . ٢٩ ، و١٦ ، و٤ الفقرة ١٥ ، و٢ الفقرة ٩ ، و٢املواد 

تعلــن حكومــة ”: ، صــيغ حتفّــظ اجلزائــر كمــا يلــي   مــن االتفاقيــة٢خبــصوص املــادة   
اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة والــشعبية أهنــا مــستعدة إلعمــال أحكــام هــذه املــادة شــريطة     

  .“ أحكام جملة األسرة اجلزائريةتتعارض مع أالّ
جــراءات جيــب أن إ هــذه املــادة الــيت تعــّرف مفهــوم التمييــز ضــد املــرأة تــنص علــى   إن  

وتأسـيس محايـة    . سيما اعتماد تدابري تشريعية    تتخذها البلدان ملكافحة مجيع أنواع التمييز، وال      
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قانونية للمرأة، واختاذ تدابري مناسبة لتعـديل وإلغـاء كـل حكـم تنظيمـي وكـل عـادة أو ممارسـة              
  .  املرأةتشكل متييزا ضد

وقد ثبت بوضوح أن عدم التمييز يندرج ضمن املبادئ الرئيسية املكّرسـة يف الدسـتور                 
وتــشجع هــذه األخــرية ممارســة احلقــوق املدنيــة والــسياسية،       . والتــشريع واللــوائح التنظيميــة  

وختــضع . واحلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة يف مجيــع ميــادين احليــاة الوطنيــة  
. سيما اإلرث الذي حتكمه قواعـد رّبانيـة تنطبـق علـى املـسلمني            اة الشخصية للشريعة، وال   احلي

  . ميكن املساس هبا وهذه القواعد جربية ال
، صــيغ الــتحفظ الــذي أبــدي يف وقــت     ٩ مــن املــادة  ٢خبــصوص الفقــرة    )ب(  

ت علـى   تبدي حكومة اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة والـشعبية حتفظـا           ”: التصديق كما يلي  
زائريـة وجملـة األسـرة    تتوافـق مـع أحكـام قـانون اجلنـسية اجل       مـن املـادة الـيت ال   ٢أحكام الفقـرة    

  .“اجلزائرية
صـالح املعتمـد يف   جـب قـانون اجلنـسية القـدمي، قبـل اإل     إن هذا التحفظ الذي صيغ مبو       

ارس مـ / آذار ٨أعلن رئيس اجلمهورية مبناسـبة يـوم املـرأة يف           فقد  .  مل يعد قائما   ٢٠٠٥عام  
 كــانون ٢١مــن الرائــد الرمســي املــؤرخ   ٥وصــدر يف العــدد  . ســحب هــذا الــتحفظ ٢٠٠٨

  .  القاضي بسحب هذا التحفظ٤٢٦-٠٨ األمر الرئاسي ٢٠٠٩يناير /اينالث
صـيغ الـتحفظ كمـا يلـي         مـن االتفاقيـة،      ١٥ مـن املـادة      ٤خبصوص الفقـرة      )ج(  

، ١٥ مـن املـادة      ٤ أن أحكـام الفقـرة       تعلن حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية والـشعبية      ”
سيما تلك اليت تتعلق حبق املرأة يف اختيار مكان إقامتها الجيب أن تفـّسر علـى حنـو جيعلـها                     وال

  .“من جملة األسرة اجلزائرية) ٣٧املادة  (٤تتعارض مع أحكام الفصل 
 بـصورة   رك تقريرهـا،  قامة يتعلق جبوانب الـزواج الـيت تُـ        إن اختيار مكان السكىن أو اإل       

كاملــة لتقــدير الــزوجني، إمــا يف وقــت ابــرام عقــد الــزواج أو يف وقــت الحــق بواســطة وثيقــة    
ميكـن للـزوجني أن     ”:  مـن جملـة األسـرة الـيت تـنص علـى أنـه              ١٩مصّدق عليها، مبوجب املـادة      

ينصا يف عقد الزواج أو يف عقد مـصّدق عليـه يف وقـت الحـق، علـى أي حكـم يريانـه مفيـدا،               
  .“...علق بتعدد الزوجات وبعمل املرأة وخباصة فيما يت

ــول         ــتحفظ بــدون مفع ــة أصــبح هــذا ال ــع احليــاة اليومي وبــسبب التحــوالت  . ويف واق
ضطر ماّديـا العديـد مـن األقـران املتـزوجني، علـى عـدم التعـايش يف                   االقتصادية يُـ   -االجتماعية  
  .ن نتيجة لبعد مقّر عمل القريننفس املسك

نة أخـرى، مثـل القـانون األساسـي جلهـاز القـضاء       ومن جهة أخرى، تضع نصوص معيّ       
قواعـد أمرّيـة للقاضـي، الـذي        ) ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٦ املـؤرخ    ١١-٠٤ون األساسـي    القان(
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ــة احملامــاة       ال...” ــه إن كــان هــذا األخــري ميــارس مهن ــه أن ميــارس القــضاء يف منطقــة قرين ميكن
  .يشوتنطوي هذه احلالة على االستحالة القانونية للتعا. “فيها

يوجــد أي حكــم قــانوين أو تنظيمــي مينعهــا مــن   وخبــصوص العازبــة الراشــدة، فإنــه ال   
مبـدأ حريـة التنقـل داخـل        (وهذا قانون دستوري راسخ     . حّرية اختيار مكان سكنها أو إقامتها     

  ). حدود اإلقليم الوطين
  

  ٢٦ و ٢٥الرد على التوصيتني     
  جملة األسرة  -  ١  

ــا  صــد   ــة األســرة مبوجــب الق ــؤرخ ١١-٤٨نون رت جمل ــران٩ امل ــة / حزي  ١٩٨٤يوني
  .دخل عليها أي تعديل منذ صدورهاُي ومل

وقد وجب تعديلها وفقا للتحّوالت اليت شـهدها اجملتمـع اجلزائـري ومطالبـات العديـد                   
سـيما اتفاقيـة القـضاء       من شرائح اجملتمع من جهة، وبغية مواءمتها مع االتفاقيـات الدوليـة، وال            

  . ييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل من جهة أخرىعلى مجيع أشكال التم
ذلك هـو املنظـور الـذي تقـرر وفقـا لـه وضـع مـشروع قـانون يـستجيب لالنـشغاالت                         

  . املرتبطة مبجلة األسرة ووضع املرأة يف اجملتمع
وقد الحظت اللجنة الوطنية املنـشأة لـذلك الغـرض أن األسـرة اجلزائريـة تطـّورت مـن                    

إىل وحدة عائلية تقوم على أساس تقاسم املهام والتعاون فيمـا بـني الرجـل               أسرة يرأسها الزوج    
  . واملرأة

 املـــؤرخ ٢-٠٥دخلـــت مبوجـــب املرســـوم ۥوهكـــذا فـــإن التغـــيريات الرئيـــسية الـــيت أ   
 واملتـضّمن   ١٩٨٤يونيـة   / حزيـران  ٩ املـؤرخ    ١١-٨٤ علـى القـانون      ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٢٧

  : جمللة األسرة تتناول ما يلي
  

  لزواجا  )أ(  
.  يتطلـب موافقـة زوجـي املـستقبل        عقـدا توافقيـا   عترب يف قانون األسـرة      أصبح الزواج يُ    

 تـنص علـى   ٩وبالفعل، فـإن املـادة     . الزواج باإلنابة وقد ترّتب على ذلك اإللغاء التام ملمارسة        
  . “ربم مبوافقة الزوجني معاعقد الزواج ُي”أن 

ويف صـورة عـدم احلـصول    .  للـزواج  اعنـصرا مؤسـس   ” حبكـم القـانون      املوافقـة عترب  وُت  
على موافقة أحد الطرفني أو الطرفني معا يكـون الـزواج عرضـة لإللغـاء وبإمكـان أي شـخص                    

  . معين، مبن يف ذلك الطرفني، أن يطلب إبطاله عن طريق العدالة
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وخبصوص هذه النقطة، جيب إبراز الدور الذي يؤديـه املـدعي العـام يف جمـال األحـوال                    
وهبـذه الـصورة، جيـوز      . يعتربها القانون اجلزائري مشمولة بأحكـام النظـام العـام         الشخصية اليت   

لوكيل اجلمهورية أن يستعمل مجيع الـسبل القانونيـة املتاحـة لتـصحيح األوضـاع وفقـا للقـانون           
  . يف احلاالت املعروضة عليه

 ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ٢٧ املـؤرخ  ٠٦-٠٥ مكـررا مـن املرسـوم       ٣إن املـادة    وهكذا ف   
تـضّمن جمللـة األسـرة     امل١٩٨٤يونيـة  / حزيـران  ٩ املـؤرخ    ١١-٨٤ عّدل وأكمل القـانون      الذي

هـذا   العـام طـرف رئيـسي يف مجيـع القـضايا الراميـة إىل إعمـال أحكـام                  املـدعي ”ينص على أن    
  .“القانون

ممنــوع علــى الــويل، ســواء كــان األب ” مــن املرســوم ذاتــه علــى أنــه ١٣وتــنص املــادة   
 ميكنـه  م على الزواج الشخص القاصر املوجود يف كفالته، كما أنـه ال           رغشخصا آخر، أن يُ    أو

وفــضال عــن املوافقــة، جيــب أن تتــوفّر يف الطــرفني يف الــزواج القــدرة    . “تزوجيــه بــدون رضــاه 
  . الكاملة على عقد القران

سـنة  ) ١٩(بتـسع عـشرة     ّددت السن القانونية لتوفّر القدرة على عقد الزواج         وقد حُ   
سـيما املـرأة،     شكل من أشكال الـضمان لـصون حقـوق الـشخص املعـين، وال     ، ويف هذا  كاملة

  . الذي ميكنه هكذا أن يبدي موافقته عن دراية
، احلقـوق والواجبـات الـيت جيـب أن يلتـزم         ٣٦وتعّرف جملة األسرة اجلديدة، يف مادهتا         

 ومل حيـلّ    ذفتوهكـذا فـإن مفـاهيم طاعـة الـزوج واحتـرام والديـه وأقاربـه قـد حُـ                   . هبا القرينان 
احلفـاظ علـى العالقـات      ” سـيما    مكاهنا سوى حقوق وواجبات متبادلة فيما بني الزوجني، وال        

  .“...الزوجية والتعايش يف وئام واحترام متبادل
  

  :٣٦ وفيما يلي نص املادة  
  :فيما يلي التزامات الزوجني”  

  احلفاظ على عالقات الزوجية وواجبات احلياة املشتركة،   -  
  يف وئام واحترام متبادل وحسن املعاملة، التعايش   -  
  املسامهة معا يف احلفاظ على مصاحل األسرة، ومحاية األطفال وتربيتهم تربية سليمة،   -  
ــرات الفاصــلة بــني        -   ــهما بــشأن إدارة شــؤون األســرة وخبــصوص الفت التــشاور فيمــا بين

  الوالدات،
  احترام والدي كل من الزوجني وأقارهبما وزيارهتم،   -  
  احلفاظ على صالت القرابة والعالقات الطيبة مع الوالدين واألقارب،   -  
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حــسن لكــل واحــد مــن الــزوجني احلــق يف أن يــزور والديــه وأقاربــه وأن يــستقبلهم ويُ   -  
  .“معاملتهم

  
  تعدد الزوجات  )ب(  

  . يشكل تعدد الزوجات حالة استثنائية يف اجملتمع اجلزائري  
وبالفعــل، فــإن . دة زادت مــن صــعوبة ممارســتهوقــد أضــاف املــشّرع اشــتراطات مــشّد  

  .  فرض قواعد جديدة يتحّتم على الزوج احترامها٢٠٠٥فرباير / شباط٢٧املرسوم املؤرخ 
يتحــّتم علــى الــزوج أن حيــصل علــى موافقــة صــرحية مــن زوجتــه األوىل وكــذلك مــن     

. كمــةزوجتــه املقبلــة لكــي يــتمكن مــن عقــد زواج جديــد واحلــصول علــى إذن مــن رئــيس احمل 
والقاضي مطالب بالتحقق من أن الطلب املقّدم له ما يّربره وأن الـزوج لـه القـدرة علـى حتقيـق              

  . املساواة والظروف الالزمة للحياة الزوجية بالنسبة للزوجتني
ويف حالة ارتكاب غش أو تدليس، ميكن ألي زوجة أن ترفع دعوى يف الطـالق ضـد                   
 الزواج اجلديد، قبـل الـدخول، يف حالـة عـدم حـصول              ويتقّرر إبطال ).  مكررا ٨املادة  (الزوج  

  ). ١- مكررا٨املادة (اإلذن من القاضي الزوج على 
  

  الطــالق  )ج(  
مبوجب أحكام القانون اجلديد، مت توسيع نطاق األسباب اليت ميكن أن تستند الزوجـة                

م التوافـق   سيما بسبب عـد    إليها حبيث أصبح بإمكان هذه األخرية أن ترفع دعوى قضائية، وال          
املستمّر مع زوجها أو بسبب انتهاك أحكام منصوص عليهـا يف عقـد الـزواج أو يف عقـد مـربم                     

  . الحقا
وتترّتــب علــى عــدم تنفيــذ  . وكــل دعــوى يف الطــالق تــستتبع بالــضرورة جــرب الــضرر   

والـسوابق  . سـيما ضـد الـزوج املتعّنـت        منـاص منـها، وال     حكم بالتعويض مالحقات جنائية ال    
  . لمحاكم اجلنائية اجلزائرية صارمة جدا يف هذا الشأنالقضائية ل
ولتجّنب ممارسـات املاضـي املتمثلـة يف منـاورات املماطلـة الـيت يقـوم هبـا الـزوج األول                       

تقبـل   ملنع الزوجة املطلّقة من التـزّوج ثانيـة، فـإن قـرارات احملـاكم االبتدائيـة بإيقـاع الطـالق ال                    
 أمـام حمـاكم الدرجـة الثانيـة إال فيمـا يتعلـق باجلوانـب                قبل استئناف تلك األحكـام    والُي. الطعن
ومبجّرد أن تصدر إحدى احملاكم قرار الطالق، يتوىل كاتبها تدوينـه يف سـجالّت احلالـة         . املالية
  . املدنية
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  :حق احلضانة  )د(  
. يستجيب التعـديل املـدخل علـى جملـة األسـرة إىل مبـدأ احلـرص علـى مـصلحة الطفـل               

  .  يف املرتبة الثانية بعد األموهكذا فإن األب يأيت
ومتـــنح احملـــاكم املدنيـــة اجلزائريـــة يف الغالبيـــة الكـــربى مـــن احلـــاالت حـــضانة الطفـــل    

وتبعا لذلك، فإن األب مطالب، وفقا لألحكام اجلديدة، بتوفري مسكن الئـق            . األطفال لألم  أو
تمكن األم أو، عوضا عن ذلك، بدفع منحة سكن تسمح بتغطية تكاليف إجيار مسكن لكـي تـ               

وأخــريا، فـإن ممارســة األم لعمــل  . مـن ممارســة حـق احلــضانة املـسندة إليهــا، يف ظــروف مقبولـة    
  ).٦٧ من املادة ٢الفقرة الفرعية (يعد يسمح بإسقاط حقها يف احلضانة  مل
  

  الوصــاية  )ـه(  
  :جل تقّدم ملحوظ يف جمال الوصاية، إذ أصبح لألم اآلنُس  

 احلاالت الطارئة، يف القيام بأعمال معّينة يف احليـاة املدنيـة            احلق يف أن تنوب األب، يف       -  
إذا كان األب غائبا أو عـاجزا عـن القيـام بتلـك             ) اإلجراءات اإلدارية، تعليم األطفال   (

  األعمال؛
  .هلا طفاهلا الذين أسندت حضانتهماحلق، يف حالة الطالق، يف الوصاية على أ  -  

  القواعد اإلجرائية اجلديدة  )و(  
اإلدعاء العام طرف يف الدعاوي الراميـة إىل تنفيـذ أحكـام جملـة األسـرة إذ أن القـضايا                      -  

  اليت متس األسرة تتعلق بالنظام العام، وأنه جيب ضمان محاية األسرة؛ 
لزامي ألحكـام إثبـات عقـود الـزواج والطـالق يف سـجالت احلالـة املدنيـة                  التسجيل اإل   -  

  حتت عناية النيابة العامة؛
 القاضي بإجراء حمـاوالت جـادة عديـدة للتوفيـق بـني القـرينني قبـل إصـدار حكـم             إلزام  -  

  الطالق بغية متكني الطرفني من تسوية خالفاهتما؛
إعطاء رئيس احملكمة صـالحية إصـدار قـرار بنـاء علـى الطلـب بـشأن اجـراءات مؤقتـة                       -  

  . متعلقة بالنفقة وحضانة األطفال وحق الزيارة والسكن
  

  اجلوهرية لقانون اجلنسيةالتعديالت   -  ٢  
ــانون اجلنــسية اجلديــد تطــّورا ملحوظــا يف هــذا اجملــال، وال      ســيما خبــصوص  يــشكل ق

  :وهكذا فإنه.  والفقدان واالسقاططرائق االكتساب،
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ميكن اآلن اكتساب اجلنسية اجلزائرية من خالل التزوج جبزائري أو جزائريـة إذا كـان                 - ١
 مكـررا مـن املرسـوم       ٩ة أدناه املنـصوص عليهـا يف املـادة          مقّدم الطلب مستوفيا للشروط الوارد    

  :٢٠٠٥فرباير / شباط٢٧ املؤرخ ١-٠٥
ســنوات علــى األقــل قبــل ) ٣(إثبــات أن الــزواج شــرعي ومعقــود بالفعــل منــذ ثــالث    -  

  تاريخ طلب احلصول على اجلنسية، 
   أن يكون مقيما بصورة عادية ومنتظمة يف اجلزائر منذ ما اليقل عن سنتني،  -  
  أن يكون حسن السرية واألخالق،   -  
  . أن يثبت أن لديه وسائل مادية كافية  -  

  . توضع يف االعتبار إدانة صادرة يف اخلارج ميكن أن ال  
  . يعترب جزائريا الطفل املولود ألب جزائري أو ألم جزائرية  - ٢
بيـد  . ينسقاط اجلنـسية القـرين واألطفـال القاصـرين للـشخص املعـ             ميكن أن يشمل إ    ال  - ٣

  . أنه ميكن أن يشمل األطفال إذا مشل الوالدين معا
ــادة     ــنص امل ــن       ٣-١٨وت ــا م ــة زواجه ــسيتها يف حال ــة جن ــرأة اجلزائري ــدان امل ــى فق  عل

كـسبها بالفعـل جنـسية زوجهـا، شـريطة أن تكـون قـد        شخص أجـنيب إذا كـان ذلـك الـزواج يُ         
 فـإن التخلـي عـن اجلنـسية         وهكذا. إذن مبرسوم بالتخلي عن اجلنسية اجلزائرية     حصلت على   

ــرض،  ــة يفت ــلاجلزائري ــذلك،      باملقاب ــا ب ــة أن تقــدم طلب ــة جيــب يف هــذه احلال ــرأة اجلزائري ، أن امل
  . فإهنا حتتفظ جبنسيتها األصلية وإال

وينبغي ذكر أنه جيرى بانتظام يف إطار اإلرشـاد بـشأن األحكـام اجلديـدة جمللـة األسـرة                     
نظيم أيام دراسية للقضاة وألعـضاء اجملتمـع املـدين بغيـة           وقانون اجلنسية عقد حلقات دراسية وت     

  . توعيتهم بالتعديالت املذكورة
  

  ٢٨ و ٢٧الرد على التوصيتني     
وتـنص  . وفقا للقانون األساسي، تقوم العدالـة علـى أسـاس مبـدأي القانونيـة واملـساواة           

 مـن خـالل احتـرام    تعامل اجلميع باملساواة وهي متاحة للجميع ومتـارس       ” على أهنا    ١٤٠املادة  
وجيــرى إعمــال هــذه املبــادئ بواســطة جملــة االجــراءات اجلنائيــة وجملــة االجــراءات   . “القــانون

  . املدنية واإلدارية
يعوق أي نص قانوين ممارسة املرأة حلقهـا يف اللجـوء إىل احملـاكم حـني                 ويف اجلزائر، ال    

  . تكون ضحية النتهاك حقوقها مبا يف ذلك تعّرضها للتمييز
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مكان املتقاضني أن حيتجـوا أمـام احملـاكم بأحكـام االتفاقيـة، حـىت لـو مل يـتم ادراج                     وبإ  
  . تلك األحكام يف نص تشريعي

ــإن ا    ــة بنظــام لإل  وأخــريا ف ــصاف مكفول ــة االنت ــع   مكاني ــسمح جلمي ســعاف القــضائي ي
  .املواطنني بالوصول إليه أيا كان مستواهم االقتصادي

  
  ائي املمكنة يف حالة حدوث متييزتوعية النساء بسبل االنتصاف القض    

بغية وضع حد لكل شكل من أشكال التمييز ضد املرأة، ينص القانون اجلزائري علـى                 
ــة          ــة واالجتماعي ــة والتجاري ــشؤون املدني ــة ال ــصورة عام ــة تغطــي ب ــادي للعدال ــسري الع خطــة لل

  . واجلنائية
مــام احملكمــة إمــا عــن طريــق األمــر بــاملثول أ : جــراءات قــضائيةويــنص القــانون علــى إ   

يكــون حــضوره  الــذي ال -املختــصة، والــيت ميثــل أمامهــا بــصفة شخــصية أو عــن طريــق حمــام  
) ضحية التمييـز (املّدعي ) احملكمة العليا وجملس الدولة    (-الزاميا إال أمام حماكم الدرجات العليا     

واملتهم كشخصية طبيعية أو كممثل قانوين لشركة أو مؤسـسة، أو عـن طريـق تقـدمي شـكوى                   
ق أو تقـــدمي شـــكوى مـــع االحتفـــاظ بـــاحل) إىل النيابـــة العامـــة أو إىل دوائـــر الـــشرطة العدليـــة(

جـراءات النيابـة     يسمح بتجنب البطء الذي تتسم به إ       جراءوهو إ (الشخصي أمام قاضي حتقيق     
  . أو، أخريا، باملالحقة املباشرة أمام احملكمة يف حاالت معّينة) العامة يف رفع القضايا العمومية

كذا فإن املرأة اليت ترى أهنا متضررة من جّراء سلوك متييـزي ميكنـها أن تـضع حـدا                وه  
  :إىل احملكمة اليت تنظر يف قضاياله باللجوء 

األحوال الشخصية حني يكون السلوك التمييزي متعارضا مع حكـم مـن أحكـام جملـة            -  
حـق الـويل،    الزواج والطالق وحـضانة األطفـال و      (األسرة وميس حقوق املرأة املتظلمة      

  ؛...)قضايا اإلرث، وغري ذلك
ــذي حيكــم          -   ــشريع ال ــهاكا للت ــزي انت ــسلوك التميي ــة حــني يكــون ال ــضايا االجتماعي الق

  عالقات العمل؛
خـالل بتـوازن العالقـة التعاقديـة         حني يترتب على السلوك التمييـزي إ       القضايا التجارية   -  

  يف جمال العمل أو التجارة حبد ذاته؛
حني يشكل السلوك التمييزي خمالفـة للقـانون       ) صالحيةاجلزائية أو اإل  (ئية  لقضايا اجلنا ا  -  

  ). مثل التحرش اجلنسي يف مكان العمل(اجلنائي 
وجيب توضيح أنه مثة سبل انتصاف خمتلفـة متاحـة كـذلك السـتئناف قـرارات احملـاكم                    

  ...). االستئناف، االستئناف العرضي، التعقيب(



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 23 
 

 يتمثل سبيل االنتصاف املناسب الذي ينص عليـه القـانون      وعلى صعيد العدالة اإلدارية     
والذي ميكن اللجوء إليه إلهناء سلوك متييـزي مـن جانـب اإلدارة ضـد النـساء، يف الطعـن علـى               

جراء ميكن توخيه أمـام الـسلطة        السلطة أو طلب الغاء قرار، وهو إ       أساس التعسف يف استعمال   
  ). لس الدولة تبعا هلوية املتهماحملكمة اإلدارية أو جم(القضائية اإلدارية 

ــرأة            ــصاف امل ــؤّدي إىل ان ــّربره، ي ــا ي ــه م ــّين أن ل ــتظلم، حــني يتب ــإن ال ــة ف ــصفة عام وب
  . التمييز ضحية

وجيب مالحظة أنـه ميكـن أيـضا يف حـاالت معّينـة رفـع دعـوى لـدى احملكمـة اإلداريـة                     
ــدوائر الــسياسية وال    ــة ضــد املــرأة حتــدث يف ال يما علــى مــستوى ســ خبــصوص تــصّرفات متييزي

  . اهليئات املديرة لألحزاب السياسية
ــذه النقطــة، عـُـ     ــّصها     وخبــصوص ه ــدة كــان ن ــادة جدي ّدل الدســتور حــديثا بإضــافة م

  :يلي كما
تعمل الدولة علـى تعزيـز احلقـوق الـسياسية للمـرأة عـن طريـق زيـادة فـرص                    ”    

ون أساسـي   ويتواصل حاليا إعداد نص قـان     . “مشاركتها يف عضوية اجلمعيات املنتخبة    
ــان        ــا علــى الربمل ــة عرضــه قريب ــق إعمــال هــذا احلكــم الدســتوري بغي يــنص علــى طرائ

  . “العتماده
ويف اخلتام، فإن القانون اجلزائري ينص علـى مجيـع سـبل االنتـصاف الالزمـة ملنـع كـل                      

  . شكل من أشكال التمييز ضد املرأة
  

  طرائق التوعية بشأن سبل االنتصاف القضائية املتاحة    
يا التمييـز   التوعية بشأن استعمال سبل االنتصاف القـضائية املتاحـة للنـساء ضـحا            جترى    
  :عن طريق

اجملتمع املدين من خالل تنظـيم مقـابالت تـستهدف مواضـيع ذات عالقـة هبـذه املـسألة                    •  
  ؛...)اجلمعيات، واملنظمات املهنية، واللجنة واجمللس القطاعيني حلقوق اإلنسان(

الــيت ) ســيما الــوزارات واملؤســسات العموميــة األخــرى  وال(لــة القنــوات الرمسيــة للدو  •  
وميكـن أن تتـدخل هـذه القنـوات ذاهتـا           . ختصص كلها أياما لتقدمي املشاورة وللتـشاور      

  عن طريق الوساطة بغية إهناء حاالت التمييز املثبتة؛
جملـال  اإلرشاد بشأن التشريع املنطبق عن طريق اإلستعانة باإلمكانـات املتاحـة يف هـذا ا                •  

  ؛)دليل املتقاضي متاح على موقع وزارة العدل(
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االستـشارة، أو حـىت      إنشاء وسائل لالتصال عن طريق االنترنت ألغـراض التبليـغ ، أو            •  
  . رفع شكوى

  
  ٣٠ و ٢٩الرد على التوصيتني     

ــسانيا يف إعــداد         ــة جن ــات املبّوب ــة البيان ــات منهجي ــا عــدة مؤســسات وهيئ تعتمــد حالي
ن ز طريقة العمل هذه بالشروع يف تنفيذ برنامج احلكومـة الـذي اعتمـده الربملـا      تقاريرها، وتتعز 

  .  يف جمموع الربامج الوطنية“اجلنساين”دماج النهج وهي تربز مواصلة إ. ٢٠٠٧يف عام 
وتــشكل هــذه التحقيقــات، فــضال عــن التحقيقــات األخــرى مثــل الدراســة الثالثـــة            

ــات مل    ذات ــصادر معلوم ــددة، م ــارير    املؤشــرات املتع ــداد اخلطــط والتق ــة يف إع ؤســسات خمتلف
  . القطاعية والوطنية

  
  املؤشرات املفيدة املتاحة    

  
  السنة /املصدر  القيمة   املؤشرات 

     ٢ ٣٨١ ٧٤١  ) بالكيلومترات(املساحة الكلية 
     مليون٣٤، ٨   العدد الكلي للسكان•
  )نسبة مئوية(الرجال   
  

٥٠,٥٧   
  

 - ملـساكن التعداد العـام للـسكان وا     
٢٠٠٨   

     ٤٩,٤٣  )نسبة مئوية(النساء   
  )نسبة مئوية( السكانية التجمعاتالسكان يف 

  
٨٦  
  

 - التعداد العـام للـسكان واملـساكن      
٢٠٠٨   

  متوسط عمر السكان  
  

   سنة٢٨,٣
  

 - التعداد العـام للـسكان واملـساكن      
٢٠٠٨   

   ٢٠٠٨  ١٤,٦  )٢كلم /ساكن(  الكثافة السكانية•

    ٧٨٣ ٢٣٦  )باآلالف( تعدد الوالدا •
    ٤٨,٧  )نسبة مئوية(اإلناث  

    ٥١٠,٣  )نسبة مئوية(الذكور  

    ١٤٩ ٠٠٠  )باآلالف( عدد الوفيات  
عـــن كــل ألـــف  ( للــوالدات   املعــدل االمجـــايل •

  ٢٢,٩٨  ) مولود حي

  

نـسبة  ( معدل الزيادة الطبيعية يف عدد الـسكان       •
  ١,٨٦  )مئوية

  

   ٢٠٠٧ -احلالة املدنية   ٢٦,٢  ) عن كل ألف( معدل وفيات الرضع •
    ٢٤,٤  البنات  
    ٢٧,٩  األوالد  

 احتمال الوفاة قبل سـن اخلامـسة عنـد الـوالدة            •
  ٣٠,٩  عن كل ألف مولود حي(

  
  

    ٢٨,٨  البنات  
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  السنة /املصدر  القيمة   املؤشرات 
    ٣٢,٧  األوالد   
    ٧٥,٧  )سنوات(مر املتوقع عند الوالدة  طول الع•
    ٦٨,٨  النساء  
    ٧٤,٧  الرجال   
    ٣٢٥ ٠٠٠   عدد الزجيات •

     ٩,٥٥   معدل الزجيات •
 ١٠٠ ٠٠٠عن كـل    ( معدل وفيات األمهات     •

  )مولود حي
٨٨,٩  

  
   ٢٠٠٧-تقديرات إدارة السكان 

  
    ٢,٢٧   املؤشر التركييب للخصوبة•

    ٦١,٤  )نسبة مئوية( معدل استعمال موانع احلمل •
     ٥٢  )نسبة مئوية( الطرق العصرية  

      )سنوات( متوسط العمر عند الزواج •
  حتقيق الدراسة الثالثة ذات   ٢٩,٩  النساء  

  ٢٠٠٦ - املؤشرات املتعددة    ٣٣,٥  الرجال  
 معدل االلتحاق باملدارس بالنـسبة لألطفـال يف         •

  )نسبة مئوية( عاما ١٤-٦ سن
٩٤,٣   

  
  
  

    ٩٣,٤  البنات   

     ٩٥  األوالد  

 معدل انتشار األميـة بالنـسبة للـسكان يف سـن            •
  عدها العاشرة وب

٢٢,١   
  

 - التعداد العـام للـسكان واملـساكن      
٢٠٠٨  

    ١٥,٥  الرجال  
    ٢٨,٩  النساء  
نـــسبة الـــسكان العـــاملني إىل ( معـــدل العمالـــة •

  )سن العمل جمموع السكان يف
حتقيــق مــع أفــراد األســر املعيــشية،        ٣٧

املكتــب . النــشاط، العمالــة، البطالــة
  ٢٠٠٨ - االحصائي الوطين

ــ( معــدل النــشاط • سبة الــسكان الناشــطني إىل ن
  ٤١,٧  )عدد السكان الكلي

  
  

    ١٦  )نسبة مئوية ( معدل النشاط النسائي •

     ١١,٧  )نسبة مئوية( معدل البطالة •
  )نسبة مئوية( معدل انتشار الفقر املدقع •
  

٠,٦  
  

 -حتقيـــق وزارة التـــضامن الـــوطين   
٢٠٠٥  

    ٣٫٦  )نسبة مئوية( مدى انتشار الفقر •

         بليون٤ ٢٤٩  مجايل لألسر املعيشيةدخل اال ال•
  ٣٢ و ٣١الرد على التوصيتني     

وهــو منتــشر يف مجيــع أحنــاء العــامل،  . لــيس العنــف ضــد املــرأة ظــاهرة خاصــة بــاجلزائر   
  . ولذلك فإن اهتمام بلدان عديدة موّجه حنو العمل على استئصاله
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 يف أثنائهـا التـصّرفات بطـابع        وتعترب هذه الظاهرة، يف مجيع أشكاهلا، مبثابة عملية تتسم          
  . ضد املرأة) من جانب الرجل يف معظم احلاالت(عدواين وعنيف، بل ومدّمر 

ــه ال     ــارة إىل أن ــن         وجتــدر اإلش ــوع م ــذا الن ــساء ضــحايا ه ــن الن ــة خاصــة م توجــد فئ
إن الضحايا ينتمني إىل مجيع شرائح اجملتمع، فمن بينـهن النـساء العـامالت والنـساء                . التصرفات

  . بيوت، سواء يف األوساط احلضرية أو الريفية، يف األماكن العمومية أو يف احلياة اخلاصةيف ال
، فهي أفعال ينص عليها القانون اجلزائري ويقمعهـا         بأعمال العنف املرتيل  وفيما يتعلق     

  . بدون أي شرط مسبق
 بـني  تعترب أعمال العنف مرتليـة حـني ترتكـب داخـل العائلـة بـاملعىن الواسـع الـيت تـربط            

ــة أو املــصاهرة   ــذاء    . أفرادهــا أواصــر القراب ــسالمة اجلــسدية أو إي وميكــن أن تكــون مــساسا بال
  . جنسيا أو نفسانيا

وحيمي القانون على الصعيد اجلنائي وصعيد جرب الضرر املدين، علـى الـسواء، ضـحايا                 
 القرابـة   أعمال العنـف املـرتيل املرتكبـة فيمـا بـني األزواج والزوجـات أو مـن تـربط بينـهم صـلة                      

أعمــال (أو صــلة النــسب ) أعمــال العنــف البنــوي بــصورة خاصــة(املباشــرة، أســالفا وأخالفــا، 
  . أو فيما بني األقارب باملصاهرة...) عنف اإلخوة أو األعمام أو األخوال

  
  التشريع الوطين    

جيــرى حاليــا حتــديث النظــام الــوطين التــشريعي والتنظيمــي وتوحيــده بواســطة أحكــام     
  .  أشكال العنف والتمييز اليت تعاين منها املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيلمتناسبة مع

  
  الدستور  )أ(  

يتـــضمن الدســـتور اجلزائـــري عـــددا مـــن األحكـــام املتـــصلة بـــصون ســـالمة وحقـــوق   
، األشخاص بصورة عامـة فـضال عـن رفـض كـل شـكل مـن أشـكال العنـف، أيـا كـان أساسـه                

  :وذلك من خالل األحكام التالية
ميكــن أن يتــذّرع بــأي متييــز  وال. كــل املــواطنني سواســية أمــام القــانون ”: ٢٩ادة املــ  -  

يعود سببه إىل املولد، أو العـرق، أو اجلـنس، أو الـرأي، أو أي شـرط أو ظـرف آخـر،               
  .“شخصي أو اجتماعي

ــادة   -   ــات يف      ”: ٣١امل ــواطنني واملواطن ــساواة كــل امل ــستهدف املؤســسات ضــمان م ت
لـة العقبـات الـيت تعـوق تفـّتح شخـصية االنـسان، وحتـول دون                 احلقوق والواجبات بإزا  

  .“مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
  .“احلريات األساسية وحقوق االنسان واملواطن مضمونة”: ٣٢املادة   -  
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حظـر  وُي. نسانة اإل تضمن الدولة عدم انتهاك حرم    ”: ٢ ، الفقرة الفرعية     ٣٤املادة    -  
  .“مساس بالكرامة أو معنوي أو أيأي عنف بدين 

يعاقب القانون على املخالفـات املرتكبـة ضـد احلقـوق واحلريـات وعلـى               ”: ٣٥املادة    ‐  
  .“مة االنسان البدنية واملعنويةكل ما ميّس سال

ا ميارس كـل واحـد مجيـع حّرياتـه، يف إطـار احتـرام احلقـوق املعتـرف هبـ                   ”: ٦٣املادة    -  
ســيما احتــرام احلــق يف الــشرف وســتر احليــاة اخلاصــة، ومحايــة    للغــري يف الدســتور، ال

  .“األسرة والشبيبة والطفولة
  

  اجمللة اجلنائية  )ب(  
متيز أيـة أحكـام بـني الرجـل          تتضمن اجمللة اجلنائية أحكاما تتناول موضوع العنف، وال         

البنـات بـصورة   (اية النساء واألطفـال     واملرأة كضحية للعنف، خالفا لألحكام اليت ترمي إىل مح        
  ). خاصة

اجلـرائم واجلـنح    ”ومن املالحظ أن هذه اجمللة ذاهتا تكّرس الباب الثـاين منـها ملوضـوع                 
ص فيه على املخالفات املتصلة باإلجهـاض، والتخلـي عـن     وتن“ضد األسرة واألخالق احلميدة   

الراميـة إىل منـع حتديـد هويـة الطفـل،           مهال األطفال أو العـاجزين، واجلـرائم واجلـنح          املواليد، وإ 
مهـال العيـال، وقتـل الوالـدين، والعنـف ضـد            ، وإ وقتل املواليد، واختطاف األحداث وإخفـائهم     

  . األسالف أواألخالف، وغري ذلك
  : ويف هذا السياق ميكن ذكر األحكام املتصلة مبا يلي  

علـى العقوبـات     ٢٧٦ إىل   ٢٦٤ يف هذا اجملال، تنص املواد من        :أعمال العنف العمد    •  
 علـى  ٢٦٥ و ٢٦٤  املادتـان تـنص . اليت تفرض على املعتـدين بالـضرب واإلصـابات      

فرض عقوبـات بالـسجن وبغرامـة علـى املـذنبني، إذا نـتج عـن أعمـال العنـف املرتكبـة                      
يومـا، بـاحلبس ملـدة معّينـة        ) ١٥( مرض أو عجز عن العمل ملـدة تتجـاوز مخـسة عـشر            

 فهي تقمـع    ٢٦٩املادة  أما  . مال العنف بالنسبة للضحايا   ملدى احلياة تبعا لنتائج أع     أو
املادتـان  أمـا   . أعمال العنف املرتكبة ضد القاصرين الذين مل يتجاوزوا السادسة عشرة         

األمهـات يف   ( فتتناوالن على التـوايل العنـف املرتكـب ضـد األسـالف              ٢٧٢ و   ٢٦٩
  ).البنات(واألخالف ) هذه احلالة

 على فرض عقوبات بالسجن ملدة تتـراوح        ٣٣٢  إىل ٣٣٠ املواد تنص   :مهال العيال إ  •  
  .ضافة إىل فرض غراماتبني شهرين وثالث سنوات باإل
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ــى األخــالق    •   ــديات عل ــن خــالل أحكــام      : التع ــديات م ــذه التع ــة ه ــة اجلنائي تقمــع اجملل
  : واملادتني التاليتني هلا على النحو التايل٣٣٣ املادة

  ،٣٣٣دة املا: التعّدي على اآلداب العامة  - ١  
  : اللتان تنّصان على ما يلي، ٣٣٥ و ٣٣٤املادتان : هتك احلرمة  - ٢  
) ١٠(وعــشر ) ٥(يعاقــب بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني مخــس ”: ٣٣٤املــادة     

ســنوات كــل مــن يهتــك أو حيــاول هتــك حرمــة قاصــر مل يتجــاوز الــسادسة    
ويعاقـب بـاحلبس ملـدة تتـراوح بـني مخـس وعـشر        . عشرة أيا كان نوع جنسه   

وات كل من يهتك حرمة أحد أخالفه القاصر بـدون عنـف حـىت لـو كـان        سن
 هــذا األخــري قــد بلــغ ســن الــسادسة عــشرة لكنــه مل يبلــغ الرشــد مــن خــالل    

  .“الزواج
) ١٠(وعــشر ) ٥(يعاقــب بــاحلبس ملــدة تتــراوح بــني مخــس  ” :٣٣٥املــادة     

سنوات كل من يهتك أو حياول هتك حرمة قاصر مع اسـتعمال العنـف ضـد                 
وإذا كانـت اجلرميـة قـد ارتكبـت ضـد قاصـر             . مـن أي مـن اجلنـسني      أشخاص  

يتجــاوز الــسادسة عــشرة يعاقــب املــذنب بــاحلبس ملــدة تتــراوح بــني عــشر    مل
  .“سنة) ٢٠(سنوات وعشرين ) ١٠(

) ٥(على فرض عقوبة باحلبس ملدة تترواح بـني مخـس            ٣٣٦املادة  تنص  : اإلغتصاب  •  
ــشر  ــصاب   ) ١٠(وعــ ــب االغتــ ــى مرتكــ ــنوات علــ ــو. ســ ــة ُتــ ــذه العقوبــ   ضاعف هــ

إذا كانــت الــضحية فتــاة قاصــرة مل تتجــاوز ســن      )  ســنة٢٠ ســنوات إىل ١٠مــن (
ــسادسة عــشرة  ــصاب أصــبح   . ال ــأن االغت ــذكري ب ــذ صــدور   وجيــب الت ــة من ــرب جرمي يعت

  . ١٩٧٥يونية / حزيران١٧ املؤرخ ٤٧-٧٥املرسوم 
 املـــؤرخ ١٥-٠٤جمللـــة اجلنائيـــة مبوجـــب القـــانون يـــنص تعـــديل ا: التحـــرش اجلنـــسي  •  

 علــى فــرض عقوبــة بالــسجن تتــراوح بــني شــهرين  ٢٠٠٤نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٠
 دينـار جزائـري علـى       ١٠٠ ٠٠٠ و   ٥٠ ٠٠٠وعام واحد وغرامة يتراوح قدرها بني       

:  كمـا يلـي     مكـررا  ٣٤١املـادة   وتقمع هذا الفعل أحكـام      . مرتكب التحرش اجلنسي  
بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني شـهرين          يعترب مرتكبا ملخالفة التحرش اجلنـسي، ويعاقـب         ”

 دينـار جزائـري كـل       ١٠٠ ٠٠٠ و   ٥٠ ٠٠٠وعام واحد وبغرامة يتراوح قدرها بني       
ــه، وذلــك       ــه أو مهنت ــه حبكــم وظيفت ــة ل ــسلطة املخّول شــخص يتعــّسف يف اســتعمال ال

. بإصدار أوامـر أو هتديـدات لغـريه أو فـرض ضـغوط بغيـة التوصـل إىل ممارسـة اجلـنس               
  .”الة العودوتضاعف العقوبة يف ح
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 مكّررا على أن السرقة املـصحوبة بعنـف أو هتديـد            ٣٥٠تنص املادة   : السرقة واإلبتزاز   •  
بالعنف أو إيذاء عن طريق استغالل حالة الـضحية الـيت تكـون ضـعيفة بـصورة خاصـة                   
ــيت تكــون        ــساين،أو ال ــة أو العجــز اجلــسدي أو النف ــسن أو املــرض أو اإلعاق ــسبب ال ب

) ١٠(احلكــم بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســنتني وعــشر   ، تــستتبع باخلــصوص حــامال
  .  دينار جزائري١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بني 

  :أعمال العنف املرتيلوخبصوص 
، وذلـك بفـرض عقوبـات بالـسجن         أعمال العنف املرتيل اجلـسدية    تقمع اجمللة اجلنائية      -  

حـني تـؤّدي إىل     ( عـن عقوبـات تكميليـة        وباحلبس ملـدة حمـّددة أو ملـدى احليـاة، فـضال           
  :ي املخالفات املعنيةوفيما يل). حدوث إعاقة، مثال

أعمــال الــضرب واإلصــابات الــيت تــسبب عجــزا تامــا عــن العمــل أو إعاقــة دائمــة     •
  ؛)التشويه، أو احلرمان من وظيفة أحد األعضاء(

  أعمال الضرب واإلصابات ضد األسالف؛  •
ت اليت يقـوم هبـا األسـالف أو أشـخاص هلـم سـلطة علـى                 أعمال الضرب واإلصابا    •*

  الطفل أو أسندت إليهم حضانة قاصر مل يتجاوز سن السادسة عشرة؛
جتريع مواد ضارة بالصحة من طرف سلف أو خلـف أو قـرين أو مـن لـه احلـق يف                    •

  أن خيلف الضحية، أو شخص له سلطة عليها أو من أسندت إليه حضانتها؛ 
 غــري العمــد املرتكبــة علــى ســبيل اخلطــأ أو بــسبب عــدم احلــذر   القتــل واإلصــابات  •

  وعدم االنتباه، واالمهال؛
  اإلحتجاز؛  •
  .واليد وامهال األطفال والعاجزينالتخلي عن امل  * 

تنص اجمللة اجلنائية كذلك على هذه األفعال وتقمعهـا         : أعمال العنف املرتيل النفساين     -  
مهـال  اإلصـابات، والتهديـدات، وإ    : لتاليـة  ا وهـي تتمثـل يف املخالفـات      . بنفس الـصورة  

  . العيال
تنص اجمللة اجلنائية كذلك على هـذه األفعـال وتقمعهـا     : أعمال العنف املرتيل اجلنسي     -  

هتـك احلرمـة، وهتـك حرمـة قاصـر          : وهي تتمثل يف املخالفـات التاليـة      . بنفس الصورة 
سـفاح احملـارم   يتجاوز سـن الـسادسة عـشرة أيـا كـان نـوع جنـسه، واالغتـصاب، و           مل
، والــزىن، ...)العالقــات اجلنــسية بــني األبــوين وأطفــاهلم، وبــني األخــوات وإخــواهنن  (
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ــراودة    مــع تــشديد العقوبــات حــني يكــون املــذنب زوج    (واملــساعدة علــى البغــاء وامل
  ).أب أو أم أو ويل الضحية أو

  . وبالطبع، فإن قائمة املخالفات الوارد سردها أعاله ليست شاملة  
  ة األسرةجمل  )ج(  

، واملعـّدل واملكّمـل باملرسـوم        املتضمن جمللـة األسـرة     ١٩٨٤يونية  / حزيران ٩إن قانون     
ــؤرخ ٠٢-٠٥ ــباط٢٧ املــ ــر / شــ ــذلك أ ٢٠٠٥فربايــ ــضمن كــ ــة   يتــ ــصلة حبمايــ ــا متــ حكامــ

  :املرأة حقوق
تقوم األسرة، يف طريقة عيشها، على أساس االحتـاد، والتـضامن، والوئـام،           ”: ٣املادة    -  

  .“القضاء على األمراض االجتماعيةسليمة، وحسن األخالق، ووالتربية ال
ومـن  . ربم بني رجل وامرأة وفقا لألشـكال القانونيـة    ُيعقد توافقي   الزواج  ”: ٤املادة    -  

 على املوّدة واحللم والتعاون ومحايـة القـرينني أخالقيـا         بني أهدافه تأسيس أسرة تقوم      
  .“واحلفاظ على الروابط العائلية

  . تتناول موافقة الزوجة يف حالة تعدد الزوجات: ٨املادة   -  
منع الويل، سواء كان األب أو شخصا آخر من أن يرغم علـى الـزواج      ُي”: ١٣املادة    -  

  .“الشخص القاصر الذي وضع حتت وصايته، كما الميكنه أن يزّوجه بدون رضاه
  . اليت حتّدد حقوق وواجبات الزوجني: ٣٦املادة   -  

  
  السجونقانون مؤسسة   )د(  

 املــــؤرخ ٠٥-٠٤لــــى معاملــــة خاصــــة مبوجــــب القــــانون حتــــصل املــــرأة املعتقلــــة ع  
 الذي يتضمن قانون مؤسسة السجون وإعادة إدماج املعـتقلني، وذلـك            ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٦

  :حكام الواردة يف املواد التاليةباخلصوص بواسطة األ
ن مـن احلّريـة بالنـسبة للمـرأة     التأجيل املؤقت لتنفيذ عقوبـة احلرمـا   : )سابعا (١٦املادة    -  

  .  شهرا٢٤احلامل أو اليت تكون أما لطفل تقل سّنه عن 
ــادة   -   ــصادرة ضــد امــرأة حامــل إىل أن تــضع     : ١٧امل ــة ال ــة اجلنائي ــذ العقوب ــل تنفي تأجي

  . مولودها
تنص على إتاحة مراكز متخصصة معـّدة، علـى التـوايل، السـتقبال النـساء               : ٢٨املادة    -  

املعـتقلني بـصفة مؤقتـة واملـدانني        (دون سـن الـسادسة عـشرة        ) اصـرات الق(والقاصرين  
  ).حبكم هنائي
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هتيئة مرافـق منفـصلة وممّيـزة معـّدة لكـي تـستقبل علـى انفـصال القاصـرين                   : ٢٩املادة    -  
  . والنساء املعتقلني بصفة مؤقتة أو املدانني حبكم هنائي) القاصرات(

التغذيــة، الرعايــة (ة بظــروف اعتقــال مناســبة  تتمتــع املــرأة احلامــل املعتقلــ : ٥٠املــادة   -  
  ...). الصحية، الزيارات

  . رعاية مولود املرأة املعتقلة: ٥١املادة   -  
تـذكر فيـه    مضمون والدة ال حيصل الطفل املولود يف مؤسسة اعتقال على : ٥٢املادة    -  

  . أية بيانات متعلقة باعتقال األم أو باملؤسسة
  

  سعاف القضائيرسوم املتعلق باالامل  )ـه(  
ــوم    ــؤ٥٧-٧١يــــنص املرســ ــعاف  واملتعلــــق باإل١٩٧١أغــــسطس / آب٥رخ  املــ ســ

سـعاف التلقـائي باملــساعدة   يف اإل”القـضائي، بـصيغته املعّدلـة واملكملـة، يف فرعـه ثانيـا املعنـون        
ســـعاف القـــضائي علـــى توســـيع نطـــاق املـــستفيدين مـــن اإل، “القـــضائية يف الـــشؤون اجلنائيـــة

ملـسائل املتـصلة بالنفقـة، واحلـضانة، والـسكن، كمـا يـسّهل الوصـول إىل                سيما الزوجة يف ا    وال
احملاكم، وذلك بغية ضمان احلق يف االنتصاف واحلق يف خدمات الـدفاع املكفـولني بالدسـتور                

  . واللذين يشكالن أساسي سيادة القانون
أّوال التمثيـــل مبحـــام للقاصـــرين املـــاثلني أمـــام قاضـــي األحـــداث -٢٥وتكفـــل املـــادة   

مـن هـذا   ) ٥ و ٤ و ١ (٢٨وتتنـاول املـادة   . حمكمة األحداث أو أي حمكمة جنائيـة أخـرى    وأ
سـعاف القـضائي، ألرامـل    بـه بـصورة كاملـة يف احلـصول علـى اإل     املرسوم أيضا احلـق املعتـرف       

 يف قـضية، وكـل مـن        األطـراف ) القاصرات(الشهداء الاليت مل يتزوجن من جديد، والقاصرين        
. القضائي فيمـا يتعلـق بالنفقـة وكـذلك لـألم يف جمـال حـضانة طفلـها             سعاف  تقّدمت بطلب اإل  

  . ويكفل املرسوم املذكور آنفا كذلك تنفيذ قرارات احملاكم
  

  حة العنف ضد املرأةاالستراتيجية الوطنية ملكاف    
بغيــة تــدعيم جهــود خمتلــف الفعاليــات املؤســسية واجملتمــع املــدين يف مواجهــة هــذه            

الت املرتبطــة بــالعنف املمــارس ضــد إحــدى فئــات اجملتمــع الــضعيفة،  الظــاهرة، وأمــام اإلنــشغا
  . ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة “استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة”أعّدت 

  
  نف القائم على أساس جنساينمكافحة الع  •

متثــل االســتراتيجية نــشاطا متعــدد القطاعــات اســتهلته احلكومــة مبــسامهة مــن صــندوق    
 يف األوسـاط    “اجلنـسانيني ”ان بغية املشاركة يف تعزيز اإلنصاف واملساواة        األمم املتحدة للسك  

 مـن أجـل   ٢٠٠٤رع فيهـا يف عـام   وينبغي اإلشارة إىل أن عملية تـشاور شُـ  . العمومية واخلاصة 
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اعـات املعنيـة قـد أّدت إىل        حتقيق تعبئة اجتماعية على الـصعيد اإلقليمـي والـوطين مـع كـل القط              
  .“طنية ملكافحة أعمال العنف القائمة على أساس جنسايناالستراتيجية الو”إعداد 

سـيما قطاعـات     وهي تتضمن مبادرات وحماور استراتيجية لعناصر مسامهة خمتلفة، وال          
يف إطــار تمــع املــدين بوصــفه مركــز االســتما الــصحة والتعلــيم ووســائط اإلعــالم ومبــشاركة اجمل

تنفيذ االستراتيجية املـذكورة منظمـات      وتشمل قائمة الشركاء يف     . رعاية النساء ضحايا العنف   
  ...).إلمنائي، واالحتاد األورويببرنامج األمم املتحدة ا(دولية 

  
  اإلطار املرجعي لالستراتيجية  •

نــصاف، واملــساواة بــني املــؤمنني واملؤمنــات  ســالم، الــذي حيــث علــى العدالــة، واإل اإل  -  
احلقـوق، يف إطـار التكامـل    الذين يتعّين عليهم آداء نفـس الواجبـات ويتمّتعـون بـنفس        

بني الدستور والتوجيهات السياسية لرئيس اجلمهوريـة املتـصلة بالنـهوض بوضـع املـرأة               
وباحترام كرامتها وبالتزامات اجلزائـر علـى الـصعيد الـدويل، وبـصورة أخـص التزامهـا                 

  .باتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  
  ية الوطنيةهدف االستراتيج  •

هتدف هذه االستراتيجية أساسا إىل املـسامهة يف التنميـة البـشرية املـستدامة ويف إعمـال                   
حقــوق اإلنــسان، واملــساواة بــني املواطنــات واملــواطنني، بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    

  :وهي تقترح. والعنف ضد املرأة على طول دورة احلياة
لعنف اجلنساين ماديا ونفـسانيا واجتماعيـا وقانونيـا         إجياد نظم ووسائل لتكفّل ضحايا ا       •  

  يف مجيع مراحل حياة املرأة،
  توعية وحتسيس اجملتمع ومؤسساته، مبا يف ذلك األسرة واملدرسة ووسائط اإلعالم،   •  
دمـاج االجتمـاعيني    يد األسرة واجلماعـة احملليـة، واإلدمـاج وإعـادة اإل          التأهيل على صع    •  

  ايا العنف،واالقتصاديني للنساء ضح
إقامة حتالفـات بغيـة دعـم التغـيريات الالزمـة ملكافحـة خمتلـف أشـكال التمييـز والعنـف                •  

وحتقيـــق املـــساواة يف احلقـــوق علـــى مـــستوى اســـتنباط وتنفيـــذ الـــسياسات والـــربامج 
  . والقوانني، مبا يف ذلك االتفاقيات الدولية

  
  اينمحاية الطفلة واملراهقة من العنف القائم على أساس جنس  *

 تتيح إطارا سيتـسىن فيـه تقيـيم    “دورة احلياة”إن االستراتيجية الوطنية، إذ تتبع منظور     
ــى أســاس     ــائم عل ــاح العنــف الق ــساين”مــدى اجتي ــد   “جن ــات، وحتدي ــاة املراهقــات والفتي  حلي
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احلاالت اليت تتطلب تدخال عاجال من خالل مبادرات تندرج يف إطار السياسة العامـة املتعلقـة         
  . ملبكرة والطفولة واملراهقةبالطفولة ا

  ميادين التدخل  •
  :جيرى التدخل يف ثالثة ميادين  

  :مقابالت مع األشخاص، وخدمات مناسبة ومتنوعة: امليدان األول
إجياد نظم ووسائل لرعاية ضحايا العنف اجلنساين ماديا ونفـسانيا واجتماعيـا وقانونيـا                 -  

  يف مجيع مراحل حياة املرأة، 
  واحلماية للنساء ضحايا العنف اجلنساين، ضمان األمن   -  
  كفالة الرعاية املناسبة من جانب موظفي الصحة،   -  
  . ضمان وتعزيز احلماية القانونية واالسعاف القضائي للطفلة واملراهقة ضحييت العنف  -  

  
  :تعبئة اجلماعات احمللية: امليدان الثاين

  تعبئة وحتسيس اجلماعات احمللية،   -  
  ضامن على الصعيد الوطين وصعيد اجلماعات احمللية، تنظيم الت  -  
  التأهيل الذايت للنساء والفتيات وإعادة ادماجهن اقتصاديا واجتماعيا،   -  
  محاية الطفلة واملراهقة من العنف اجلنساين،   -  
  توعية اجملتمع ومؤسساته، ومن ضمنها األسرة واملدرسة ووسائط اإلعالم،   -  
  . ني محاية ومتكني هاته النساءوضع برامج تسمح بتأم  -  

  
  : اجراءات التحالفات السياسية: امليدان الثالث

القـانوين واملؤسـسي، ويف     /جراءات على الصعيدين القضائي   الشروع يف تنفيذ تدابري وإ      -  
  تنفيذ السياسات، 

  أحالف والقيام بالدعوة إىل التغيري، /إقامة حتالفات  -  
ة أشـكال التمييـز والعنـف، وتـأمني املـساواة يف احلقـوق             دعم التغيريات الالزمة ملكافح     -  

على مستوى استنباط وتنفيذ الـسياسات والـربامج والقـوانني، مبـا يف ذلـك االتفاقيـات             
  . الدولية
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  اخلطة التنفيذية لالستراتيجية  •
ستشرع احلكومة يف تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع اليت هتدف، يف غـضون اخلمـس                 

وتتـضمن خطـة   . بلة، إىل تنفيذ االستراتيجية الوطنية على الصعيدين الـوطين واحمللـي       سنوات املق 
، اليت وقّعتـها احلكومـة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                ٢٠١١-٢٠٠٧العمل اخلمسية   

تــدخالت ذات أولويــة مربجمــة زمنيــا ومكانيــا وهتــدف إىل تعزيــز القــدرات التقنيــة واملؤســسية    
  . مني الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز وتكفّل ضحاياهاملختلف الشركاء هبدف تأ

  
  األهداف املقّرر بلوغها

إعداد وتنفيذ خطط قطاعية مدرجـة يف خطـة تنفيذيـة وطنيـة تتمثّـل حماورهـا الرئيـسية                - ١
  :فيما يلي

حتليـل البيانـات املتعلقـة بـالعنف اجلنـساين          /أو تعزيز نظام للمعلومـات، وجلمـع      /إقامة و   •  
مواءمـة املعلومـات   /لتوحيـد ) طاع ومؤسسة مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية     كل ق (

  احملّصل عليها يف امليدان وإنشاء مصرف بيانات وطين خبصوص العنف اجلنساين؛ 
مكّيفــة لتــأمني امكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية   /اســتنباط خــدمات متنوعــة   •  

تكفــل، /قواعــد وبروتوكــوالت (واألمــن واحلمايــة للنــساء ضــحايا العنــف اجلنــسي      
تدريب مقّدمي اخلدمات، االسـتماع النفـساين، املـساعدة القانونيـة، اخلـدمات صـحّية        

  ؛)والتوجيه
  إقامة نظام متعدد القطاعات لإلحالة املرجعية، والتوجيه، والرعاية؛  •  
ية التأهيل الذايت للنساء والفتيـات يف حالـة عـسر وإعـادة إدمـاجهن يف احليـاة االقتـصاد              •  

واالجتماعيــة وذلــك عــن طريــق تنميــة مــواردهن وقــدراهتن الشخــصية وتــأمني الــدعم  
االجتماعي والقضائي هلن وكذلك بالتعرف على احتياجاهتن يف جمال التـدريب املهـين             
بغية تأهيلهن وتعزيز قدراهتن، والسيما عن طريق متكينهن من احلصول على القـروض             

  . الصغرى
  .ة والتوعية والتعبئة االجتماعيةة لالتصال هبدف الوقايإعداد وتنفيذ استراتيجي  - ٢

ولدعم االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة واخلطة التنفيذية، أجري حتقيـق              
 الـوزارة املكلفـة باألسـرة ووضـع املـرأة           ٢٠٠٦وطين بشأن حدوث هذا العنف أعّدتـه يف عـام           

  . ومسح بتحسني حتديد هذه الظاهرة
هــذا التحقيــق أن مــستوى العنــف يف اجلزائــر متوســط باملقارنــة مــع بلــدان  وقــد أظهــر   
وعلى سبيل املثال، تبلغ املؤشرات التوليفية حبسب نوع أعمال العنـف بالنـسبة للنـساء               . عديدة
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 باملائـة ألعمـال العنـف       ٩,٤  باملائة ألعمال العنف النفساين، و     ٢,٥املتزوجات أو املخطوبات    
 يف املائــة بالنــسبة ألعمــال العنــف ٥,٢ل العنــف داخــل األســرة ويبلــغ معــدل أعمــا. اجلــسدي
  .  يف املائة ألعمال العنف اجلنسي٠,٦و اجلسدي 
ّنت أحكــام جنائيــة وهبــدف تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، ُســ  

  : جديدة نذكر منها باخلصوص
 للــضحية للمطالبــة حبقوقهــا جتــرمي التحــّرش اجلنــسي وإتاحــة الوســيلة القــضائية الالزمــة  •  

  .) مكررا٣٤١املادة (ومالحقة مرتكب هذا الفعل 
  . تشديد العقوبة املفروضة على مرتكب السرقة اليت تكون ضحيتها امرأة حامال  •  

أو يف حالـة عـسر أقيمـت مراكـز       /ومن أجل رعاية النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف و             
عايــة املاديــة والنفــسانية للــضحايا الــاليت حيــصلن اســتقبال وخاليــا اســتماع لتــوفري التوجيــه والر

  . أيضا على معونة مادية ألغراض تأهيلهن ذاتيا عن طريق التدريب وإسناد القروض الصغرى
  

  إعالم وتدريب الفنيني يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة
يتجـزأ مـن حقـوق اإلنـسان، فهـي تـدّرس لطلبـة               نظرا حلقيقة أن حقوق املرأة جـزء ال         

ة القضاء، محاة احلّريات العامة والفردية يف املستقبل، يف املعهد األعلى للقـضاء وكـذلك يف          ماد
املعهد الوطين إلدارة السجون واملعهد األعلى للشرطة واألكادمييات العسكرية ومعاهد الـدرك            

  . الوطين
ــ   هــا درج هياكــل التــدريب املختلفــة التابعــة لــإلدارة الوطنيــة لألمــن الــوطين يف براجم  وُت

املدرسية مواضيع تتناول العنف بصورة عامة لكنها تعاجل كذلك أشـكاال خمتلفـة للعنـف الـذي                 
  ... تتعرض له النساء، االعتداءات اجلنسية، سوء املعاملة، االغتصاب

وجيــرى كــذلك تــوفري دروس عــن وســائل منــع ومكافحــة العنــف الزوجــي أو العــائلي   
تهدف هذه الـدروس الطلبـة املتـدّربني للحـصول          وتس. وعن طرائق رعاية النساء ضحايا العنف     

علــى رتبــة ظــابط شــرطة، أو مفــّتش شــرطة، أو ظــابط األمــن العــام وكــذلك مــوظفي الــشرطة 
  . املباشرين ملهامهم والذين يتعّين عليهم احلصول على تدريب لالرتقاء إىل رتبة أعلى

املـرأة يف إجنـاز     ويف نفس اإلطار، شرع الوزير املفّوض املكلف بشؤون األسرة ووضع             
وتشكل إقامة هذا النظام واحـدا مـن        . نظام للمعلومات عن أعمال العنف ضد املرأة يف اجلزائر        

أهم نواتج املشروع بعـد إكمـال االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، والتحقيـق                     
ل عليهـا   الوطين بـشأن مـدى انتـشار العنـف ضـد املـرأة ودراسـة الوضـع احلـايل للبيانـات احملـصّ                      

  . بشأن أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة
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  اهلدف العام للربنامج    
يتمثل اهلدف يف وضع قاعـدة بيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة بالتـشاور مـع اجلمعيـات                 

  .اجلمعيات، الوزارات، األمن الوطين، الدرك الوطين: واملؤسسات املعنية هبذه املسألة
  مضمون نظام املعلومات    

  :مون هذا النظام إىل مايلييستند مض  
  حصاءات املتعلقة بأعمال العنف املرتكبة ضد املرأة؛اإل  -  
علـم  : نواتج األعمال اجلامعية والعلمية حول موضوع العنف ضد املرأة يف مواد معّينـة              -  

جتمـــاع، وعلـــم الـــنفس، واحلقـــوق، وتكنولوجيـــا املعلومـــات      اإلجـــرام، وعلـــم اال 
  واالتصال، والطب الشرعي؛

  ملؤلفات األدبية، واإلنتاج السنمائي والفين عموما حول موضوع العنف ضد املرأة؛ا  -  
  نتاج الصحفي املكّرس للعنف ضد املرأة؛اإل  -  
  النصوص القانونية والتنظيمية اليت حتكم بصورة مباشرة مسألة العنف ضد املرأة؛  -  

ة لرعايــة النــساء  جمموعــة حماضــر أعمــال اجلمعيــات، وشــبكات ومراكــز االســتماع املكّرســ  -
  . ضحايا العنف

  
  احملاور الرئيسية يف عملية إقامة نظام املعلومات    

  : هلذه احملاور اجتاهان  
  يتعلق هذا النهج على حنو خاص باستنباط خمطط جلمع البيانات؛: هنج علم االجتماع  -  
ق وضع تصميم تقين مفتوح وتطّوري واستنباط تطبيـ       : هنج املعلومات الذي يتألف من      -  

  . بساطة االستعمال واالقتصاد يف االنتاج: له مزّيتان 
  

  رعاية النساء ضحايا العنف    
ساء يف حالـة عـسر،   مت فتح مراكز متخصصة يف رعاية النساء ضحايا كـل أشـكال العنـف والنـ             

  : وال سيما
واليــة (مركــزان وطنيــان الســتقبال النــساء والفتيــات ضــحايا العنــف ويف حالــة عــسر     -  

  ؛) والية تلمسان- مساعيلبو – تبّسة
  يف مدينة اجلزائر، وقسنطينة، ووهران؛) دور املتقاعدين" (ديار الرمحة"ثالثة مراكز   -  
  ؛)١٥٢٧: رقم أخضر(تشغيل خط هاتفي   -  
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خاليـــا اســـتماع متعـــددة التخصـــصات للرعايـــة النفـــسانية والقـــضائية واالجتماعيـــة،    -  
  وللتوجيه؛

  . يا لالستماع والرعاية على مستوى اجلماعات احملليةعلى الصعيد احمللي، إقامة خال  -  
  )ميسرغني(يار الرمحة بوالية وهران د

    رعاية النساء يف حالة عسر
 طبيعة إعادة اإلدماج موجب القبول طبيعة العنف 

 
عـــدد النـــساء 
الـــــــــــاليت مت 

     جسدي نفساين قبوهلن

عـــدد النـــساء 
ــد  الـــاليت أعيـ
 عائلية مهنية إدماجهن

٦١ ٢٧ ٨٨ ٠٧ ٥٤ ٩٠ ٢٠ ٥٧ ٢٥ ١٧١ ٢٠٠٤ 
٦٧ ٣٩ ١٠٦ ٠٣ ٥٦ ١٠٥ ١٧ ٦٢ ٤٥ ١٨١ ٢٠٠٥ 
٥٧ ٢١ ٧٨ ٠٨ ٢٦ ٧١ ٣١ ٤١ ١٣ ١٣٦ ٢٠٠٦ 
٦٣ ٢٨ ٩١ ٠٤ ٢٠ ١٠٣ ١٧ ٤٨ ٣٢ ١٤٤ ٢٠٠٧ 
٥٤ ٢٧ ٨١ ٠٤ ٣٠ ٧٦ ١٣ ٤٧ ٣٦ ١٢٣ ٢٠٠٨ 
 ٣٠٢ ١٤٢ ٤٤٤ ٢٦ ١٨٦ ٤٤٥ ٩٨ ٢٥٥ ١٥١ ٧٥٥  اجملموع

    
* ١ ٥١١، مت قبـول     ٢٠٠٨أكتوبر  /األول إىل تشرين    ١٩٩٩من  يف الفترة   : مركز بو مساعيل  

  .  منهن اجتماعيا١ ٣٩٩امرأة وفتاة، وأعيد ادماج 
  

  ٢٠٠٨أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩٩
  

االدمــــاج  اعــــادة
  يف األسرة

ــاج   ــادة االدمـ اعـ
  يف بيت الزوجية

اعـــــــــادة االدمـــــــــاج 
  باملدرسة واجلامعة

ــادة االدمــــــاج  اعــــ
  )زواج( اجتماعيا

ــادة ا ــااعــ ــاج مهنيــ الدمــ
 )عمل أو تدريب مهين(

٣٨٠  ٢٦  ٢٢  ٤٠٠  ٥٧١  
    

 إىل عـائالهتن  ٣٠٢ مهنيـا وعـادت   ١٤٢ امرأة مت قبوهلن، أعيد ادمـاج        ٧٣٣ومن بني     
  . أما مركز االستقبال الوطين يف والية تلمسان، فهو قيد التشغيل  
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   جبل الوحش قسنطينة- ديار الرمحة     
  :٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ ويف حالة عسر يف الفترة من عدد النساء ضحايا العنف  

  )جبل الوحش(ديار الرمحة بوالية قسنطينة     
  رعاية النساء والفتيات يف حالة عسر

  
 العدد السنة موجب القبول  الفئات

٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 نزاع زوجي ١٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

١٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 ضحايا عنف ٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
  سفاح احملارم ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧
١ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 اعتداءات بالضرب وإصابات ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٠ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 إمهال أشخاص مسنني ٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 طالق ٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 نساء متزوجات

 لترّم

٣ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
١٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 بدون مسكن قار نساء ١٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٦٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٢٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 مصحوبات ٢٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

  فتيات ١٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨

 ٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  أمهات عازبات

٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 أمهات عازبات ١١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

 

 ٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ سلوك ال أخالقي
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 العدد السنة موجب القبول  الفئات
٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 ضحايا عنف ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٣ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 سفاح احملارم ٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

١ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 إمهال ٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
١٧٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 اجملموع ١٧٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧
١٥٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

 ٥٠٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٨ اجملموع الكلي
    

  خط اهلاتف األخضر    
 تـشرين   ١٥يف إطار رعايـة النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف ويف حالـة عـسر، بـدأ يف                       
  . ١٥-٢٧ تشغيل خط للهاتف األخضر رقمه ٢٠٠٧أكتوبر /األول

 يف املائـة مـن حـاالت        ٤٥ومنذ ذلك التاريخ، مسح هذا اخلط اهلاتفي برعايـة ومعاجلـة              
. العنف املبلغ عنها وذلك من خالل التعـاون الوثيـق بـني أعـضاء الفريـق متعـدد االختـصاصات           

ــاء، ومــساعدين       ــانونيني، وأطب ــاء نفــسانيني وعلمــاء اجتمــاع وق ــألف هــذا الفريــق مــن أطب ويت
علـى   ( واليـة، وخاليـا اجلماعـات احملليـة        ٤٨اجتماعيني، ودوائر إدارات العمل االجتمـاعي يف        

  ). مؤسسات مشمولة بالوصاية(وخمتلف اهلياكل املتخصصة ) صعيد األحياء والبلديات
ويعمل الفريق متعدد االختصاصات املعين خبط اهلاتف األخـضر باسـتمرار لـيال وهنـارا                 

  .لتلقي مكاملات األشخاص الذين يلتمسون املساعدة منه
  

   : املساعدة الطبية العاجلة االجتماعية يف اجلزائر    
ضـطالع بسلـسلة مـن االجـراءات الـيت          اال ٢٠٠٣ديـسمرب   /يتواصل منذ كـانون األول      

ــة عــسرية   ا ــة اجتماعي وغــري  ...أســر، نــساء، أطفــال، مراهقــون (ســتهدفت األشــخاص يف حال
وذلك باخلصوص من خـالل اسـتهالل برنـامج وطـين يهـدف إىل رعايـة هـذه الفئـة مـن                      ) ذلك

  . “بدون مسكن قاّر”السكان الذين يعيشون يف الشوارع أو 
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بيان مبختلف االجراءات املضطلع هبا لفائدة األشـخاص الـذين يعيـشون يف الـشوارع يف                
  إطار أنشطة املساعدة الطبية العاجلة اإلجتماعية

  
  التكلفة  البيانات  السنوات
    بداية العملية  ٢٠٠٣
رعاية األشخاص بـدون      ٢٠٠٤

  مسكن قار
 شــــــــــــخص ١١ ١٥٥
  :منهم

 ذكـــــــــــــور ٨ ٣٣٨ -
  إناث ٢ ٨١٧ -

ــار ٧ ٢٢٣ ٠٠٠  دينـــــ
  جزائري

 رعاية األشخاص بـدون     ٢٠٠٥
  مسكن قار

 أشـــــــــــــخاص ٧ ٢٣٣
  :منهم

  ذكور ٥ ٣١٣ -
   إناث١ ٩٠٩ -

ــار ٥ ٤٦٤ ٤٠٠  دينـــــ
  جزائري

 رعاية األشخاص بـدون     ٢٠٠٦
  مسكن قار

 : منهمشخص ٦٠٨٦ 
   ذكور٤ ١٧٧ -
   إناث١٩٠٩ -

ــار٣ ٧٢٧ ٣٦٧   دينـــــ
  جزائري

النــصف األول مــن عــام 
٢٠٠٧  

 رعاية األشخاص بـدون   
  مسكن قار

 :منهم شخص ٣ ١٨٩
 ذكـــــــــــــور ٢ ١٠١ -
   إناث١ ٠٨٨ -

ــار ١ ٩٥١ ٦٨٨  دينـــــ
  جزائري

 رعاية األشخاص بـدون     اجملاميع
  مسكن قار

 شــــــــــــخص ٢٧ ٦٦٢
  :منهم

   ذكور١٨ ٠٤٠ -
   إناث٦ ٧٤٥ -

 دينــــار ١٨ ٣٦٦ ٤٣٥
  جزائري

    
 ١٨ ٣٦٦ ٤٣٥اهتــا صــدت ميزانيــة بلغــت اعتماد، ُر٢٠٠٧ و ٢٠٠٤فيمــا بــني ســنيت 

  . دينارا جزائريا لرعاية األشخاص الذين ليس هلم مسكن قاّر
.  شخـصا يوميـا  ٢ ٣٧٧ هيكل استقبال تتسع إليواء   ٧٦ومن جهة أخرى، متت هتيئة        

  .  عامال اجتماعيا٦٨٣ويعمل هبذه اهلياكل 
وقد بلغ عـدد األشـخاص الـذين لـيس هلـم مـسكن قـاّر والـذين تولّـت رعايتـهم أفرقـة                    

 شخـصا  ٢١ ٦٤٧لتدخل املوزعة يف املـدن الكـربة ملختلـف واليـات البلـد منـذ بدايـة العمليـة           ا
  ). ٢٠٠٦يونية / حزيران٣٠حىت تاريخ (

  . وتساهم احلركة اجلمعياتية من جهتها يف رعاية النساء ضحايا العنف  
لعنـف تنتمـي إىل اجلمعيـات       وهكذا فإن عدة مراكز استماع خمصصة للنـساء ضـحايا ا            

  : ليةالتا
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  مركز استماع قسنطينة؛: “راشدة”مجعية   -  
مركزا اسـتماع  : )SOS. Femmes en détresse (“نساء يف حالة عسر. النجدة”مجعية   -  

يف مــدينيت عاصــمة اجلزائــر وباتنــة، ومكتبــان يعمــالن لــيال وهنــارا يف مــدينيت متنراســت 
  وجنات؛

  مركز استماع يف عاصمة اجلزائر؛: “وسيلة”شبكة   -  
  مركز استماع قانوين ونفساين يف عاصمة اجلزائر؛ : “CIDDEF”عية مج  -  
   وّزو؛ - ، خلية استماع للنساء واألطفال ضحايا العنف يف تيزي“أموسناو”مجعية   -  
مركــز اســتماع :  االحتــاد العــام للعمــال اجلزائــرين–اللجنــة الوطنيــة للنــساء العــامالت   -  

  . لتحّرش اجلنسيبعاصمة اجلزائر للنساء العامالت ضحايا ا
  :ز االستماع لألشخاص يف حالة عسرمراك
   يف عّنابة؛“نور”مجعية   -  
  -  ”SARP“ :مركز استماع نفساين يف عاصمة اجلزائر، والبليدة، وبومرداس .  

وفّر بعض اهليئات العمومية أو اجلمعياتية أيضا مرافـق اسـتقبال وإيـواء مؤقتـة للنـساء        وُت  
يـواء جمـاين إذ تتكبـد الدولـة تكاليفـه بالنـسبة للمراكـز العموميـة              واإل. ضحايا العنـف وأطفـاهلن    

  . على تكلفة مجعيات حيصل معظمها على دعم مايل من الدولة أو
  

  ٣٤ و ٣٣الرد على التوصيتني     
فيما يتعلق بالتدابري املؤقتة اخلاصة الرامية إىل تعجيل تعزيـز املـساواة يف الفـرص، يـتعني          

 والـيت أصـدر هبـا      ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٨ا سيادة رئيس اجلمهوريـة يف       ذكر القرارات اليت اختذه   
  :تعليماته إىل

الـوزراء بــأن خيّصــصوا نــسبة مئويــة معقولــة مــن الوظــائف لنــساء يف مــستوى مناصــب    -  
  املديرين املركزيني ورؤساء املؤسسات العمومية؛

سـي لتطبيـق    وزير العدل بأن ينـشأ جلنـة تتمثـل مهمتـها يف اقتـراح مـشروع قـانون أسا                    -  
وقـد متّ   . املبادئ الدستورية اليت تقضي بزيادة مـشاركة املـرأة يف اجلمعيـات االنتخابيـة             

  .  وبدأت أشغاهلا٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦تنصيب تلك اللجنة يف 
وأعلــن ســيادة رئــيس اجلمهوريــة كــذلك أنــه سيواصــل سياســته املتمثلــة يف تعــيني يف       

  .احملاكم وأعضاء احلكومةورؤساء مناصب الوالّة ومديري اجلامعات 
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وعلى مستوى املؤسـسات الوطنيـة، عّينـت اإلدارة العامـة لألمـن الـوطين حـديثا امـرأة                     
على رأس املعهد الوطين للشرطة بعاصمة اجلزائر، وأنشأت هيكال مكلفـا بتعزيـز حقـوق املـرأة        

  . الشرطية داخل األمن الوطين
مج لـصحة األم علـى النحـو املنـصوص          تواصل وزارة الصّحة، لفائدة النساء تنفيذ برنـا         

ويهــدف هــذا الربنــامج إىل تــأمني الرعايــة يف أثنــاء احلمــل   .  مــن االتفاقيــة٣/٢عليــه يف املــادة 
  . والوضع وبعد الوضع مباشرة

نــصاف اإل(إدماجهــا ومــن جهــة أخــرى، فــإن االســتراتيجية الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة و  
كومـة اجلزائريـة فيمـا يتعلـق باملـساوة بـني اجلنـسني              وفقا لألولويات اليت وضعتها احل    ) واملساواة

ــسياسية         ــة وال ــوق املدني ــة يف جمــال احلق ــرأة اجلزائري ــز املكاســب األساســية للم هتــدف إىل تعزي
  . واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

ــ   ــق       وُت ــرأة مــن حيــث تطبي ــي بقــضية امل ربز هــذه االســتراتيجية كــذلك االهتمــام الفعل
  .  والدولية يف هذا اجملالالتوصيات االقليمية

دراج االستراتيجية يف عملية اجتماعية وثقافية طويلة األجـل تتطلـب   يتمثل اهلدف يف إ   
مظافرة اجلهود على مجيع املستويات بتعزيز األحكـام التنفيذيـة املتكاملـة والتكافليـة واسـتهالل                

ماعيــة الــسلبية الــيت مبــادرات قطاعيــة حمــددة بغيــة وضــع حــد ملخلفــات املاضــي الثقافيــة واالجت
  . تعرقل تنمية اجملتمع وتطّوره

وتــنعكس يف نتيجــة . وجيــرى يف ميــدان التوظيــف والتــدريب، تــشجيع مــشاركة املــرأة  
ــساء يف هــذا       ــا إىل تفــّوق جلــي للفتيــات والن االمتحانــات املختلفــة نزعــة إىل التــساوي وأحيان

  . اجملال
  

  ٣٦ و ٣٥الرد على التوصيتني     
والرجـال مـن خـالل عـدد معـّين مـن            رة إجيابيـة وغـري منطيـة للنـساء          يتحقق ترويج صو    

وهـو يتطلـب تعبئـة متواصـلة،        . جراءات املـضطلع هبـا علـى الـصعيدين املؤسـسي واجلمعيـايت            اإل
  . سيما عن طريق وسائط اإلعالم وال

ذلــك هــو الــسياق الــذي نظّمــت فيــه اجلزائــر، بالتعــاون مــع االحتــاد االفريقــي واللجنــة   
ــا، حلقــة دراســية دون إقليميــة حــول موضــوع التثقيــف يف ميــدان حقــوق    االقتــصادي ة الفريقي

ــن    ــرة مــ ــسان، يف الفتــ ــارس / آذار٢٠ إىل ١٧اإلنــ ــوزارات،   ٢٠٠٧مــ ــي الــ ــشاركة ممثلــ  مبــ
تــونس، وليبيــا، (واملؤســسات العموميــة، واجملتمــع املــدين، ومنــدوبني مــن بلــدان مشــال افريقيــا   

، وكــذلك ممــثلني ملنظمــة األمــم املتحــدة ) الدميقراطيــةومــصر، واجلمهوريــة العربيــة الــصحراوية
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للتربية والعلوم والثقافة واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم، واملركـز االفريقـي للدراسـات               
  . والبحوث بشأن اإلرهاب، ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة

عمـال حقـوق املـرأة مـن        إ” ألعمال هذه احللقة الدراسـية يف        ومتثّل املوضوع الرئيسي    
وكان حمور هذا املوضوع الرئيسي هو أمهية ادمـاج   . “خالل حقوق اإلنسان يف جمال التعليم     

حقــوق اإلنــسان، وحقــوق املــرأة بــصورة أخــص، يف نظــام التعلــيم وتــأمني بدايــة حيــاة ســليمة  
  . حتراملألطفال عن طريق تلقينهم منذ نعومة أظافرهم احلقوق العاملية وفوائد التسامح واال

وقد أثبتت التجارب اليت عرضتها البلدان املـشاركة يف أثنـاء هـذه احللقـة الدراسـية أن                    
تلك البلدان أدرجت بالفعل تعليم حقوق اإلنسان يف مقّرراهتا الدراسية لكنها مل يتح هلـا حـىت                 

وأجريـت املناقـشات علـى مـستوى     . األن الوقت الكايف لتقييم األثـر الـذي حتقـق نتيجـة لـذلك       
  :مكلفة مبناقشة املواضيع التاليةالث حلقات عمل ث

  تنفيذ خطة العمل الدولية إلدماج املنظور اجلنساين حلقوق اإلنسان وحقوق املرأة،   •  
  استراتيجية األمن والسالم من خالل التربية والتعليم،  •  
ق لتعزيـز حقـو   ) احلكومة، املؤسسات الوطنية، املنظمات غـري احلكوميـة       (إقامة شراكة     •  

  . املرأة عن طريق التربية
  :ومتثلت نواتج األعمال يف  

  :تركّز على األهداف التالية) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(خطة عمل   - ١
  حتليل احلالة الراهنة بغية إدراج حقوق املرأة يف مرحليت التعليم اإلبتدائي والثانوي،   •  
ة لالتـصال   ترويج وتعزيز حقـوق املـرأة يف بـرامج حقـوق اإلنـسان بواسـطة اسـتراتيجي                  •  

  والتعبئة، 
  إعداد استراتيجية وطنية إلدراج حقوق اإلنسان يف املقّررات الدراسية،   •  
  تعزيز الشراكة فيما بني الفعاليات على مجيع املستويات،   •  
  . إقامة آليات للتنفيذ واملتابعة والتنسيق  •  
  :توصيات تتمثل حماورها يف  - ٢

   إدماج البعد اجلنساين يف التخطيط،  •  
  تعزيز الشراكة مع خمتلف الفّعاليات، مبا يف ذلك احلركة اجلمعياتية،   •  
  احترام الثقافات وامليزات اخلاصة لكل جمتمع يف ميدان حقوق اإلنسان،   •  
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  إدماج إعمال حقوق اإلنسان يف إطار التنمية املستدامة،   •  
ــع   إ  •   ــسات اجملتمـ ــع مؤسـ ــراك مجيـ ــالم  (شـ ــائط اإلعـ ــة، وسـ ــرة، املدرسـ ــضاء األسـ ، الفـ

  من أجل احترام وتعزيز حقوق اإلنسان واملرأة، ...) العمومي
سيما حقـوق    املضي قدما يف املواءمة بني القوانني الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وال             •  

  املرأة والطفل، 
  سيما خبصوص املرأة يف املرتل واملرأة الريفية،  تعزيز أنشطة التوعية واإلعالم وال  •  
  مال البحث والدراسة اليت تركّز على أمناط السلوك التمييزية، تشجيع أع  •  
  ، ...)املرّبني واإلدرايني(تعزيز قدرات العناصر الفاعلة واملهنيني   •  
ترويج تقنيات اإلعالم واملعلومـات بوصـفها داعمـة للـدعوى واإلعـالم بـشأن حقـوق                    •  

  اإلنسان، 
  . إنشاء أدوات وآليات للمتابعة والتقييم  •  

ن جهة أخرى، اضطلعت احلكومة اجلزائرية بإصالح لنظام التعليم يهـدف إىل رفـع      وم  
مستوى تدريب املعلّمني وتلقني التالميذ ثقافة املواطنة اليت تؤكـد علـى القـيم الوطنيـة والعامليـة                  

  . عرب خمتلف مواد التعليم
ان تعلــيم حقــوق اإلنـــس  : وأدجمــت يف املقــّررات الدراســية أبعــاد جديــدة تتمثــل يف         

. والتثقيف يف الشؤون السكانية، والتثقيف الصّحي، والثقافة العامة، والتثقيف يف شؤون البيئـة            
وتــرتبط املبــادئ املدّرســة بــالقيم العامليــة للــسلم والتــسامح واحتــرام الغــري والتعــاون والتــضامن   

  . ذلك وغري
طيــة ويف حــني كانــت الكتــب املدرســّية تتــضمن يف املاضــي صــورا تــشري إىل قوالــب من   

  . متييزية فإن الكتب احلالية تعلّم الطفل املساواة بني اجلنسني
ــشطة           ــرأة مــن خــالل األن ــذهلا مــن أجــل حتــسني صــورة امل ــيت تب ومواصــلة للجهــود ال

سيما عن طريق تربيـة األطفـال، نظّمـت اجلزائـر حتـت              واألعمال البيداغوجية والتحسيسية وال   
ــة املعــرض     إىل ٣الــدويل األول للطفــل يف الفتــرة مــن  ســامي إشــراف ســيادة رئــيس اجلمهوري

  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٠
 موّجهـا بـصورة     “التعليم واملواطنة والبيئـة   ”: وقد كان هذا املعرض املنظّم حتت شعار        

أساســية إىل األطفــال الــصغار وإىل املــراهقني بغيــة تعلــيمهم، مبــشاركة مهنــيني حمتــرفني، قــيميت  
 تلقينهم املبادئ املتعلقـة باملواطنـة والتربيـة املدنيـة، واحتـرام حـق               املساواة واالنصاف عن طريق   

  . اآلخرين يف االختالف عنهم، والتسامح والتضامن مع الغري
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وبفضل تظـافر جهـود مجيـع الـشركاء، لـوحظ حتـّسن وتغّيـر يف العقليـات ويف تـصوير                   
 أجريـت بـشأن االدمـاج    وأثبتـت الدراسـة الـيت   . أدوار الرجل واملرأة داخل األسـرة ويف اجملتمـع     

االجتمــاعي االقتــصادي للمــرأة أن معظــم الرجــال املــستجوبني يــصفون املــرأة العاملــة بأهنــا         
ــة ــجاعة، وأن  حمترمـ ــة      ٥٤,٥وشـ ــرارات اهلامـ ــاذ القـ ــشاركن يف اختـ ــساء يـ ــن النـ ــة مـ  يف املائـ
  . األسرة داخل

د املـرأة،   ومن جهة أخرى، ففي إطار تطبيق االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـف ضـ                
مد برنامج لالتصال والتوعية والتعبئة االجتماعية والدعوة لفائدة تغيري أمنـاط الـسلوك وملنـع               اعُت

  . سيما البنات ومكافحة العنف ضد املرأة وال
سـيما مـن طـرف     وجيرى االضطالع بإجراءات متعددة األشكال يف جمال التوعية، وال   

املنتميـة إىل الـسلطة التنفيذيـة وكـذلك مـن طـرف             العديد مـن العناصـر الفاعلـة ومنـها العناصـر            
ــاملرأة، وشــبكة  CIDDEF ،RAFD(اجلمعيــات  ، ومؤســسة “وســيلة” وراشــدة، االتــصاالت ب
الفريـق  (، واللجنـة الوطنيـة للنـساء العـامالت، واملعهـد الـوطين للـصحة العموميـة                  ...)بوسبسي

اإلذاعـة والتلفـزة    (اإلعـالم   ، ووسـائط    )العامل املـشترك بـني القطاعـات واملعـين بأعمـال العنـف            
وتتبلـــور هـــذه االجـــراءات يف . ، والكّتـــاب ورجـــال املـــسرح، وغريهـــم)والـــصحافة املكتوبـــة

ــكل ــضحايا      شــ ــة إىل الــ ــة موّجهــ ــل إعالميــ ــحفية، ودالئــ ــاالت صــ ــسيس ومقــ ــالت حتــ محــ
نتـاج  ، واجتماعـات، وإ   )التحـرش واالغتـصاب   بـشأن   (الذين يتعاملون مـع الـضحايا        واملوظفني

ــصقات ومن ــني       مل ــساواة ب ــال حــول موضــوع امل ــصوير لألطف ــسابقات يف الت اشــري، وتنظــيم م
  . الرجال والنساء

ــاملرأة وإ  وكــذلك    ــهوض ب ــإن اســتراتيجية الن ــة،   ف ــدخل ذي أولوّي ــرح، كت دماجهــا تقت
مضاعفة اجلهود لتنفيذ برامج للتوعية هتدف إىل تغـيري الـصورة النمطيـة لـدور النـساء والرجـال                   

هتم داخل األسرة بصورة خاصة ويف اجملتمع بصورة عامة، وذلك بالتعـاون            يف اجملتمع وملسؤوليا  
  . مع املؤسسات واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم

إبـرازه يـشكل أحـد      إن تعزيز مبدأ املساواة الدستوري من خالل زيادة فّعاليته وزيـادة              
ركّـز علـى التوعيـة      وهكذا فإن تنفيذ خطـة اتـصال ت       . جراءات ذات األولوية بالنسبة للجزائر    اإل

ف النمطيــة، جــار حاليــا وســتدعم تلــك اخلطــة اجلهــود الدائمــة الراميــة إىل القــضاء علــى املواقــ 
صــالح نظــام التعلــيم وعقــد احللقــات الدراســية علــى املــستويني   وبــصورة خاصــة مــن خــالل إ 

ليـة  اءات علـى صـعيد اجلماعـة احمل       نتاج الربامج السمعية البصرية وتنظيم اللقـ      إاملركزي واحمللي و  
  . صدار خمتلف املنشوراتوإ
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  ٣٨ و ٣٧الرد على التوصيتني     
ســــيما  طالــــب رئــــيس اجلمهوريــــة األحــــزاب الــــسياسية يف مناســــبات عديــــدة وال   

 حـضور   مـن األحـزاب الـسياسية أن تتخـذ التـدابري الالزمـة لتـشجيع               ٢٠٠٨مارس  /آذار ٨ يف
  . ضطالع باملشاريعالنساء يف امليدان السياسي ولزيادة تيسري مشاركتهن يف اال

ــدعيما للمكاســـب الـــيت مت بالفعـــل إ    ــة،   وتـ ــيادة رئـــيس اجلمهوريـ ــن سـ ــا، أعلـ حرازهـ
ــبة ــرأة يف   مبناسـ ــاملي للمـ ــة يف  ٢٠٠٩مـــارس / آذار٨اليـــوم العـ ــته املتمثّلـ ــه سيواصـــل سياسـ  أنـ
ــيني ــسبة        تعـ ــصوا نـ ــأن خيّصـ ــوزراء بـ ــر الـ ــة وأمـ ــسامني للدولـ ــوظفني الـ ــب املـ ــساء يف مناصـ نـ
ــة ــن  مئويـ ــة مـ ــاء      معقولـ ــسيني ورؤسـ ــديرين الرئيـ ــب املـ ــحات ملناصـ ــساء املرشـ ــائف للنـ  الوظـ

  . العامة املؤسسات
وأنشئت جلنة تتمثل مهّمتها يف اقتراح مـشروع قـانون أساسـي هبـدف إعمـال املبـادئ             

 ١٩-٠٨ وباالسـتناد إىل القـانون  . الدستورية فيما يتعلق مبشاركة النساء يف اجلمعيات املنتخبـة        
 يف الفـصل الرابـع      ٣١ّدلت املـادة     املعّدل للدستور، عُـ    ٢٠٠٨نوفمرب  /اين تشرين الث  ١٥املؤرخ  

تعمـل الدولـة    ”: وأصبح نص تلك املادة كما يلـي      . “احلقوق واحلّريات ”من الدستور املعنون    
لــى التمثيــل يف اجلمعيــات علــى تعزيــز احلقــوق الــسياسية للمــرأة بزيــادة فــرص حــصوهلا ع 

  .“املنتخبة
يادة فرص حـصول املـرأة علـى العـضوية يف اجلمعيـات املنتخبـة،               إن الدستور املنقّح، بز     

يرتع إىل توسيع نطاق متثيل املرأة وإزالة العقبات اليت تعوق تفـّتح شخـصيتها ومتنـع مـشاركتها          
  . الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ل ذي أولويـة،    دماجها، كتـدخ  ترح استراتيجية النهوض باملرأة وإ    ومن جهة أخرى، تق     
بنظام احلـصص أو نظـام القـوائم،    (اختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز متثيل املرأة يف اجلمعيات املنتخبة        

ووصـوهلا إىل املناصـب العليـا يف الدولـة     ) أو تنقيح التشريح القائم الذي حيكم أنشطة األحزاب 
والصحة ويف كافة القطاعـات     سيما يف جمال التعليم      اإلدارات املركزية واإلقليمية واحمللية، وال    (

، فـضال عـن مواصـلة محـالت التحـسيس الراميـة إىل تطـوير                )الحظ حدوث تأنيث هام   حيث يُ 
  . العقليات
 يف  ٧وخبصوص مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، ميكن الرجوع إىل الرد علـى املـادة                 

  . هذا التقرير
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  العنصر النسائي يف الوظيفة العمومية    
 إمكانيــة الوصــول املتــساوية    أن”:  علــى ١٩٩٦ مــن دســتور عــام   ٥١املــادة  تــنص   

ــة شــروط أخــرى غــري       ــع املــواطنني دون أي ــة مــضمونة جلمي للوظــائف واملناصــب داخــل الدول
  .“حيدده القانون ما

يوليــة / متــوز١٥ املوافــق ١٤٢٧ مجــادة الثانيــة ١٩ املــؤرخ ٠٣-٠٦ســوم ويكــّرس املر  
وظيفـة العموميـة مبـدأ عـدم التمييـز بـني اجلنـسني يف         واملتضمن للنظام األساسي العام لل   ٢٠٠٦

تعيني املوظفني خيـضع    ”:  منه تنص على أن    ٧٤وبالفعل فإن املادة    . العمل يف القطاع العمومي   
  . “ملبدأ تكافؤ فرص احلصول على وظائف يف القطاع العمومي

يفـة  ويكّرس املرسوم املذكور آنفا كذلك عـددا مـن احلقـوق للعنـصر النـسائي يف الوظ                  
  :العمومية
حظـر كـل متييـز بـني املـوظفني بـسبب آرائهـم،              ُي” : علـى أنـه    ٢٧تنص املـادة      -  

  . “أونوع جنسهم، أو أصلهم، أو أية وضع آخر شخصي أو اجتماعي
  . على التمتع بإجازة أمومة١٢٩تنص املادة   -  
  احلق للمرأة املوظفة يف جيازة بدون مرّتب لتربيـة طفـل تقـل         ١٤٦ختّول املادة     -  

  .سنوات) ٥(سنه عن مخس 
ــادة    -   ــه ٢١٤تــنص امل ــى أن ــهاء إجــازة     ”:  عل ــارا مــن انت ــرة ســنة اعتب خــالل فت
طيلــة ســاعتني مــدفوعيت األجرملــدة   مــنح األم املرضــعة احلــق يف الغيــاب يف كــل يــوم األمومــة ُت
وميكـن توزيـع    . أشـهر األخـرية   ) ٦(أشهر األوىل وملدة ساعة واحدة يف أثنـاء الـستة           ) ٦( الستة
  . “ذه الغيابات يف أثناء اليوم وفقا لرغبة املوظفةه

 ٤٥٤ ٢٩٣وفيما يتعلق بالعنصر النسائي يف قطاع الوظيفة العمومية، فهو يتألف مـن               
  .  يف املائة من جمموع املوظفني٢٨,٣أي بنسبة 
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   الطبيعة القانونية لعالقة العملتوزيع املوظفني اإلناث حبسب  -  ١  
  : النسائي حبسب الطبيعة القانونية لعالقة العملفيما يلي توزيع العنصر  

   يف املائة؛٩١,٥، أي ٤١٥ ٧٤٨  -  
   يف املائة؛١,٥عاملة متعاقدة، أي  ٦ ٧١٣  -  
  . يف املائة٧ عاملة يومية، أي ٣١ ٨٣٢  -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  التوزيع حبسب قطاعات األنشطة  -  ٢  
ــة األوىل مبجمــوع       ــة املكان ــة الوطني  موظفــة أي نــصف  ٢٠٦ ٨٩٠حيتــل قطــاع التربي

  ).  يف املائة٤٥، ٥(اجملموع الكلي للموظفات 
 موظفة، وهـو مـا ميثـل معـّدل          ٨١ ٩١٩ويأيت قطاع الصحة يف املرتبة الثانية مبجموع          

  . يف املائة من اجملموع الكلي للموظفات١٨
  :وفيما يلي التوزيع االمجايل لبقية املوظفات  

 يف املائـــة مـــن جممـــوع ١١,٣ موظفـــة، أي ٥١ ٣٦٣: الداخليـــة واجلماعـــات احملليـــة  -  
  املوظفات؛

   يف املائة من جمموع املوظفات؛٦,٧ موظفة، أي ٣٠ ٦٣٦: التعليم العايل  -  
   يف املائة من جمموع املوظفات؛٣,٨ موظفة، أي ١٧ ٢٣٩: املالية  -  
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 يف املائــــة مــــن جممــــوع ٢,٧ موظفــــة، أي ١٢ ١٦٦: التــــدريب والتعلــــيم املهنيــــان  -  
  ؛املوظفات

  .  يف املائة من جمموع املوظفات١١,٩ موظفة، أي ٥٤ ٠٨٠: القطاعات األخرى  -  
  
  
  
  
  
  

  

  
    

  لجدول املوظفني اإلناث حبسب نوع اإلدارة، ومستويات التأهيل والطبيعة القانونية لعالقة العم  -  ٣  
  

  الطبيعة القانونية لعالقة العمل
  اجملموع  عمال يوميون  متعاقدون  فون قاّرون موظ  املؤهالت/طبيعة العمل  نوع اإلدارة

  ٨ ٠٦٦  صفر  صفر  ٨ ٠٦٦  إطارات 
  ١٠ ٠٥١  صفر  صفر  ١٠ ٠٥١  متخصصون

  ١١ ٨٤٩  ١ ٦٨١  ١٨٢  ٩ ٩٨٦  منفّذون

  ادارة مركزية

  ٢٩ ٩٦٦  ١ ٦٨١  ١٨٢  ٢٨ ١٠٣  اجملموع
  ٦٨ ١٨٤  ١٨٦  ١ ٠٤٨  ٦٦ ٩٥٠  إطارات 

  ١٤٠ ٧٧٧  ٨٤٨  ٧٠١  ١٣ ٢٢٨  متخصصون
  ٤٢ ٠٢٥  ٧ ٠٦٣  ١ ٠١٢  ٣٣ ٩٥٠  منفّذون

  دوائر المركزية

  ٢٥ ٩٨٦  ٨ ٠٩٧  ٢ ٧٦١  ٢٤٠ ١٢٨  اجملموع
  ٢٧ ٤٢٥  ٢  ٣٩  ٢٨ ٣٨٤  إطارات

  ٤٨ ٠٩١  صفر  ٦  ٤٨ ٠٨٥  متخصصون
  ٤٠ ٨٨١  ٦ ٩٠١  ١ ٨٠٢  ٢٣ ١٧٨  منفّذون 

ــسات  مؤســـــــــــــــ
  عمومية إدارية

  ١١٦ ٤٥٦  ٦ ٩٠٣  ١ ٩٠٣  ١٠ ٦٤٧  اجملموع
  ١٣ ٠٢٧  صفر  ٥٦  ١٢ ٩٧١  إطارات

  ٣ ٩٢٢  صفر  ٢  ٣ ٩٢٠  متخصصون
  ٦ ٢٤٢  ٢ ٤٤٧  ١٦٠  ٣ ٦٣٥  منفّذون

ــسات  مؤســـــــــــــــ
عموميــــــــــــة ذات 
طــــــــابع علمــــــــي 

  قايف ومهينوث
  ٢٣ ١٩١  ٢ ٤٤٧  ٢١٨  ٢٠ ٥١٦  اجملموع
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  الطبيعة القانونية لعالقة العمل
  اجملموع  عمال يوميون  متعاقدون  فون قاّرون موظ  املؤهالت/طبيعة العمل  نوع اإلدارة

  ٢ ٧١٥  ٥٣  ١٤٧  ٢ ٥١٥  إطارات 
  ٣ ٠٦٥  ٥  ١  ٣ ٠٥٩  متخصصون

  ٢٧ ٩١٧  ١٢ ٦٤٦  ١ ٥٠١  ١٣ ٧٧٠  منفّذون

  البلديات 

  ٣٣ ٦٩٧  ١٢ ٧٠٤  ١ ٦٤٩  ١٩ ٣٤٤  اجملموع
  ٤ ٥٤٠ ٢٩٣  ٣١ ٨٣٢  ٦ ٧١٣  ٤ ١٥٠ ٧٤٨  اجملموع الكلي  

    
    املوظفون اإلناث باإلدرات املركزية حبسب طبيعة عالقة العمل  -  ٤  

  طبيعة عالقة العمل
  اجملموع  عمال يوميون  متعاقدون  موظفون قاّرون  إدارة مركزية

  ١ ٢٩٩  ٢١٢  ١  ١ ٠٨٦  رئاسة اجلمهورية
  ٣١٩  ٩١  ١  ٢٢٧   الوزارة األوىل

  ٥٤١  ٤١  صفر  ٤٩٦  وزارة الشؤون اخلارجية
  ٥١ ٣٦٣  ١ ٣٢٩  ١ ٨٨٨  ٣٨ ١٤٦  واجلماعات احمللية  وزارة الداخلية
  ١٠ ٢١١  ٨٧٩  صفر  ٩ ٣٣٢  وزارة العدل 
  ١٧ ٢٣٩  ٢ ١٨٥  ٥٢  ١٥ ٠٠٢  وزارة املالية 

  ٧٨٠  ١٠٢  ٥  ٦٧٣  وزارة الطاقة واملناجم
  ١ ٠٤٦  ١٨٥  ١١  ٨٥٠  وزارة اجملاهدين 
  ٧٦  صفر  صفر  ٧٦  وزارة االتصاالت

  ٢٠٦ ٨٩٠  ٩٣٦  ١ ٣٦٢  ٢٠٤ ٥٩٢  وزارة التربية الوطنية
  ٣٠ ٦٣٦  ٤ ٣٧٤  ٧٢٠  ٢٥ ٥٤٢  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  ٥ ٧٨٨  ٨٩٢  ٣٨  ٤ ٨٥٨  وزارة الفالحة والتنمية الريفية
  ٢ ٣٥١  ٣٤٨  ٩٧  ١ ٩٠٦  وزارة موارد املياه

  ٤ ٤٢٣  ٥٨٩  ١ ٠٦٩  ٢ ٧٦٥  يم العمراين وزارة االسكان والتنظ
واصــــالح  وزارة الــــصحة والــــسكان

  ٨١ ٩١٩  ٢ ٣٦٢  ١ ٠٩٦  ٧٨ ٤٦١  مؤسسات االستشفاء
  ٦ ٤٧٠  ٦١٣  ٣١  ٥ ٨٢٦  وزارة الشباب والرياضة

  ١٢ ١٦٦  ١ ٩٥٨  ٨٦  ١٠ ١٢٢  وزارة التدريب والتعليم املهنيني 
  ١ ٩١٨  ٤٦٦  ٣٠  ١ ٤٢٢  وزارة الثقافة

  ١ ٣٣٦  ٢١٧  ٣  ١ ١١٦  ينية واألوقافوزارة الشؤون الد
  ١ ٠٣٥  ٢٨٠  ٣  ٧٥٢  وزارة الشغل والضمان االجتماعي

ــات   ــة املعلومـ ــد وتكنوجليـ وزارة الربيـ
  ٥٧٦  ٧٤  ٣  ٤٩٩  واالتصاالت
  ٨٢٦  ١٣١  ٨  ٦٨٧  وزارة النقل
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  طبيعة عالقة العمل
  اجملموع  عمال يوميون  متعاقدون  موظفون قاّرون  إدارة مركزية
  ٢ ٢٣٤  ١٦٩  ٥  ٢ ٠٦٠  وزارة التجارة

وزارة املؤسسات الصغرى واملتوسطة    
  ٣٩٧  ١٠٨  ١  ٢٨٨  والصناعات التقليدية 

  ٤٨٦  ٥٢  ٢  ٤٣٢  النهوض باالستثمار/وزارة الصناعة
وزارة التـــــضامن الـــــوطين واألســـــرة 

  ٨ ٥١٩  ٢ ٥٩٧  ٨٤  ٥ ٨٣٨  واجلالية باخلارج
  ٤٥  ٤  ٤  ٣٧  وزارة العالقات مع الربملان
واملــــــوارد  وزارة الــــــصيد البحــــــري

  ٤٣٦  ٨٦  ١  ٣٤٩  السمكية 
  ٢ ٠٢٩  ٤٨٧  ١٠٦  ١ ٤٣٦  وزارة األشغال العامة 

  ١ ٠١٩  ٦٥  ٦  ٩٤٨ وزارة التهيئة الترابية والبيئة والسياحة
  ٤٥٤ ٢٩٣  ٣١ ٨٣٢  ٦ ٧١٣  ٤١٥ ٧٤٨  اجملاميع  

    
  اخلدمة الدبلوماسية    

فيما يتعلق بتمثيل املرأة يف اخلدمة الدبلوماسية، تتضمن اجلداول التاليـة حملـة عامـة عـن                   
لـشؤون اخلارجيـة يـزداد مـن سـنة          هذه املسألة؛ ويتعني مالحظة أن عـدد النـساء داخـل وزارة ا            
  :ألخرى تبعا لتطّور دور املرأة ومكانتها يف اجملتمع اجلزائري

  
  عدد النساء يف اخلدمة الدبلوماسية

  ٢٠٠٩فرباير / شباط١األرقام بتاريخ 
  

  ١,٥٢  جمموع عدد املوظفني 
  ٣٣٧  جمموع عدد النساء

  اإلدارة املركزية 

  ٣٢,٣  النسبة املئوية 
  ١,٥٩  جمموع عدد املوظفني
  ٢٠٤  جمموع عدد النساء

  خلارجية الدوائر ا

  ١٩,٢٦  النسبة املئوية
  ٢ ١١١  اجملموع الكلي 

  ٥٤١  جمموع عدد النساء
  امجايل عدد املوظفني 

  ٢٥,٦٣  النسبة املئوية 
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  اإلطارات النسائية يف اخلدمة الدبلوماسية
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١األرقام بتاريخ 

  
  ١٦٠  جمموع عدد اإلطارات

جممــــــوع عــــــدد اإلطــــــارات 
  ١٢  النسائية 

  املركزية اإلدارة 

  ٧,٥٠  النسبة املئوية 
  ١٢٧  جمموع عدد اإلطارات

جممــــــوع عــــــدد اإلطــــــارات 
  ٣  النسائية

  الدوائر اخلارجية 

  ٢,٢٦  النسبة املئوية
  ٢٨٧  جمموع عدد اإلطارات 

جممــــــوع عــــــدد اإلطــــــارات 
  ١٥  لنسائية ا

  إمجايل عدد اإلطارات 

  ٥,٢٣  النسبة املئوية 
  

  عدد اإلطارات
  

٢٠٠٩    
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١

  ١ ٠٥٢  جمموع عدد املوظفني 
  ١٦٠  جمموع عدد اإلطارات

  اإلدارة املركزية 

  ١٥,٢١  النسبة املئوية 
  ١ ٠٥٩  جمموع عدد املوظفني 

  ١٢٧  جمموع عدد اإلطارات 
  الدوائر اخلارجية 

  ١١,٩٩  ئوية النسبة امل
  ٢ ١١١  جمموع عدد املوظفني 
  ٢٨٧  جمموع عدد اإلطارات

  العدد الكلي 

  ١٣,٦٠  النسبة املئوية 
  



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 53 
 

  ٤٠ و ٣٩الرد على التوصيتني     
يرتع العدد الكلي للنساء الناشـطات اقتـصاديا إىل الزيـادة مـن سـنة ألخـرى علـى حنـو                 

  :يتبني من اجلدول أدناه ما
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٩٢  ١٩٧٧  ١٩٦٦  

  يف املائة ١٦,٩ يف املائة ١٥,٠٧ يف املائة ١٤,١٨   يف املائة٠٩ املائة  يف ١١,٦   يف املائة٧,٧   يف املائة٣
    

تنعكس يف هذه النتائج إرادة السلطات العمومية املـستندة إىل عـدد كـبري مـن القـوانني         
   .اليت متنع سن أي حكم متييزي ضد املرأة العاملة

ســيما عــن طريــق  وقــد مت اختــاذ تــدابري أخــرى كــذلك لتــشجيع النــشاط النــسائي، وال  
ــة       ــصغرى، والوكال ــات ال ــة إلدارة اإلئتمان ــة الوطني ــل الوكال ــشأة هلــذا الغــرض، مث ــات املن اآللي
الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وعلى صعيد اإلدارة العامة لألمن الوطين، إنشاء هيكـل مكلـف               

 الشرطية داخل األمن الوطين، ومراصد تشغيل اإلناث املنـشأ علـى الـصعيد              بتعزيز حقوق املرأة  
سيما مرصد الطاقة واملناجم، بوصفها أجهزة للرصد وأقطـاب للتحليـل والتأمـل      القطاعي، وال 

  :وتتمثل املهام الرئيسية هلذه األجهزة. وتقدمي االقتراحات من أجل تعزيز تشغيل اإلناث
ث يف سياسـات املـوارد البـشرية وجتـسيده يف شـكل أهـداف               ادراج تعزيز تشغيل اإلنـا      •  

  للتوظيف والتدريب والترقية، 
تأسيس املعيار اجلنساين يف عمليـات وضـع اخلطـط وحتديـد النتـائج القطاعيـة، بوصـفه                    •  

  مؤشرا ذا صلة، 
  . إقامة آليات ملراقبة وتقييم املديرين يف جمال تعزيز تشغيل اإلناث  •  

ين األخــري عــن التنميــة البــشرية يّتــسم تــشغيل اإلنــاث، مــن حيــث ووفقــا للتقريــر الــوط  
  :اليةاهليكل، باملميزات الت

  تتساوى النساء مع الرجال فيما يتعلق بالعمل يف القطاع غري النظامي،   •  
  ميكن مالحظة الفارق بني اجلنسني، بصورة خاصة، يف فئة األعمال املستقلّة،   •  
 يف املائـة مـن النـساء    ٩٣يالحـظ أن  : ن نـشاطا مـستقال   ومن بـني النـساء الـاليت ميارسـ          •  

ــة يف صــفوف  ٦٩يعملــن دون اخنــراط يف نظــام الــضمان االجتمــاعي، مقابــل      يف املائ
  ،)٢٠٠٤زيادة طفيفة باملقارنة مع احلالة يف ( نظرائهن الذكور

ــام   •   ــساء إذ أصــبحت حــصته      ٢٠٠٦يف ع ــشّغل األول للن ــاع اخلــاص امل ، أصــبح القط
وهكذا فإن احلالـة    .  يف املائة للقطاع العمومي    ٤٢,٧ائة من النساء مقابل      يف امل  ٥٧,٣
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 حــني كــان القطــاع العــام يــشغُّل أكثــر بقليــل مــن ٢٠٠٥قــد انعكــست باملقارنــة مــع 
  نصف جمموع النساء العامالت، 

كــان زهــاء :  أكثــر كفــاءة مــن الرجــل يف ســوق العمــل ٢٠٠٦وظلــت املــرأة يف عــام   •  
  .تلقّني تعليما ثانويا أو عاليامن النساء العامالت قد ) ة يف املائ٤٧,٥(النصف 

ويزداد تأييد الرجال لعمل املرأة حني تكون هـذه األخـرية مـستوفية لـشرط التعلـيم يف                    
بيــد أن النــساء اجلزائريــات، علــى غــرار نــساء العــامل األخريــات، أكثــر تــضررا  . مــستوى عــال

  ).  يف املائة٢٢(بالبطالة 
 دراســة ٢٠٠٦أجريــت يف عــام قبــات الــيت تعــوق عمــل املــرأة،  ومــن أجــل ختطــي الع  
 أسرة معيـشية موّزعـة      ٤ ٤٣٦دماج االجتماعي االقتصادي للنساء يف اجلزائر، مشلت        بشأن اإل 
  .  يف منطقة ريفية١ ٥٩٤ أسرة معيشية يف منطقة حضرية و ٨٤٢: كما يلي
أة موزعـة يف منطقـتني       امر ١٣ ٧٥٥تتألف األسر املعيشية الّمشمولة هبذا التحقيق من          
ــة مــن اجملمــوع و ٦٣,٢ امــرأة يف وســط حــضري أي  ٨ ٦٩٩: ســكنيتني  يف ٥ ٠٥٦  يف املائ

  .  يف املائة٣٦,٨منطقة ريفية، أي 
  :ومن بني النتائج الرئيسية اليت خلص إليها التحقيق يتعني ذكر ما يلي  

 اخلامــسة  يف املائــة مل يــبلغن ســن  ٦٢: يتــألف جممــوع النــساء مــن الــشباب أساســا       •  
ويقـــّدر ). ٤٥( يف املائـــة مل يـــبلغن ســـن اخلامـــسة واألربعـــني  ٧٧ و) ٣٥(والـــثالثني 

  . سنة) ٣٣(متوسط عمرهن االمجايل بثالث وثالثني 
  ، )املائة  يف٧٠,٣٥(يبدو أن عمل النساء مركزا بصورة أّولية يف املناطق احلضرية   •  
مكانيـة احلـصول علـى املعلومـات        حلاسـم أكثـر مـن غـريه فيمـا يتعلـق بإ            ويظل العامـل ا     •  

وبقــدر مــا يكــون املــستوى الثقــايف للمــرأة مرتفعــا تــزداد   . متمــثال يف مــستوى التعلــيم
  الفرص املتاحة هلا القتحام سوق العمل، 

 يف املائة من النساء املشموالت بالدراسة أهنـن، يف حالـة حـدوث ركـود                ٦٣وذكرت    •  
كـافؤ فـرص اجلنـسني يف احلـصول علـى           اقتصادي وارتفاع معـدل البطالـة، يـرغنب يف ت         

  .عمل
 يف املائــة مــن ٥٤,٥تــشارك النــساء يف اختــاذ القــرارات اهلامــة داخــل األســرة يف زهــاء   •  

  .األسر املعيشية
 ٣٤,٨ وذكـر أن  ). يف املائة ٥٩,٧(متارس أغلبية النساء حقهن يف التصويت بأنفسهن          •  

  .  يف عملية االقتراعيشاركن يف املائة من النساء، وفقا للتحقيق ذاته ال
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 يف  ٦٠ متارس النساء املشموالت بالتحقيق أعماال بأجر يف القطـاع العمـومي بنـسبة تقـارب                 •
  .  يف املائة٤٠املائة ويف القطاع اخلاص بنسبة 

 ١٨,٥  يف املائة من العامالت يف القطاع اخلاص أنشطة غـري نظاميـة و             ٢١,٥ومتارس    •  
  .يف املائة أنشطة نظامية

ــ  •   ــسية ألغــراض التوظيــف    ميث ــيم أحــد عوامــل االنتقــاء الرئي ويف حــني . ل مــستوى التعل
 يف املائــة مــن النــساء الــاليت مل ٦٠يــستوعب قطــاع األنــشطة غــري النظاميــة أكثــر مــن  

ــإن حــصة كــل مــن القطــاع اخلــاص والقطــاع العمــومي غــري        ــيم، ف حيــصلن علــى تعل
 يف املائـــة يف القطـــاع   ٣٤,٥  يف املائـــة يف القطـــاع اخلـــاص و  ٦,٤النظـــاميني تبلـــغ  

  . العمومي
يف  ٧٨(وتعمــل النــساء الــاليت هلــن مــستوى تعلــيم عــال يف القطــاع العمــومي أساســا     •  

  ).  يف املائة١,١(وغري النظامي )  يف املائة٢٠,٨(ويف القطاع اخلاص النظامي ) املائة
يف بدايـة   وممارسة األنشطة غري النظامية هي واحـدة مـن طرائـق العمـل األكثـر شـيوعا                    •  

 يف ٥٠ يف املائـة مل ميارسـن أي نـشاط مـن قبـل، وأعربـت زهـاء             ٨٦,٤(احلياة املهنيـة    
املائــة مــن النــساء عــن اســتعدادهن ملغــادرة القطــاع غــري النظــامي واإللتحــاق بالقطــاع  

  ). النظامي
ويف حـني أن ربـع النـساء قـد اسـتثمرن يف القطــاع غـري النظـامي إلعالـة أسـرهن، فــإن            •  

واهلـدف  . قمـن بـذلك لتلبيـة احتياجـاهتن الشخـصية     )  يف املائـة  ٤٥,٣٤ (زهاء النصف 
  . هو السعي إىل حتقيق استقالل ذايت عن طريق حتقيق دخل مايل

  :وتوصي الدراسة مبا يلي لفائدة النساء العامالت يف األنشطة غري النظامية  
، عـن   )، اإلذاعـة  التلفـزة (سيما عن طريق وسـائط اإلعـالم املهيمنـة           زيادة اإلعالم، وال    •  

ــة      ــاد العمالـ ــال إجيـ ــدعم يف جمـ ــساعدة والـ ــسية للمـ ــات املؤسـ ــة  (الترتيبـ ــة التنميـ وكالـ
رة اإلئتمانـات   االجتماعية، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية إلدا        

  براز حاالت النساء الاليت جنحن يف اجناز مشاريع، ، من خالل إ)الصغرى
ــة يف وضــ   •   ــة     ع وإتنظــيم الرعاي ــق االســتعانة باحلركــة اجلمعياتي ــشاريع عــن طري جنــاز امل

  سيما يف األرياف،  ودوائر القطاع العمومي على صعيد اجلماعات احمللية وال
  .زيادة عروض التدريب التأهيلي بالصلة مع املهارة املكتسبة  •  

يـــسري ولـــتمكني املـــرأة مـــن التوفيـــق بـــني مـــسؤولياهتا املهنيـــة ومـــسؤوليتها العائليـــة وت  
 االقتـــصادي، اســـتنبطت الـــسلطات العموميـــة خـــدمات للرعايـــة      -انـــدماجها االجتمـــاعي  
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سيما عـن طريـق تعزيـز املؤسـسات املعـّدة السـتقبال األطفـال يف سـن مبكـرة                     االجتماعية، وال 
  . وزيادة عدد املطاعم املدرسية

من خـالل   رع يف تنفيذ برنامج إلنشاء مرافق استقبال إضافية لألطفال          وهكذا، فقد شُ    
  .  روضة أطفال وحضانة جديدة يف خمتلف أحناء اإلقليم الوطين١ ٠٠٠فتح 

هل برنـامج جديـد ملـساعدة املنـاطق         يف هذا الصدد ويف إطار سياسة التنمية احمللية، استُ          
 بليون دينـار جزائـري باإلضـافة إىل اإلعانـات املاليـة املمنوحـة             ٧٤,٥البلدية بتكلفة تقّدر مببلغ     

ــام  ــدد ســكاهنا    ٢٠٠٧يف ع ــيت يتجــاوز ع ــديات ال ــتح دور   ١٥ ٠٠٠ للبل ــن أجــل ف ــسمة م  ن
  .  بليون دينار٥,٣ منطقة بلدية تقريبا وتقّدر تكلفتها مببلغ ٥٠٠تشمل هذه العملية . حضانة

.  املهـين -وتستفيد املرأة الريفية، من جهتها، من التدابري لتعزيز انـدماجها االجتمـاعي          
 مـسارا حمـددا يف األريـاف     ١٧٢أحـدثت اجلزائـر      ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف بداية الـسنة الدراسـية       

، كما اختذت تـدابري تـستهدف باخلـصوص         ٣٩١إنضافت إىل املسارات القائمة والبالغ عددها       
التدريب عن طريق الـتلقني لفائـدة فئـات معّينـة مـن النـساء احملرومـات، وتطـوير التـدريب عـن                     

  . ئدة املرأة يف املرتلبعد، وتدريب الفئات اخلاصة، وتطوير التدريب لفا
  

  ٤٢ و ٤١الرد على التوصيتني     
  .  من االتفاقية رّدا مفّصال يف هذا الصدد١٤يتضّمن النص املتعلق باملادة   
وهبدف رعايـة أعمـال التنـشيط الـيت تـستهدف املـرأة الريفيـة، أقامـت الغرفـة الزراعيـة                       

 الواليات، وقـد أنـشئت تلـك        الوطنية فروعا للمرأة الريفية على مستوى كل واحدة من غرف         
  . ١٩٩٨يونية / حزيران٨الفروع بقرار رئاسي مؤرخ 

تتمثل املهـام الرئيـسية لكـل واحـد مـن هـذه الفـروع الـيت ترأسـها امـرأة حاصـلة علـى                           
  :شهادة مهندس أو تقين زراعي فيما يلي

  ابراز دور النساء يف االنتاج الزراعي والتنمية الريفية،  •  
رشاد الزراعيني وتوفري دعم مـادي وتقـين يف         ت يف جمال التدريب واإل     االحتياجا حتديد  •  

  هذين امليدانني، وذلك بالتشاور مع مجعيات النساء الريفيات،
  . تيسري نشأة حركة مجعياتية نسائية واسعة النطاق يف الوسط الريفي  •  

 وتوجد بصورة عامة مجعيـة للنـساء الريفيـات يف كـل واليـة بـل وكـذلك أحيانـا علـى                   
وخيتلف نشاط هـذه اجلمعيـات بقـدر كـبري مـن واليـة ألخـرى، إذ أن                  . مستوى املنطقة البلدية  
  : هذه األنشطة قد تكون
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املساعدة على إنشاء وحـدات عائليـة صـغرية يف جمـايل الزراعـة والـصناعات التقليديـة،                   • 
مــــشاريع صــــغرية لتربيــــة احليوانــــات، وصــــناعة الــــسجادات، وحتويــــل املنتجــــات   (

   ،..).الزراعية
) بتمويل من الوالية ويف أماكن توفّرها اجلمعيـة الـشعبية البلديـة           (تنشيط حلقات عمل     • 

  .ألغراض التدريب املهين يف ميادين اخلياطة والنسيج واخلزف
مــواد أّوليــة أو ماشــية (املــساعدة يف احلــصول علــى القــروض الــصغرى لــشراء اللــوازم   • 

  ). خاليا النحل على سبيل املثال أو
ــة  و مــساعدة النــساء الريفيــات علــى اإل هلــدف هــوا   نــدماج يف احليــاة االقتــصادية وتلبي

ــي       ــق دخــل تكميل ــن خــالل حتقي ــساء   . احتياجــاهتن واحتياجــات أســرهن م ــد حــصلت الن وق
الريفيــات يف بعــض الواليــات علــى وســائل ماديــة أتيحــت هلــن يف إطــار مــشاريع حمــددة مثــل    

 اليت مّولتها منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة            مشروع الدراسة املتعلقة بالنساء الريفيات    
  ...). تيزي وّزو، جيجل(

واســتفادت واليــات أخــرى مــن اعتمــادات أتاحهــا االحتــاد األورويب إلقامــة مــشاريع     
  ).مشاريع صغرية لتربية احليوانات(صغرى على صعيد اجملتمعات احمللية 

  :٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ب نوع اجلنس يف وفيما يلي توزيع املزارعني حبس  
  

  النسبة املئوية   املزارعات   جمموع املزارعني

٤,٤  ٣٥ ٩٢٠  ٨٠٢ ٠٧٧  
    

 ويف “برنامج التنميـة والنهـضة الريفيـة    ”ت غري احلكومية أطراف مشاركة يف       واملنظما  
ــة ا     " ــدريب ورعاي ــوطين لت ــؤمتر ال ــذ التوصــيات امل ــة لتنفي ــة الوطني ــرأة يف   اللجن ــة وامل ــرأة الريفي مل
  . “رتلامل

أكتــوبر  / تــشرين األول ١٥وقــد كــان االحتفــال بــاليوم العــاملي للمــرأة الريفيــة، يف         
، فرصــة إلعــالن إنــشاء شــبكة للمــرأة الريفيــة بالتعــاون مــع مجعيــات وطنيــة أعــضاء يف  ٢٠٠٨

مشروع النهضة الريفية ومنظمـات معنّيـة مثـل املنظمـة العربيـة للتنميـة الريفيـة واملنظمـة العامليـة                  
  . ةللزراع

ومبناسبة املؤمتر الثاين املعين بتـدريب ورعايـة املـرأة الريفيـة واملـرأة يف املـرتل املعقـود يف                      
ــرة مــن    ــر يف الفت ــة اجلزائ ــشاء مدرســة   ٢٠٠٩مــارس / آذار٩ إىل ٧مدين ، أعلنــت احلكومــة إن

 وسـتكون هلـذه   . للمرأة الريفية ستوفّر دروسا وتدريبا للنساء الناشـطات يف ميـدان انتـاج اللـنب              
  .  فرعا ووحدة متخصصة يف مسارات أخرى غري اللنب واخلضر والفواكه١٣املدرسة 
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  ٤٤ و ٤٣الرد على التوصيتني     
وهي ترصد سنويا لتلـك احلركـة       . غىن عنه  تعترب احلكومة احلركة اجلمعياتية شريكا ال       
ّرهـا   مليون دينـار جزائـري يف شـكل خمصـصات يف امليزانيـة ومتنحهـا مرافـق ملقا       ٦٠٠أكثر من   

  .وأماكن عملها
ــة مبــا يف ذلــك املنظمــات        وهــذه التــسهيالت خمصــصة جلميــع املنظمــات غــري احلكومي

  . العاملة يف ميدان النهوض بوضع املرأة
 مشروع مـن مـشاريع      ٢٠٠ زهاء   ٢٠٠٦وقد مّولت السلطات العمومية يف أثناء عام          

  . رأة يف ميادين خمتلفة يف املائة منها معّدا لتعزيز مشاركة امل٥٠اجلمعيات كان زهاء 
ــة،       ــادرات التأمــل ويف تكفــل املــسائل االجتماعي ولتــشجيع مــشاركة اجلمعيــات يف مب

وقـد اسـتهلّت كـذلك برناجمـا        . شرك احلكومة تلك اجلمعيات يف عضوية اجملالس االستـشارية        ُت
ــشغيل يف حــني   ١٠ مــن دور اجلمعيــات مت اجنــاز  ٤٨إلقامــة  ــها أصــبحت اآلن يف طــور الت  من

  .  أخرى٤ى جتهيز جير
شركها وتعمل املؤسسات الوطنية بتعاون وثيق مع املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة وتُـ                

سـيما تلـك الـيت تتـصل         يف عملي التفكري ويف إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمـل وال          
يف ويف هـذا اإلطـار تـشارك املنظمـات غـري احلكوميـة، يف مجلـة أمـور،                   . بوضع املرأة والطفولـة   

خطـة العمـل الوطنيـة مـن أجـل          ”  و “االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املـرأة      ”أنشطة  
  .“االستراتيجية الوطنية ملكافحة األمية” و “الطفل

ــدان           ــة يف مي ــري احلكومي ــات غ ــدة املنظم ــة لفائ ــيم دورات تدريبي ــذلك تنظ وجيــرى ك
عوة، والعنـف القـائم علـى أسـاس         االعتبارات اجلنساية، والتخطيط االستراتيجي، وتقنيـات الـد       

وتقوم املنظمات غري احلكومية نفسها بالتشديد علـى        . جنساين، واالتصال فيما بني األشخاص    
  .هذا التعاون املثمر

كـذلك، جيـب ذكـر أن اللجنــة الوطنيـة االستـشارية لتعزيــز حقـوق اإلنـسان ومحايتــها          
  . طرف مشارك يف عملية إعداد هذا التقرير

ت واستـشريت مجعيـات وطنيـة أخـرى ذات طـابع متثيلـي وناشـطة يف                 شـرك ۥوأخريا، أ   
وقد كانـت مـسامهتها مركّـزة       . محاية وتعزيز حقوق املرأة يف عملية الصيغة النهائية هلذا التقرير         

على الضغوط اليت ظهرت يف امليدان لدى تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                  
  . املرأة يف اجلزائر
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  ٤٧ى التوصية الرد عل    
إدراكا لآلثار اخلطرية املترتبة على العنف املمارس ضد املرأة بالنـسبة للحالـة النفـسانية                 

الــشرق ”مبناســبة االستــشارة اإلقليميــة  لألطفــال ومنــائهم العــاطفي والفكــري، قــّدمت اجلزائــر 
 ٢٠٠٥ يـه يون/ حزيران٢٩ إىل   ٢٧الفترة من    املعقودة يف القاهرة يف      “ مشال افريقيا  -األوسط  

  . “االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد األطفال”
 وفقــا للبيــان ٢٠١٥-٢٠٠٨ة عمــل وطنيــة مــن أجــل األطفــال  ومت أيــضا وضــع خطــ  

لهمت وقـد اسـتُ  . ٢٠٠٢الذي أدىل به رئيس اجلمهورية مبناسبة اليـوم العـاملي للطفولـة يف عـام        
م املتحدة املكّرسـة للطفـل واملعقـودة يف    عناصر هذه اخلطة من توصيات الدورة االستثنائية لألم 

منائية لأللفيـة واالسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة الـيت اسـتهلها             اف اإل ، ومن األهد  ٢٠٠٢مايو  /أيار
 -٢٠٠١(طــة دعــم االنتعــاش االقتــصادي  بــشأن خ٢٠٠١فخامــة رئــيس اجلمهوريــة يف عــام 

  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٥ (، ومن اخلطة التكميلية لدعم النمو)٢٠٠٤
عملية صياغة خطة العمل الوطنية مـن أجـل الطفـل،            ٢٠٠٥هلت اجلزائر يف عام     واست  

  . لتحسني إدراك وحتليل املشاكل حىت تتسىن معاجلتها مبزيد من الفّعالية
وهتــدف خطــة العمــل الوطنيــة إىل حتــسني املعلومــات واملعرفــة بــشأن الطفولــة وتعزيــز     

هذا املنظور، اسـتهلت الـوزارة املكلفـة باألسـرة          ويف  . التنسيق بني القطاعات والفّعاليات املعنية    
ووضع املرأة عملية إعداد خطـة العمـل الوطنيـة ونـّسقتها بالتـشاور مـع املؤسـسات احلكوميـة،                    

  . وقد مت التنسيق من خالل اللجنة الوطنية للطفولة. واجملتمع املدين، واألطفال واملراهقني
  :مركزة حول احملاور التاليةأما ميادين التدخل يف خطة العمل الوطنية فهي   

  حقوق الطفل،   -  
  التهيئة حلياة أفضل وعيش سليم بقدر أكرب،   -  
  من أجل تربية جيدة،   -  
  . محاية الطفل  -  

جرى تــشكيل جلنــة توجيــه ترأســها دوائــر الــوزارة املكلفــة باألســرة ووضــع املــرأة وســُي  
الوطنية، وذلـك لتـأمني املتابعـة       وستضم عضويتها الشركاء الذين سامهوا يف إعداد خطة العمل          

  . والتقييم لتلك اخلطة
وقد بادرت بصياغة مـشروع قـرار   . وتويل اجلزائر عناية خاصة لألشخاص كبار السن       

متعلــق حبمايــة األشــخاص املــسنني والنــهوض هبــم يهــدف إىل تعزيــز محايــة هــؤالء األشــخاص    
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ههم وإدامـة أواصـر التعـاون    وهتيئة الظروف املواتية لتحـسني أحـوال معيـشتهم وصـحتهم ورفـا        
  .والتضامن إزاءهم

جراءات األخرى املتخذة لتطبيق عناصر الوثائق اليت حتيل إىل مـواد اتفاقيـة    اإلومن بني   
األمـــم املتحـــدة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة، يتعـــّين أن اجمللـــس الـــوطين 

  . لتنمية البشريةاالقتصادي واالجتماعي يعّد يف كل سنة تقريرا وطنيا عن ا
  

  ٤٨الرد على التوصية     
صّدقت اجلزائر على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأعـضاء                 

 ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٩ املــؤرخ ٤٤١-٠٤أســرهم، مبوجــب املرســوم الرئاســي    
ــاريخ ٢والــصادر يف الرائــد الرمســي عــدد   ــاير / كــانون الثــاين٥ بت ــّد. ٢٠٠٥ين مت اجلزائــر وق

  . ٢٠٠٨مايو /تقريرها األّويل إىل أمانة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف أيار
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  اجلزء الثاين
  

  أحكام االتفاقية    
  

  السياسة الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة  -٢املادة     
أمـام القـانون دون أي متييـز     من الدستور مبدأ املساواة بـني املـواطنني   ٢٨تكّرس املادة    

العرق، أو اجلـنس، أو الـرأي، أو أي وضـع أو ظـرف شخـصي أو اجتمـاعي                    بسبب املولد، أو  
  . آخر

 املبدأ القائل بأن كل معاهدة دوليـة مـصّدق          ١٣٢وكّرس الدستور اجلزائري يف مادته        
  .  الوطين“تسمو على القانون”عليها 

انون الـوطين فـورة نـشرها يف الرائـد الرمسـي،            درج كل اتفاقية مصّدق عليهـا يف القـ        وُت  
 مــن الدســتور، قــّوة أعلــى مــن القــوانني الوطنيــة، وختــول لكــل    ١٣٢وتكتــسب وفقــا للمــادة  

  . مواطن جزائري احلق يف أن حيتج هبا أمام احملاكم
صالح العدالة كانت قد أوصت مبواءمة التـشريع        ومن املفيد إبراز أن اللجنة الوطنية إل        

  . االتفاقيات الدولية املصّدق عليها من طرف اجلزائرالداخلي مع 
ــام       ــيح اجملــرى يف ع ــدرج كــذلك التنق ــوانني   ملخت٢٠٠١وين ــف الق ــدين  (ل ــانون امل الق

جـــراءات اجلنائيـــة، وقـــوانني اجلنـــسية واألســـرة  ت املدنيـــة، والقـــانون اجلنـــائي واإلجـــراءاواإل
لتــشريع الــداخلي مــع خمتلــف     يف هــذا اهلــدف املتمثــل يف مطابقــة ا   ) والتجــارة، وغــري ذلــك  

  . االتفاقيات الدولية املصّدق عليها
حـتج  وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإنه ميكـن أن يُ                

هبــا أمــام القاضــي اجلزائــري تبعــا جملــاالت االختــصاص الــيت قبلتــها اجلزائــر يف وقــت التــصديق،  
، ةن للمتقاضــني أن حيتّجــوا هبــا أمــام احملــاكم اجلزائريــ     أن أحكــام االتفاقيــة تنطبــق وميكــ    أي
وهكـذا فإنـه ميكـن ألي مـواطن أن يرفـع دعـوى       .  املواد اليت أبـديت حتفظـات بـشأهنا       اعد فيما

  . أمام احملاكم إذا رأى أن أحكام هذا الصك القانوين الدويل قد انتهكت
ن الرائـد الرمسـي      مـ  ٦ومن جهـة أخـرى، فـإن نـشر الـنص الكامـل لالتفاقيـة يف العـدد                     
رشـاد الـدائم بـشأن ذلـك احملتـوى          ، وترويج حمتواها واإل   ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٢٤املؤرخ  

  :مية واحلركة اجلمعياتية من خاللقد متّا عن طريق عمل متواصل قامت به السلطات العمو
إدمــاج أحكــام االتفاقيــة يف خمتلــف املقــّررات الدراســية لكلّيــات احلقــوق املكّرســة           -  

للحّريات العامة ويف املقّررات اجلامعيـة لتـدريب القـضاة علـى مـستوى املدرسـة العليـا               
  للقضاء؛
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بــذل يف أثناءهــا تنظــيم لقــاءات وحلقــات دراســية ونــدوات حــول حقــوق اإلنــسان تُ     -  
  جهود للتفسري وبصورة خاصة للتحسيس؛

ع منظمـة   ساهم تأسيس كرسـي أسـتاذية حلقـوق اإلنـسان جبامعـة وهـران، بالتعـاون مـ                   -  
ــدريب       ــرويج نظــام متكامــل للبحــث والت ــة يف ت ــم والثقاف ــة والعل األمــم املتحــدة للتربي

  والتوثيق بشأن مسألة حقوق اإلنسان؛
ومن املفيد التشديد على أن التشريع اجلزائـري، عمـال بأحكـام الدسـتور يكـّرس مبـدأ                    -  

تقّيـد أو    تنظيميـة ال  وبالفعل، فإن النصوص التشريعية وال    . املساواة بني الرجال والنساء   
  : حتّد إعمال حقوق املرأة اجلزائرية، اليت ميكنها باخلصوص

  اإلعراب عن آرائها حبّرية وجبميع الوسائل؛  -  
  إنشاء حزب سياسي أو مجعية؛  -  
  عقد اجتماعات أو تنظيم مظاهرات؛  -  
حة مرشّـ  حتّمل أي من املسؤوليات ذات الطابع العمـومي وخباصـة أن تكـون ناخبـة أو                 -  

  للواليات االنتخابية؛
  تترّشح جلميع االنتخابات، مبا فيها االنتخابات الرئاسية؛   -  
  تكون قاضية، وأن تشغل أي منصب من مناصب املسؤولية داخل احملاكم؛  -  
حتــصل علــى التعلــيم يف مجيــع مــستويات التعلــيم االبتــدائي، واملتوســط، والثــانوي،           -  

  والعايل؛
تدريب املهين يف مجيع الفروع مبا فيها تلك اليت تعتـرب خمصـصة   االستفادة من دورات ال     -  

  للذكور؛
  االنتفاع بكل اخلدمات االجتماعية اليت ينص عليها التشريع الساري؛  -  
  احلصول على مجيع اخلدمات الطبية سواء منها العالجية أو الوقائية؛  -  
  ية تامة؛برام العقود من مجيع األنواع وممارسة النشاط التجاري حبّرإ  -  
  اختيار مقّر سكىن والتنقل داخل البلد والسفر حبّرية إىل اخلارج؛  -  
ــيت يــنص عليهــا      احلــصول علــى اال   -   ــة ال ــسلفات املماثل ــة أشــكال أخــرى لل ئتمــان أو أي

  التشريع؛
  احلصول على عمل واالنتفاع بضمانات التطوير الوظيفي والترقية؛  -  
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يـة بـنفس الـشروط املفروضـة علـى املـواطنني            احلصول علـى القـروض املـصرفية والعقار         -  
  الذكور؛

ــة والتقاعــد املمنوحــة للــذكور وذلــك       -   احلــصول علــى نفــس املرّتــب، والعطــل القانوني
  باإلضافة إىل االمتيازات احملّددة املرتبطة بأنوثتها؛

  . التصّرف حبّرية يف أمالكها اخلاصة  -  
    

  اقع بني الرجل واملرأةتدابري لتحقيق املساواة حبكم الو  - ٣املادة     
  .٣٤ و ٣٣نظر الرد على التوصيتني ا  
إن املساواة بني الرجل واملرأة ومحاية املرأة من مجيـع أشـكال التمييـز مبـدآن مكّرسـان                    

يف الدســتور، الــذي أدجمــت فيــه احلقــوق واحلّريــات الــيت يــنص عليهــا اإلعــالن العــاملي حلقــوق  
  . اإلنسان
 من الدستور الذي يـنص علـى        ٢٩ مبّينة بوضوح يف املادة      واملساواة بني الرجل واملرأة     

تــذرع بــأي متييــز يعــود ســببه إىل   ميكــن أن ُي كــل املــواطنني سواســية أمــام القــانون، وال  ”:أن 
  .“املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ــادة     ــل امل ــة ضــمان مــساواة كــل   ٣١وحتّم ــات يف   مؤســسات الدول ــواطنني واملواطن  امل
ــسياسية،         ــاة ال ــع يف احلي ــشاركة اجلمي ــيت حتــول دون م ــات ال ــة العقب ــات بإزال ــوق والواجب احلق

 صـراحة علـى احلقـوق      ٥٠ومن جهة أخرى تنص املـادة       . واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية  
 وتؤكـد  “خـب نتلكـل مـواطن تتـوفّر فيـه الـشروط القانونيـة أن ينتخـب ويُ               ” :السياسية للمـرأة  

  .  تساوي مجيع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة٥١املادة 
اآلراء املــسبقة، متظــافرة مــع عــدم  وتظــل حقيقــة أن الثقــل الــذي تفرضــه العقليــات و    

  .دراك النساء حلقوقهن، يعوق إعمال مبادئ املساواةإ
ّجل وق املـرأة، سُـ    منذ التسعينات، ويف إطار تـوخي هنـج مشـويل يهـدف إىل تعزيـز حقـ                  

ســيما عــن طريــق تقلّــدها  اجتــاه جديــد يهــدف إىل تعزيــز مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة، وال
بيد أن حـضور املـرأة يظـل متواضـعا          . املهام يف الوظائف العليا للدولة ويف مناصب اختاذ القرار        

   .نسبيا باملقارنة مع الرجل، والدولة مصّممة على تعزيز املشاركة النسائية
  

  ج املرأة يف برامج إنشاء األنشطةإدما    
يكــّرس تــشريع العمــل والنظــام األساســي العــام للوظيفــة العموميــة مبــدأ عــدم التمييــز،    

  . ويضمنان املساواة يف األجور واالستحقاقات لقاء نفس العمل وتساوي املؤهالت واألداء
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مومية يف اتباع هنـج     وملواجهة حالة البطالة والركود االقتصادي، شرعت السلطات الع         
جديد للنهوض بالعمالة يتبلور يف إعداد وتطبيق جمموعـة مـن األنظمـة إلنـشاء األنـشطة املـدّرة                   

وتؤدي هذه الربامج البديلـة يف جمـال إجيـاد العمالـة، بـدعم مـن الدولـة، دورا تكميليـا                     . للدخل
  . يستهان به يف إدارة سوق العمل ال

وإمكانيـة االسـتفادة   . ي متييز أو فصل بـني الـشباب  تتضمن برامج اإلدماج املهين أ  وال  
  :وهي تتمثل فيما يلي. منها متاحة للفتيات على قدم املساواة مع الفتيان

وسائل اإلدماج االجتماعي    إحدى   مواطن الشغل بأجر مببادرة حملية    تشكل    )أ(  
. املنـاطق احملرومـة   سيما يف    رباحا على الصعيد احمللي، وال    أواملهين للشباب طاليب العمل األكثر      

 من عمليات التوظيـف يف عـام         يف املائة  ٤٨، ٩وقد بلغت نسبة مشاركة النساء يف هذا النظام         
٢٠٠٥.  

يف مساعدة الشباب على إنـشاء مؤسـساهتم        نظام املؤسسات الصغرى    يتمثل    )ب(  
اخلاصة بقروض ممنوحة بدون فائدة، وخفض سـعر فائـدة القـروض املـصرفية، وغـري ذلـك مـن                    

  .نات املاليةاملعو
برنامج لإلدماج وملكافحة البطالة والفقر، أسـس        ئتمانات الصغرى نظام اال و  )ج(  
وهـــو موّجـــه إىل فئـــات العـــاطلني عـــن العمـــل القـــادرين علـــى إجيـــاد عمـــل . ١٩٩٩يف عـــام 

ألنفــسهم، لكنــهم غــري مــؤهلني، بــسبب الــسن أو قلــة املــوارد املاليــة، للمــشاركة يف نظــام          
  . املؤسسات الصغرى

منح قروض منخفضة القيمة بسعر فائدة ميّسر مع ضمان سـدادها بواسـطة صـندوق               ُت  
وقـد بلغـت مـشاركة املـرأة يف هـذا النظـام          . ضمان مفتوح لدى صـندوق التـأمني علـى البطالـة          

  . ٢٠٠٨ديسمرب / يف املائة يف هناية شهر كانون األول٦١
 وقـد   .ئتمانـات الـصغرى   آليـة جديـدة إلدارة اال     ويتعني مالحظة أنه مت حديثا إنـشاء          

 لزيـادة فّعاليـة النظـام       ٢٠٠٤أنشئت هذه املؤسـسة املاليـة املتخصـصة يف املاليـة اجلزئيـة يف عـام                 
وحتــسني التعــّرف علــى احتياجــات النــساء يف هــذا اجملــال فــضال عــن احتياجــات العــاطلني عــن  

  :لية منحتغطي هذه اآل.  سنة٥٠ و ٣٥العمل والذين هم بدون دخل وتتراوح أعمارهم بني 
  ائتمان مصريف؛  -  
  ئتمان بدون فائدة؛معونة من الدولة يف شكل ا  -  
وخفــض ســعر تتجــاوز قيمتــها قــدرا معّينــا  ائتمــان بــدون فائــدة لــشراء مــواد أّوليــة ال   -  

  . ئتمان املصريفالفائدة املفروض على اال
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  املراصد القطاعية لعمل املرأة    
 املهـين للنـساء، ينطـوي    -إلدمـاج االجتمـاعي   جراءات ابغية قياس األثر املترتب على إ     

وهكـذا فقـد ظهـرت    . برنامج احلكومة على إقامة مركـز للبحـث واإلعـالم بـشأن وضـع املـرأة            
أنـشئ مرصـد عمـل املـرأة يف مؤسـسة           . مراصد قطاعية لعمـل املـرأة، وخباصـة يف قطـاع الطاقـة            

طـاق هـذه املبـادرة      ، ومت توسـيع ن    ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ١١ بقرار وزاري مؤرخ     “سوناتراك”
  : اصد يف العمل علىوتتمثل أهداف املر. لتشمل قطاعات أنشطة أخرى

  ؛“سوناتراك” النسائي يف أنشطة ووظائف جمّمع تعزيز حصة العمل  -  
تـساوي الفـرص لقـاء      ”حتقيق التطور الوظيفي للنساء يف سوناتراك على أساس قاعـدة             -  

  ؛“تساوي الكفاءات
ــارات    -   ــة وصــول اإلط ــك املناصــب     إمكاني ــا يف ذل ــسؤولية، مب ــسائية إىل مناصــب امل  الن

  .التنفيذية
  : كلّف هذه املراصد مبا يلييف هذا اإلطار، ُت  

اقتــراح تــدابري لتحــسني إدارة التطــّور الــوظيفي للنــساء، وخباصــة فيمــا يتعلــق بــالتعيني،   -  
  والوصول إىل مناصب املسؤولية، واحلصول على التدريب؛

لــيت تعــوق ترقيــة النــساء يف حيــاهتن املهنيــة واقتــراح التــدابري الكفيلــة   حتديــد العقبــات ا  -  
  بتعزيز تلك الترقية؛

اســتنباط تــدابري لتحــسيس وإعــالم الرؤســاء اإلداريــني بــشأن أمنــاط التطــّور الــوظيفي       -  
  للنساء يف الشركة، والسيما عن طريق عقد مؤمترات ولقاءات؛

 العمـل النـسائية عـل الـصعيدين الـوطين           إنشاء قاعدة بيانات خبـصوص اجتاهـات سـوق          -  
  . والدويل

وتوجـد أيـضا آليـات      . وقد متّ كذلك تعديل العديد من النصوص واألحكام التشريعية          
 اقتصادية تعّزز العزم على تدعيم عملية التنمية البـشرية، والتقليـل         -مؤسسية وبرامج اجتماعية    

صــة عــن طريــق بــرامج التنميــة مــن التفاوتــات، وحتــسني ظــروف عــيش األســر والــسكان، وخبا 
والنمو، وقد رصـدت اعتمـادات يف امليزانيـة لتلـك اآلليـات والـربامج متناسـبة معهـا يف احلجـم                      

  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٥( بليون دوالر ١٥٠اوزت مبلغ وجت
  

  إنشاء اجمللس الوطين لألسرة واملرأة    
لـس وطـين    على الصعيد املؤسسي، وهبدف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، أنـشئ جم             
. ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢ املـؤرخ    ٤٢١-٦املرأة مبوجب املرسوم التنفيذي     لألسرة و 
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ــة   ــات خمتلف ــألف مــن مكّون ــيني    : وهــو يت ــة واملهن ــات واحلركــة اجلمعياتي ــوزارات واهليئ ــو ال ممثل
  . املعنيني، فضال عن مراكز البحث واخلرباء

وتتمثـل مهاّمـه الرئيـسية       . ٢٠٠٧س  مـار / آذار ٧وقد مت تنصيب هذا اجمللس رمسيا يف          
جراء الدراسات، وإبداء آراء وتقدمي توصيات، والعمل على حتقيـق تبـادل     وإ يف إعداد الربامج،  

قليمية والدولية ذات األهـداف املماثلـة والراميـة         لتجارب مع املنظمات واملؤسسات اإل    اآلراء وا 
  .إىل النهوض باألسرة وبوضع املرأة

  
   احلياة السياسية للبالداملرأة يفمشاركة     

  . ٧خبصوص مشاركة املرأة يف احلياة السياسية للبالد، أنظر الرد على املادة   
ومبا أن االندماج االقتصادي وتعزيز االستثمار النسائي مرتبطان ارتباطا وثيقا بإشـراك              

  . النساء يف احلياة السياسية، فإهنما يتطلبان كذلك مزيدا من العناية
  القتصادي وتعزيز االستثمار النسائياإلدماج ا    

ــة حــول موضــوع  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١ مــارس و/ آذار٣١ظمــت يف ُن   ــدوة دولي  ن
  .املقاولة النسائية يف اجلزائر

وقد تـبني مـن التجـارب الـيت عرضـتها يف أثنـاء النـدوة املقـاوالت مـن اجلزائـر وتـونس                
لبلجيكـي أن اجتاهـات معّينـة للمقاولـة         واملغرب، ومقاوالت منتميات إىل قطاع التعاون التقين ا       

وتتميــز هــذه االجتاهــات بالــصعوبات    . النــسائية متطابقــة، أيــا كــان مــستوى تنميــة البلــدان      
والضغوط والعراقيل اليت تعوق بروز هذه املقاولة النسائية واإلعالم بالفرص املتاحـة الـيت ميكـن                

  . أن تعّززها وتنّميها
كات علــى ضــرورة تــرويج املعلومــات املتــصلة  ولتحــسني هــذه احلالــة، أكــدت املــشار   

. بــأجهزة إنـــشاء األنــشطة، ومـــشاركة النـــساء والفتيــات بواســـطة وســائل االتـــصال املكّيفـــة    
  :براز ضرورةكذلك إ ومتّ

  تشجيع االتصال للتعريف بالنساء الاليت متكن من خلق الثروة والعمالة،   -  
ســسات الــيت توجــد هبــا آليــة لــتلقني تعزيــز الــصالت بــني التــدريب املهــين وجممــوع املؤ  -  

  احلرف، 
  الكربى لإلعداد إلنشاء املشاريع،مباشرة أنشطة تدريبية داخل اجلامعات واملعاهد   -  
  تثمني وتنظيم النقل عرب األجيال للمهارات النسائية يف املدن واألرياف،   -  
  ، )تدريب املدّربني(تنمية قدرات اجلمعيات   -  
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  عتبارات اجلنسانية يف األنظمة القائمة،  املراعية لالحتديد آليات التمويل  -  
  تعزيز التنسيق عن طريق املؤسسات اليت أقامت أنظمة لتحسني تأثريها على النساء،   -  
  تعزيز قدرات اجلمعيات على إقامة شبكات،   -  
  إجياد أوجه تكافل بني املؤسسات والربملان واجلمعيات واملقاولني واملصارف،   -  
   آليات للمتابعة والتقييم بغية قياس مدى التأثري على املقاولة النسائية، إقامة  -  
جـراءات املـضطلع هبـا يف املؤسـسات وخمتلـف           ا إجياد أوجـه تكافـل فيمـا بـني اإل          وأخري  -  

  .دوائر البحث
  

  االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة وإدماجها    
وهــي . ٢٠٠٨ هيوليــ/متــوز ٢٩رضــت هــذه االســتراتيجية علــى جملــس احلكومــة يف  ُع  

ــسياسية       ــة وال ــة يف جمــال احلقــوق املدني ــدعيم املكاســب األساســية للمــرأة اجلزائري هتــدف إىل ت
  . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
  مراحل إعداد االستراتيجية  -  ١    

ألغراض صياغة هذه االستراتيجية الوطنية، توّخي هنج تـشاوري مـع خمتلـف الـشركاء                
  . ذه املسألة داخل جلنة للمرأة منشأة على الصعيد الوزارياملعنيني هب
تتألف هذه اللجنة من ممثّلني لوزارات ومؤسـسات الدولـة وكـذلك مـن ممثّلـي اجملتمـع              

املــدين ووســائط اإلعــالم ومتثّلــت مهّمتــها الرئيــسية يف حتليــل وضــع ومكانــة املــرأة يف اجملتمــع،   
ــيت تتطلــب التحــسني، واملــ     ــادين ال ــد املي ــسماح    وحتدي ــة ال ــستقبل بغي ــاق امل ــد آف سامهة يف حتدي

  .نصاف واملساواةزمة لتحقيق مزيد من اإلبالتعرف على تدابري ال
على أساس الدراسات املنجزة واملـؤمترات املواضـيعية املنظمـة، وبعـد النظـر يف جممـوع                 

.  الوطنيـة التقارير اليت أعـّدهتا الـوزارات املختلفـة، متّ وضـع إطـار مرجعـي شـامل لالسـتراتيجية              
ســرة واملــرأة  مــايو إىل اجمللــس الــوطين لأل  / أيــار٢١ و ٢٠ّدمت الوثيقــة االســتراتيجية يف  وقُــ

  .ملناقشتها وإثرائها
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  الرؤية واألهداف: االستراتيجية الوطنية  -  ٢    
  الرؤية  ‐ ألف     

مراعاة للتحسينات اجلليـة املالحظـة يف جمـال وضـع املـرأة يف اجلزائـر وذلـك مـن جهـة                        
رادة السياسية املؤيدة لتلك التحسينات، ومن جهة أخرى بفضل التقـدم امللحـوظ يف              بفضل اإل 

تعزيز حقوق املـرأة، تعتـزم الدولـة مواصـلة جهودهـا يف ميـدان التعلـيم، والتـدريب، والـصحة،                     
واجلهـود  . وتشغيل النساء، ويف األوساط السياسية بغية حتقيـق مزيـد مـن التقـدم يف هـذا اجملـال                  

 هـذا اهلـدف متواصـلة وترمـي إىل جعـل املـساواة بـني اجلنـسني حقيقـة ملموسـة                  املبذولة لبلـوغ  
  . قائمة على أساس مبدأ متكني املرأة

  
  األهداف  ‐ اء ب    

  :تتمثل األهداف اإلمنائية هلذه االستراتيجية فيما يلي  
 طـول   ىمتكني الرجال والنـساء، بنهايـة فتـرة اخلطـة االسـتراتيجية، مـن االسـتفادة، علـ                   -  

ختالف بـني احتياجـاهتم ومـن    برامج إمنائية قائمة على أساس االم من سياسات و  حياهت
  مثة بضرورة متكني املرأة؛

ــستدامة           -   ــة امل ــة للتنمي ــة مواتي ــة بيئ ــتراتيجية، يف هتيئ ــة االس ــرة اخلط ــة فت ــسامهة، بنهاي امل
ثنــان معــا القــرارات الــيت  بــني الرجــل واملــرأة يتخــذ فيهــا االأســاس شــراكة فّعالــة علــى
  . ّمهماهت

  
  التدخالت ذات األولوّية  -  ٣    

  : من بني التدخالت ذات األولوّية تقترح االستراتيجية  
  صالح التشريعي،مواصلة اإل  •  
  تنظيم محالت حتسيس وتوعية هبدف تعميم املعرفة بالقانون،   •  
  تعزيز إدماج مبادئ وقيم املساواة بني اجلنسني يف برامج التعليم،  •  
  لتقييم املتواصالن جلهود حمو األّمية، املتابعة وا  •  
تعزيــز إدمــاج النــهج اجلنــساين يف سياســات الــصحة والــسكان وتعزيــز تنفيــذ الربنــامج    •  

  طين حلماية األم يف نظام الصحة، الو
توســيع نطــاق بــرامج الــصحة واإلجنــاب لكــي تــشمل معاجلــة العقــم، وســرطان عنــق      •  

  الرحم، ومكافحة العنف ضد املرأة،



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 69 
 

فـتح املزيـد    (ئة بيئة مناسبة متكن املرأة من التوفيق بـني احليـاة املهنيـة واحليـاة العائليـة                  هتي  •  
  ، )من دور احلضانة وخباصة يف الوسط املهين

حتـسيس املـرأة حبقوقهـا وإعالمهــا بالنـصوص الـيت حتكـم العمــل وآلياتـه وإجنـاز أنظمــة           •  
  ئتمانات الصغرى، لرعاية الفتيات املستفيدات من اال

  تنمية ثقافة املقاولة وخباصة من خالل دعم وتشجيع املرأة على اقتحام هذا امليدان،   •  
هتيئة فضاءات ووسائل لدعم تسويق منتجـات النـساء الريفيـات والنـساء العـامالت يف                 •  

البيت وتوسيع نطاق اإلطار القانوين املتعلق بـنظم التـأمني بغيـة متكينـهن مـن احلـصول                  
  ، على الغطية االجتماعية

دماجهن يف احليـاة     حالة عسر وتأمني إعادة إ     مواصلة وتعزيز تأهيل النساء والفتيات يف       •  
  ئتمانات الصغرى، االجتماعية وتيسري احلصول على االاالقتصادية و

إنشاء حتالف يف الوسط االجتماعي واملهين وفيمـا بـني الـشركاء االجتمـاعيني للتوعيـة                  •  
   الشخص واألسرة واجملتمع، خبطورة العنف وآثاره الضارة على

مضاعفة اجلهود لتنفيذ برامج للتحسيس هتدف إىل تغيري الـصورة النمطيـة لـدور املـرأة                  •  
والرجــل يف اجملتمــع ومــسؤولياهتما داخــل األســرة بــصورة خاصــة ويف اجملتمــع بــصورة  

  عامة، وذلك بالتعاون مع املؤسسات واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم، 
نما واملسرح وأشكال التعبري الفـين األخـرى الـيت متثـل أدوات قوّيـة لتغـيري                 يتشجيع الس   • 

  العقليات على زيادة االهتمام بقضية املرأة، 
تــشجيع الفتيــات علــى اقتحــام قطــاع املعلومــات واالتــصال، بقــدر أكــرب، يف املــدارس    •  

  واملعاهد العلمية املتخصصة يف هذا امليدان، 
 شـريكا كامـل احلقـوق علـى مـستوى اختـاذ القـرار يف جمـال            متكني املرأة من أن تـصبح       •  

إدارة املشاريع وتطوير الرباجميات وهندسة الشبكات وكل نشاط آخر مـرتبط بقطـاع             
  التكنلوجيات واإلعالم واالتصال، 

نتــاج بــرامج خاصــة ذات   اإلعــالم مبــسائل املــرأة عــن طريــق إ حتــسني اهتمــام وســائط   •  
وقــات بــث منتظمــة باإلذاعــة والتلفــزة، فــضال عــن   حمتــوى متنــوع مــع اإلبقــاء علــى أ 

  صفحات خاصة يف الصحافة املكتوبة، 
 وتـدعيم عمـل اإلذاعـات       “أسرتك”نترنت لتعزيز مشروع    تعميم ممارسة استخدام اإل     •  

احملليـة يف ميــدان حمــو األميــة والنــهوض بوضــع األنثــى يف وســائط اإلعــالم، مــن خــالل  
  . تنويع أدوات املعلومات واالتصال
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  تدابري التنفيذ  -  ٤    
  إعداد خطة العمل الوطنية؛  •  
  وضع خطة قطاعية لكل ميدان تدّخل؛  •  
  . آليات ومؤشرات: إقامة نظام للمتابعة والتقييم  •  

    
ــساواة حبكــم       - ٤املادة      ــق امل ــل حتقي ــة إىل تعجي ــة اخلاصــة الرامي ــدابري املؤقت الت

  الواقع بني الرجال والنساء
ري املؤقتة اخلاصة الرامية إىل تعجيل حتقيـق املـساواة حبكـم الواقـع بـني                فيما يتعلق بالتداب    

  . ٣٤ و ٣٣الرجال والنساء، انظر الرد على التوصيتني 
    

  مكافحة الدور النمطي للرجال والنساء  - ٥املادة     
  . ٣٦ و ٣٥انظر الرد على التوصيتني   )أ(  
ة علــى القانــــون  تعديـــالت جوهريــ  ٢٠٠٥فربايــر /اطـ شبــ٢٧ت يف ـأدخلــ  )ب(  

ــؤرخ ١١-٨٤ ــران٩ امل ــ/ حزي ــة      ١٨٩٤ هيوني ــادة العدال ــن أجــل زي ــرة م ــة األس ــضمن جمل  املت
  . والتوازن يف العالقات العائلية واملسؤوليات األبوية

  :ويف هذا الصدد ينص هذا القانون على  
تقوم األسرة يف طريقة عيشها على أساس الوحـدة، والتـضامن، والتفـاهم،             ” :٣املادة    -  

  . “والتربية السليمة، واألخالق احلميدة، والقضاء على األمراض االجتماعية
  :فيما يلي واجبات الزوجني: ٣٦املادة   -  

محايــة املــسامهة معــا يف احلفــاظ علــى مــصاحل األســرة، ويف  ”: ٣الفقــرة الفرعيــة   -  
  . “األطفال وتربيتهم السليمة

 إدارة شـؤون األسـرة واملباعـدة        التـشاور فيمـا بينـهما بـشأن       ” :٤الفقرة الفرعيـة      -  
  .“بني الوالدات

ــة وخباصــة احلفــاظ        ــة العائلي ــة املــرأة وتــدعيم اخللي ــة تعزيــز محاي يف نفــس اإلطــار، وبغي
جـــراءات املدنيـــة واإلداريـــة املؤرخــــة    علــــن يف جملـــة اإل ۥاملـــصلحة العليـــا لألطفـــال، أ    علـــى 
ــر /شــباط ٢٥ ــة   ٢٠٠٨فرباي ــشؤون العائلي ــشاء قــسم ال ــسية   الــذي تتمثــل إن  صــالحياته الرئي
  :يلي مافي
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  : بصورة خاصة يف اإلجراءات التالية ينظر قسم الشؤون العائلية :٤٣٢املادة   ‐  
دمـاج يف حمــل الزوجيـة، وفــسخ   تـصلة باخلطوبــة والـزواج وإعــادة اإل  امل جـراءات اإل  •  

ــة         ــا يف جمل ــصوص عليه ــه، يف احلــاالت املن ــة علي ــائج املترتب ــضال عــن النت ــزواج ف ال
  األسرة؛

  جراءات املرتبطة بواجب النفقة ومبمارسة حق احلضانة وحق الزيارة؛اإل  •  
  جراءات املرتبطة حبجة الزواج والبنّوة؛اإل  •  
  جراءات املرتبطة بالكفالة؛اإل  •  
جـــراءات املرتبطـــة بالوصـــاية وســـقوطها، وبـــالتحجري القـــضائي، والغيـــاب،       اإل  •  

  . “واالختفاء والقوامة
ــادة    ــصورة خا قاضــي األ”: ٤٢٤امل ــى صــون مــصاحل    ســرة مكلّــف ب ــسهر عل صــة بال
  . “األحداث

  
  االستراتيجية الوطنية لألسرة    

 استشارة يـساهم فيهـا شـركاء أجانـب بغيـة      ٢٠٠٨سبتمرب /جتري احلكومة منذ أيلول     
  :وهتدف هذه االستراتيجية باخلصوص إىل. إعداد استراتيجية وطنية لألسرة

   اجملتمع، دعم هيكلة األسرة وتعزيز متاسك  -  
  دماج األسرة يف التنمية وإشراكها يف التخطيط واختاذ القرار، إ  -  
  وضع سياسات لصاحل األسرة وحتديث التشريع والقوانني فيما يتصل باألسرة،   -  

  :أما احملاور الكربى لالستراتيجية فهي تركّز على  
  حتليل هيكل األسرة وعناصرها،   - ١
  الوظائف الرئيسية لألسرة،   - ٢
  أشكال الدعم لألسرة،   - ٣
  الدور الثقايف لألسرة من أجل احلفاظ على اهلوية والقيم يف عهد العوملة،   - ٤
  مكانة األسرة وتنظيمها من خالل التشريع الوطين،   - ٥
  سياسة األسرة وتكاملها مع سياسة التنمية املستدامة،  - ٦
  ، )املواطنة( احلياة السياسية االحتياجات واحلقوق األساسية لألسرة ومسامهتها يف  - ٧
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  األسرة املهاجرة وعالقاهتا مع بلد املنشأ،   - ٨
  . التحّديات االجتماعية، والصحية، والبيئية، واألمنية اليت تواجه األسرة  - ٩
    

التدابري الراميـة إىل قمـع مجيـع أشـكال االجتـار بالنـساء واسـتغالل            - ٦املادة     
  بغائهن

لـى قمـع اجلـرائم الـيت تـشجع االجتـار باألشـخاص واجلـرائم                ينص القـانون اجلزائـري ع       
ــة مثــل البغــاء والقــوادة      ــة اجلنائي  إىل ٣٤٢املــواد مــن (ذات الــصلة، وهــي جــرائم تعاجلهــا اجملل

  ).  مكّررا٢٩٣ و ٢٩٣ و ٢٩١املواد (واحلجز ) ٣٤٩
 من اجمللة اجلنائيـة علـى عقوبـات بالـسجن وغرامـات             ٣٤٩ إىل   ٣٤٢وتنص املواد من      

مع خمالفات حتريض القاصرين دون سن التاسعة عشرة علـى الفجـور أو الفـساد، ومـساعدة                  لق
وتـشدد العقوبـات حـني تكـون الـضحية          (الغري على البغاء أو املراودة ألغراض البغـاء والقـوادة           

  )).١٩(سني دون سن التاسعة عشرة شخصا قاصرا من أي من اجلن
، يتعني التذكري بأن اجلزائر صـّدقت علـى         وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص يف حد ذاته        

الــصكوك القانونيــة الدوليــة الرئيــسية املتــصلة مبــسألة االجتــار باألشــخاص، ومــن أحــدث تلــك   
  :الصكوك

 بــتحفظ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، املــصّدق عليهــا   -  
  ؛ ٢٠٠٢رباير ف/ شباط٥ املؤرخ ١٤٢٢ ٥٥-٠٢مبوجب املرسوم الرئاسي 

ــة، الرامــي إىل منــع وقمــع       -   الربوتوكــول اإلضــايف ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
 سيما النساء واألطفال واملعاقبة عليه، والذي مت التصديق عليـه          االجتار باألشخاص وال  

  . ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٩ املؤرخ ٤١٧-٠٣بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي 
يــة املــصّدق عليهــا يــنص ءمــة التــشريع الــوطين مــع هــذه الــصكوك القانونويف إطــار موا  
ــر / شــباط٢٥ املــؤرخ ٠١-٠٩القــانون  ــائي علــى   ٢٠٠٩فرباي  املعــّدل واملكّمــل للقــانون اجلن
 ٣٠٣املــواد مــن  (“االجتــار باألشــخاص” مكــّررا معنــون ٥ مــادة يف فــرع جديــد ١٢إضــافة 
ــ). ١٥ مكــّررا ٣٠٣ إىل ٤مكــّررا  ، ســنة ١٥القــانون بالرائــد الرمســي، العــدد  شر هــذا وقــد ُن
٢٠٠٩ .  

يعترب اجتارا باألشخاص توظيـف أو نقـل أو إيـواء أو            : ٤ مكّررا   ٣٠٣املادة  ”    
استقبال شخص واحد أو أكثر، من خـالل التهديـد بـالعنف أو اسـتعماله، أو أشـكال                  
ــسلطة أو         ــتعمال ال ــّسف يف اس ــق الغــش أو اخلــداع أو التع ــن طري ــام ع أخــرى لإلرغ

ستغالل حالة ضعف، أو بعرض أو قبول مبالغ مالية أو امتيازات بغيـة احلـصول علـى                 ا
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ــى االســتعباد أو         ــل أو ســخرة، أو عل ــسّول، أو بعم ــام بالت ــى القي ــة شــخص عل موافق
  .“على اقتطاع أعضاء املمارسات املماثلة للرق، أو العبودية أو

 بـني ثـالث     يستتبع االجتار باألشـخاص فـرض عقوبـة بالـسجن ملـدة تتـراوح             ”    
 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ و  ٣٠٠ ٠٠٠سنوات وبغرامة يتـراوح قـدرها بـني         ) ١٠(وعشر  ) ٣(

وحني تكون ضحية االجتـار شخـصا يف حالـة ضـعف نتيجـة للـسن أو                 . دينار جزائري 
ــل        ــدى مرتكــب الفع ــروف ل ــاهر أو املع ــذهين الظ ــرض ، أو العجــز اجلــسدي أو ال امل

سنة سـجنا مـع فـرض       ) ١٥(رة  إىل مخس عش  ) ٥(تتراوح العقوبة املفروضة من مخس      
  . “ دينار جزائري١ ٥٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠غرامة يتراوح قدرها بني 

يعاقــب مرتكــب االجتــار باألشــخاص بــاحلبس ملــدة  : ٥ مكــّررا ٣٠٣املــادة ”    
ســنة وبغرامــة يتــراوح قــدرها بــني  ) ٢٠(ســنوات وعــشرين ) ١٠(عــشر  تتــراوح بــني

ارتكبت املخالفة يف واحد علـى       دينار جزائري ، إذا      ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  و ١ ٠٠٠ ٠٠٠
  :األقل من الظروف التالية

حــني يكــون مرتكــب املخالفــة قــرين الــضحية أو ســلفها أو خلفهــا أو وصــّيها            ‐ 
ــه         أو ــه وظيفت ــّسرت ل ــا ي ــضحية، أو يكــون موظّف ــى ال ــه ســلطة عل حــني تكــون ل

  ارتكاب املخالفة، 
  حني تكون املخالفة قد ارتكبها أكثر من شخص واحد،   ‐ 
  ني يكون ارتكاب اجلرمية مقترنا حبمل أسلحة أو التهديد باستخدامها، ح  ‐ 
حني تكون اجلرمية قد ارتكبتها جمموعة اجرامية منظمة أو حني تكـون ذات طـابع                 ‐ 

  .“عرب وطين
سعف الـشخص املـدان بأحـد األفعـال املـشمولة           يُـ  ال: ٦ مكّررا   ٣٠٣املادة  ”    

  .“ من هذا القانون٥٣ يف املادة هبذا الباب بظروف التخفيف املنصوص عليها
يـــدان الـــشخص الطبيعـــي الـــذي ارتكـــب خمالفـــة  : ٧ مكـــّررا ٣٠٣املـــادة ”    

منــصوصا عليهــا يف هــذا البــاب بواحــدة أو أكثــر مــن العقوبــات التكميليــة املنــصوص   
  . “ من هذا القانون٩عليها يف املادة 

إلقامـة داخـل    صدر احملكمة املختـصة حكمـا حبظـر ا        ُت: ٨ مكّررا   ٣٠٣املادة  ”    
سـنوات ضـد كـل أجـنيب       ) ١٠(تتجـاوز عـشر      اإلقليم الوطين بصورة هنائية أو ملـدة ال       

  ". مدان بارتكاب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف هذا الباب
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ــادة ”"     ــشخص     : ٩ مكــّررا ٣٠٣امل ــا ال ــيت يتعــرض إليه ــة ال يعفــى مــن العقوب
جتـار باألشـخاص، يكـون قـد        الذي، قبل بدايـة ارتكـاب أو حماولـة ارتكـاب جرميـة اال             

  .“أعلم هبا السلطات اإلدارية أو القضائية
يعاقــب بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســنة واحــدة    : ١٠ مكــّررا ٣٠٣املــادة ”    

 دينــار ٥٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠ســنوات وبغرامــة يتــراوح قــدرها بــني   ) ٥(ومخــس 
ار جزائــري كــل شــخص، ولــو كــان ملزمــا بــسّر املهنــة، يعلــم بارتكــاب جرميــة االجتــ  

  .“علم السلطات املختصة بذلكُ باألشخاص والي
ــة عــشرة،          ــة يف حــق أشــخاص قاصــرين دون ســن الثالث ــات املرتكب ــدا املخالف ــا ع فيم

تنطبق أحكام الفقرة الفرعية السابقة على والدي مرتكب اجلرمية وأفراد أسـرته وأنـسابه إىل                ال
  .غاية الدرجة الرابعة من عالقة القرابة

تتحّمـل الشخـصية املعنويـة املـسؤولية اجلنائيـة يف           ”: ١١ّررا   مك ٣٠٣املادة  ”    
ــادة    ــا يف امل ــانون، عــن املخالفــات    ٥١الظــروف املنــصوص عليه  مكــّررا مــن هــذا الق

وتـصدر ضـد الشخـصية املعنويـة العقوبـات املنـصوص           . املنصوص عليها يف هذا البـاب     
  . “ مكّررا يف هذا القانون١٨عليها يف املادة 

ــادة ”     ــر حــني     ”: ١٢كــّررا  م٣٠٣امل ــضحية أي أث ــة ال ــى موافق ــب عل اليترّت
 يكون مرتكب اجلرمية قد استعمل إحدى الوسائل املبينة يف الفقـرة الفرعيـة األوىل مـن         

  . “ من هذا القانون٤ مكّررا ٣٠٣املادة 
ــادة ”     ــّررا ٣٠٣املـ ــرائم   ُت”: ١٣ مكـ ــاب اجلـ ــاول ارتكـ ــن حيـ فـــرض علـــى مـ

مرتكــب اجلرميــة  فــرض علــىالعقوبــات الــيت ُتاملنــصوص عليهــا يف هــذا البــاب نفــس   
  .“ذاهتا

يف حالــة إدانــة باملخالفــات املنــصوص عليهــا يف  ”: ١٤ مكــّررا ٣٠٣املــادة ”    
هذا الباب تقّرر احملكمة، رهنا باحترام حقوق األطراف األخرى الـيت تـصّرفت حبـسن               

ألمـوال  نّية، مصادرة الوسائل اليت استعملت الترتكـاب تلـك املخالفـات، فـضال عـن ا          
  . “احملّصل عليها بطريقة غري قانونية

فربايـر  / شـباط ٢٥ املـؤرخ  ٠٢-٠٩ مـن القـانون   ٢٨يتعّين كذلك التذكري بـأن املـادة        
ــوم   ٢٠٠٩ ــة للمرســ ــة واملكّملــ ــؤرخ ٥٧-٧١ املعّدلــ ــسطس / آب٥ املــ ــق ١٩٧١أغــ  املتعلّــ

احلـق الكامـل   علـى  ) ٢٠٠٩ من الرائد الرمسي لعـام  ١٥الصادر يف العدد   (باإلسعاف القضائي   
  .لضحايا االجتار باألشخاص، بصورة خاصة يف احلصول على اإلسعاف القضائي
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ّدلت اجمللــة اجلنائيــة بغيــة معاجلــة مــسألة االجتــار باألشــخاص يف ومــن جهــة أخــرى، ُعــ  
ضوء االلتزامات اليت يتحّملها بلدنا نييجة النضمامه إىل املعاهـدات والربوتوكـوالت املـذكورة            

  . أعاله
 ٣٤٩املـواد  (ا التعديل، باإلقتران مع األحكام الثالثة الواردة يف القانون اجلنائي           إن هذ   

تتعلـــق بتجـــرمي األفعـــال الـــيت تـــشكّل اجتـــارا ) ٢ مكـــّررا ٣٤٩ و ١ مكـــّررا ٣٤٩مكــّررا، و  
 مــن الربوتوكــول اإلضــايف  ٣ســيما بالــصيغة الــيت ورد تعريفــه هبــا يف املــادة    باألشــخاص، وال
  . سيما بالنساء واألطفال، واملعاقبة عليه ع االجتار باألشخاص، والالرامي إىل منع وقم

يتبّنــى هــذا التعــديل تعريــف االجتــار باألشــخاص املعتمــد يف الربوتوكــوالت اإلضــافية،   
ــس         إذ ــني مخـ ــراوح بـ ــدة تتـ ــسجن ملـ ــها بالـ ــب مرتكبـ ــة يعاقـ ــاهرة جنايـ ــذه الظـ ــرب هـ ) ٥(يعتـ

وإذا كانـت   . ونني من الدينارات اجلزائريـة    سنوات وبغرامة ميكن أن تصل إىل ملي      ) ١٠( وعشر
ســنة مــع ) ١٥(الــضحية شخــصا قاصــرا، تــشّدد العقوبــات وميكــن أن تــصل إىل مخــس عــشرة 

  . مضاعفة الغرامة
  

القـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية والعامـــة    - ٧املادة     
  البالد يف

  .  يف هذا الشأن عناصر رد٣٤ و ٣٣لقد وردت يف الرد على التوصيتني   
  ممارسة احلقوق السياسية والنقابية     

حيظر أو حيد أي حكم من األحكام التشريعية أو التنظيمية مشاركة املـرأة يف احليـاة           ال  
 ٥٠تـنص املـادة     . نتخب مكفـول يف الدسـتور     وحق املرأة يف أن تنتخب وأن تُ      . العمومية للبالد 

الـشروط القانونيـة لـه احلـق يف أن ينتخـب و أن              كل مواطن تتوفّر فيـه      ”: من الدستور على أن   
  .“نتخبُي

 واملضّمن قانونا تنظيميـا لنظـام      ١٩٩٧مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٠٧-٩٧وحيّدد املرسوم     
االنتخابــات شــروط احلــصول علــى صــفة ناخــب، وهــو الميّيــز بــصورة مــن الــصور بــني املــرأة   

أكتـوبر  / تـشرين األول ١٤خ  املـؤر ١٧-٩١عن ذلك، فإن القانون التنظيمي      وفضال  . والرجل
 الــذي يتــضّمن ١٩٨٩أغــسطس / آب٧ املــؤرخ ١٣-٨٩، املعــّدل واملكّمــل للقــانون ١٩٩١

  . كم املتعلق بالتصويت باإلنابةقانون االنتخابات، قد ألغى احل
 يف املائـة مـن النـساء اجلزائريـات          ٦٠ويتبني من حتقيـق علـى الـصعيد الـوطين أن زهـاء                

أبريـل  /يـسمح النظـر يف نتـائج االنتخابـات الرئيـسية لـشهر نيـسان              و. يدلني بأصـواهتن شخـصيا    
ويف أثنـاء تلـك االنتخابـات       .  يف املائة من جممـوع النـاخبني نـساء         ٤٦,٤٩ مبالحظة أن    ٢٠٠٤
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ــة مــن     ٥٠,٦٨شــاركت  ــة العمري ــة مــن النــساء يف االقتــراع وشــكّلت الفتيــات يف الفئ  يف املائ
  . بات يف املائة من الناخ٧٣,٣٣ عاما ٢٠إىل  ١٨

  تنقيح احلق يف التصويت باإلنابة    
متّ تغيري امكانية التصويت مكان الزوجة مبجّرد تقـدمي الـدفتر العـائلي املنـصوص عليهـا                   

 ٠٧-٩٧وبالفعــل، فبموجــب املرســوم . امةوقــد مت تقييــدها اآلن بــصر. يف القــانون االنتخــايب
 بالقـانون االنتخـايب، مل تعـد         املتـضمن للقـانون التنظيمـي املتعلـق        ١٩٩٧مـارس   / آذار ٦املؤرخ  

  :ة متاحة إال يف احلاالت التاليةهذه االمكاني
  املعاجلة الصّحية يف املستشفى أو يف املرتل،   •  
  اإلعاقة أو العجز اجلسدي الذي حيول دون التنقل،   •  
أو الغيـاب يف مهمـة وعـدم الـتمكن الـذين مـن مغـادرة                /العمل خارج حدود الوالية و      •  

   يوم االقتراع، مكان العمل يف
  . اخلارج اإلقامة املؤقتة يف  •  

وإمكانيــة التــصويت باإلنابــة متاحــة كــذلك للنــساء، الــاليت ميكنــهن التــصويت مكــان    
  . أزواجهن حسب الشروط املذكورة أعاله

  
  مشاركة املرأة يف النشاط السياسي    

ــدابري االنفتــاح الــسياسي مل تــؤد إىل اقتحــام عــدد كــبري       ــالرغم مــن أن ت  مــن النــساء ب
  .للمجال السياسي فهي قد يّسرت ظهور أقلية متألفة من خنبة سياسية نسائية

ــة       ــة آليــات وأدوات قانوني ومبجــّرد أن بــدأ عهــد التعدديــة، أقامــت الــسلطات العمومي
ــادئ      ــة إرســاء مب الزمــة لتحقيــق وجتــسيد املبــادئ األساســية املنــصوص عليهــا يف الدســتور بغي

  :وذلك من خالل املساواة،
 بــصيغته املعّدلــة واملكّملــة، الــذي    ١٩٩٧مــارس / آذار٦ املــؤرخ ٠٧-٩٧املرســوم   -  

يتضمن القانون التنظيمـي املتعلـق بالنظـام االنتخـايب، والـذي كـّرس طريقـة االنتخـاب                  
القائمــة علــى أســاس التمثيــل النــسيب يف خمتلــف اجلمعيــات، ّممــا يــسمح بتحقيــق أكثــر   

  . مناصب املسؤوليات السياسية االنتخابيةسيما بظهور املرأة يف  انصافا، وال
ــسمح املرســوم     ــؤرخ ٠٨-٧٩ي ــة،  ١٩٩٧مــارس / آذار٦ امل ــة واملكّمل ــصيغته املعّدل  ب

الــذي يتــضمن القــانون التنظيمــي املتعلــق األحــزاب الــسياسية والــذي يــسمح بإرســاء وتــثمني    
  . مكاسب الدميقراطية
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يف نتخـب مكفـوالن     تنتخـب وأن تُ   ومشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية، وحقهـا يف أن             
أحكـام  ( املـذكور أعـاله   ١٩٩٧مـارس  / آذار٦ املـؤرخ   ٠٧-٩٧الدستور ومـدّونان باملرسـوم      

  ). ٨  و٦ و ٥املواد 
وفيما يتعلـق بالنظـام االنتخـايب، فـإن طريقـة اإلقتـراع يف انتخابـات خمتلـف اجلمعيـات                      

ر هـذا النظـام حتقيـق متثيـل مالئـم للمـرأة       يـسّ وُي. اليت اعتمدهتا اجلزائر هي طريقة التمثيل النـسيب    
وتـشكّل قـوائم    . وبؤّدي إىل زيادة البحث عن مرّشحات لتولّي الواليات والوظائف االنتخابية         

األحــزاب عنــصرا مركزيــا يف نظــام التمثيــل النــسيب ميكــن أن يــساعد علــى زيــادة متثيــل املــرأة،   
  . ياة السياسيةوبالتايل على التقليل من التمثيل الناقص للمرأة يف احل

ظهر أن اآلثار املترّتبة على أي نظام لإلقتراع تتوقـف كـذلك علـى              بيد أن الدراسات تُ     
  . الثقافة السياسية اليت تلعب دورا حامسا

ميّيـز القـانون     ويكفل نظـام االنتخـاب علـى أسـاس التمثيـل النـسيب تنـّوع التمثيـل، وال                   
  .نتخباباحلق يف أن ينتخبا وأن ُيبصورة من الصور بني الرجل واملرأة فيما يتعلق 

، ممثلــة يف ١٩٦٢هلـذا الــسبب، كانــت املــرأة اجلزائريــة، منــذ فجــر االســتقالل يف عــام    
ومنــذ ذلــك احلــني، مل ينفــك . اجلمعيــة التأسيــسية األوىل الــيت تــضّمنت عــضويتها عــشرة نــساء

ت الــثالث األخــرية ســيما يف خــالل الواليــا متثيــل املــرأة يف الربملــان يتطــّور بــصورة عامــة، وال 
 ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام   ٢,٩٠ارتفعت نسبة هذا التمثيـل يف اجلمعيـة الـشعبية الوطنيـة مـن         إذ

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧,٧٥إىل 
وبالتايل فإن مشاركة املـرأة يف االنتخابـات، إعمـاال حلقهـا يف االنتخـاب، قـد تعـّززت                     

، بتقـدير  ٢٠٠٤أبريـل   /اليت أجريت يف نيسان   بصورة هائلة وتسمح نتائج االنتخابات الرئاسية       
  .  يف املائة من جمموع الناخبني٤٦,٤٩مشاركة النساء إذ شكّلت املرأة 

وقـد ترّشـحت    . ويتعّين كذلك مالحظة أنه مثة امرأتني ترأس كل منهما حزبا سياسـيا             
ــى عــدد ال      ــات الرئاســية ومتكّنــت مــن احلــصول عل ــّرتني يف االنتخاب ــه مــن  احــدامها م ــأس ب  ب

وقـد  .  حيث كانت يف الرتبـة الثانيـة ضـمن سـتة مرشـحني             ٢٠٠٤األصوات يف انتخابات عام     
تلقّت رسالة تشجيع وهتنئة على مسارها االنتخـايب املـشّرف مـن الـرئيس املنتخـب الـسيد عبـد               

  . العزيز بوتفليقة
 ونتيجة للوعي حبقيقة أن اإلرادة السياسية التكفي وحـدها لتحقيـق التغـيريات املتوقعـة       

جيـرى اختـاذ     الثقافيـة الـيت تعرقـل تعزيـز الـدور الـسياسي للمـرأة،                -يف ثقل األعباء االجتماعيـة      
 تــشرين ١٢وهكــذا فــإن تنقــيح الدســتور يف  . جــراءات أخــرى لتجيــل وتــرية هــذه التغــيريات إ
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انظر الـرد علـى التوصـيتني       (  قد زاد من تكريس احلقوق السياسية للمرأة         ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  . )٣٨ و ٣٧

ــسياسية يف       ــزاب الـ ــراك األحـ ــدريب واشـ ــصورة، يـــشكّل التحـــسيس والتـ ــنفس الـ وبـ
املناقشات بشأن مسامهة املـرأة يف امليـدان الـسياسي، حمـاور اسـتراتيجية يف عمليـة تـشجيع هـذا               

الــذي نظّمــه الربملــان  " املنتــدى الــدويل للربملانيــات "ويكمــن هــذا املوضــوع يف صــميم  . الــدور
ــران  ــري يف حزي ــة يو/اجلزائ ــادل     . ٢٠٠٦ني ــضاء للحــوار والتأمــل وتب ــاء ف ــاح هــذا اللق ــد أت وق

  . التجارب بني الربملانيات اجلزائريات ونظرياهتن على الصعيد الدويل
، نظّم الربملان كذلك منتدى حول املشاركة الـسياسية للمـرأة           ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   

ــم املتحــ       ــامج األم ــن برن ــاون م ــة وبتع ــشؤون اخلارجي ــن وزارة ال ــدعم م ــائي واالحتــاد  ب دة اإلمن
  . األورويب، ومبشاركة رئيسة منتدى الربملانيات الروانديات

ويف أثناء هذا اللقاء، أمجع ممثّلو األحزاب السياسية عل ضرورة تعزيز الزيـادة يف متثيـل                  
ومل يفتــهم توضــيح تــدابري احلــث الــيت اختــذت علــى       . املــرأة يف عــضوية اجلمعيــات املنتخبــة   

مخـسة أو ثالثـة مـن املناصـب العليـا يف قيـادة أحـزاهبم للمـرأة علـى غـرار                    مستوياهتم لتخصيص   
 مـن   ١٣ امرأة علـى رأس قوائمـه االنتخابيـة تـشغل حاليـا              ١٦ممارسة حزب العمال الذي عّين      

  . بينهن مقاعد يف اجلمعية الشعبية الوطنية
ــ   سياسي ذكر أن أحزابــا أخــرى تــنظم حاليــا إىل العــاملني علــى تعزيــز الــدور الــ   وّممــا ُي

للمرأة باختاذ القرار، من خالل أنظمتها السياسية بتخصيص نسبة مئوية مـن املقاعـد للمـرأة يف                 
  . هيئاهتا املديرة على الصعيد الوطين أو احمللي

ــدا عــن        ــة، مــازال متثيــل املــرأة يف خمتلــف االنتخابــات بعي ــالرغم مــن اجلهــود املبذول وب
  . اهلدف املنشود

مــايو / أيــار١٧الــيت أجريــت يف نتخابــات التــشريعية مرّشــحا يف اال ١٢ ٢٢٥شــارك   
.  يف املائـــــة٨,٣٣ امـــــرأة أي ١ ٠١٨ يف املائـــــة و ٩١,٦٧ رجـــــل، أي ١١ ٢٠٧: ٢٠٠٧

 يف املائــة يف عــام ٣,٣٤( يف املائــة ٧,٤٦وبلغــت نــسبة النــساء الفــائزات يف تلــك االنتخابــات 
١٩٩٧ .(  

 يف املائــة يف ١٣,٤٤قــد بلغــت  أمــا نــسبة النــساء الفــائزات يف االنتخابــات احملليــة ف       
 يف املائـة    ٠,٧٤بالنسبة للجمعيات الشعبية للواليـات، و       ) ١٩٩٧ يف املائة يف     ٦,٩٨ (٢٠٠٧

  . بالنسبة للجمعيات الشعبية البلدية) ١٩٩٧ يف املائة يف ٠,٥٨ (٢٠٠٧يف 
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ليـة  تسمح االحصاءات الواردة أدناه بتقدير مشاركة النساء يف االنتخابات التشريعية واحمل         
  ٢٠٠٧ و ١٩٩٧ريت يف فترة مابني اليت أج

  
  النسبة املئوية  عدد املرشحات الفائزات  السنة   االنتخابات

٣,٣٤  ١٣  ١٩٩٧  
٦,٤٣  ٢٥  ٢٠٠٢  

  اجلمعية الشعبية الوطنية

٧,٤٦  ٢٩  ٢٠٠٧  
  ٦,٩٨  ٦٧  ١٩٩٧  للواليات  اجلمعيات الشعبية

١١,٩٨  ١١٥  ٢٠٠٢    
١٣,٤٤  ١٢٩  ٢٠٠٧  

  ٠,٥٨  ٨٠  ١٩٩٧  البلدية بيةاجلمعيات الشع
١,٠٧  ١٤٩  ٢٠٠٢    
٠,٧٤  ١٠٣  ٢٠٠٧  

    
كانـــت نـــسبة النـــساء ضـــمن املرشـــحني النتخابـــات اجلمعيـــات الـــشعبية للواليـــات      
  . يف املائة٢,٦١يف املائة والنتخابات اجلمعيات الشعبية البلدية  ٧,٨١

  :أما جمموع الناخبني فهو كما يلي  
 رجــال ١٠ ٠٨٣ ٥٧٩، منــهم ١٨ ٧٦٠ ٤٠٠: ٢٠٠٧االنتخابـات التــشريعية لعــام    -  

  . امرأة٨ ٦٧٦ ٨٢١ و
ــات احملل  -   ــام  االنتخابــ ــة لعــ ــهم ١٨ ٤٤٦ ٦٢٧: ٢٠٠٧يــ ــال ٩ ٨٨٠ ١٢١ منــ  رجــ

  . امرأة٨ ٥٦٦ ٥٠٦ و
تعــود أســباب هــذه املعــدالت املنخفــضة، مــن جهــة وبــصورة رئيــسية إىل متثيــل املــرأة     

 املمارسات اليت تتبعها األحزاب لدى وضـع        الناقص يف هذه االنتخابات، ومن جهة أخرى إىل       
واألحزاب السياسية هـي الـيت تتحّمـل مـسؤولية اختـاذ القـرار بتحقيـق تـوازن                  . قوائم مرشحيها 

التمثيل بني خمتلف اجملموعات يف قوائمهـا، وتتحّمـل املـسؤولية عـن تـدارك العجـز الـدميقراطي                   
 يــشاركن يف االنتخابــات بــصفة بيــد أنــه جيــرى عمومــا االتــصال بالنــساء لطلــب أن . النــسائي

  . مرشحات أو مرشحات مناوبات
ولتعزيز دور املرأة يف احلياة السياسية، تطالب احلركـة النـسائية بتطبيـق نظـام احلـصص                 

  . يف االنتخابات
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عترب هذا املفهوم مرتبطا باحلداثة، وهو حاليا يف صميم مـداوالت خمتلـف الفّعاليـات               وُي  
ومتـانع أحـزاب سياسـية معّينـة يف قبـول هـذه الطريقـة              ...). ع املـدين  األحزاب السياسية، اجملتم  (

وتــرى أن نظــام االنتخابــات علــى أســاس التمثيــل النــسيب يــضمن بالقــدر الكــايف متثيــل املــرأة      
وتؤكـد تلـك األحـزاب أن الكفـاءات الشخـصية        . وكذلك تنوع التمثيل يف خمتلـف اجلمعيـات       
  .  الختيار املرّشحنيوااللتزام السياسي ينبغي أن يكونا األساس

بيد أنه ينبغي التأكيد على الدور اإلجيايب جدا للمؤسسات يف حتقيق استئناف املناقـشة                
حــول قــضية املــرأة وكــذلك تــصرحيات األحــزاب الــسياسية الــيت تعــّج بالنوايــا احلــسنة يف هــذا   

  . الصدد
شكل رصـيدا   ومن جهة أخرى، فإن التقدم احملرز يف جمال التحاق الفتيات باملـدارس يـ               

دون هائال حقا من الكفاءات و، بالتظافر مع االنفتـاح االقتـصادي والعوملـة، سيـسمح للنـساء                  
  .شك باقتحام خمتلف امليادين

  
  يف إعداد سياسة احلكومة وتنفيذهااملشاركة   -  باء    

يف إطار العملية العامة لتعزيز حقوق املـرأة وتعمـيم مبـدأ املـساواة، جيـرى تفعيـل اجتـاه                      
  . حنو تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القرار ويف تنفيذهاجديد

ــ   ــة جديــدة جتــّسدت يف وجــود نــساء    وبالفعــل، ُس ــاء العقــد األخــري دينامي ّجلت يف أثن
  .مبناصب املسؤولية على صعيد تنفيذي

وتشغل النـساء اجلزائريـات حاليـا مناصـب هامـة يف سـلم وظـائف الدولـة برتبـة وزيـر                        
  . وسفري ورئيس حمكمة

ــة،  و   ــا يف الدول ــساء يف جملــس  ) ٣(توجــد ثــالث   هكــذا، فبخــصوص املناصــب العلي ن
ــوزراء، وأربــع   ــهن اثنتــان عاملتــان حاليــا يف اخلــارج، وامــرأة        ) ٤(ال نــساء ســفريات مــن بين

) ٢(نساء برتبـة وال خـارج التـصنيف اإلداري ، واثنتـان     ) ٣(برتبة والية، وثالث   ) ١( واحدة
) ٣(مــديرات لــديوان وزيــر، وثــالث  ) ٥( لــوزارة، ومخــس برتبــة وال مفــّوض، وكاتبــة عامــة

برتبــة ) ١١(برتبــة مفــتش عــام لواليــة، وإحــدى عــشر ) ٣(برتبــة كاتبــة عامــة لواليــة، وثــالث 
  . رئيس دائرة

  .وترأس بعض كليات علوم الطبيعة واآلداب، وجامعة العلوم والتكنولوجيا نساء  
ــساء وظــائف        ــشغل الن ــضاة، ت ــسلك الق ــق ب ــا يتعل ــة   : وفيم ــيس جملــس الدول ، )١(رئ

، )٦٥(، وقاضـي حتقيـق      )٣٣(، ورئـيس حمكمـة      )٧(، ونائب رئـيس قـضاة       )٢(ورئيس قضاة   
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وعلـى صـعيد وزارة العـدل،       .  يف املائـة   ٣٦,٨٢ قاضـيا متثـل النـساء نـسبة          ٣ ٥٨٢ومن ضمن   
  . ١٥ ٦٥٣ يف املائة من العدد االمجايل للموظفني وهو ٥٤,٨٢ ميثل العنصر النسائي

صعيد اإلدارة املركزية لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، كذلك، متثـل النـساء            وعلى    
  .  يف املائة منهن وظائف ومناصب عليا٣١ يف املائة من جمموع املوظفني، وتشغل ٣٦حاليا 

  
  :ادماج املرأة يف خمتلف مؤسسات الدولة     

 خمتلــف أجهــزة جتلّــت هــذه الديناميــة بوضــوح مــن خــالل ادمــاج العنــصر النــسائي يف   
ــة، وال ــة        الدول ــوطين، واإلدارة العام ــن ال ــة لألم ــشعيب، واإلدارة العام ــوطين ال ــيما اجلــيش ال س

  . للحماية املدنية، واإلدارة العامة لإلرسال الوطين
  

  اإلدارة العامة لألمن الوطين  •    
 اضطلعت اإلدارة العامة لألمن الوطين بإصالحات بعيدة املدى بغية ادمـاج عـدد أكـرب              

  . من النساء يف دوائرها
ويـزداد باسـتمرار حـضور املـرأة يف خمتلـف أجهــزة األمـن الـوطين، وهـي تـشغل حاليــا            

 مفـوض شـرطة   ١٤  وظـائف ملفـّوض مقاطعـة، و   ٣: وظائف يف رتب خمتلفة على النحو التـايل  
 ظابط أمـن عـام      ٢٩  مفتش شرطة، و   ٩٤٠  ظابط، و  ٥٣٩  مفّوض شرطة، و   ٦٥ رئيسي، و 

 مفـتش   ١١٥  ظـابط أمـن برتبـة عريـف، و         ٧٢  مفتش شـرطة رئيـسي، و      ١٠٣ وبرتبة عميد،   
  .  عون أمن منتسب٤ ٠٥٨  من أعوان األمن العام، و٤ ٦٣٨ شرطة، و
 يف املائــة مــن جممــوع   ١٢,٣٤وبلــغ العــدد الكلــي للنــساء يف األمــن الــوطين نــسبة         

ــام   ــوظفني يف ع ــّين مالحظــة أن  . ٢٠٠٧امل ــشرطي ٢٣,٩٨ويتع ــة مــن ال ــن يف  يف املائ ات يعمل
  . يف املائة يف الوحدات امليدانية٧٦,٢و  الدوائر اإلدارية

ويف إطــار االجــراءات املندرجــة يف ســياق االجتاهــات الــسياسية الــيت تــشجعها الدولــة     
اجلزائريــة وتــدعمها، بــذلت اإلدارة العامــة لألمــن الــوطين جهــودا هائلــة لتعزيــز توظيــف املــرأة   

افؤ الفـرص بـني اجلنـسني نـصب عينيهـا، وخباصـة فيمـا يتعلـق                 داخل املؤسسة مع ابقاء مبدأ تك     
  . بالتعيني والتدريب وإدارة التدّرج الوظيفي

وجيـرى يف مـدارس الـشرطة       . خيضع املرّشحون لنفس معـايري االنتقـاء وشـروط القبـول            
  .استعمال نفس املقّرر الدراسي لتدريب الطلبة من اجلنسني

تدّرج الوظيفي لـنفس املعـايري، دون أي فـصل بـني           وبعد انتهاء التدريب ختضع إدارة ال       
اجلنسني، فيما يتعلق بعملية شغل وظائف املسؤولية يف مجيع االختصاصات اليت ينطـوي عليهـا               

  .العمل يف مؤسسة الشرطة
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 ٢٠٠٨ امـرأة يف عـام   ١٠ ٥٩٦ويتضمن مالك موظفي اإلدارة العامـة لألمـن الـوطين         
، كــان عــدد ١٩٨٩ويف عــام .  يف رتــب عليــا)١٥٦(يف مجيــع الرتــب واالختــصاصات، منــها 

   ).٩٣٣(موظفات املؤسسة يبلغ 
وتشغل املرأة يف األمـن الـوطين مناصـب ذات مـسؤولية منـها مـديرة دراسـات، ونائبـة                 

. مديرة، ورئيسة أمن دائرة، ورئيسة أمن حـضري، ورئيـسة فرقـة، ورئيـسة قـسم، وغـري ذلـك                   
اعدة جمّهـز الـذخرية، وشـرطية متنقلـة علـى           وهي تشغل كذلك مناصب حمّددة أخرى مثل مـس        

  . دراجة نارية، ومشغلة رادار، وغري ذلك
موظفة حديثة التعـيني يف خمتلـف مـدارس الـشرطة،        ) ١ ١٧١(ويتواصل حاليا تدريب      

  . شرطية النظام العام) ٩٧٣(مفتشة شرطة ) ١٤٨(ظابطة شرطة و ) ٥٠(من بينهن 
  

  اإلدارة العامة للحماية املدنية  •    
دماج وتعزيز العنصر النسائي داخل     نتج عن اشراك املرأة إ    احلماية املدنية،   على صعيد     

  : ، منهن٢٠٠٨ يف عام ٩٢٣وقد بلغ عدد النساء . اهلياكل اإلدارية وامليدانية
   امرأة يشغلن مناصب يف رتب عليا، ٢٠  -  
   ظابطة شرطة، ١٧٤  -  
   ظابطة صف، ٥٣  -  
  .  شرطية للحماية مدنية٢٣٩  -  

وبالرغم من اخلصائص اليت يتمّيز هبا هذا القطاع، اضطلع باجراءات لتجاوز العقبـات               
سـيما علـى صـعيد وحـدات التـدخل ويف            واحلواجز الـيت تعـوق توظيـف العنـصر النـسائي، وال           

اختصاصات أخـرى وخباصـة تـوظيفهن يف مناصـب الظبـاط األطبـاء وظبـاط الـصف ونـشرهن                    
لنــساء لــنفس قواعــد االنــضباط والعمــل املفروضــة علــى  وختــضع ا. تبعــا الحتياجــات الواليــات

  . زمالئهن الذكور
ســيما  وبالفعــل فــإن تنفيــذ القواعــد التنظيميــة الــيت حتكــم جهــاز احلمايــة املدنيــة، وال     

ــذي   ــؤرخ ٢٧٤-٧١املرســوم التنفي ــصر    ١٩٩٢أغــسطس / آب١٠ امل ــاج العن ــد مســح بادم  ق
  . ١٩٩٦ النسائي تدرجييا يف هياكل معّينة اعتبارا من سنة

. ويف هذا السياق، استفاد هذا اجلهاز من تدفق النساء الذي كـان متواضـعا يف البدايـة                  
  . ومع مرور السنني، شهد توظيف الطبيبات زيادة أّسية
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وقــد متّ تعيينــهن . ١٩٩٦وختّرجــت الدفعــة األوىل مــن الظابطــات املهندســات يف عــام   
هـذا امليـدان لقواعـد انظبـاط صـارمة متناسـبة       يف مناصب املسؤولية برتب القيادة اليت ختضع يف      

  . مع متطلبات هذا اجلهاز الذي يتميز بقوة سلطة الرؤساء
 امـرأة يف    ١٣ وهكذا فقد متّ تعـيني امـرأتني يف وظـيفيت نائبـة مـدير بـاإلدارة العامـة، و                    

  . وظيفة رئيسة دائرة ورئيسة مكتب
  

  اإلدارة العامة لالتصاالت الوطنية  •    
املرأة داخل هذا اجلهاز احلّساس إىل أقصى حـد بـالرغم مـن طابعـه الـتقين           دماج  حتقق إ   

  . وممّيزاته اخلاصة
ومتّت كفالة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة مـن حيـث اشـتراطات التعـيني ويف جمـال                    

التدريب يف خمتلف التخصصات، وذلـك سـواء يف ميـدان اسـتعمال األجهـزة أو صـيانتها علـى                    
  : وفيما يلي النسب املئوية املسّجلة يف هذا اجملال. و احملليالصعيدين املركزي أ

   يف املائة، ٢٦:  وظائف املناصب العلياالنساء يف  -  
   يف املائة، ٧٠: املوظفات املشموالت بالنظام املوّحد  -  
اإلعالميات املكلفـات بـصورة خاصـة بالربجمـة، والـصيانة، وإدارة الـشبكات،             -  
    يف املائة،٥٤: والتنفيذ

   يف املائة، ١١: املوظفات يف أنشطة التنفيذ  -  
  .  يف املائة١٦: املوظفات يف الدوائر التقنية  -  

تبّين هذه األرقام بوضوح سياسة التوظيف اليت تنتهجها الدولـة والقائمـة علـى أسـاس                   
  . مبدأ عدم التمييز بني الرجل واملرأة

  
ومية املهتمة باحلياة العامة والسياسية     املشاركة يف املنظمات واجلمعيات غري احلك      - جيم     

  بالبالد
ــة بظهــور أحــزاب         ــسياسية واحلركــة اجلمعياتي ــاألحزاب ال ــة ب ــوانني املتعلق مسحــت الق

سياسية ومنظمات غري حكومية ناشطة يف مجيع امليـادين والسـيما ميـدان محايـة حقـوق املـرأة،             
  . وصحة األم والطفل، ومحاية النساء يف حالة عسر
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  مشاركة املرأة يف اللقاءات الدولية أواإلقليمية  - ٨ املادة    
تشارك النساء يف اللقاءات اإلقليمية أوالدوليـة دون التعـرض إىل أي متييـز علـى أسـاس            
وجيرى بانتظام تعيني النساء كعضوات أو مساعدات يف الوفـود الرمسيـة املـشاركة يف               . جنساين

  . خمتلف اللقاءات الدولية
    

ضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان اكتــساب اجلنــسية       القــ  - ٩املادة     
  حتفاظ هبااال تغيريها أو أو

  :  بيان التطّورات يف هذا امليدان، وهي٢٥ و ٢٤تضّمن الرد على التوصيتني   
  

  تنقيح قانون اجلنسية وجملة األسرة    
ــانون     ــؤرخ ١١-٨٤أدخــل الق ــران٩ امل ــة / حزي ــة األســرة   ١٩٨٤يوني ــضمن جملل  واملت

، تغـيريات علـى     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢١ املـؤرخ    ٠٢-٠٥ا املعّدلة واملكملة باملرسوم     غتهبصي
هذين الصكني هتدف إىل إلغـاء أحكـام معّينـة ذات طـابع متييـزي ضـد املـرأة، وبـصورة خاصـة                       

حــق احلــضانة، وحمــل   (تعــديالت جوهريــة تتعلــق بــالزواج وبــالطالق واآلثــار املترتبــة عليــه        
  ). قواعد اليت حتكم الوصايةالزوجية، والنفقة، وال

 واملتـضمن   ١٩٧٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ٨٦-٧٠ويسمح اليوم املرسوم      
فربايـر  / شـباط ٢١ املـؤرخ  ٠١-٠٥ املعّدلة واملكّملة باملرسوم    قانون اجلنسية اجلزائري، بصيغته   

  ). ٦املادة (، للطفل باكتساب اجلنسية إن كانت أمه جزائرية ٢٠٠٥
  

  ٩ من املادة ٢فظ على الفقرة الفرعية سحب التح    
بعــد التجديــد اجلــوهري يف قــانون اجلنــسية، املتمثــل يف اكتــساب اجلنــسية عــن طريــق     

ويف هـذا الـصدد     .  عـدمي املفعـول    ٩ مـن املـادة      ٢األم، أصبح حتفظ اجلزائر على الفقرة الفرعية        
  . ٢٠٠٨مارس /ر آذا٨أعلن رئيس اجلمهورية سحب هذا التحفظ مبناسبة يوم املرأة يف 

    
  القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان التعليم  - ١٠املادة     

تكفل الدولـة اجلزائريـة احلـق يف التعلـيم جلميـع أبنائهـا، دون متييـز علـى أسـاس العـرق                   
  . اللون أو نوع اجلنس أو أي أساس آخر على اإلطالق أو

مهورية وخباصة يف الدسـتور     وبالفعل فإن هذا احلق مكّرس يف النصوص األساسية للج          
 الـذي   ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٣ املـؤرخ    ٠٤-٠٨التربيـة الوطنيـة     والقانون التوجيهي املتعلـق ب    

، على احلـصول بالتـساوي علـى التعلـيم، وواجـب تعلـيم              ١٣ إىل   ١٠ينص، مبوجب املواد من     
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رة، واملـساواة   سنوات إىل متام الـسادسة عـش    ٦مجيع البنات ومجيع األوالد يف الفئة العمرية من         
  . وجمانية التعليمفيما يتعلق بشروط احلصول على التعليم،

ز وهكذا فـإن نظـام التعلـيم اجلزائـري يـساهم بـصورة ملموسـة يف القـضاء علـى التمييـ                       
  : ضد املرأة، ويتجسد ذلك من خالل

  اختالط اجلنسني يف مؤسسات التعليم بصورة شبه كاملة؛  -  
والد يف مجيــع ميــادين احليــاة املدرســية وكــذلك يف جمــال عــدم التمييــز بــني البنــات واأل  -  

ــه،       ــيم، وشــروط التوجي ــشهادات يف مؤســسات التعل ــى ال ــيم وعل ــى التعل احلــصول عل
وإسناد املـنح وغريهـا مـن املعونـات املاليـة ألغـراض الدراسـة، واملـشاركة اإللزاميـة يف                    

علــيم الــدائم، مبــا يف التربيــة البدنيــة والرياضــية، فــضال عــن حــق املــشاركة يف بــرامج الت
  .ذلك برامج حمو األمية للراشدين

ويــتعني مالحظــة أن الدولــة حتــرص علــى تطبيــق هــذه األحكــام وأن كــل تقــصري مــن     
طرف الوالدين أو األوصياء القانونيني يعـّرض مرتكبيـه للعقوبـات املنـصوص عليهـا يف القـانون                  

  . املذكور
ــواد ا       ــف م ــات خمتل ــإن حمتوي ــك ف ــيم، والوباإلضــافة إىل ذل ــة    لتعل ــة املدني ــيما التربي س

  . والدينية، تنّمي مفاهيم التسامح، واحلق يف االختالف، وقبول الغري، والالعنف، وغري ذلك
ولبيان املبـادئ والقـيم الـيت تتـضّمنها النـصوص األساسـية للدولـة اجلزائريـة، املـذكورة                     

فيمـا يلـي بعـض البيانـات االحـصائية          آنفا، والقيم اليت تلقّن يف إطار نظام التعليم اجلزائري ترد           
قـة املؤســسة التعليميــة  واملؤشـرات املتعلقــة بــذلك النظـام، وهــي جتــّسد علـى صــعيد الواقــع حقي   

  .اجلزائرية
  

  على صعيد أعداد التالمذة  - أوال     
ترد أدناه، على سبيل التوضـيح، بعـض املؤشـرات خبـصوص تطـّور أعـداد التالمـذة يف                     

  : حبسب نوع اجلنس نظام التعليم وهي مبّوبة 
  

  النسبة املئوية  البنات   األعداد   السنة الدراسية 

٤٨,٣١  ٣ ٧٢٦ ٦٠٣  ٧ ٧١٢ ١٨٢  ٢٠٠٠/٢٠٠٢  
٤٩,٤٧  ٣ ٧٩٤ ٤٨٢  ٧ ٦٦٩ ٥٩٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٤٩,٤٦  ٣ ٧٧٧ ٢٣٣  ٧ ٦٣٦ ٥٣١  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٤٨,٦٤  ٣ ٩١٧ ٢٣٨   ٨ ٠٥٣ ٣٩٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
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 تلميــذ إضــايف يف الفتــرة مــن ٣٤١ ٢٠٨ع بـــ ازدادت أعــداد التالمــذة يف اجملمــو  
  . فتاة١٩٠ ٦٣٥ كانت من بينهم ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١

  
  يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي  -  ١  

 فيهــا إعــداد األطفــال يف ســن مــا بــني ىيف مرحلــة مــا قبــل التعلــيم االبتــدائي الــيت جيــر  
تزايـد أعـداد التالمـذة ومتثـل الفتيـات زهـاء            اخلامسة والسادسة لاللتحاق باملـدارس االبتدائيـة، ت       

  :النصف من اجملموع، على حنو ما يتبني من اجلدول التايل
  

  النسبة املئوية  الفتيات  األعداد  السنة الدراسية

٤٩,٧٨ ٥٥٠ ٥٥ ٥٩٦ ١١١ ٢٠٠٦/٠٧ 
٤٨,٩٤ ٦٦٠ ٦٥ ١٦١ ١٣٤ ٢٠٠٧/٠٨ 
٤٦,٦٤ ٦١٢ ٢٠١ ١١٠ ٤٣٣ ٢٠٠٨/٠٩ 

    
ائرية علـى تطـوير التعلـيم التحـضريي وتواصـل توسـيع نطـاق مشولـه             الدولة اجلز  صرحت  

مبــساعدة مــن املؤســسات واإلدارات واملؤســسات العموميــة واجلمعيــات وكــذلك مــن القطــاع 
  .اخلاص

  
  يف التعليم االبتدائي  -  ٢    

  
  النسبة املئوية   الفتيات   األعداد  دراسيةالسنة ال

٤٧,٢٣ ١ ٩٢٦ ٥٦٠ ٤ ٠٧٨ ٩٥٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٤٧,٣١ ١ ٨٦٠ ٢٩٠ ٣ ٩٣١ ٨٧٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٤٧,٣٣ ١ ٥٣٧ ٨٨٣ ٣ ٢٤٩ ٠٠٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

    
  . يف املائة٩٨  باملدراس سنوات٦ البالغ عمرهم  األطفاليقارب حاليا معدل التحاق  
، منــهم  ا تلميــذ ٤٠ ٢٨٥تبلــغ الزيــادة الــسنوية يف عــدد تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة         
  . فتاة٢٤ ٩١٤
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  لتعليم اإلعدادييف ا  -  ٣    
  :التايل يقارب عدد التلميذات يف التعليم اإلعدادي نصف اجملموع، كما يظهر يف اجلدول

  
  النسبة املئوية  الفتيات   األعداد   الدراسيةالسنة

٤٩,٧٧ ٠٢٥ ٢١٦ ١ ١٧٧ ٤٤٣ ٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٤٩,٣٣ ٥٤١ ٢٨٠ ١ ٧٤٨ ٥٩٥ ٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٤٥,٧٠ ٠٩٦ ٥٣٨ ١ ٠٠٠ ٣٦٥ ٣ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

    
  يف التعليم الثانوي  -  ٤    

، كان عدد التالمذة يف مرحلة التعليم الثـانوي ميثـل   ٢٠٠٠/٢٠٠١يف السنة الدراسية    
  . يف املائة من اجملموع الكلي ألعداد التالمذة يف نظام التعليم١٢,٦٥

  
  النسبة املئوية  الفتيات  األعداد  الدراسية السنة

٥٦,١٤ ٩٤٥ ٥٤٧ ٨٦٢ ٩٧٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٥٧,٥٧ ٣٤٧ ٥٩٦ ٨٦٣ ٠٣٥ ١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٥٨,٥٦ ٨٤٢ ٥٧٠ ٧٤٨ ٩٧٤   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٥٥,٩ ٧٠٤ ٥٦٢ ٢٨١ ٠٠٦ ١ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

    
علــى حنــو مــا تــربزه األرقــام الــواردة أعــاله، يــوفر نظــام التعلــيم اجلزائــري، فــضال عــن    

  .التعليم االبتدائي، تعليما إعداديا وثانويا بنسب مالئمة متاما
ويف . عامــة، تتــساوى حــصة البنــات يف التعلــيم األساســي مــع حــصة األوالد   بــصورة   

  .التعليم الثانوي، تفوق الفتيات الفتيان عددا
، سواء يف اهلياكـل األساسـية        هائال ايتطلب هذا النمو اهلام يف األعداد حشد استثمار       و  

  . تدريب وتوظيف أعداد ضخمة من موظفي التأطري البيداغوجييفالتعليمية أو 
  

  على صعيد التأطري البيداغوجي  - ثانيا     
  

  النسبة املئوية  النساء  املدرسون  ةالدراسي السنة

٤٧,٢٠ ٥٠٧ ١٥٤ ٢٨٤ ٣٢٧ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٥٢,٩٩ ٣٥٤ ١٨٥ ٨٢١ ٣٤٩ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٦٠,٥٤ ٦٧٤ ١٩٠ ٩٥٨ ٣١٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٧٣,٨٥ ٩١٧ ٢٦٧ ٧٨٢ ٣٦٢ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

  



CEDAW/C/DZA/3-4
 

88 10-28818 
 

من أجل االستجابة للحاجة إىل تـأطري التالمـذة الـذين    إن عدد املدرسني يف تزايد دائم        
 يف ١٥٤ ٥٠٧وارتفــــع عــــدد املدرســــني مــــن . يــــزداد عــــددهم أيــــضا مــــن ســــنة ألخــــرى

ــدرها    ٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف ٢٦٧ ٩١٧ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ ــادة قـ ــجلت زيـ ــد سـ ــايل فقـ ، وبالتـ
١١٣ ٤١٠.  

  
  على صعيد اهلياكل األساسية املدرسية  –ثالثا     

ــة يف     ــذلت جهــود هائل ــاطق    ُب ــشبكة املدرســية وال ســيما يف املن جمــال توســيع نطــاق ال
  وهبـذه الـصورة تـشجيع البنـات        ،الريفية هبـدف تقريـب املدرسـة مـن العـائالت إىل أقـصى حـد               

ويبني اجلدول التايل الزيـادة يف اهلياكـل األساسـية املدرسـية يف الفتـرة               .  باملدارس على االلتحاق 
  :٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦من 

  
  اجملموع  الثانوي  اإلعدادي  بتدائياال  ةلدراسيالسنة ا

٧٥٩ ٢٠ ٢٥٩ ١ ٤١٤ ٣ ٠٨٦ ١٦ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٥٨٣ ٢٢ ٤٧٣ ١ ٩٤٧ ٣ ١٦٣ ١٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٢٩٢ ٢٣ ٥٩١ ١ ٢٧٢ ٤ ٤٢٩ ١٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

٢٣ ٩٤٠ ٦٧١ ١ ٦٣٣ ٤ ٦٣٦ ١٧ ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
    

  على صعيد امليزانية - رابعا     
ق أن خصـصت لـه منـذ عقـد         بدولـة، الـيت سـ     مل ينفك التعلـيم ميثـل إحـدى أولويـات ال            

املمنوحـة للتعلـيم بـني       وقـد تراوحـت هـذه احلـصة       .  يف املائة تقريبا مـن ميزانيتـها       ٢٠الستينات  
  . يف املائة من ميزانية الدولة٣٠ و ٢٠

ــنة و   ــيم   ٢٠٠١يف سـ ــود للتعلـ ــاد املرصـ ــغ االعتمـ ــار ١٩١ ٩٨٦ ٧٧٣ ٠٠٠، بلـ  دينـ
 دينـار جزائـري أي ثالثـة        ٣٧٤ ٢٧٦ ٩٣٦ ٠٠٠غ   إىل مبلـ   ٢٠٠٩ عـام وارتفع يف   . جزائري

  .٢٠٠١يزانية عام مأمثال 
  

  على صعيد مردودية النظام  - خامسا     
  حلاراملنتائج امتحانات هناية   ١-٥

  )السادسة من التعليم األساسي+ السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي (االبتدائي   )أ(    
  

  البنات  األوالد  ة السادسةمعدل النجاح يف امتحان السن  ةدراسيالسنة ال
٤٩,٤٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧      

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨     سنة سادسة أساسي سنة خامسة ابتدائي

٨٣,٤٧  ٨٠,٣٩    
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  )شهادة التعليم اإلعدادي(اإلعدادي   )ب(    
  

  ةدراسيالسنة ال
معــدل النجــاح يف امتحــان  
  األوالد    األوالد  شهادة التعليم االعدادي

٤٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٣٩,٣٠ ٦٠,٧٠ 
٤٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٤٠,٣٠ ٥٩,٧٠ 

    
  )البكالوريا(الثانوي   )ج(    

  
  ةدراسيالسنة ال

معــدل النجــاح يف امتحــان  
  األوالد    األوالد  الباكالوريا

٥٣,٢٩ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٤٨ ٦٢ 
٥٥,٠٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٤٩,٨٩ ٥٧,٤٩ 

    
 امتحانات هناية املراحـل     ات يف حنالحظ لدى قراءة هذه األرقام أن عدد اإلناث الناج          
  .نيحيفوق عدد الذكور الناج) االبتدائي واإلعدادي والثانوي(الثالث 

  
   يف امتحانات هناية السنة واالنقطاع عن التعليمبالرسو  ٢-٥

 ٢٠٠٨يتبني من التدقيق اإلحصائي األخري الذي أجرته وزارة التربيـة القوميـة يف عـام                  
النسبة للفتيات أدىن مما هـي علـه بالنـسبة للفتيـان، وذلـك              أن معدالت الرسوم يف االمتحانات ب     

  :على مستوى كل مراحل التعليم، كما يظهر يف اجلداول التالية
  

  البنات  األوالد  معدل النجاح يف الباكالوريا  السنة الدراسية

٥٣,٢٩ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٤٨ ٦٢ 
٥٥,٠٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٤٩,٨٩ ٥٧,٩٤ 

    
   الرسوبتمعدال  ٣- ٥    
  يف التعليم االبتدائي  )أ(    

  
   البنات   األوالد  معدل النجاح يف الباكالوريا  ةالدراسي السنة

٨,٠٥ ١٣,١٦ ١٠,٧٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٥,٦٦ ٩,١٦ ٧,٥٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
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  يف التعليم اإلعدادي  )ب(    
  

  البنات  األوالد  )(رسوب معدل ال  دراسيةالسنة ال

٥,٤٥  ١٣,٣٩  ٩,٥٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
١٧,٢٨ ٢٨,١١ ٢٢,٧٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

    
  يف التعليم الثانوي  )ج(    

  
  البنات  األوالد  ) (ل الرسوبمعد  ة الدراسيالسنة

١٨,٧٩  ٢٣,٦٩  ٢٠,٨٣  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٢٧,٣٠ ٣٠,٥٦ ٢٨,٦٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

  
  االنقطاع عن التعليم  ٤-٥

  يف التعليم االبتدائي  )أ(    
  

   الدراسيةالسنة
معـــــدل االنقطـــــاع عــــــن   

  البنات   األوالد  )(عليمالت

١,٨٤ ٢,٧٧ ٢,٣٣  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
١,٦٢ ١,٩٢ ١,٧٨ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

    
  يف التعليم اإلعدادي  )ب(    

  
  الدراسيةالسنة 

معـــــدل االنقطـــــاع عــــــن   
  البنات  والداأل  (%)التعليم

٣,٣٩  ١١,٠٧  ٨,٧٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٨,٢٩ ١٢,٧٨ ١٠,٥٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

    
  يف التعليم الثانوي  )ج(    

  
  ة الدراسيالسنة

معـــــدل االنقطـــــاع عــــــن   
  البنات  األوالد  )(التعليم

٩,٤٤  ١٣,٩٢  ١١,٣٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٩,٤٩ ١٣,٠٩ ١١,٠٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
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نالحظ عند قراءة هـذه اجلـداول أن معـّدالت الرسـوب واالنقطـاع عـن التعلـيم هامـة                      
 بيداغوجيـة،   - ونفـسانية    اقتـصادية واجتماعيـة   : نسبيا وأسـباب هـذه احلالـة متعـددة ومتنوعـة            

  . وغري ذلك
وإدراكا ألمهية املشكلة، أدرجت وزارة التربية القومية التصّدي ملشكلة االنقطاع عـن              

، اختــاذ ٢٠٠١-٢٠٠٠، منــذ بدايــة الــسنة الدراســية ومتّ. التعلــيم ضــمن ملفاهتــا ذات األولويــة
بغيـة التخفيـف مـن       يةجراءات عاجلة خلفض معّدل الرسوب يف امتحانات آخر السنة الدراسـ          إ

  . حّدة هذه الظاهرة
  
  على صعيد املواد املدّرسة  •

تنظـــيم دروس أســـبوعية للتـــدارك البيـــداغوجي بغيـــة متكـــني التالمـــذة الـــذين يالقـــون   -  
  صعوبات من جتاوز أوجه القصور ومن سد مواطن النقص وتدارك التأخري؛

  التخفيف من عبء برامج التعليم؛  -  
ــدعم   -   ــشطة لل ــة    تنظــيم أن ــداغوجي، وخباصــة للتالمــذة يف ســنوات االمتحانــات بغي  البي

  متكينهم من حتسني أدائهم املدرسي؛
  
  على صعيد تدريب املدّرسني  •

إعداد خطة وطنية لتحسني ورفع مستوى املدّرسني، يـراع فيهـا تعـدد طرائـق التـدخل            -  
يــات التــدريب عــن بعــد وبواســطة التكنولوج (وامكانيــات حتــسني قــدرات املدّرســني  

  ). اجلديدة، ودورات التدريب املغلقة، والتدريب التناويب
  . إعطاء األولوية، على صعيد حتسني املستوى، للمدّرسني ذوي أكرب قدر من العجز  -  
  . حتسني كفاءات املفتشني يف جمال رعاية املدّرسني  -  

  
  أنشطة الدعم يف جمال االلتحاق باملدارس  ٥-٥

عـائالت املعـوزة، بناتـا وأوالدا بـدون متييـز، باملـدارس،        جيرى تشجيع التحاق أطفـال ال       
  : وذلك بتدابري رعاية مصممة هلذا الغرض، والسيما بواسطة

 ملـساعدة األوليـاء علـى تكبـد تكـاليف إقامـة أطفـاهلم الكاملـة أو                  سناد مـنح دراسـية    إ  -  
  نصف الكاملة يف املبيتات، 

االبتدائيـة حيـث يوجـد حاليـا أكثـر مـن            يف املـدارس    املطاعم املدرسية   الزيادة يف عدد      -  
  .  مطعم مدرسي١٢ ٠٠٠
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  املعدل  التالمذة املستفيدون   السنة الدراسية 

٦١  ٢ ٥٠٥ ٤٥٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧    
٦٧,٧٥  ٢ ٧١٩ ٧٢٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

    
 تالمــذة احلــصول علــى الكتــب  ٣ ٣٨٤ ٢٠٧ألكثــر مــن التــضامن املدرســي يكفــل   -  

لــوازم املدرســية عــن طريــق تقــدمي معونــة مباشــرة إىل   املدرســية جمانــا وكــذلك علــى ال 
 تلميــذ علــى ٢ ٣٣٣ ٠٠٠وعلــى ســبيل املثــال حــصل  . التالمــذة مــن أوســاط فقــرية 

   .٢٠٠٨/٢٠٠٩اللوازم املدرسية يف السنة الدراسية 
 ٣ ٠٠٠ إىل ٢ ٠٠٠ املـسندة علـى أسـاس خـاص مــن     منحـة الدراسـة  ارتفعـت قيمـة     -  

يتـامى، وذوو إعاقـة، وأطفـال عـائالت         (م مبدرسـة    دينار جزائري عن كل تلميذ مرسّـ      
  ). منكوبة من جراء اإلرهاب، وأطفال معوزون

 حافلــة علــى النطــاق الــوطين ٣ ٨٢٩ستخدم يف إطــاره حاليــا النقــل املدرســي الــذي ُتــ  -  
  .  تلميذ٧٠٠ ٠٠٠لنقل أكثرمن 

  
  املة ونصف الكاملة يف املبيتاتاإلقامة الك  ٦-٥

املـة ونـصف الكاملـة      تالمذة املستفيدين مـن نظـامي اإلقامـة الك        فيما يلي بيان أعداد ال      
  :يف املبيتات

  
  : يف التعليم اإلعدادي  •

  اإلقامة نصف الكاملة    
  

  الفتيات  التالمذة  السنة الدراسية

١٢٨ ١٨٢  ٢٤٦ ٨٢٣  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٢١٠ ٢١١  ٤٠٦ ٢٩٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

    
    اإلقامة الكاملة    

  فتياتال  التالمذة  السنة الدراسية 

١١ ٩٧٧  ٢٥ ٤٧٢  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٧ ٠٠٢  ٣٤ ٩٠٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
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  يف التعليم الثانوي  •
    اإلقامة نصف الكاملة    

  الفتيات  التالمذة  السنة الدراسية 

٨٢ ٠١٠  ١٣٥ ١٩٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٣٢ ٠٩٤  ٢١٩ ١٠٦  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

    
    اإلقامة الكاملة    

  الفتيات  التالمذة  السنة الدراسية 

١٨ ٥٩٤  ٣٣ ٠٥٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٢٢ ٤٠٧  ٣٨ ١٢٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

    
  يف جمال ثقافة السالم واملواطنة، وتلقني مبادئ التسامح  - سادسا     

يرمــي نظــام التعلــيم اجلزائــري إىل تكــوين مــواطين املــستقبل وهــو يــوفّر، هبــذه الــصفة،    
ية من خالل خمتلـف املـواد املدّرسـة،    تربية يف جمال املواطنة، ويلقّن الطفل املبادئ الوطنية والعامل      

مثل التاريخ، واللغات العربية واألجنبية، والتثقيف الصّحي، والتربية البيئية، والتثقيـف يف جمـال              
السكان فضال عن التربية الدينية واملدنية، لكـي يكتـسب سـلوكا سـليما ومواقـف إجيابيـة أي،                   

  . بإجياز، منذ املرحلة األوىل من التعليم األساسي
  

  الصحة املدرسية  - سابعا     
كفالة صحة الطفل يف بيئة مـشتركة بـني القطاعـات شـاغال مـن             شكلت بصفة دائمة،    

شواغل وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والـسكان، اللـتني أنـشأتا أفرقـة للـصحة املدرسـية                  
ــة       ــبالد، ووحــدات للكــشف واملتابع ــدارس ال ــع م ــصعيد   ١ ١١٤(تغطــي مجي ــى ال ــدة عل  وح

وتتألف هذه الوحدات من أطباء متخصصني يف الـصحة املدرسـية، وجراحـي أسـنان               ). طينالو
  .يتدخلون بصورة مباشرة يف مؤسسات التعليم

  
  حمو األمية  - ثامنا     

هتدف االسـتراتيجية الوطنيـة حملـو األميـة الـيت شـرعت الـسلطات العموميـة يف تنفيـذها                      
 يف  ٥٠، إىل حتقيـق خفـض بنـسبة         ٢٠١٦-٢٠٠٧نظمات غـري احلكوميـة للفتـرة        بتعاون مع امل  

وهـذا اهلـدف مطـابق      .  مليون شـخص   ٦، ٢ـ   ب ٢٠٠٥ّدر يف عام    الذي قُ  املائة يف عدد اّألميني   
  .لألهداف اإلمنائية لأللفية اليت اعتمدها اجملتمع الدويل
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ــة بـــني        ــة العمريـ ــة للفئـ ــن أعطيـــت األولويـ ــيني ولكـ ــوع األمـ ــة جممـ ــستهدف العمليـ تـ
  . املناطق الريفية اهتماما خاصاح املرأة وسكانمنوُت. سنة ٤٩ و ١٥
  

  ) فوق سنوات وما١٠يف الفئة العمرية (تطّور معدل حمو األمية 
  

  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  السنة/اجلنس

  ١٥,٥  ٣٣,٦  الذكور
  ٢٨,٩  ٤٠,٢  اإلناث
  ٢٢,١  ٣١,٩  اجملموع

    
  . ويتبني بوضوح أن معدالت األمية يف اخنفاض جلي  

    
  القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل  - ١١املادة     

كّرس الدستور املساواة بني مجيع املواطنني أمام القانون بـدون متييـز علـى أسـاس نـوع                   
املواطنون سواسية أمام القانون والجيـوز أي متييـز         ”:  منه على ما يلي    ٢٩وتنص املادة   . اجلنس

إن هـذا   . “ف آخر شخـصي أو اجتمـاعي       وضع أو ظر   بسبب املولد أو العرق أو الرأي أو أي       
  . املبدأ الدستوري يعطي املرأة مركز املواطنة كاملة احلقوق

وحترص احلكومة على حتـسني وسـائل معرفـة وتعزيـز ومتابعـة الوسـط العـائلي ووضـع                     
املـــرأة، وتنفيـــذ االتفاقيـــات الدوليـــة والقـــوانني ذات الـــصلة املواتيـــة الدمـــاج املـــرأة اجتماعيـــا  

  . واقتصاديا
وتركّــز الــسلطات العموميــة تــدخالهتا يف جمــاالت النــهوض مبكانــة املــرأة االجتماعيــة،    

ــشاركتها يف         ــق م ــن طري ــسؤولية، أو ع ــة ووصــوهلا إىل مناصــب امل ــة العمومي ســواء يف الوظيف
  . االستثمار االقتصادي

  
  املرأة يف تشريع العمل    

لتمييـز املـرتبط بنـوع      وفقا لألحكام الدستورية، حيظرالتشريع كل شـكل مـن أشـكال ا             
  . اجلنس

يضمن تشريع العمل احلق يف العمل للجميـع واملـساواة بـني العمـال دون اعتبـار لنـوع                  
ــسن،  ــال     اجلــنس أو ال ــى أن العم ــنص باخلــصوص عل ــو ي ــى نفــس األجــور    ” وه حيــصلون عل

وقد أدمـج تـدابري حمـددة    . “ مع التساوي يف املؤهالت واألداء    واالستحقاقات لقاء نفس العمل   
وتتعلــق هــذه األحكــام . تــصل علــى وجــه اخلــصوص باألمومــة ودورهــا داخــل اخلليــة العائليــة ت

  :رأة، بصورة أخص، مبا يلياخلاصة بالتحديد بامل
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  حظر العمل ليال،   •  
  حظر العمل أيام العطل القانونية،   •  
  حظر تكليف املرأة باألعمال اخلطرة أوغري السليمة صحيا، أو املضّرة بصحتها،   •  
تعليق عالقة العمل يف فتريت ما قبل الوالدة ومـا بعـدها مباشـرة، ومنحهـا اسـتراحة يف                     •  

  . أثناء ساعات االرضاع القانونية
فــضال عــن ذلــك، ميكــن أن حتــصل املــرأة العاملــة علــى إجــازة بــدون مرتــب ملــصاحبة     

إعاقـة  زوجها عند تغيري مقّر عمله، أو لتمكينها من تربية طفل دون سـن اخلامـسة أو مـصاب ب                 
  . تتطلب رعاية صحية متواصلة

 بــصيغته املعّدلــة واملكّملــة ١٩٩٠أبريــل / نيــسان٢١ املــؤرخ ١١-٩٠وأكّــد القــانون   
ويكّرس هذا القـانون املـساواة   . واملتصل بعالقات العمل، املساواة بني اجلنسني يف ميدان العمل 

جــر حــني تتــساوى يف جمــال املرتبــات إذ يــنص علــى أن الرجــل واملــرأة حيــصالن عــل نفــس األ  
مؤهالهتمـــا وأداؤمهـــا؛ وهـــو يكـــّرس أيـــضا احلقـــوق األساســـية للعمـــال رجـــاال ونـــساء، دون 

  . فرق أي
 من القانون احلق يف احلماية من كل متييز يف جمـال العمالـة مـا مل يكـن                   ٦وتؤكد املادة     

حتــرام ويــستند هــذا التــشريع ذو الطــابع االتفــاقي إىل ا. قائمــا علــى أســاس القــدرات واجلــدارة
وهــو يــشري باخلــصوص إىل احلقــوق األساســية للعمــال، . األحكــام الدســتورية واملعــايري الدوليــة

مثل ممارسة احلـق يف املـساومة اجلماعيـة، والـضمان االجتمـاعي، والتقاعـد، والوقايـة الـصحية،                
ونـذكر، يف مجلـة    . ابواألمن يف مكان العمـل، وطـب العمـل، واالسـتراحة، واحلـق يف االضـر               

  : ما يليأمور، 
كل متييز منصوص عليه يف اتفاقية أو اتفاق مجـاعي أو عقـد             ” على أنّ    ١٧تنص املادة     -  

يكــون الغيــا وبــاطال إذا أرســى أي متييــز يف العمــل علــى أســاس الــسن أو اجلــنس          
ــة، أو االنتمــاء الــسياسي     أو ــة، أو الــصالت العائلي ــة املدني الوضــع االجتمــاعي أو احلال
  .“...النقايب أو

يتجـاوز سـن    الجيـوز ألي عامـل مـن أي مـن اجلنـسني مل     ”:  على أنـه   ٢٨ املادة   تنص  -  
  . ليالالتاسعة عشرة أن يعمل

الجيوز لرب عمل أن يستعني مبوظفني إناث ألداء أعمـال          ” :  على أنه  ٢٩تنص املادة     -  
وميكــن احلــصول علــى اســتثناءات خاصــة مــن متفقــد الــشغل ذي االختــصاص    . ليليــة

  .“ طبيعة النشاط ومميزات مكان العمل هذه االستثناءاتاملكاين حني تّربر
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ازة يف أثناء فتريت ما قبل احلمل وبعده مباشرة، حتصل العامالت على إجـ            ”: ٥٥املادة    ‐  
  .“أمومة وفقا لألنظمة السارية

كل مـن ينتـهك   ”:  على عقوبات متعلقة هبذه التمييزات    ١٤٣ و   ١٤٢وتنص املادتان     ‐  
تعلــق بعــدد ســاعات العمــل األســبوعية واليوميــة القانونيــة،       أحكــام هــذا القــانون امل  

وباحلدود املفروضة على ساعات العمـل االضـايف وعلـى العمـل لـيال بالنـسبة للـشباب                  
 دينـار جزائـري عـن كـل         ١ ٠٠٠و   ٥٠٠والنساء،يعاقب بغرامة يتـراوح قـدرها بـني         

  .“الفة مرتكبة وعن كل عامل معينخم
ة  املتعلق بالوقاية الـصحي    ١٩٨٨يناير  / كانون الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٧-٨٨وينص القانون     ‐  

فضال عـن األحكـام التـشريعية الـسارية، يـتعني           ”: ١١واألمن وطب العمل، يف مادته      
 يتأكـد مـن أن األعمـال الـيت يكلّـف النـساء والعمـال        نعلـى الكيـان صـاحب العمـل أ    

  .“زها التتطلب جهدا يفوق طاقتهمالقاصرين والعمال ذوي اإلعاقة بإجنا
وأخريا جيب مالحظة أن العمـل وفقـا لنظـام الـدوام غـري الكامـل بـاملرتل خيـضع لنظـام                        

 املتعلـق  ١٩٩٧ديـسمرب  / كـانون األول ٨ املـؤرخ  ٤٧٣-٧٩نوين مبوجب األمرين التنفيـذين   قا
 ١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٣٧٤-٩٧قا لنظام الدوام غري الكامـل و        بالعمل وف 

  .  بعالقات العمل فيما يتعلق بالعمل باملرتلاحملّدد للنظام اخلاص
  

  املرأة ونظام الضمان االجتماعي  -  ٢    
حتـصل املـرأة العاملـة أو الـيت ختلـف           . إن نظام الضمان االجتماعي حيمي النساء عموما        

وهو نظام خال من أي متييز مرتبط بنوع اجلـنس          . عامال على استحقاقات الضمان االجتماعي    
 عـن التـأمني الـصحي واحلمايـة االجتماعيـة مـن حـوادث الـشغل، تـدابري                   وخيّول للمرأة، فـضال   

  . محاية حمددة، والسيما يف إطار محاية األمومة والتقاعد
 أســبوعا بــأجر يــومي ١٤وهكــذا فــإن املــرأة العاملــة هلــا احلــق يف إجــازة أمومــة مــّدهتا    

 ١١-٨٣لقـانون  ا(تمـاعي وقيمـة الـضرائب    كامل بعد خصم اشتراكها يف نظـام الـضمان االج         
، وذلـك   ) املتعلق بالتأمينـات االجتماعيـة بـصيغته املعّدلـة واملكّملـة           ١٩٨٣يولية  / متوز ٢املؤرخ  

  . يف إطار االستحقاقات النقدية
وحتصل املرأة العاملة فضال عن ذلك على اسـتحقاقات عينّيـة تتمثـل يف تـسديد القيمـة           

  . اء باملستشفى املرتبط بالوالدةالكاملة للتكاليف الطبية والصيدلية ولتكاليف اإليو
ــامالت      ــري العـ ــساء غـ ــصل النـ ــأمني      وحتـ ــشمولني بالتـ ــخاص مـ ــات أشـ ــهن زوجـ لكنـ

  . االجتماعي، هن أيضا، على استحقاقات عينّية يف إطار التأمني على األمومة



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 97 
 

وللمرأة كذلك احلق، بالتساوي مع الرجل، يف احلصول على مدفوعات التـأمني علـى                
 إىل االنقطاع عن العمل بـسبب العجـز وعلـى مـدفوعات التـأمني علـى            العجز إن هي اضطّرت   

  . احلياة
  

  :فيما يتعلق بالتأمني على املرض
 بــصيغته املعّدلــة واملكّملــة، املتعلــق ١٩٨٣يوليــة / متــوز٢ املــؤرخ ١١-٨٣يف القــانون   

تعلقـة  مـواد م  ) ٨(بالتأمينات االجتماعية، يتضمن الباب املخصص للتـأمني علـى األمومـة مثـاين              
ــة    . باســتحقاقات التــأمني علــى األمومــة  ــاملرأة العامل وتــنص هــذه املــواد علــى أحكــام متعلقــة ب

  :يتصل باالمتيازات التالية فيما
  استحقاقات عينّية،   - ١
  .استحقاقات نقدية  - ٢
  

  :فيما يتعلق بالتقاعد
 ١٩٨٣يوليــة / متــوز٢ املــؤرخ ١٢-٨٣ مكــّررا مــن القــانون  ٦ و ٦دتــان تكــّرس املا  

ويـتعني علـى العامـل      . صيغته املعّدلة واملكّملـة، املتعلـق بالتقاعـد، اسـتحقاق املعـاش التقاعـدي             ب
  :الذي يطالب باحلق يف التقاعد أن يفي الزاما بالشرط التايل

بيـد أنـه جيوزللعاملـة أن تتقاعـد         . عاما علـى األقـل    ) ٦٠(أن تكون سنه ستني       -  
 مكـّررا   ٦ مـن املـادة      ٢وتنص الفقرة الفرعيـة     . كاملة) ٥٥(حني تبلغ سن اخلامسة واخلمسني      

  : على ما يلي
) ٢٠(عامـا جيـوز للعامـل بـأجر الـذي عمـل عـشرين               ) ٥٠(عند بلوغ سـن اخلمـسني         -  

دوق املعاشـات التقاعديـة أن يطلـب        سنة على األقل دفع يف أثنائهـا اشـتراكات يف صـن           
يهمـا يف الفقـرة     وخيفـض مـدة العمـل والـسن املنـصوص عل          . حالته على املعـاش املبكـر     إ

  . سنوات بالنسبة للعامالت بأجر) ٥(الفرعية أعاله خبمس 
ــذ       ــسارية من ــة ال ــضمن القاعــدة التنظيمي ــة كــذلك اســتحقاق   ١٩٩٥وت  للمــرأة العامل

  :التقاعد املبكر حني تفي بالشرطني التاليني
   سنة على األقل، ٤٥أن يكون عمرها   -  
  .  سنة على األقل١٥ أن تكون قد شاركت يف نظام التقاعد ملدة  -  
ــال       ــور إكمـ ــد فـ ــق يف التقاعـ ــذلك احلـ ــرأة كـ ــع    ٣٢وللمـ ــع دفـ ــل مـ ــن العمـ ــنة مـ  سـ

  . االشتراكات
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  : فيما يتعلق مبعاشات األخالف
ــان     ــرب املادت ــا٣١ و ٣٠تعت ــم      ”:  أخالف ــا يه ــى حنــو م ــالني، عل ــال املع ــرين واألطف الق
 املتعلقـة بالتأمينـات   ١٩٨٣ يوليـة / متـوز ٢ املـؤرخ  ١١‐٨٣ مـن القـانون    ٦٧فون يف املـادة     معّر

االجتماعية، واألطفـال املعـالني واألنـساب املعـالني اإلنـاث الـاليت لـيس هلـن دخـل دون اعتبـار                
  .“لسنهن

باإلضــافة إىل قيمــة املعــاش التقاعــدي، حيــق  ”:  علــى مــا يلــي١٥وأخــريا تــنص املــادة   
واحـدة عـن قـرين      للمتقاعد أن حيـصل علـى عـالوة عـن القـرين املعـال، والتـصرف إال عـالوة                    

  .“واحد معال للمتقاعد ذاته
  

  األحكام اخلاصة باجملاهدات    
املـواد  (االجتماعيـة   يوليـة املتعلـق بالتأمينـات       / متـوز  ٢ املؤرخ   ١٢-٨٣يتضمن القانون     

 واملتعلـق باملعـاش   ١٩٩٠ينـاير   / الـصادر يف كـانون الثـاين       ٠١-٩١والقـانون   ) ٢٩ إىل   ٢٠من  
وعلـى  ) املقـاتالت سـابقا   (امـا خاصـة تنطبـق علـى اجملاهـدات           التقاعدي ألرامل الـشهداء، أحك    

  . أرامل الشهداء
  

  اإلعانات العائلية ومعاشات أخرى    
منح اإلعانات العائلية ومنح الدراسة لألم العاملة بأجر أو غري العاملة اليت هلا حـضانة               ُت  

 عازبـة وهلـا     جـراءات الطـالق جاريـة، أو الـيت تكـون          إأطفال، يف حالة الطالق أو حـني تكـون          
  . كفالة طفل

وألرملة الشخص املشمول بتأمني اجتماعي احلـق يف معـاش تقاعـدي أيـا كـان سـنها،                    
جـة، احلـق يف معـاش    والبنة الشخص املشمول بتأمني اجتماعي واليت ليس هلا دخل وغـري املتزو   

 .أيا كان سنها

 وتضمن دخـال    إن هذه األحكام تضع يف االعتبار املميزات اخلاصة للمجتمع اجلزائري           
  . متارس أي نشاط بأجر للمرأة اليت ال

ويف ميــدان االســتحقاقات العائليــة، حيــصل األشــخاص العــاملون بــأجر علــى إعانــات      
  . عائلية عن أطفاهلم القاصرين متّ حديثا ترفيع قيمتها

 لــه عــن القــرين وحيــصل العامــل املتقاعــد كــذلك علــى زيــادة يف قيمــة املعــاش املــدفوع  
 بـصيغته املعّدلـة واملكّملـة مبوجـب األمـر      ١٩٨٣يوليـة  / متـوز ٢ املؤرخ  ١٢-٨٣نون  القا(املعال

   ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٢املؤرخ 
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  خطة العمل لتعزيز العمالة ومكافحة البطالة    
شكالية تعزيز العمالة ومكافحة البطالة تشكل حمورا اسـتراتيجيا يف برنـامج رئـيس              إن إ   

، مـن بينـها   ٢٠٠٩دافه إنشاء مليونني من الوظائف حبلول عام اجلمهورية الذي حدد ضمن أه    
  . مليون وظيفة قارة

  
  دماج املهينجهاز املساعدة على اإل    

وتتمثـل االسـتراتيجية اجلديـدة املقترحـة     . ٢٠٠٨يونيـة  /هلّ هذا اجلهاز يف حزيـران   اسُت  
 تتعلـق علـى وجـه       يف جمال تعزيز العمالـة ومكافحـة البطالـة يف الـسعي إىل حتقيـق عـّدة أهـداف                  

  :اخلصوص مبا يلي
تطبيق هنج اقتصادي ملكافحة البطالة وتنمية روح املقاولة بغية النـهوض باالسـتثمارات       -  

  املنتجة واملنشئة للثروة والعمالة؛
جياد يد عاملـة كفـأة عـن طريـق          التدريب مع احتياجات سوق العمل وإ     تكييف برامج     -  

هين، من جهة، وتدريب فاقـدي العمـل هبـدف          إعداد طاليب العمل بواسطة التدريب امل     
  إعادة ادماجهم؛

   حتسني وتعزيز الوساطة يف سوق العمل؛  -  
  حتديث آليات التأطري واملتابعة ومراقبة وتقييم استراتيجية تعزيز العمالة؛  -  
  . حتقيق برنامج املليونني من مواطن الشغل الذي تقّرر اجنازه يف الربنامج الرئاسي  -  

وهــو . هــاز اجلديــد موجــه، وفقــا لنــهج اقتــصادي، للجنــسني معــا دون متييــز وهــذا اجل  
  :تألف من ثالثة أنواع من العقودي

دمــاج حــاملي الــشهادات الــذي يهــدف إىل إعطــاء األولويــة لتوظيــف   عقــد إ  - ١  
  حاملي الشهادات الشبان؛

مـن التعلــيم  دمـاج املهــين املعـد لطـاليب العمــل الـشبان خّرجـي املرحلــة الثانويـة       عقـد اإل   - ٢
  الوطين ومراكز التدريب املهين؛

  .  االدماج املعد لطاليب العمل بدون مؤهالت-عقد التدريب   - ٣
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  ضد املرأة يف ميدان العالج الصحيالقضاء على التمييز   - ١٢املادة     
  التطّور الدميوغرايف واملؤشرات الرئيسية  -  ١    

  نسالتركيبة الدميوغرافية حبسب السن ونوع اجل  ١-١
يتمّيز التطور الدميوغرايف بالتحّول املتسارع، ويتبني ذلك مـن االخنفـاض الـشديد جـدا              

يف معــّدل اخلــصوبة خــالل عقــد التــسعينات الــذي تتمثــل مــسّبباته الرئيــسية يف تــرويج ممارســة   
وتنعكس يف هـذه احلالـة التحـوالت العميقـة املـستجدة علـى         . موانع احلمل وتأخري سن الزواج    

جنــاب، علــى حنــو مــا يتــبني مــن التحقيقــات   ع ويف مواقــف األزواج خبــصوص اإلتمــصــعيد اجمل
وقد ترّتبت على التغيري الدميوغرايف أثار هامة بالنسبة للتركيبة السكانية حبـسب الـسن              . الوطنية

وتبلّـور ذلـك باخنفـاض    ). ١٩٩٨(كما يظهر من نتائج التعداد العام الرابع للسكان واملـساكن    
العمـريتني دون الـسنة اخلامـسة ودون سـن العـشرين، وزيـادة مقابلـة يف                 حصة كل من الفئـتني      

واجتـاه جلـي حنـو زيـادة عـدد املـواطنني            )  سنة ٥٩-٢٠(األجيال اليت هي يف سن العمل       حصة  
يف سن الشيخوخة مع منّو هام يف أعداد السكان الذين بلغوا سن الـستني، وترّتبـت علـى ذلـك            

ونظرا حلقيقة أن النساء يتفـّوقن علـى        . هذه الفئة العمرية  زيادة يف حصص وأعداد املواطنني يف       
فـإن عـدد النـساء يفـوق عـدد الرجـال       ) سنتان أكثر من الرجال( الرجال من حيث طول العمر  

  . يف فئة املسّنني
  
  طول العمر املتوقع عند الوالدة  ٢- ١

للـصحة  جتاوز طول العمر املتوقع عند الوالدة، الذي يشكّل، يف نفس الوقت، مؤشـرا        
 ســنة  ٧٤,٦ (٢٠٠٦ يف عــام  ٧٥,٧ و ٢٠٠٥يف عــام   ٧٥,٣ ســنة إذ كــان   ٧٥وللتنميــة،  
 سـنة يف فتـرة      ٢٣وهكـذا فقـد حتققـت زيـادة يتجـاوز قـدرها             ).  سنة للنـساء   ٧٦,٧للرجال و   

  .  سنة بالنسبة للمرأة٢٤ فيما يتعلق مبتوسط طول العمر وتبلغ ٢٠٠٦ و ١٩٧٠بني  ما
  

  )٢٠٠٦-١٩٧٠(ند الوالدة حبسب نوع اجلنس تطّور طول العمر املتوقع ع
  

  )باألعوام(تطور طول العمر املتوقع عند الوالدة 
  الرجال والنساء معا  النساء   الرجال   السنة

٥٢,٦  ٥٢,٨  ٥٢,٦  ١٩٧٠  
٥٧,٤  ٥٨,٨  ٥٥,٩  ١٩٨٠  
٦٣,٣  ٦٤,٢  ٦٢,٧  ١٩٨٥  
٦٧,٧  ٦٨,٤  ٦٦,٨  ١٩٩٦  
٧٢,٥  ٧٣,٤  ٧١,٥  ٢٠٠٠  
٧٥,٧  ٧٦,٧  ٧٤,٦  ٢٠٠٦  
٧٥,٧  ٧٦,٨  ٤٧,٧  ٢٠٠٧  
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  الزجيات  ٣-١
طرأت خالل السنوات األخرية تغـيريات عميقـة خـالل الـسنوات األخـرية علـى احلالـة           

ويف حني اتسمت أمناط السلوك فيما يتعلـق بـالزواج بـالتبكري            . العامة فيما يتعلق بعدد الزجيات    
 احلــني تقهقــر هــام ّجل منــذ ذلــكوبكثافــة أعــداد الزجيــات إىل غايــة عقــد الثمانينــات، فقــد سـُـ 

  . ملتوسط السن عند الزواج األول
 ٤٣,٢  سـنة للنـساء و  ٣٠وبالرغم من أن سن الزواج األول متأخر نسبيا يف احلـضر،          

 ســنة للنــساء ٢٩,٩(ســنة للرجــال، يــشكّل تــأخري الــزواج ظــاهرة مالحظــة يف الريــف أيــضا    
توى التعلـيم عـامال     واليـشكل مـس   ). ، علـى سـبيل املثـال      ٢٠٠٦ سنة للرجال يف عام      ٣٣,٥ و

يف تأخري سن الزواج، الذي ميثـل ظـاهرة تـشترك فيهـا بالتـساوي تقريبـا األّميـات واحلاصـالت                   
أما بالنسبة للنساء احلاصـالت علـى تعلـيم عـال، فـإن      . على تعليم ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي 

قارنـة مـع     أي بفارق ثالث سـنوات بامل      ٢٠٠٢يف عام   ( سنة   ٣٣السن عند الزواج األول يبلغ      
  )). على التوايل٢٩,٢و  ٢٩,٣(النساء احلاصالت على تعليم ابتدائي أو ثانوي 

  
  قت الزواج األول، حبسب نوع اجلنستطور متوسط العمر يف و

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩٨  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٧٠  ١٩٦٦  ١٩٥٤  ١٩٤٨  اجلنس

  ٢٩,٩  ٢٩,٦  ٢٧,٦  ٢٣,٧  ٢٠,٩  ١٩,٣  ١٨,٣  ١٩,٦  ٢٠,٠  النساء
  ٣٣,٥  ٣٣,٠  ٣١,٣  ٢٧,٧  ٢٥,٣  ٢٤,٤  ٢٣,٨  ٢٥,٢  ٢٥,٨  لالرجا

    
   الدميوغرافية-املؤشرات االجتماعية   ٤-١
  معدل األمية  ١-٤-١
  )٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٢بيانات مستمدة من حتقيقات عام (
  

    ٢٠٠٦السنة     ٢٠٠٢السنة   
    مكان اإلقامة    مكان اإلقامة  

  عاجملمو  ريفي  حضري  اجملموع  ريفي   حضري  نوع اجلنس
  ١٦,٥  ٢١,٨  ١٢,٤  ١٨,٢  ٢٤,٦  ١٣,٥  ذكور
  ٣١,٦  ٤١,٢  ٢٤,١  ٣٥,٠  ٤٧,٠  ٢٦,٦  إناث

  ٢٤,٠  ٣١,٥  ١٨,٢  ٢٦,٥  ٣٥,٧  ٢٠,١  اجملموع
  

ــام    ــ٢٠٠٨يف ع ــسبة    قُ ــة بن ــّدل األّمي ــة ٢٢,١ّدر مع ــسبة  ١٥,٥( يف املائ ــة بالن  يف املائ
لــسكان واملــساكن لعــام بيانــات االحــصاء العــام ل.  يف املائــة بالنــسبة للنــساء٢٨,٩و للرجــال، 
٢٠٠٨ .(  
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  حتليل تفاضلي للمؤشرات  -  ٢    
  ةاخلصوب  ١-٢

 يف ٢,٢٧ إىل ١٩٧٠ يف عــام ٧,٨اخنفــض متوســط عــدد الــوالدات لكــل امــرأة مــن    
ــام  ــسبة   . ٢٠٠٦عـ ــساء بنـ ــصوبة النـ ــامي   ٣٠ومتّ خفـــض خـ ــني عـ ــا بـ ــة فيمـ  ١٩٧٠ يف املائـ

 يف املائـــة ٥٠إذ بلغـــت  ٢٠٠٦ و ١٩٩٢وازدادت ســـرعة االخنفـــاض فيمـــا بـــني . ١٩٨٦ و
ويتعلق هذا االخنفاض يف نفس الوقت باألرياف واحلضر؛ وهو أشـد يف املنـاطق الريفيـة        . تقريبا

  .  يف املائة يف أثناء هذه الفترة٥٤حيث بلغ 
  

  حبسب السن) ٢٠٠٦-١٩٩٢(معدل اخلصوبة العام 
  

  ]تحقيق سنوات قبل ال٤يف غضون فترة [ )عن كل ألف(معدل اخلصوبة العام 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩٢  السن
٤,٤  ٦  ٢١  ١٩-١٥  
٥٢,٣  ٥٩  ١٤٣  ٢٤-٢٠  
١١١,١  ١١٩  ٢٤٣  ٢٩-٢٥  
١٢٩,٢  ١٣٤  ٢١٤  ٣٤-٣٠  
١٠٨,٩  ١٠٥  ٢٢٠  ٣٩-٣٥  
٤٤,٧  ٤٣  ١٦٤  ٤٤-٤٠  
٢,٣  ٩  ٩٢  ٤٩-٤٥  

  ٢,٢٧  ٢,٤  ٤,٤  عدد األطفال لكل امرأة
    

يـة هـذا العامـل      يتبني من النظـر يف مـستويات اخلـصوبة حبـسب مـستوى التعلـيم أنّ أمه                  
ويكتسي تطور منحىن اخلصوبة حبـسب خمتلـف فئـات النـساء أمهيـة يف هـذا                 . تتناقص باستمرار 

أطفــال بــني النــساء احلاصــالت علــى تعلــيم ) ٣(فالفــارق الــذي كــان يتجــاوز الثالثــة . اإلطــار
  . ٢٠٠٢ أطفال عن كل امرأة يف عام ١,٤ثانوي أو أعلى وبني األّميات مل يعد يتجاوز 

 عـن   ٢٠٠٢ال عن ذلك، فإن أهم اخنفاض يتعلق باألّميـات الـاليت أجنـنب يف عـام                 وفض  
ومل يتجاوز هذا االخنفـاض مـستوى       . ١٩٩٢ أطفال أقل مما كّنا ينجنب يف عام         ٢,٧كل امرأة   

 بالنـسبة للنـساء     ١,٣طفل واحد لـدى النـساء احلاصـالت علـى تعلـيم ثـانوي، يف حـني جتـاوز                    
  .  للنساء احلاصالت على تعليم ابتدائي١,١ احلاصالت على تعليم إعدادي و

براز أن دور أنشطة اإلعـالم والتثقيـف واالتـصال، فـضال عـن        عني إ ويف هذا الصدد، يت     
   .حتسني امكانية احلصول على خدمات ختطيط األسرة قد حققا نتائج
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  الزجيات  ٢- ٢    
  التعليم ومكان اإلقامة  ١-٢-٢
  

٢٠٠٦  ٢٠٠٢  
  لنساءا  الرجال  النساء  الرجال  

  مستوى التعليم
  ٢٨,٧  ٣٠,٤  ٢٨,٢  ٣١  شيء  ال

  ٢٩,٦  ٣٣  ٢٩,٢  ٣٣,٤  ابتدائي 
  ٢٩  ٣٣,٩  ٣٠,٧  ٣٣,٢  اعدادي
  ٢٩,٦  ٣٣,٨  ثانوي
  ٣٣,١  ٣٤,٨  ٣٢,٢  ٢٥,٥  عال

  مكان السكىن
  ٣٠  ٣٤,٢  ٣٠  ٣٣,٧  حضري 

  ٢٩,٧  ٣٢,٦  ٢٩,١  ٣١,٩  ريفي 
  ٢٩,٩  ٣٣,٥  ٢٩,٦  ٣٣  اجملموع  

    
  قرابة الدم  ٢-٢-٢

إن قرابة الدم، وهي حالة تنطـوي علـى خطـر يف جمـال الـصحة اجلينيـة ويـنعكس فيهـا                        
استمرار أمناط السلوك التقليدية خبصوص الزواج، تشكل ظـاهرة مـستمّرة إذ أهنـا تتعلـق بنـسبة       

ــساء يف ســن اإل  ٢٢ ــة مــن الن ــارق هــام حبــسب الــسن إذ أن هــذه     وال. جنــاب يف املائ يوجــد ف
ــال ا  ــشمل األجي ــة يف     الظــاهرة ت ــشابات، وبنــسب متقارب ــساء ال ــسن وكــذلك الن ملتقدمــة يف ال

بيد أنه يبدو أن مستوى التعلـيم يـؤثر إجيابيـا يف ظـاهرة قرابـة      . املناطق احلضرية واملناطق الريفية   
وأدناهـا يف أوسـاط     )  يف املائة  ٢٦,٤(ّجلت أعلى املعدالت يف أوساط النساء األّميات        ُس: الدم

  ).  يف املائة٩,٤(يم ثانوي أو أعلى النساء احلاصالت على تعل
  

  )٢٠٠٢( سنة حبسب صلة القرابة مع أزواجهن ٤٩-١٥النساء يف الفئة العمرية 
  

  صلة القرابة مع الزوج
  وجود صلة قرابة

  بدون صلة قرابة   صلة قرابة أخرى   ابن العم   املتغريات 
   ٦١   ١٥  ٢٤,١   سنة١٩-١٥
  ٦٧,٧  ١٠,٢  ٢٢,١   سنة٢٤-٢٠

  ٦٥,٧   ١٢  ٢١,٨   سنة٢٩-٢٥

  ٦٥,٢  ١٠,٥  ٢٤,٢   سنة ٣٤-٣٠

  ٦٦,٨  ١١,٨  ٢١,٢   سنة٣٩-٣٥
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  صلة القرابة مع الزوج
  وجود صلة قرابة

  بدون صلة قرابة   صلة قرابة أخرى   ابن العم   املتغريات 
  ٦٨,٦  ١٠,٩  ٢٠,٤   سنة٤٤-٤٠

  ٦٦,٣  ١١,٨  ٢١,٨   سنة٤٩-٤٥

   ٦٩  ١٠,٦  ٢٠,٢  حضريات
  ٦٣,٣  ١٢,٣  ٢٤,٤  ريفيات 

  ٦٠,٨  ١٢,٨  ٢٦,٤  أّميات 
ــراءة و  ــن القـــــ أو /تعلّمـــــ

  ٦٧,٩  ١٠,١   ٢٢  الكتابة
   ٧١   ١١  ١٧,٨  ابتدائي 

  ٧٤,١   ١٠  ١٥,٧  اعدادي 

  ٨٧,١  ٣,٤  ٩,٤  ثانوي أو أعلى 

  ٦٦,٦  ١١,٣  ٢٢  اجملموع  
    
  الزواج املبكر وتعدد الزوجات  ٣-٢-٢

 يف املائـة مـن جممـوع النـساء يف الفئـة             ٠,٨تشمل ظاهرة الفتيات دون اخلامسة عشرة         
 ســنة ١٨غ ســن  ســنة يف حــني أن نــسبة النــساء املتزوجــات قبــل بلــو٤٩ إىل ١٥العمريــة مــن 

يف وقـت اجـراء     ( يف املائة من النساء يف نفس الفئـة العمريـة            ٧,٨متثل  ) السن القانونية للزواج  (
  ). التحقيق
ــسابقة         ــال ال ــسية باألجي ــصورة رئي ــق ب ــزواج املبكــر ظــاهرة تتعل ــدو أن ال   ويف حــني يب

لوجـود هـذه   يتعني اإلشـارة، نظـرا   ) ٤٩ و ٤٥ يف املائة من النساء يف سن تتراوح بني        ٢١,١(
وبالفعـل،  . الظاهرة نسبيا يف أوساط النساء األدىن سنا، إىل أن األمـر يتعلـق باشـكالية مـستمرة               

 يف املائـة مـن النـساء        ١,٨فإن الزواج املبكر يشمل كل أجيال النـساء منـذ سـن العـشرين، أي                
عمـارهن   يف املائـة مـن النـساء الـاليت تتـراوح أ            ٥٠,٩ عامـا و     ٢٤ إىل   ٢٠يف الفئة العمرية من     

  .  عاما٣٤ إىل ٣٠من 
يف املائـة مـن النـساء املتزوجـات الـاليت تتـراوح أعمـارهن                ٤,٤وفضال عن ذلك، فإن       

وتـزداد هـذه النـسبة بانتظـام مـع تقـدم       .  عاما تزوجن يف إطار تعدد الزوجـات       ٤٩ إىل   ١٥من  
املائـة  يف   ٦,١ إىل   ٢٤-٢٠ت يف سـن      يف املائـة مـن النـساء الـشابا         ١,٩ترتفـع مـن     : يف السن   

  .  عاما٤٩-٤٥من النساء يف سن 
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  إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية   -  ٣    
بطاقـة  ، بـدأ اسـتعمال      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٩ املؤرخ   ١٤٠-٠٧بفضل األمر التنفيذي      

أعيد بواسطتها تنظيم مـستويات العـالج الـصحي حـول مؤسـسات االستـشفاء              معاجلة جديدة   
ختصاصات اليت أصبحت مؤسـسات عموميـة للرعايـة الـصحية           العمومية والعيادات املتعددة اال   

  . على صعيد اجملتمعات احمللية
ــصحية           ــى اخلــدمات ال ــصورة، عل ــذه ال ــوعي، هب ــل اهلــدف يف إدخــال حتــسني ن ويتمث

األساسية من خالل حتقيق االستخدام األمثل لغرف عمليات املؤسسات العموميـة علـى صـعيد             
ت األساسية يف نطاق تدخالهتا وبتهيئة الظـروف لتحديـد          اجلماعات احمللية بإدماج االختصاصا   
  . خمتلف املستويات لتلك التدخالت

وأدى هذا املرسوم كذلك إىل مكننة هذه املؤسسات على صعيد العمليـات املاليـة مـن            
أجل ضمان توزيع أكثر انصافا للموارد املاليـة لفائـدة الرعايـة الـصحية علـى صـعيد اجلماعـات              

 ذلك أن يـسمح علـى وجـه اخلـصوص بتحقيـق أفـضل تـدخل صـحي لفائـدة          ومن شأن . احمللية
  .األم والطفل

  
  )٢٠٠٧عام (التغطية الصحية : جدول

  
  )جمموع السكان(النسب   ) سنة١٨ ‐ السكان(النسبة   عدد املوظفني  ختصصات املوظفني

  ٢ ١/٠٨١  ١ ١/٠١١   ١٦ ٢٨٥  طب ختصصي
  ١ ١/٣٧٣   ١/٦٠٦   ٢٤ ٥٧٢  طب عام 

      ١ ١٧٩  أمراض النساء    طب 

  ٣٢ ١/٧٢٩   ١١ ١/٦٦٤   ١ ٠٠٠     طب أطفال

  ٤ ١/٥٧١     ٧ ٤١٧     صيدلة 

  ١/٨٣٠     ٤٤ ٣٦٥  طب ختصصي وعام

  ٣ ١/١٩١     ١٠ ٦٢١     جراحة األسنان

  ١/٥٩٩     ٦٢ ٤٠٣  اجملموع

  ١/٣٤١   ١٣٠/١  ٩٩ ٣٥٤  مساعدون طبيون

  *١ ١/٠٣٣     ٩ ٠٠٠  من بينهم قابالت
  

  .جنابابالت التقديرية للنساء يف سن اإلالقنسبة   *  
  

  األسرة  ٢٠٠٧عام   اهلياكل

  ٣٥ ١٥٧  ٢٤٠  مستشفيات عامة
  ٣ ٤٥٠  ٥١١  دور توليد

  ٧٤٠  ١   مؤسسة استشفائية جامعية
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  األسرة  ٢٠٠٧عام   اهلياكل

  ١٢ ٦٩٧  ١٣  مراكز استشفاء جامعية 
  ٩ ٥٨٥  ٥٤  مؤسسات استشفائية متخصصة 

من بينها مؤسـسات خاصـة بـاألم        
  ١٨  والطفل

  

  ٦١ ٦٢٩    جمموع األسّرة 
    
  الربامج الصحية   - ٤
  صحة األم والطفل  ١-٤

ــصحة      أُ   ــة يف جمــال ال ــات الوطني ــل ضــمن األولوّي ــسند . درجــت صــحة األم والطف وال
ــانون     ــشأن هــو الق ــذا ال ــشريعي والتنظيمــي يف ه ــام   ٥-٨٥الت ــة يف ع ــة واملكّمل ــصيغته املعّدل  ب

  :ينص باخلصوص على، املتعلق بتعزيز ومحاية الصحة والذي ١٩٩٠
  ؛)٧٥ إىل ٦٧املواد (تدابري حلماية األم والطفل   -  
  ؛)٨٢ إىل ٧٧املواد (تدابري للحماية الصحية يف أوساط التعليم   -  
  ؛)٩٥ إىل ٨٩املواد (تدابري حلماية األشخاص يف حالة عسر   -  
  ؛)١٤٩ إىل ١٠٣املواد (معاجلة األمراض العقلية   -  
إىل حتقيـق التـوازن والوئـام داخـل األسـرة واحلفـاظ علـى صـحة           ختطيط األسرة الرامي      -  

  . األم والطفل
وبالنظر إىل األهداف الكمية املقّررة، فـإن تعزيـز الـربامج الـيت تـستهدف األم والطفـل                    

  . صالحات قطاع الصحةلعام لعملية إمترّسخ يف اإلطار ا
 الـصحية يف جمـال التوليـد،        ويف إطار التحسني املقّرر فيما يتعلـق بتعزيـز تكفّـل الرعايـة              

  :اختذت االجراءات التالية
ختــصيص مــوارد ماليــة تكميليــة لتوحيــد مواصــفات أجهــزة غــرف العمليــات يف دور      -  

التوليد بغية حتقيـق املواءمـة التنفيذيـة بـني مـستويات التـدخل وفيمـا يتعلـق باملعلومـات                    
  املرجعية على صعيد دوائر املستشفيات؛

تعـيني  ) “األم والطفـل  ”مؤسـسات   (سسات االستشفائية املتخصصة    جناز املؤ مشاريع إ   -  
  أطباء أمراض النساء والتوليد وفقا خلطة إدارة املوارد البشرية؛
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تأسيس شهادة دراسات متخصصة يف أمراض النساء والتوليد ألطباء الطب العام بغيـة               -  
  . حتسني التغطية الصحية يف املناطق احملرومة

 االستراتيجيات والربامج يف اإلطار العـام لتحقيـق األهـداف           وخبصوص الطفل، تندرج    
.  ووفقا ألحكام االتفاقية الدولية حلقوق الطفـل       ٢٠١٥اإلمنائية الدنيا املقّرر بلوغها حبلول عام       

وجيرى التركيز علـى صـحة األم والرعايـة الـصحية قبـل الـوالدة وبعـدها مباشـرة لتعزيـز تكفـل            
تكفل تكاليف الوالدة وحاالت احلمـل اخلطـرة مبـا يف ذلـك             الرعاية يف ذلك الطور أي شروط       

  . عوامل اخلطر الذاتية
  
  الصحة قبل الوالدة وبعدها مباشرة   ١-١-٤

 ٢٠٠٥اســتهلّ الربنــامج الــوطين املعــين بالــصحة قبــل الــوالدة وبعــدها مباشــرة يف عــام   
مـر التنفيـذي    وهو حيظى بدعم ناجم عن إرادة سياسية على أعلى مستوى جتّسدت يف نـشر األ              

  األمــر التنفيــذي(القاضــي بتوحيــد تنظــيم وتــشغيل خــدمات مــا قبــل الــوالدة وبعــدها مباشــرة   
  ). ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٠ املؤرخ ٤٣٥-٠٥

إىل تــأمني رعايــة األم والطفــل معــا  ) ٢٠٠٩-١٠٠٦(يهــدف هــذا الربنــامج الثالثــي    
ف يف خفـض وفيـات فتـرة مـا حـول            والتقليل من خطـر فتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتتمثـل األهـدا               

  : يف املائة وذلك بصورة خاصة عن طريق٥٠ يف املائة ووفيات األم بنسبة ٣٠الوالدة بنسبة 
منع واكتشاف مرض السكري وضغط الدم أثنـاء احلمـل والرعايـة الفعالـة للمـصابات                  -  

إطـار  وجيـرى التـصّدي هلـاتني املـشكلتني يف     . هبما إذ أهنما يـشكالن إعـتاللني سـائدين     
فحوص متخصصة مرجعيـة يـشارك فيهـا فريـق طـيب متعـدد التخصـصات، مـع وجـود             

  ؛نظام للكشف عن اإلعتالل وللتوجيه منذ البداية
 يف املائــة يف عــدد ٣٠توحيــد طرائــق املراقبــة أثنــاء التوليــد بغيــة حتقيــق خفــض بنــسبة     -  

ي وفيـــات األم نتيجـــة للرتيـــف الـــدموي عنـــد الوضـــع، الـــذي ميثـــل الـــسبب الرئيـــس   
  ؛األم لوفيات

جراءات ومعدات غرف التوليـد وترتيـب مـستويات الرعايـة الـصحية يف فتـرة                توحيد إ   -  
وفقـا لألمـر    ) رعاية أساسية عامة، وانعاش بعد الوضع، ورعاية مكثفة       (ما بعد الوالدة    
  . املشار إليه أعاله

  
  الطفولة األوىل  ٢-١-٤

بـرامج علـى وجـه    ) ٨( تستهدف مثانية  املتعلقة بالوقاية،٢٤من بني الربامج الوطنية ال   
 االلتـهابات احلـادة   -برنـامج موّسـع للتحـسني    : التحديد الطفولة األوىل وتشمل بالتايل الطفلـة    
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 مـرض  - احلـوادث املرتليـة   - التغذية   - داء النقرص احلاد     -سهال   أمراض اإل  -جلهاز التنفس   
  . التهاب السحايا املخية الشوكية-الرمد 

ــداف العامــ    ــن   واأله ــل م ــي التقلي ــذه اال   ة ه ــرة هل ــتالالت، اإلصــابة باألشــكال اخلط ع
وخبصوص برنـامج اللقـاح املوّسـع تتمثـل         . ومضاعفاهتا وبصورة أخص من الوفيات املرتبطة هبا      

. األهداف الرئيسية يف القضاء على أمـراض احلـصبة واخلنـاق والكـزاز يف فتـرة مـا بعـد الـوالدة          
وقـد بلغـت    . ت مكيفـة مـع خمتلـف األمـراض املـستهدفة          وتستند هذه األهـداف إىل اسـتراتيجيا      

ــة للقاحــات مــن مجيــع األنــواع نــسبة    ــة يف عــام ٨٨التغطي ومتّــت اآلن بنــسبة . ٢٠٠٦ يف املائ
  .DTCP يف املائة ضد ٨٦ و) BCG (يف املائة خبصوص اللقاح الثالثي  ٩٨
  

  )عن كل ألف مولود حي(تطور معدل وفيات األطفال 
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ١٩٩٨  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٧٠  السنة

  ٢٧,٩  ٢٨,٣  ٣٨,٧  ٦٦,٨  ١٢٧,٧  ١٤١,٩  ذكور
  ٢٤,٤  ٢٥,٣  ٣٦  ٦٢  ١٢٦,٣  ١٤١,١  إناث 
  ٢٦,٢  ٢٦,٩  ٣٧,٤  ٦٤,٤  ١٢٧  ١٤١,٤  اجملموع

    
وهكذا فإن معّدل وفيات البنات أقل من معدل وفيـات األوالد وقـد بلـغ الفـارق بـني                     
  . ٢٠٠٧ سنة يف عام ٣,٥اإلثنني 

  
  األمصحة   ٣-١-٤

 ١٠٠ ٠٠٠ عــن كــل ٨٨، ٩، قــّدر معــّدل وفيــات األمهــات بنــسبة  ٢٠٠٧يف عــام   
 يف عـــام ١٠٠ ٠٠٠ عـــن كـــل ١١٧  و١٩٨٩ يف عـــام ١٠٠ ٠٠٠ عـــن كـــل ٢٣٠مقابـــل 
بيد أن هذه النسبة تظل غري مقبولة نظـرا للقـدرات الكامنـة للبلـد خاصـة أن الفـروق                    . ١٩٩٩

جتـسد بالتـايل التفاوتـات الـيت مـا زالـت قائمـة يف               املسّجلة فيما بـني الواليـات واملنـاطق هامـة و          
  . جمال التغطية الصحية على صعيد املناطق احملرومة

والتغطية الصحية للنساء فيما يتعلق باملتابعـة الـسابقة للـوالدة يف حتـسن جلـي يـنعكس                    
ينعكس باخلصوص يف حّصتهن من الكشف الطيب قبل الوالدة، وتغطيـة املـرأة بـالتلقيح املـضاد                 

  . كزاز ومعّدل الوضع مبساعدة موظفني طبينيلل
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  التغطية الصحية يف فترة ما قبل الوالدة
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩٢  )نسبة مئوية(املعدل 

  ٩٠,٤  ٨١  ٥٧  املتابعة قبل الوالدة
  ٥٦,٨  ٤٤  ١١  التلقيح ضد الكزاز

  ٩٥,٣  ٩١,٢  ٧٦  الوالدة مبساعدة موظفني طبيني
  

  نسبة وفيات األمهات
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  ١٩٩٩  ١٩٩٢  ات املؤشر

ــات    ــات األمهــ ــسبة وفيــ ــل  (نــ ــن كــ عــ
٨٨,٩  ٩٩,٥  ١١٧,٤  ٢١٥  ) ١٠٠ ٠٠٠  

  بيانات تقديرية : ٢٠٠٧-٢٠٠٤ات مستمدة من حتقيقات؛ بيان: ١٩٩٩ و ١٩٩٢
    
  صحة الشباب واملراهقني  ٢-٤
  الصحة املدرسية واجلامعية  ١-٢-٤

ك احلركة اجلمعياتيـة والـدوائر املهتمـة    يف إطار هنج متعدد القطاعات ينطوي على اشرا     
 وحـدة   ١ ٤٨٣بالشباب واملراهقني، تقدم اخلدمات الصحية مـن خـالل جهـاز حمـدد يتـضّمن                

ويف املاضـي القريـب مت     .  وحـدة للطـب الوقـائي يف الوسـط اجلـامعي           ١٠٠ للكشف واملتابعة و  
ــذا اجلهــاز الــذي يرمــي إىل تــرويج أمنــاط الــسلوك الــسليمة صــحيا لــ           دى الــشباب تعزيــز ه

  . واملراهقني، وذلك بفتح مركز مالئم للشباب على مستوى العاصمة
ــا  وقــد تكثــف العمــل يف هــذا اجملــال بإنــشاء      : أفرقــة متعــددة التخصــصات تــضم حالي
ــا، و ١ ٧١٨ ــب أســنان؛ و ١ ٥٠٣ طبيب ــسانيا؛ و ٤١٥  طبي ــا نف ــا  ٢ ٠٩١  طبيب ــا طبي  معاون

  .جنابيةصحة اإلوبتدريب مرشدين بشأن مفاهيم ال
  
  الصحة العقلية  ٢-٢-٤

ويقـدر انتـشار األمـراض العقليـة        . عاقـة  يف املائة من أسباب اإل     ٦العقلية  متثل األمراض     
 يف  ٠,٦  يف املائـة عنـد النـساء و        ٠,٤: يف املائـة للجنـسني معـا      ٠,٥بني السكان عمومـا بنـسبة       

ئــة مــن   يف املا٢,٥وخبــصوص االعاقــة فهــي منتــشرة بنــسبة     ). ٢٠٠٢(املائــة عنــد الرجــال   
ويتــــبني ). ٢٠٠٦( يف املائــــة مــــن الــــذكور ٣,٩ يف املائــــة مــــن اإلنــــاث و ١,١الــــسكان، 

يف املائــة بالنــسبة   ١,٩ يف املائــة، ٢,٣٣التحقيقــات أن النــسبة العامــة النتــشارها تبلــغ      مــن
 يف املائـة مـن اإلعاقـات بـصدمات          ٦ وتـرتبط نـسبة   .  يف املائة بالنـسبة للرجـال      ٣,٥٦ و للنساء
  .نفسانية
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بـراز أن اإلعاقـة تـصيب يف معظـم احلـاالت النـساء الـاليت            خبصوص الـسن مـن اهلـام إ       و  
 يف املائـة بالنـسبة لإلنـاث يف الفئـة العمريـة             ١,١ يف املائـة مقابـل       ٦,٢(جتاوزن سـن الـستني       أو
وميثل عدد اإلصابات يف سن الستني وبعدها بالنـسبة للرجـال ثالثـة أمثالـه بالنـسبة                ). ٥٩-٢٠

  ). ٦,٢ مقابل ١٩,٨(الفئة العمرية للمرأة يف نفس 
ــامج وطــين         ــة بإعــداد برن ــصحة العاملي ــة ملنظمــة ال ــر بالتوصــيات الدولي وتقيــدت اجلزائ

 يعطــي مكانــة بــارزة للوقايــة وإلنــشاء آليــات إلعــادة التأهيــل، ٢٠٠١للــصحة العقليــة يف عــام 
ة العقليـة منـذ     وتعزز هذا الربنامج بإنـشاء مراكـز وسـيطة للـصح          . ولالتصال والتثقيف الصحي  

مكانية احلصول علـى املعاجلـة وضـمانة إدارة أفـضل      يف الدوائر األساسية لتحسني إ  ٢٠٠٢عام  
قليـة علـى صـعيد      دمـاج اخلـدمات املـسامهة يف الـصحة الع         ومنذ استهالل الربنـامج مت إ     . دويةلأل

إلضـافة   يف جهـاز الـصحة املدرسـية واجلامعيـة، با          “احلاالت املعّرضـة للخطـر    ”الوقاية، ورعاية   
ويتنـاول  . إىل اإلجراءات التكميلية اليت تتخذها احلركـة اجلمعياتيـة وقطاعـات الدولـة األخـرى              

العمل املربمج للسنوات الثالث املقبلة تعزيز جهاز الرعايـة علـى الـصعيدين العالجـي والوقـائي                 
اصة القائمـة   نظرا للعدد املرتفع نسبيا للعيادات اخل     ) األطباء النفسانيون (بإدماج القطاع اخلاص    

؛ وتكثيف أعمال التحسيس واالتصال؛ وتعزيـز الـشراكة والتعـاون مـع       ) عيادة للمعاجلة  ١٦٠(
ويتمثــل اهلــدف كــذلك يف التوســيع الفّعــال هلــذا اجلهــاز العالجــي . القطاعــات املعنيــة األخــرى

 الذي يتوىل رعاية املدمنني بتعـاون وثيـق مـع مكتـب املخـدرات واإلدمـان واإلدارات القطاعيـة         
ــدمنني و     . األخــرى ــشاء مركــزا وســيطا ملعاجلــة امل ــا إن ــا  ١٥ويتواصــل حالي  مركــزا اقليمي

  . لالستشفاء
تتجـاوز فيهـا نـسبة       وتندرج اجلزائـر ضـمن البلـدان الـيت يقـل فيهـا انتـشار األوبئـة وال                   

  .  يف املائة٠,١حاملي فريوس نقص املناعة البشرية 
 وحــىت تــاريخ ١٩٨٥س يف عــام ومنــذ الكــشف عــن أول حالــة إصــابة بــذلك الفــريو    

 بلـــغ عـــدد احلـــاالت الـــيت أكـــدها خمـــرب الرقابـــة الـــوطين   ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١
.  حالـة حلـاملي الفـريوس      ٢ ٩١٠صابة مبتالزمة نقص املناعة البشرية املكتـسب و         إحالة   ٨٣٧

 بــاملرض  وعــدد املــصابات١ ٠٨١وفيمــا يتعلــق بنــوع اجلــنس، يبلــغ عــدد حــامالت الفــريوس  
  ). رجال عن كل امرأتني٣صابة وبذلك تكون نسبة اإل (٢٧٣

ويـزداد  )  يف املائـة ٤٥,٢٩(صـابة بـني الغرييـني جنـسيا      ويسود يف هذا اجملال انتشار اإل       
ــساء يف ســن اإل  باســتمرار ان ــدوى إىل الن ــال الع ــث احلــاالت (جنــاب تق ــع   ) ثل ــشكلن م وهــن ي
ــشباب ــسكان األ  ال ــات ال ــر تعرضــا لإلصــابة  فئ ــايل . كث ــإن اإلوبالت ــع   ف ــستهدف من جــراءات ت
ــة١,٨٢(مــن األم إىل اجلــنني   العــدوى ــشباب    )  يف املائ ــة ال ــاء الوضــع وكــذلك إىل وقاي يف أثن
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ــن ــة         م ــشاركة احلرك ــة مب ــية واجلامعي ــصحة املدرس ــرامج ال ــة وب ــصحة اجليني ــار ال ــر يف إط اخلط
  . اجلمعياتية
ة اهلوّيـة علـى      مركزا لكشف االصابات جمانا مـع صـون سـّري          ٥٤ويتعني مالحظة فتح      

  . مستوى جمموع واليات البلد
ّزز بقدر هائل اجلهاز املؤسسي للرعاية يف أثنـاء عقـد التـسعينات وذلـك بإنـشاء          وقد عُ   

 الوكالة الوطنية للـدم املكلفـة بـسالمة عمليـات نقـل الـدم عـن طريـق تأسـيس املراقبـة االلزاميـة                       
 مراكز إحالة لرعاية املـصابني      ٦طين؛ وإنشاء   للدم املتّربع به ومشتقاته يف مجيع أحناء اإلقليم الو        

االيـدز؛ وتـوفري مـضادات الفريوسـات العكوسـة جمانـا يف مراكـز               /بفريوس نقص املناعة البشرية   
: ٢٠١١-٢٠٠٧اخلطـط القطاعيـة للفتـرة       ومتثل جماالت التدخل األربعة التالية حماور       . حالةاإل
ــر و    ) أ( ــني للخطــ ــة الــــسكان املعّرضــ ــة حــــام ) ب(وقايــ ــريوس نرعايــ قــــص املناعــــة  لي فــ

تعزيزاملعرفـة بـشأن    ) د( تعبئة اجلمعيات واجلماعات احمللية، و    ) ج( يدز، و املصابني باإل /البشرية
  . تطّور علم األوبئة بواسطة التحقيقات يف انتشار الفريوس ويف أمناط السلوك

  
  الصحة االجنابية   ٣- ٤    

كــريس ختطــيط األســرة يف ، مســح ترســيخ رعايــة الــصحة االجنابيــة بت ١٩٤٤منــذ عــام   
جنابية، إضـافة إىل مـا يترتـب علـى ذلـك            برامج فرعية استراتيجية للصحة اإل    اإلطار العام لوضع    

ويتعني مالحظة بدأ تـشغيل اللجنـة الوطنيـة للـصحة           . من تعزيز للجهاز املؤسسي املتعلق بذلك     
ات التوليـد،   وتطـوير مراكـز ختطـيط األسـرة يف مـصح     ١٩٩٥ختطيط األسـرة يف عـام       /االجنابية

  . ختطيط األسرة املتاحة/اللذين مسحا بتوسيع هائل حلجم خدمات الصحة االجنابية
يتجزء من سياسة الـصحة، متامـا مثلمـا تـشكل          جنابية جزءا ال  وقد أصبحت الصحة اإل     

بعــدا أساســيا مــن أبعــاد الــسياسة الــسكانية يف ارتباطهــا بالتنميــة نظــرا لالنعكاســات اهليكليــة     
  . ى هرم الفئات العمرية، نتيجة التحول الدميوغرايف املعّجلاملترّتبة عل
 بعـد أن بـدأت االشـتغال يف       ١٩٩٨يف عـام    (وساهم تأسيس اللجنة الوطنيـة للـسكان          

يف وضع هنج متعدد القطاعات تشترك فيه اإلدارات الوزارية واحلركة اجلمعياتيـة            ) ١٩٩٦عام  
  . من أجل تكفل مسائل الصحة والسكان والتنمية
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  معرفة طرائق منع احلمل    
  ٢٠٠٦التحقيق الثالث ذو األبعاد املتعددة ، اجلزائر، 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      

إن املعرفة بالطرائق العصرية ملنع احلمل متوفّرة لـدى مجيـع النـساء اجلزائريـات يف سـن                    
ة  يف املائـة بالنـسب  ٩٩  يف املائة خبصوص األقـراص و ٩٩,٢االجناب تقريبا، وهي منتشرة بنسبة   

للجهاز الرمحي وذلك أيا كان مكـان اإلقامـة، حـضريا أو ريفيـا، إذ مل يـسجل أي فـارق هـام                       
ــة و    . بــني الوســطني  ــق التقليدي ــسبة جلميــع الطرائ ــة هامــة كــذلك بالن ــة /وهــذه املعرف أو الطبيعي

بيــد أن املعرفــة قليلــة خبــصوص الطرائــق اجلديــدة      ...). إرضــاع املولــود، طريقــة الروزنامــة   (
ــة املغروســات ا( ــات األنثوي ــة، والواقي ــة االســتعمال يف    ) جللدي ــستعملة أو قليل ــق غــري امل والطرائ

  ).نع احلمل، والواقيات األنثويةتعقيم الرجال، وغشاء م(اجلزائر 
 يف ٥٢يف املائــة منــها ٦١,٤وبلــغ اســتعمال وســائل منــع احلمــل حجمــا هــائال إذ هــو   

ــساوي األ    ــشمل اآلن بالتــ ــو يــ ــصرية وهــ ــالطرائق العــ ــة بــ ــستويات  املائــ ــل املــ ــن كــ زواج مــ
ــة ــة   /االجتماعي ــاطق اإلقام ــف من ــة ويف خمتل ــني الوســطني احلــضري    . الثقافي ــارق ب واخنفــض الف

ــزوال  ١١والريفـــي الـــذي كـــان يبلـــغ   ــارب الـ ــة عقـــد الثمانينـــات إىل حـــد يقـ ــة يف هنايـ    نقطـ
كما أصـبح الفـارق بـني األّمييـات واحلاصـالت علـى تعلـيم ثـانوي وتعلـيم                   )  نقطة حاليا  ٠,١(

 مقابـل   ٤٩,٨(  نقاط يف بداية التسعينات    ١٠ى دون مستوى النقطتني بعد أن كان يفوق         أعل
  ). نقطة٥١,٢
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عــن وفـضال  . جنــايبصـبحوا ميارســون منـع احلمــل كاختيـار إ   يتـبني هكــذا أن األزواج أ   
. قامة وااللتحاق باملدارس أصبحت تشمل اجلميع بدون متييـز        ذلك، فإن العوامل مثل مكان اإل     

خباصـة   جدال فيهـا يف جمـال التنميـة البـشرية وال           قائق على أوجه التقدم اليت ال     وتشهد هذه احل  
  . فيما يتعلق باملرأة وحتسني اإلطار العام حلياة السكان

  
  )بيانات مستمدة من حتقيقات وطنية) (نسب مئوية(تطور ممارسة منع احلمل 

  
  السنة

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٢  الطريقة
  ٦١,٤  ٥٧  ٦٤  ٥٦,٩  ٥٠,٩  مجيع الطرائق 

  ٥٢  ٥١,٨  ٥٠,١  ٤٩  ٤٣,١ الطرائق العصرية
    

  كشف االصابات بسرطان عنق الرحم  ٢- ٣- ٤    
 الربنـامج الـوطين املعـين بالكـشف املبكـر لـسرطان عنـق الـرحم                 ٢٠٠٠استهل يف عام      

عقم اعتماد االستراتيجية الوطنية يف هـذا امليـدان وهـو يتنـاول تنميـة أنـشطة التحليـل ألغـراض                     
ختطيط األسرة األساسـية، عـن طريـق تـدريب متخصـصني يف             /لفرز يف هياكل الصحة االجنابية    ا

 يف عيـادات  “وحـدات علـم اعـتالل اخلاليـا    ” مـن بـني مقـّدمي اخلـدمات، واشـراك          هذا اجملـال  
ــيط األســرة  ــشاء        . ختط ــد بإن ــات البل ــوع والي ــشطة الكــشف يف جمم ــل أن ــق تكام ــد متّ حتقي وق

ــا، وتــدريب وتوظيــف  وحــدة متخصــصة يف جمــال ا  ١٧٥ ــدان ٢٩٥عــتالل اخلالي ــا يف مي  تقني
  . اجراء التحاليل

  
  حاالت العقم   ٣- ٣- ٤    

كشف العقم ومعاجلـة األمـراض املعديـة املـسببة          (يشكل عقم الزوجني، يف بعد وقائي         
جــزءا ) جنــابلفــة منــها تقنيــات املــساعدة علــى اإل  لــه وكــذلك معاجلــة العقــم ذاتــه بطــرق خمت  

تكـريس احلـق املطلـق      جناب وسياسة الصحة عموما وذلك بغيـة        ف صحة اإل  يتجزء من أهدا   ال
  . جنابلألزواج يف اإل

ــال العقــم     ــة مــن األزواج يف ســن االجنــاب أي زهــاء  ٧ين  زوج يف ٣٠٠ ٠٠٠ يف املائ
ــالعقم و      ــة للمــصابني ب ــة الطبي ــوجيهم يف /الوقــت احلاضــر وقــد أدجمــت بقــدر كــبري الرعاي أو ت

جنـاب تقـدما حقيقيـا يف    جل حاليـا املـساعدة الطبيـة علـى اإل     وتـس  .اخلدمات الطبيـة املتخصـصة    
 مراكز يف طور التـشغيل تقـدم تلـك املـساعدة وتتـوىل تطـوير                ٧القطاع اخلاص الذي توجد به      

ــاظرة       ــا منـ ــرى حاليـ ــال، وجتـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــات املتقدمـ ــومي   ٤التقنيـ ــاع العمـ ــها يف القطـ  منـ
  .  املستشفياتيتواصل إنشاء ثالثة مراكز أخرى يف مستوى كما
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  أعمال العنف  ٤- ٣- ٤    
يتجــزء مــن االنــشغاالت  ســيما ضــد األطفــال والنــساء، جــزءا ال  يــشكل العنــف، وال  
جنابيـة املوجـه إىل خمتلـف جمموعـات الـسكان           وقـد انطـوى إرسـاء الـصحة اإل        . الـصحة املتعلقة ب 

نظـام العـالج   دماج رعاية ضحايا العنف على الصعيدين الوقائي والعالجـي يف         إاملستهدفة على   
وجيرى تنشيط العمل يف إطـار هنـج متعـدد القطاعـات            . املتصل بالصحة اجلينية والصحة العقلية    

  . يشمل قطاع التعليم والشباب واحلركة اجلمعياتية
  :جراءات ما يليوقد تناولت اإل  

جــراءات دعــم نفــساين لفائــدة األطفــال ضــحايا العنــف والنــساء، وتــدريب   اســتنباط إ  -  
تكــوين مجعيــات متعــددة التخصــصات ووحــدات معنيــة بالكــشف    (مــوظفي الــصحة

ومراكـز إعـالم وتنـشيط للـشباب موزعـة يف كافـة أحنـاء             ) واملتابعة يف الوسط التعليمي   
  . اإلقليم الوطين

تأســيس دورة دروس وطنيــة يف إطــار التعلــيم املتواصــل ملقــّدمي خــدمات الطــب العــام   -  
دمج هـذه الـدروس،   وتُـ . كـز ختطـيط األسـرة   والقابالت الاليت ميارسن نشاطهن يف مرا 

بــارات اجلنــسية يف بــرامج علــى الــصعيد البيــداغوجي، األهــداف املرتبطــة مبراعــاة االعت
جنابية، فضال عـن تـدريب مقـّدمي اخلـدمات علـى تقنيـات كـشف حـاالت                  الصحة اإل 

ومن املعتزم أيضا، على املدى املتوسط، إقامة تواصـل شـبكي           . العنف ورعاية ضحاياه  
 القـــانوين املعـــين أيـــضا -  مقـــّدمي اخلـــدمات الــذين متّ تدريبـــهم واحلهـــاز الطــيب  بــني 
سعاف القضائي من أجل كفالة رعاية النساء الضحايا الـاليت حيـتجن إىل التقاضـي               باإل

  . جنائيا
حتــسني قاعــدة البيانــات املتعلقــة حبــاالت العنــف، بواســطة الدراســات الوطنيــة ونظــام     -  

وضــوع هبــدف حتــسني املعرفــة هبــذه املــشكلة بغيــة تعزيــز النــهج  املعلومــات الروتينيــة امل
ويـتعني مالحظـة أن التحقيقـات الوطنيـة بـشأن الـصحة الـيت أجنـزت يف         . االسـتراتيجية 

 - التحقيــق يف املــسائل االنــسانية (إطــار خطــة العمــل العامليــة مــن أجــل األم والطفــل   
تبطة بأعمـال العنـف     قد أدجمت ضمن عناصرها وحدة متعلقة بالصدمات املر       ) ٢٠٠٠

وتضمن التحقيق األخـري وحـدة      . اليت تتعّرض هلا النساء واألطفال    ) العرضية أو العمد  (
ومـن املالحـظ    .  النساء املتزوجات ملفهوم أعمال العنف داخل األسرة       “تصّور”بشأن  

 املائة من النساء يرون أنه من الطبيعـي أن يـضرهبن القـرين               يف ٦٧,٩الشأن أن   يف هذا   
 للمـرأة  “لـدور اإلجنـايب  ا”ـ سباب املشار إليها يف التحقيـق واملتعلقـة عمومـا بـ         ألحد األ 

  .دارة املهام املرتلية والتربويةفيما يتصل على وجه اخلصوص بسوء إ



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 115 
 

أن اإليـذاءات النفـسانية     ) ٢٠٠٢(وأظهر حتقيق جمرى يف إطار مشروع للدول العربية           
 يف املائـة مـن     ٥,٩نـاث ويف    لـيت تـصيب اإل    ائـة مـن اإلعاقـات ا       يف امل  ٧,٤واجلسدية تتسبب يف    

  . اإلعاقات اليت تصيب الذكور
حتــت رعايــة فريــق البحــث يف أعمــال   )١(وأجــري حتقيــق وطــين بــشأن أعمــال العنــف   

ومسحــت نتــائج هــذا التحقيــق الــذي مشــل القطاعــات األخــرى املعنيــة مثــل . العنــف ضــد املــرأة
سـس السـتراتيجية وطنيـة يف جمـال منـع أعمـال             العدالة، واألمن الوطين، والداخلية، بتشكيل األ     

  . العنف ومكافحتها
  

االقتــصادية واالجتماعيــة القــضاء علــى التمييــز يف ميــادين احليــاة    - ١٣املادة     
  األخرى

  .  من االتفاقية١١احلق يف املنح العائلية، أنظر الرد على املادة   )أ(  
 وأشـــكال أخـــرى ،احلـــق يف القـــروض املـــصرفية، وقـــروض الـــرهن العقـــاري  )ب(  

  . من االتفاقية٣نظر الرد على املادة لإلئتمان املايل، ا
    

   ضد املرأة يف املناطق الريفيةالقضاء على التمييز  - ١٤املادة     
شــرعت اجلزائــر يف سياســة النهــضة الزراعيــة والريفيــة الــيت هتــدف بــصورة رئيــسية إىل   

يـة، املعـززة بإعـادة تنـشيط النمـّو الزراعـي        إعطاء زخم لدينامية التنمية املـستدامة للمنـاطق الريف        
الــصناعي وبفــضل املزيــد مــن التعبئــة للفّعاليــات املؤســسية واالقتــصادية للمنــاطق    - والزراعــي

الزراعية والريفية، وذلك من أجـل حتـسني األمـن الغـذائي املـستدام الـذي يـشكل عامـل تعزيـز                      
  . للتماسك االجتماعي والسيادة الوطنية

  . ٢٠١٤-٢٠٠٩البدأ يف تنفيذ برنامج السياسة بوقد جتسدت هذه   
 والـيت يتمثـل هـدفها الرئيـسي         ٢٠٠٦إن سياسة النهضة الريفية، اليت استهلت يف عـام            

يف إعــادة احليويــة للمنــاطق الريفيــة، تقــوم علــى أســاس مــسائل احلوكمــة اجليــدة، والدميقراطيــة  
  :ن خاللوجيرى تنفيذ تلك السياسة م. احمللية، والتنمية املستدامة

  :مواضيع جامعة) ٤(أربعة  •
  حتسني نوعية وظروف احلياة يف الوسط الريفي؛: حتديث القرى والقصور  - ١

__________ 
:  الـشرطة -  يف املائة٤١,٥: الصحة:  امرأة ضحية للعنف يف اهلياكل التالية    ٩,٣٣أحصيت يف هذا التحقيق       )١(  

ــة - يف املائــة٢٧,١ وهــي أعمــال عنــف  .  يف املائــة٧,٩:  االســتماع واالســتقبال-  يف املائــة٢٣,٦ : العدال
  . يف املائة من احلاالت٦٤وقد حدثت يف املرتل يف .  يف املائة من احلاالت٥٠زوجية يف 
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  حتسني الدخل؛: تنويع األنشطة االقتصادية يف الوسط الريفي  - ٢
  احلفاظ على املوارد الطبيعية وتثمينها؛  - ٣
  . امحاية الثروات الريفية املادية وغري املادية وتثمينه  - ٤

 برنامج للتنمية الريفيـة املتكاملـة علـى نطـاق          ٤٨جترى بلورة هذه املواضيع اجلامعة يف         
  .الوالية، تشكل يف جمموعها الربنامج الوطين للتنمية الريفية املتكاملة

  : برنامج دعم النهضة الريفية على ثالث مراحل  •
ق لالرشــاد بــشأن ؛ جتــسدت يف عمليـة واســعة النطــا ٢٠٠٧مرحلـة أوىل رائــدة، ســنة    - ١

الــسياسة وأهــدافها ووســائلها، واســتهالل برنــامج لالتــصال والتحــسيس منــسق مــع مجيــع           
 - غىن عنـه للتنميـة االجتماعيـة       سيما النساء الريفيات، بوصفهن عامال ال      الفّعاليات احمللية وال  

  االقتصادية على الصعيد احمللي؛ 
ــد، ســنة     - ٢ ــة للتوطي ــة ثاني ــة األوىل مــن   ؛ متثلــت يف تعز٢٠٠٨مرحل ــز مكاســب املرحل ي

خــالل تكثيــف أنــشطة تلــك املرحلــة بغيــة حتقيــق اســتبطان النــهج املتــوخى مــن طــرف فئــات     
ســـيما النـــساء، الـــاليت جتـــسد حتمـــسهن هلـــذا الربنـــامج مـــن خـــالل  الفّعاليـــات املختلفـــة، وال

 بـرامج   مشاركتهن بقوة يف برنامج دعم النهضة الريفية عن طريق مبادراهتن الشخصية يف إطار            
  التنمية الريفية املتكاملة على صعيد اجلماعات احمللية؛

ة تتواصـل فيهـا عمليـة    ؛ وهـي مرحلـ  ٢٠٠٩مرحلة ثالثة لتعمـيم النـهج املتـوخى، سـنة          - ٣
رشاد واالسـتبطان، وتعـزز أساسـا مـسؤولية والتـزام الفّعاليـات املعنيـة مـن أجـل                   التحسيس واإل 

وقـد  . ف النهوض باالقتـصاد الزراعـي والنهـضة الريفيـة         تعبئة مجيع الوسائل الالزمة لبلوغ أهدا     
  .٢٠١٤-٢٠٠٩جتسدت هذه املرحلة بإبرام عقود أداء لتحقيق هذين اهلدفني يف الفترة 

بــراز أن النــهوض باالقتــصاد الزراعــي والنهــضة الزراعيــة يرميــان، مــن خــالل  ويــتعني إ  
  . الريفية االقتصادية لألسرة - أهدافهما إىل حتسني الظروف االجتماعية

ــة هــذا التنظــيم          ــة، بوصــفها دعام ــرأة الريفي ــات دور امل ــد احلاجــة قائمــة إىل إثب ومل تع
االجتماعي، بفضل املكانة البـارزة الـيت حتتلـها سـواء داخـل األسـرة أو يف اجملتمـع الريفـي، ألن             
برامج هذه النهضة تتيح هلـا نفـس احلظـوظ والفـرص للوصـول إىل خمتلـف األجهـزة الـيت تفـتح                       

 . ق جديدة للوصول إىل العمالة وحتسني الدخلآفا

  دور املرأة يف املناطق الريفية  -  ١    
 يف املائــة ٧٠ مليــون نــسمة يقــل عــدد ١٣,٨ـ يقـدر عــدد ســكان الريــف يف اجلزائــر بـ    

عتــربن وتــساهم النــساء، الــاليت ُي.  يف املائــة مــن اجملمــوع٥٠املــرأة  ســنة ومتثــل ٣٠منــهم عــن 
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، يف اقتصاد األسرة املعيشية عن طريق تأمني األمـن الغـذائي لألسـرة،              فعاليات اقتصادية حقيقية  
  . بل وينتجن فائضا يسمح بيعه يف األسواق احمللية بتحقيق إرادات من أجل رفاه األسرة

الذي ميثـل أداة   برنامج التنمية الريفية املتكاملة على صعيد اجلماعة احمللية،         ويهدف    
بوجــه خــاص، إىل تفــتح شخــصية الــسكان الــريفيني، فيــة، سياســة النهــضة الريمتميــزة لتنفيــذ 

فرديــا ومجاعيــا مــن خــالل التكافــل والتعاضــد اللــذين يــشجع قيامهمــا بــني خمتلــف الفّعاليــات    
واألجهزة، وحتسني ظـروف حيـاة األسـر املعيـشية الريفيـة، وهـو هنـج متثـل املـرأة الريفيـة طرفـا                         

  . مشاركا فيه
  

  الريفية ويف مزاياها التنمية مشاركة املرأة يف  -  ٢    
تنطوي سياسة النهضة الريفية على أي متييز بني الرجل واملرأة، وهي تـستند أساسـا                ال  

وجيرى تطبيق تلـك الـسياسة مـن خـالل مـشاريع متكاملـة علـى                . على مبادئ سياسة املشاركة   
طـابع  جـراءات ذات    عـة إ  وتتمثـل هـذه املـشاريع يف جممو       . صعيد اجلماعة احمللية للتنميـة الريفيـة      

مجــاعي تقــوم علــى أســاس هنــج املــشاركة التــصاعدية الــيت جتــسد يف إطارهــا فكــرة املــشروع،    
مبـشاركة مجيــع األطــراف املعنيــة علـى صــعيد اجلماعــة احملليــة ومـن خــالل االســتماع والتوجيــه    
والتشاور وتبـادل اآلراء، إىل برنـامج تنميـة ريفيـة متكاملـة يف إطـار هيكـل منـشأ هلـذا الغـرض                        

، ١ ٥٤١ علــى مــستوى البلــديات البــالغ عــددها  “يــة التنــشيط الريفــي البلــدي خل”يــسّمى 
املنتخبون احملليون، وامليّسرون وامليّسرات املعينـون    (وتشارك فيها منذ البداية الفّعاليات املختلفة       

ــادة         ــشاريع، والق ــن أصــحاب وصــاحبات امل ــون م ــشطات املعين ــشطون واملن ــن اإلدارة، واملن م
). ع املدين، واإلدارة احمللية، واحلركـة اجلمعياتيـة، والنـساء مقـّدمات املـشاريع           اإلمنائيون، واجملتم 

وتشكل خلية التنشيط الريفي البلدي فضاء للتشاور بغيـة اسـتهالل وصـياغة مـشاريع متكاملـة                 
  . للتنمية الريفية على صعيد اجلماعة احمللية تشارك فيها من البداية النساء مقّدمات املشاريع

 كانت برامج التنمية الريفية املتكاملة علـى صـعيد اجلماعـة احملليـة موزعـة      وهكذا، فقد   
  : كما يلي٢٠٠٩أبريل / نيسان١يف 

  ٧ ٠٤٢: عدد املشاريع املستهلة   -  
  ٤٧١: عدد الدوائر املعنية  -  
  ١ ١٨٩: عدد البلديات املعنية  -  
  ٤ ٦٩٤:  عدد املناطق احمللية املعنية  -  
   ٣ ١٩٠ ٢٤٦: عدد األسر املعيشية  -  
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ومما يذكر على سبيل التوضـيح، أن املبـادرات الفرديـة املقترحـة مـن النـساء صـاحبات                     
املشاريع يف إطار مشاريع التنمية الريفية املتكاملة على صعيد اجلماعـات احملليـة تتعلـق بامليـادين                 

  :التالية
  ، ...)نحلتربية الدواجن واألرانب وال(املزارع الصغرى لتربية احليوانات والطيور   -  
  ، )األسرة املنتجة(الزراعة العائلية   -  
  ،...)النسيج، واخلزف، وصناعة السالل(الصناعات التقليدية   -  
  ،)وحدة لتربية املاشية(اقتناء املاشية   -  
  معاجلة الفواكه واخلضر،  -  
  .معاجلة املنتجات الغذائية ألغراض تغذية األسرة  -  

ريفية املتكاملـة علـى صـعيد اجلماعـات احملليـة، نالحـظ        برنامج التنمية ال يف إطار تنفيذ  
أعمـاهلن لفائـدة األسـرة      ، اليت يسمح وجودها للنساء الريفيات بتـثمني         “األسر املنتجة ”ظهور  
  .املعيشية

 ٢٠٠٩ وحــدة لتربيــة املاشــية بالنــسبة لعــام     ١٠ ٠٠٠ويف هــذا اإلطــار مت تــسجيل     
الوحــدات بنــسبة كــبرية يف دعــم أنــشطة  ألغــراض االســتثمار لفائــدة األفــراد وشــاركت تلــك  

  . النساء الريفيات العامالت يف تربية النحل واألرانب واألغنام
  
  :خطط التنمية على مجيع املستوياتاملشاركة يف إعداد وتنفيذ   )أ(

ــة           ــة، بوصــفه عملي ــى صــعيد اجلماعــات احمللي ــة عل ــة املتكامل ــة الريفي ــامج التنمي إن برن
لى مستوى القاعدة اشراك املرأة مـن خـالل تـشجيع مـشاركتها             تصاعدية وإشراكية، يتوخى ع   

على كل مستوى من مستويات تنفيذه، من طور فكرة املشروع اليت تـصدر عـن املـرأة الريفيـة               
ــسرة واحلركــة         ــشطة واملرشــدة واملي ــوم املن ــث تق ــشروع، حي ــائق امل ذاهتــا إىل طــور صــياغة وث

 يف حتويـل فكـرة املـشروع إىل برنـامج إمنـائي،             اجلمعياتية واجملتمع املدين بدعم صاحبة املشروع     
  . وذلك يف مجيع أطوار العملية، منذ فكرة املشروع إىل إجنازه ومتابعة وتقييمه واختمامه

وحتصل املرأة الريفية على تدريب متناسب مع اجملال املوضوعي ملـشروعها بغيـة تعزيـز                 
  . قدراهتا يف ذلك امليدان
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الئمــة يف ميــدان الــصحة، مبــا يف ذلــك املعلومــات      احلــصول علــى اخلــدمات امل    )ب(    
  : واخلدمات يف جمال ختطيط األسرةواملشورة
بذلت الدولة جهودا هائلة لتمكني الـسكان الـريفيني، والسـيما النـساء، مـن الوصـول                   

ــستوى          ــى م ــة عل ــتح مراكــز الرعاي ــك بف ــة وذل ــاطق الريفي ــصحية يف املن ــة ال إىل هياكــل الرعاي
وأجنزت احلركة اجلمعياتية واجملتمـع املـدين، بالتعـاون والتـشاور مـع اإلدارات            . اجملتمعات احمللية 

الوزارية املعنية بـرامج لإلرشـاد والتنـشيط علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي حـول مواضـيع الـصحة                     
  . اإلجنابية وختطيط األسرة ومحاية البيئة

سـيما املنـاطق     ، وال ويف هذا اإلطار، جابت قوافل التوعية خمتلف أحناء اإلقلـيم الـوطين             
جتمـاعي   ولتوضيح وترويج بـرامج الـضمان اال       الريفية األكثر بعدا وحرمانا، هبدف التحسيس،     

وإدماج أنشطة الصحة اإلجنابيـة والـصحة اجلنـسية وختطـيط األسـرة يف بـرامج التنميـة الزراعيـة                    
  . والريفية

  
  :فائدة برامج الضمان اإلجتماعي  )ج(

ي اجلزائـري نظامـا موحـدا، والتنطـوي أحكامـه علـى             يشكل نظام الـضمان اإلجتمـاع       
املـشاركني يف النظـام   (أي متييز بني املرأة والرجل، وهو يوفر بالتـايل تغطيـة اجتماعيـة للـسكان               

  .  من االتفاقية١١أنظر الرد على املادة ). وذوي اإلستحقاق
 إطــار غطــى التكــاليف اإلجتماعيــة يف  ُت) النــساء والرجــال (وفيمــا يتعلــق بــاملزارعني     

  .الصندوق الوطين لغري العاملني بأجر 
  
احلصول على كل نوع من أنواع التدريب والتعليم، املدرسي وغريه، مبا يف ذلـك                )د(

يف جمال حمو األمية الوظيفي، واإلستفادة من مجيع اخلـدمات اجملتمعيـة وخـدمات اإلرشـاد،                 
  :قنيةوخباصة من أجل تنمية قدراهتم الت

ــدم اجلــوهري    ــدارس، وال مســح التق ســيما يف الوســط الريفــي    ملعــدالت اإللتحــاق بامل
بفــضل ســيادة عــدد املؤســسات املدرســية بتقريــب التالمــذة والســيما الفتيــات مــن أمــاكن           

  . دراستهم
 برعايــة الــسكان ٢٠٠٧هلّت يف عــام ومســح وضــع االســتراتيجية حملــو األميــة الــيت اســُت  

 يف املائة من سكان املناطق الريفية، وهـو ماميثـل    ٤٢الريفيني األّميني الذين يقّدر عددهم بنسبة       
  .  يف املائة٢١ضعف املعدل املسجل يف املناطق احلضرية والبالغ 

وجيــرى اســتهالل بــرامج واســعة النطــاق حملــو األميــة لفائــدة املــرأة الريفيــة، مــن خــالل    
ــدريب و  ــرامج للت ــستوى حــسب احلاجــة؛ ونُ   /ب ــذت إأو لتحــسني امل ــل املعرفــ  ف ة جــراءات لنق
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واملهـــارات وقواعـــد الـــسلوك اســـتهدفت املرشـــدين واملرشـــدات املكلفـــني بتـــأطري املـــزارعني    
  .والسكان الريفيني

وتضطلع احلركـة اجلمعياتيـة كـذلك بـاجراءات حملـو أميـة املـرأة الريفيـة، باالسـتناد إىل                      
 تتيحهـا   وإىل الوسـائل الـيت    ) املدراس ودور الشباب واملراكز الثقافيـة واملـساجد       (هياكل الدولة   

  . منظمات ومجعيات اجملتمع املدين
وقد مسحت تعبئة احلركة اجلمعياتية، يف دعم لربنامج الـديوان الـوطين ملكافحـة األميـة                  

مؤســسة تابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة ومكلفــة بتنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة (وتعلــيم الراشــدين 
فئـات احملرومـة الـيت حتتـاج إىل حمـو           وبالتوازي مع ذلك الربنامج، بتحـسني اسـتهداف ال        ) األمية

  . األمية، والسيما النساء
مالحظـة أنـه يتـبني مـن      رئيسات املشاريع االنتاجية    وجيب، فيما يتعلق مبستوى تعليم        

 يف املائة منهن مل حيصلن على أي تعليم ويتركز معدل األمية هذا يف الفئـة                ٨٥اإلحصاءات أن   
  . عاما٧٠ إىل ٦٠العمرية من 

 يف  ٠,٩٢ من رئيـسات املـشاريع االنتاجيـة أي          ٣٨٥ف ذلك، يالحظ أن     وعلى خال   
 يف املائــة بلغــن مــستوى تعلــيم بدرجــة موظــف تقــين   ١,٦٦املائــة هلــن مــستوى تعلــيم عــال و  

  . مساعد تقين أو
  

  يف جمال االرشاد    
 مــن ١ ٥٠٠علــى وجــه التحديــد، ومــن أجــل تــأطري املــرأة الريفيــة، حــصل أكثــر مــن   

دراكهــن للمميــزات  حمــدد اجملــال للــسماح هلــن بتحــسني إ ات علــى تــدريباإلطــارات املرشــد
سـيما   اخلاصة للوسط الريفـي وبتحـسني طرائـق تعاملـهن مـع الـسكان الـريفيني وتـأطريهم وال                  

  . النساء والفتيات الريفيات
ويتــسم حتديــد املواضــيع املتــوخى بــالتنوع، وهــو يتنــاول مــسائل تتجــاوز إطــار التنميــة   
  : من قبيل) اط االقتصادي األساسي للوسط الريفيالنش(الزراعية 

  ختطيط األسرة،   -  
  الصحة اإلجنابية،  -  
  محاية البيئة،  -  
  الوقاية الصحية والتغذية،    -  
  التنمية احمللية،   -  
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  . احلوكمة السليمة  -  
  :نبطت مواضيع أخرى فيما تتصل مبا يليوباإلضافة إىل هذه املواضيع، اسُت

  ل مع الوسط الريفي، طرائق التعام  -  
  ، ...أدوات سياسة النهضة الريفية، والسيما   -  
  ترتيبات القروض الصغرى،   -  
  التصال والتنشيط الريفي، ا  -  

   برامترات ومؤشرات التنمية املستدامة، -
  االستراتيجيات اإلقليمية والتنمية احمللية،   -  
  إدراة دورة مشروع،   -  
  شراكي، الطريقة املعجلة للبحث اإل  -  
  متكني املرأة الذايت،   -  
  . تقنيات تنشيط اجملموعات  -  

 على مستوى املعهد الـوطين      “خلية املرأة الريفية  ”وفيما يتعلق باألنشطة اليت وضعتها        
لإلرشاد الزراعي، منذ إنشائها حىت اليوم، فإن برنامج أنشطة الوحدة تتمحور حول التـدريب               

ة امللحقــة باخلاليــا املوجــودة يف إدارات الــدوائر الزراعيــة، وحتــسني املــستوى لإلطــارات النــسائي
  . وإدارات حفظ الغابات ...واليات، واملفوضية العليا لتنميةوالغرف الزراعية بال

وتعمـــل هاتـــه النـــساء كطبيبـــات بيطريـــات، ومهندســـات دولـــة يف ميـــدان الزراعـــة،    
  . ومهندسات لشؤون الغابات

مــة للغابــات، مــن خــالل هياكلــها الفرعيــة علــى   مــن جهــة أخــرى، فــإن اإلدارة العا و  
ــا للنــساء الريفيــات ”الــصعيد احمللــي، تتــضمن كــذلك   ــز   “خالي منظمــة يف شــكل فريــق تركي

  .النساء الريفيات يف إطار تنفيذومكلفة بصورة خاصة بالعمل على صعيد اجملتمع احمللي، مع 
ــواة      ــأطري نـ ــا بتـ ــوم دوريـ ــة للقطـــاع تقـ ــإن املؤســـسات التابعـ ــذا، فـ ــألف مـــن وهكـ  تتـ
، ) واليــة٤٨موزعــة علــى (مدّربــة متخصــصة يف اجملــاالت املوضــوعية املــذكورة أعــاله    ٧٥٠

  .٢٠٠١ تدريبية يف السنة منذ عام وذلك من خالل ثالث حلقات دراسية
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  يف جمال التدريب    
وقد جتّسد كـذلك جهـاز النـهوض بالتـدريب لفائـدة املـرأة يف الوسـط الريفـي بإنـشاء                       

 - األرياف للتكفل بتدريب الفتيات والنساء بغية حتقيـق تطـورهن اإلجتمـاعي           فروع مقامة يف    
  . اإلقتصادي

ــة واجلمعيــات حتــت        ــسلطات احمللي وتعمــل هــذه الفــروع يف املكاتــب الــيت وضــعتها ال
  . تصرف قطاع التدريب والتعليم املهين سواء بصورة مؤقة أو دائمة

 تـــدريب ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٨ مـــن ومنـــذ إنـــشاء هـــذه الفـــروع امللحقـــة، مت يف الفتـــرة  
   .٢٠٠٦ فتاة يف عام ١٠ ٩٣٤منها  فتاة يف الوسط الريفي، ٥٤ ٢١٩

من جهة أخرى، ويف إطار تدريب النساء الريفيات، مت توقيع اتفاقيات مـع اجلمعيـات                 
ــة مثــل    ــاطق الريفي ــاملرأة يف املن ــة علــى النــهوض ب ــري،  : واملنظمــات العامل اهلــالل األمحــر اجلزائ

  . ، واجلمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية، ومجعية املرأة اجلزائرية والتنميةومجعية إقرأ
  
تنظيم جمموعات التعاون والتعاونيات للسماح بتحقيق تكافؤ الفرص على الصعيد   )ـه(

  :ستقلاالقتصادي، سواء يف العمل بأجر أو يف العمل امل
وفقـا للنـهج اجلنـساين بـشأن اليـد      يتبني من نتائج التحقيق اجملرى على الـصعيد الـوطين      
 وجــود يــد عاملــة تتــألف يف اجملمــوع مــن   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة الزراعيــة للحملــة الزراعيــة  العاملــ
 ٩٣ ١٤٣ مـشروعا لإلنتـاج الزراعـي منـها       ١ ١٠٦ ٦٣١ عامل موّزعني على     ٢ ٢٢٠ ١١٦

 ٨ ٤٣٤ ٧٨٦مشروعا يف جماالت غـري فالحـة األرض وعلـى مـساحة صـاحلة للزراعـة تغطـي                   
  . راهكتا

  : كما يلي٢ ٢٢٠ ١١٦البالغ عددهم ويوّزع العاملون   
 يف املائة من اجملموع، من بينـهم        ٤٤ من أصحاب املشاريع اإلنتاجية، أي       ٩٧٦ ٠١٢  -  

   يف املائة؛٤,٧ رئيسة مشروع، أي ٤٦ ٠٤٣
   يف املائة؛٧ امرأة، أي ٣٢ ٥٨٥منهم )  يف املائة٢١( شريك ٤٦٦ ١٥٦  -  
 امــرأة، ١٩,٥٨ يف املائــة مــن اجملمــوع، منــهم ١٦,٤، أي  عمــال دائمــني٣٦٣ ٥٨٦  -  

  .   يف املائة من جمموع العمال الدائمني٥,٢٤أي 
 يف املائـة مـن      ٨١,٤٣ (١ ٨٠٥ ٧٥٤ويتبني من ذلك أن عدد العاملني الدائمني يبلغ           
  .  يف املائة من جمموع الدائمني٥,٤١ امرأة، أي ٩٧ ٦٨٦منهم ) اجملموع

 يف املائــة مــن ٥١صر النــسائي، يتــبني مــن اإلحــصاءات أن أعمــار   وفيمــا يتعلــق بالعنــ   
 يف املائــة منــهن   ٤٨ ســنة، تبلــغ أو تتجــاوز ســن    ٦٠رئيــسات املــشاريع اإلنتاجيــة تتجــاوز    



CEDAW/C/DZA/3-4  
 

10-28818 123 
 

شاريع اإلنتاجيــة  يف املائــة مــن رئيــسات املــ٢,١عامـا؛ وتظهــر اإلحــصاءات أيــضا أن ســن   ٧٠
  . سنة٣٠تقل عن 
اع الزراعي العمومي، تظهر اإلحصاءات اجملـرات   ومن جهة أخرى، وعلى صعيد القط       

 كـــانون ٣١وفقـــا للنـــهج اجلنـــساين أن املؤســـسات واهليئـــات العموميـــة كانـــت حـــىت تـــاريخ 
 شخـــصا بتعيينـــات دائمـــة مـــن بينـــهم  ٦١ ٦٧٥ تـــشّغل يف اجملمـــوع ٢٠٠٧ديـــسمرب /األول
  .  يف املائة١٧ امرأة أي ١٠ ٥١٧

  : وفيما يلي التوزيع حبسب نوع املؤسسة  
  ) يف املائة٢٤,٧( امرأة ٥ ١٢٠  منهم ٢٠ ٧٢٦: التأطري اإلداري  -  
  ) يف املائة١٤,٣( امرأة ١ ٣٩١ منهم ٩ ٦٧٨: التأطري اإلقتصادي  -  
  ) يف املائة٢٥,٧( امرأة ١ ٦٢٦ منهم ٦ ٣١٢: التأطري التقين  -  
  ) يف املائة٩,٥( امرأة ٢ ٣٨٠ منهم ٢٤ ٩٥٩: شركات إدراة املشاركة  -  
  ) يف املائة١٧( امرأة ١٠ ٥١٧ منهم ٦١ ٦٧٥: موعاجمل  -  

  
زالت النساء الريفيات يف اجلزائر، الاليت       ما: املشاركة يف مجيع أنشطة اجلماعة احمللية       )و(

 يف املائة من جمموع السكان اإلناث، يشكلن قوة منتجة ويسامهن يف تنميـة              ٤٠ميثلن أكثر من    
  :ةل األنشطة التاليمجاعاهتن احمللية من خال

  املشاريع الصغرية لتربية الطيور والديك الرومي واألرانب والنحل،   -  
  نتاج اللنب،إ  -  
  البستنة املرتلية إلنتاج اخلضر،   -  
  مجع ومعاجلة الثمار واخلضر،   -  
  مجع وعصر الزيتون وختزين زيت الزيتون وتسويقه،   -  
  إنتاج الزهور،  -  

  : وكذلك حتويل املنتجات الزراعية ألغراض  
  توفري الغذاء لألسرة،   -  
  تكوين احتياطيات غذائية،   -  
نـسج الـسجادات، والبطانيـات وصـنع الـسالل          (تصنيع منتجـات الـصناعات التقليديـة          -  

  ). واخلزف
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وإىل جانــب هـــذه املزارعـــات، ينبغـــي مالحظـــة مـــشاركة النـــساء يف تأســـيس وإدارة    
ات يف تربيـة البقـر وانتـاج        شـط مؤسسات زراعية صـغرية، وكـذلك وجـود مرّبيـات للماشـية نا            

  .اللنب
يف املنــاطق الريفيــة، تــساهم النــساء يف نظــام املــشاريع االنتاجيــة املتوســطة والــصغرية،      

ويعــنني أيــضا بأنــشطة الــصناعات التقليديــة ونــادرا مــا يــستفدن مــن نــاتج البيــع، كمــا تــشارك  
   .النساء إىل حد بعيد يف إدارة وتسويق املنتجات األتية من أنشطتهن

ومن جهة أخرى، تدرج املفوضية العليا لتنمية الـسهب يف برناجمهـا الـسنوي، بـصورة                  
منتظمة، اجـراءات تنميـة ودعـم لألنـشطة الـيت تـستهدف النـساء الريفيـات يف منـاطق الـسهب                      

  : وتتعلق مبا يلي
 كلغ مـن البـذور      ٣٧٨٦ ٨٨ منطقة بلدية و     ١٨١ مستفيدة يف    ١٨٤٨: بذور اخلضر   -  

  املوّزعة؛
   وحدة موّزعة؛٢٠ ٦١٤ منطقة بلدية و ٦٩ مستفيدة يف ٣٥٣: غراسة األشجار  -  
   وحدة موّزعة؛١ ٠٠٠و  منطقة بلدية ٧٠ مستفيدة عرب ٤٦٩: تربية النحل  -  
  .  وحدة موّزعة٢٢٩ منطقة بلدية و ٥٥ مستفيدة عرب ٢٢٩: تربية األرانب  -  

  .  امرأة٢ ٨٩٩ويف اجملموع، استفادت من املشاريع   
  

  ور اجلمعياتد    
جتــّسد اهتمــام القطــاع الزراعــي بظهــور مجعيــات مهنيــة للنــساء الريفيــات مــن خــالل     

ــرامج لإلعــالم والتحــسيس مت وضــعها عــن طريــق اســتنباط آليــات و     ــرأة  (جــراءات إب ــة امل خلي
  .تيّسر قيام النساء بتنظيم وإقامة جتمعات) الريفية، فريق التركيز، فريق اجلماعة احمللية

لشروع يف تنفيذ سياسة النهضة الريفيـة تعبئـة احلركـة اجلمعياتيـة الداعمـة               وقد تطلب ا    
سـيما   لالستراتيجية الوطنيـة للتنميـة الريفيـة املـستدامة والـيت تقـوم بتـدخالت يف األريـاف، وال                 

  .  مجعية٤ ٠٠٠وقد مت حىت اآلن حتديد . اجلمعيات املعنية بتعزيز دور املرأة الريفية والشباب
 مجعيــة ذات طــابع وطــين علــى تــدريب وفّــره ١٣اجلمعيــات حــصلت ومــن بــني هــذه   

ومتثّـل اهلـدف يف إعـداد مـدربني     . خرباء وطنيون ودوليون بشأن أدوات سياسة النهضة الريفيـة       
  . سيتولون بدورهم توفري التدريب ذاته ألعضاء اجلمعيات احمللية

ة وتقـدمي    البـشري  وتشكل هذه األنشطة التدريبية أحد مكونات برنامج تعزيز القدرات          
  ). ٢٠١٠-٢٠٠٨(املساعدة التقنية 
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ــسويق،       )ز( ــدمات التـ ــة، وخـ ــروض الزراعيـ ــان والقـ ــى اإلئتمـ ــصول علـ ــة احلـ امكانيـ
والوصـــول إىل التكنولوجيـــات املناســـبة واحلـــصول علـــى املعاملـــة بالتـــساوي يف إطـــار        

  : اإلصالحات العقارية ومشاريع التهيئة الريفية
ــذ اخلطــة الو     ــة تنفي ــذ بداي ــة يف عــام   من ــة والريفي ــة الزراعي ــة للتنمي  حــصلت ٢٠٠٠طني

  . رئيسات املشاريع اإلنتاجية على متويالت وإئتمانات بالتساوي مع املزارعني الرجال
وتتــصل هــذه املــساعدات جبميــع ميــادين النــشاط الزراعــي وقــد يــّسرت، مــن خــالل      

ايل حتــسني مــستوى االســتثمارات، احــداث حتــسني متناســب معهــا للمنتجــات الزراعيــة، وبالتــ 
  . معيشة األسر املعيشية الريفية

 بلغ عدد املنخرطات يف املهن الزراعية من خـالل          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٨ويف تاريخ     
 مزارعـا مت احـصاؤهم،      ٨٠٢ ٠٧٧ مـن جممـوع       ٣٥ ٩٢٠بطاقة مزارعة،   احلصول على   

ر التمويـل  وتسمح هـذه البطاقـة هلـن بالوصـول إىل خمتلـف مـصاد        .  مزارعا ٧٦٦ ١٥٧منهم  
  . والسيما باحلصول على املعونات املالية من الدولة وعلى اإلئتمان

  :وتوفّرهذه املعونات عن طريق  
 ٤١٣-٠٥ الذي حيكمه املرسوم التنفيـذي       الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الزراعي      -  

ــؤرخ  ــشرين األول٢٥امل ــوبر / ت ــشغيل الــ    ٢٠٠٥أكت ــق ت ــدد طرائ ــذي حي صندوق  وال
ــصندوق ” املــسمى ٠٦٧-٣٠٢االســتئماين  ــة اإلســتثمار الزراعــي  ال ــوطين لتنمي . “ال

 ١١٢ مزارع كان مـن بينـهم   ٢٦٤ ٠٠٠ مشروعا، حصل    ٣٣١ ٣٥٣ومن جمموع   
 ٨٦٣ ٩٤٦سبتمرب على دعم من الصندوق بلغت قيمتـه         /أيلول ٣٠يف   امرأة   ٦

بيــة النحــل، وغراســة تر:  دينــارا جزائريــا وكــان متعلقــا باألنــشطة التاليــة٣ ٦٩٠
، ) أدوات الــرش-املعــدات (نتــاج العلــف، وتربيــة الطيــور، والــري  ألشــجار، وإا

  . أشجار الزيتون
 الــذي حيكمــه صــندوق التنميــة الريفيــة وإحيــاء األراضــي مــن خــالل عمليــة التفويــت،  -  

 الــذي حيــدد طرائــق   ٢٠٠٣مــارس / آذار٢٩ املــؤرخ ١٤٥-٠٣املرســوم التنفيــذي  
ء صــندوق التنميــة الريفيــة وإحيــا”ملــسمى  ا١١١ ٣٠٢تــشغيل الــصندوق اإلســتئماين 

  . “األراضي من خالل عملية التفويت
ويبلــغ عــدد املــشاريع اإلنتاجيــة يف طــور التنفيــذ الــيت أنــشئت يف إطــار برنــامج إحيــاء      

 يف املائـة مـن جممـوع املـشاريع     ٢,٠٤( مشروعا ٢٢ ٦٤٠األراضي من خالل عملية التفويت  
ــوطين   ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــد) اإلنتاجي ــرأة٧٩٤ حــصلت وق ــذا     ام ــى قطــع أرض يف إطــار ه عل

  .  والية٣٠ مشروعا يف حوايل ١٥٢الربنامج من خالل 
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ــصن    ــة  ويف إطــار هــذا ال ــاء محل ــامج  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوق كــذلك، مت يف أثن  وضــع برن
 وحـدة لتربيـة البقـر والغـنم والعـرت والنحـل واألرانـب وخمـصص بـصورة                   ١٠ ٠٠٠إمنائي مشـل    

  . الريفياترئيسية لواضعات املشاريع 
صندوق مكافحة التسحر وتنميـة املراعـي والـسهب، الـذي حيكمـه املرسـوم التنفيـذي                   -  

ئـق تـشغيل الـصندوق اإلسـتئماين        الذي حيدد طرا   ٢٠٠٢يولية  / متوز ٢٣ املؤرخ   -٠٢
ويف . “حــة التــسحر وتنميــة املراعــي والــسهب صــندوق مكاف” املــسمى ١٠٩-٣٠٢

 املتامخــة للــصحراء وهــي منــاطق زراعيــة   ٤٤٠ ـ واملنــاطق البلديــة الــ ٢٤ ـالواليــات الــ
 مشروع داخلـة يف إطـار مكافحـة    ٨٠٠رعوية، تبني من اإلحصاءات وجود أكثر من  

 أســرة معيــشية تــشكل املــرأة جــزءا  ١٤٧ ٩١٩التــسحر وتنميــة املراعــي مشلــت زهــاء 
اليتجزء منها، وهي مشاريع متعلقة بأنشطة من قبيل تربيـة املاشـية واألرانـب والنحـل                 

  . لطيوروا
ــة يف آب    انظــام   -   ــة الريفي ــدة أســسه قطــاع الزراعــة والتنمي ــدون فائ أغــسطس /ئتمــان ب

ئتمان مثل املـزارعني متامـا لفتـرة سـنة واحـدة       حتصل املزارعات مبوجبه على اال   ٢٠٠٦
  .  أشهر٦مت متديدها ملدة 

ئتمــان الريفــي الــذي تبلــغ مــدة سـداده ســنة ونــصف يهــدف إىل دعــم األســر  وهـذا اال   
  . يشية الريفية يف أنشطتها الزراعية والريفيةاملع

ويف إطار برنامج إحياء األراضي من خـالل احلـصول علـى امللكيـة العقاريـة الزراعيـة،                    
، ومشــل ذلــك ٢٠٠٨ امــرأة يف الفــصل األول مــن عــام ٣ ٥٥٠بلــغ عــدد النــساء املــستفيدات 

ــدرها   ــارا مــن جممــوع  ١٤ ٦٩٨,٧٨مــساحة ق ــستفيد يف ١٠١ ٨٣٨، ٠٠ هكت ــات م : والي
ــواط،        ــديا، ولغ ــشلة، ومي ــشار، وخن ــه، وبي ــدوف، وتامنراســت، ونعم ــزان، وتين ــسيلة، ورلي م

  . وجلفة، وتبسة، وأم البواغي
  

  اإلصالحات العقارية    
يضع أي إصالح من اإلصالحات العقارية الـيت اضـطلعت هبـا الدولـة أي متييـز بـني                    ال  

 اجلنـسني فيمـا يتعلـق باحلـصول علـى           الرجل واملرأة وهـي تـنص كلـها علـى مبـدأ املـساواة بـني               
  . امللكية العقارية وسائر اإلمتيازات املتصلة هبا

  : سيماوهذه املبادئ مكرسة يف األحكام التشريعية السارية، وال  
 واملتعلـــق باحلـــصول علـــى امللكيـــة العقاريـــة ٨٣ أوت ١٣ املـــؤرخ ١٨-٨٣القـــانون   -  

  الزراعية؛
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 والـــذي حيـــدد طرائـــق ١٩٨٧ديـــسمرب /ول كـــانون األ٨ املـــؤرخ ١٩-٨٧القـــانون   -  
  استغالل أراضي الدولة الزراعية وحقوق املنتجني وواجباهتم؛

، املعـّدل واملكّمـل، والـذي       ١٩٩٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ املؤرخ   ٢٥-٩٠القانون    -  
  يتضمن توجيها يف اجملال العقاري؛

أغــسطس /ب آ٣املــؤرخ  ١٦-٠٨ القــانونـ ويتعلــق اإلصــالح العقــاري األخــري بــ   
تتـضمن أحكامـه أي متييـز     والـذي ال ، املتضمن لقانون التوجيـه يف اجملـال الزراعـي،        ٢٠٠٨

بني الرجل واملرأة وحيدد ضمن أهدافه حتـسني مـستوى وأحـوال معيـشة الـسكان الـريفيني مـن                    
  . خالل هتيئة الظروف املواتية لدينامية الفضاءات الريفية

  
فيمـا يتعلـق بالـسكن، واإلصـحاح، والتزويـد          التمتع بظروف عيش الئقة وخباصـة         )ح(

  : بالكهرباء واملاء والنقل واالتصاالت
 إدمـاج   ةإن برنامج التنمية الريفية املتكاملـة علـى صـعيد اجلماعـات احملليـة، بوصـفه أدا                  

على مستوى القاعدة يتضمن كل الترتيبات اليت تـسمح بكفالـة ظـروف الئقـة لألسـر املعيـشية        
  . اإلقتصادية يف األرياف-ضاع اإلجتماعية الريفية وبتحسني األو

ــامج       ــة املدرجــة يف الربن ــة بتكــاليف االســتثمارات ذات الفائــدة اجلماعي وتتكفــل الدول
ــدارس،        ( ــصحية، وامل ــة ال ــاء، ومراكــز الرعاي ــد بامل ــي، والتزوي ــسالك، واإلســكان الريف ــتح م ف

  .). .. املناطق الريفيةوفنادق الشباب، وإيصال الطاقة الكهربائية إىل
  : وتتمثل التدخالت املذكورة أعاله يف عمليات تتعلق خاصة مبا يلي  

مـن خـالل إقامـة نظـام لتقـدمي املعونـة ألغـراض الـسكن الريفـي يف                : اإلسكان الريفـي    -  
وينص هذا النظام على تـسليم      . إطار مشاريع اجلماعات احمللية للتنمية الريفية املتكاملة      

لـصندوق الـوطين لإلســكان إىل األسـر املعيـشية الريفيــة     املعونـات املاليـة املمنوحـة مــن ا   
 مت تـسليم    ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة مـن     . وفقا ملعايري األهلية واإلجراءات اخلاصة    

 مـسكن مـسجل، ويتواصـل حاليـا تـشييد           ٢٩٦ ٨٠١ مساكن من جممـوع      ١٥ ٩٠٣
  .  مسكن١١٧ ٠٠٤يبدأ بعد إعداد  ، ومل١٦٣ ٨٩٤

 يف ٩٧بلغــت التغطيــة يف هــذا اجملــال زهــاء :  إىل األريــافإيــصال الطاقــة الكهربائيــة  -  
  . املائة من املناطق الريفية

من خالل حتسني إمكانية الوصول إىل مياه الشرب عـن طريـق توسـيع          : التزويد باملياه   -  
ــة       ــتثمارات هام ــب اس ــشرب إىل جان ــاه ال ــد مبي ــسدود، وشــبكات  (شــبكات التزوي ال

  ...). التزويد الفرعية
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مت إجناز برنامج واسع النطاق يف جمال إهناء العزلة اإلقتـصادية          : لعزلة اإلقتصادية إهناء ا   -  
  .  بفتح وهتيئة مسالك املرور“....”وقد مسح تنفيذ . سيما يف املناطق الريفية وال

إن وجود اإلذاعات احملليـة وتـوافر خـدمات شـبكة اإلنترنـت يف              : اإلتصاالتيف جمال     
 ييسران احلصول على املعلومات باإلضافة إىل الوسائل الـيت أتيحـت   خمتلف أحناء اإلقليم الوطين  

  . يف هذا اإلطار واملذكورة آنفا
على صعيد البلدات، مت فتح مراكز للتلفزة كأداة لالتصال وتبادل املعلومـات يف أكثـر                 

  . املناطق بعدا
مج دعـم  ومن جهة أخرى، فإن إقامة نظام لإلعالمية عرب كافة الواليات يف إطـار برنـا              

النهضة الريفية، وهو نظام جيـرى تـشغيله عـرب شـبكة اإلنترنـت العامليـة، قـد أتاحـت أداة فعالـة                        
لكفالة املتابعة والتقييم الفوريني ملشاريع التنمية الريفيـة املتكاملـة للجماعـات احملليـة، مـن طـور                  

  .صياغة وثائق املشاريع حىت إجنازها واختتامها
  

  رأة الريفيةالضغوط اليت تتعرض هلا امل    
ــة ورغــم العــزم الــسياسي علــى حتــسني         ــة اجلزائري ــها اجلمهوري رغــم اجلهــود الــيت بذلت

 يف ميـادين    الضغوطزالت املرأة الريفية تتعرض إىل بعض        ظروف العيش يف الوسط الريفي، ما     
  : أنشطتها تتلخص على النحو التايل

لذكور أيـضا والـيت     ملزارعون ا تتعرض النساء الريفيات إىل بعض الضغوط اليت يالقيها ا          - ١
  :تتعلق مبا يلي

  التكلفة املرتفعة جدا للمدخالت ولوسائل اإلنتاج؛  -  
  . عدم كفاية خدمات اإلرشاد والتدريب  -  
  : وتوجد كذلك مشاكل أخرى خاصة باملرأة على وجه التحديد  - ٢

ملـرتل  سـاعة يف اليـوم بـني األنـشطة خـارج ا           ١٢،  الطول اهلائل لوقـت العمـل اليـومي         -  
  واألعمال املرتلية؛

زالــت  مــا: إمكانيــة احلــصول علــى الرعايــة الــصحية وحتــسني تغطيــة تلــك الرعايــة   -  
اهلياكل األساسية واملعدات متثل مشكلة يف جمال الـصحة، مـع وجـود مـشاكل خاصـة                 

 “الـدّوار ”باملرأة مثل فتح دور التوليد يف القرى وتوفري سيارات إسعاف علـى صـعيد               
  ضى على أساس االستعجال؛بغية نقل املر
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تتـصل الـصعوبات يف هـذا اجملـال         : الصعوبات يف احلـصول علـى اإلئتمـان والتمويـل           -  
بــصعوبة وفــاء النــساء باشــتراطات األهليــة فيمــا يتعلــق بــشروط الــضمان الــيت تفرضــها 

  . املصارف
إن معـدل األميـة مرتفـع جـدا بالنـسبة للنـساء             : جهل النساء حبقـوقهن بـسبب األميـة         -  

اليت جتاوزن سن األربعـني، وبـالعكس فـإن النـساء دون الـثالثني هلـن مـستوى تعلـيم               ال
أدىن اليستهان به يف بعض احلاالت، أي مستوى البكالوريا أو شهادة التعليم الثـانوي              

  املتوسط غري أن االنقطاع عن الدراسة مازال ميثل مشكلة قائمة؛
إن عـدم وجـود طريـق للوصـول          :صعوبات الوصول إىل القرى والعزلة االقتـصادية        -  

إىل القرى أو املشىت، أو صعوبة ذلك الوصول، يعوق التحاق الفتيـات بـصورة خاصـة       
  . باملدارس، ويضطرهن إىل االنقطاع عن الدراسة منذ سن الثانية عشرة

بـسبب عـدم وجـود قنـاة تـسويق وسـوق حمليـة، أو        : الصعوبات يف تسويق منتجـاهتن     -  
  . ك فإن بيع منتجاهتن كثريا ما يتم عن طريق وسطاءولذل. عدم العلم بوجودها

يـرغم عـدم تـوفر ميـاه الـشرب علـى مـستوى بعـض                : الـشرب ه  مشكلة التزويـد مبيـا      -  
القرى املرأة الريفية على التزود هبا مـن املـصادر الطبيعيـة الـيت تكـون أحيانـا علـى بعـد                      

  . مسافات طويلة من مكان إقامتها
علـى الـرغم    : املعلومـات اجلديـدة   ت  ملعلومات وإىل تقنيا  عدم امكانية الوصول إىل ا      -  

من وجود برامج وطنية يف قطاعات خمتلفة، فإن هذه الـربامج مل تبلـغ حـىت اآلن مجيـع                   
الــسكان، والســيما ســكان املنــاطق املعزولــة إقتــصاديا أو النائيــة، وذلــك بــسبب عــدم   

املتاحـة إلـيهن وبالتـايل      امكانية الوصـول إىل املعلومـات وبالتـايل اجلهـل بفـرص التنميـة               
ــة        ــة وباحلماي ــا الدول ــيت تتيحه ــة ال ــات املالي ــثال باإلعان ــة م ــصادية املتعلق ــوقهن االقت حبق

  . االجتماعية وبتشريع العمل يف املرتل
  

  التمييز ضد املرأة أمام القانونالقضاء على   - ١٥املادة     
  .٢٨ و ٢٧أنظر الرد على التوصيتني   
ن هــذه املــادة املتعلقــة حبــق األشــخاص يف حريــة التنقــل  مــ٤خبــصوص الفقــرة الفرعيــة   

  . ٢٤ و ٢٣وحرية اختيار مكان سكاهنم وإقامتهم، أنظر الرد على التوصيتني 
، اليوجـد   الراشـدة   بالعزبـاء  وينبغي التـذكري خبـصوص هـذه النقطـة بأنـه، فيمـا يتعلـق                

إقامتـها؛ وهـذا حـق    حكم قـانوين أو تنظيمـي مينعهـا مـن أن ختتـار حبريـة مكـان سـكنها أو                أي
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، فـإن  املـرأة املتزوجـة   أمـا   ). مبدأ حريـة التنقـل داخـل حـدود اإلقلـيم الـوطين            (دستوري راسخ   
  . بيد أن هذا التعايش قابل للتكييف تبعا إلرادة القرينني. التعايش هو املبدأ

 االقتـصادية، يـضطر العديـد مـن األزواج، ألسـباب       - وبسبب التحـّوالت االجتماعيـة      
عدم التعايش، نظرا لبعد مكان عمل القرين والحيول ذلك البتة دون عـيش الـزوجني               مادية إىل   
  . يف وئام

    
ــسائل املنجــّرة        - ١٦املادة      ــع امل ــرأة يف مجي ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل عــن الق

  الزواج ويف العالقات العائلية
  . ٢٦ و ٢٥انظر الرد على التوصيتني   
ملــادة الــيت تتنــاول إمكانيــة احلــصول علــى  مــن هــذه ا) ـهــ(وخبــصوص الفقــرة الفرعيــة   

  . من االتفاقية١٢املعلومات املتصلة بعدد الوالدات واملباعدة فيما بينها، انظر الرد على املادة 
  


