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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣جنيف، 

 ١٦دول األطراف مبوجـب املـادتني       النظر يف التقارير املقدمة من ال         
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  اجلزائر    
التقريـر اجلـامع    نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           -١

ن تنفيذ العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         بشأني الثالث والرابع للجزائر      الدوري للتقريرين
 ٥ يومي، املعقودة   ٨ و ٧ و ٦ يف جلساهتا    (E/C.12/DZA/4)االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ،٢٠، واعتمـدت يف جلـستها       SR.8) و SR.7 و E/C.12/2010/SR.6 (٢٠١٠مايو  /أيار ٦و
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مايو / أيار١٧املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
ني الثالـث والرابـع    الـدوري ترحب اللجنة بتقدمي اجلزائر تقريرها اجلامع للتقريرين   -٢

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الـصريح       . وبالردود اخلطية على قائمة املسائل املقدمة هلا      
والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني عن وزارات شىت من ذوي الدراية                

ني الثالـث    الـدوري  على أهنا تالحظ أن التقرير اجلامع للتقريرين      . واضيع املشمولة بالعهد  بامل
  .والرابع للجزائر تأخر تقدميه خبمس سنوات
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف اجملاالت التالية  -٣

   للمرأة؛، على اتفاقية احلقوق السياسية٢٠٠٤مارس / آذار٨التصديق، يوم  '١'
 يف  ١٢,١من نـسبة     (٢٠٠٠تقليص نسبة الفقر مبعدل النصف مقارنة بعام         '٢'

، واحلفاظ علـى  )٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥,٧ إىل نسبة ٢٠٠٠املائة يف عام    
معدل الفقر املدقع عند مستوى هامشي، وذلك بالقيام بأعمال منها تقـدمي            

ألسعار واإلعانات إىل قطاع    املساعدة املالية املباشرة وغري املباشرة، مثل دعم ا       
  الصحة ومؤسسات الرعاية االجتماعية؛

   للنهوض بالعمالة؛٢٠٠٨اعتماد خطة عمل يف عام  '٣'
تنفيذ برنامج لتخفيف ديون املزارعني مسح بتخفيف عـبء الـديون علـى              '٤'

  املزارعني أثناء األزمة املالية العاملية؛
 االبتدائي على املستوى    الزيادة امللحوظة يف معدالت االلتحاق مبدراس التعليم       '٥'

  ؛)٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٩٨(الوطين 
تسجيل أطفال الرعايا األجانب املقيمني يف اجلزائر يف املدارس اجلزائرية وفقا            '٦'

  الختيارهم والظروف اليت ميرون هبا؛
إنشاء املركز الوطين البيداغوجي واللغوي لتعليم اللغة األمازيغيـة، مبوجـب            '٧'

  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٤٧٠-٠٣ املرسوم التنفيذي رقم

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن حتول دون تنفيذ العهد                -٤

  .يف الدولة الطرف تنفيذا فعاال

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
 وجود سوابق يف أحكام القضاء جرى فيها االستشهاد بأحكام          تالحظ اللجنة بقلق عدم     -٥

  . من الدستور بأسبقية أحكام العهد على القوانني الوطنية١٣٢العهد بالرغم من إقرار املادة 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة إلذكاء الوعي باحلقوق املنصوص عليها يف         

التأكد من أن التدريب القضائي يراعي      فة عامة، و  العهد يف أوساط القضاء واجلمهور بص     
توجه اللجنـة   و. متام املراعاة دخول احلقوق املشمولة بالعهد يف نطاق اختصاص احملاكم         

  . عن تطبيق العهد على الصعيد الداخلي٩انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
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رقية ومحاية حقوق اإلنـسان     جنة بقلق أن اللجنة الوطنية االستشارية لت      اللتالحظ  و  -٦
ليست ممتثلة متاما ملبادئ باريس املتعلقة مبركز وسري املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحايـة          

، )١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حقوق اإلنسان   
جلنـة التنـسيق     ٢٠٠٩الذي منحته هلا يف عام      " باء"على النحو املبني يف مركزها من الفئة        

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بالرغم من تعزيز دورها الرقايب يف             
  .اآلونة األخرية، مبا يف ذلك عن طريق زيارة أماكن االحتجاز

اللجنة الوطنية االستـشارية لترقيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لتعزيز        
جلعلها متوافقة متاما مع مبادئ باريس ولضمان سـريها بفعاليـة           ان  ومحاية حقوق اإلنس  

واستقاللية، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي تقارير مواضيعية سنوية عامة بانتظام عن حقوق              
اإلنسان، واتباع إجراءات واضحة وشفافة يف جمال التعيني واإلقالة، وتعزيز املشاركة مع            

ويف هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة الطرف    .  داخلها املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان ويف    
 بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق          ١٠إىل التعليق العام رقم     

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتالحظ اللجنة بقلق أن الفساد يبقى متفشيا، رغم اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية               -٧

  وطنيـاً   الذي حدد برناجمـاً    ٠١-٠٦ذه الظاهرة، ومن ذلك سن القانون رقم        للحد من ه  
  .)٢ من املادة ١الفقرة (ملكافحة الفساد 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة إلنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد،            
، ومنحهـا   ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٦ املـؤرخ    ٠١-٠٦كما نص عليها القانون رقم      

وحتث اللجنـة   . حيات واملوارد املناسبة لتمكينها من أداء عملها بفعالية واستقاللية        الصال
 على اختاذ خطوات إضافية ملكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك تقـدمي              أيضاًالدولة الطرف   

التدريب للمكلفني بإنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة يف جمال تطبيق التشريع املتعلق            
  . وتنظيم محالت توعية، وضمان شفافية السلطات العامة يف تصرفاهتامبكافحة الفساد،

 ٣١وتالحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديالت على الدستور، اليت اسـتدعتها املـادة                -٨
، وعلى قانون األسرة    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ١٩-٠٨مكررا من القانون رقم     

 من حيث القانون واملمارسة قائمة فيما بـني الرجـال      وقانون اجلنسية، ال تزال أوجه التفاوت     
 استمرار القوالب النمطية واملواقف والتقاليد اليت تكرس السلطة األبوية بشأن           سيما الوالنساء، و 

 إزاء التمييز الواقع على     أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . أدوار الرجال والنساء داخل األسرة واجملتمع     
، وتدين متثيل املرأة يف هيئات اختاذ القرار واملناصـب          )لق حبقوق اإلرث   فيما يتع  سيما ال(املرأة  

  ).٣املادة (العامة واخنفاض راتب املرأة عن راتب الرجل مبقدار الثلث تقريبا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدخل املزيد من التعديالت التشريعية للقضاء على مجيع             

بري خاصة مؤقتة بغية زيادة متثيل املرأة يف اهليئات         أشكال التمييز ضد املرأة وأن تتخذ تدا      
 باختاذ تـدابري لتقلـيص      أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . العامة ومواقع اختاذ القرار   



E/C.12/DZA/CO/4 

GE.10-42867 4 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من        . الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء     
ى مجيع مستويات اجملتمع، مبـا يف ذلـك         اجلهود لتعزيز املساواة بني النساء والرجال عل      

اجلهود الرامية إىل القضاء على التصرفات النمطية واملعايري التقليديـة إزاء مـسؤوليات             
وتلفت انتباه الدولة الطرف إىل التعليـق      . وأدوار النساء والرجال داخل األسرة واجملتمع     

القتـصادية  يـع احلقـوق ا  املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبم بشأن ١٦العام رقم   
  .واالجتماعية والثقافية

وتالحظ اللجنة بقلق أن مثة، رغم التراجع العام ملعدل البطالة، مستوى عـال مـن                 -٩
نسبة البطالة بني النساء حـسب أرقـام الـديوان الـوطين لإلحـصاء              (البطالة بني النساء    

 ٧٥ألرقام الرمسية إىل أن     تشري ا (ولدى الشبان اجلزائريني    )  يف املائة  ١٨,١ هي   ٢٠٠٩ لعام
 يف  ٣٣,٧ أن   أيـضاً وتالحظ اللجنة بقلق    ). يف املائة من العاطلني هم دون الثالثني من العمر        

 مناصب مأجورة ودائمة وأن نـسبة  ٢٠٠٨املائة فقط من القوة العاملة كانت تشغل يف عام        
اهبا من منازهلم   كبرية من املناصب اليت استحدثت حديثا هي من األعمال اليت يقوم هبا أصح            

  ).٦املادة (وذات طابع مؤقت 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتقليص معدل البطالـة يف صـفوف               

وتؤكد اللجنة علـى    . النساء والشبان اجلزائريني، مبا يف ذلك باختاذ تدابري خاصة مؤقتة         
 للنهوض ٢٠٠٨ عمل أمهية استحداث فرص عمل مستقرة هلاتني الفئتني لدى تنفيذ خطة       

 بإنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ خطة العمل        أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . بالعمالة
وتلفت انتباه الدولة الطرف    . هذه، وبتحديد أهداف مقوَّمة باألرقام وإطار زمين لتحقيقها       

  . بشأن احلق يف العمل١٨إىل التعليق العام رقم 
 األدىن لألجر املعمول به حاليا، كما ُحدد يف سـياق           وتالحظ اللجنة بقلق أن احلد      -١٠

. ، ال يتيح مستوى معيشيا الئقا للعمال وألسـرهم        ٢٠٠٩العقد االجتماعي الثالثي يف عام      
 من أن مستويات األجور اليت يتقاضاها العمال يف القطاع العـام،            أيضاًويساور اللجنة القلق    

رجة جيد الكثريون منهم أنفسهم يف أوضـاع        سيما يف قطاعي الصحة والتعليم، متدنية لد       ال
 ما تزداد تلك األوضاع تعقيدا ألن هؤالء ال يعملون إال بعقود مؤقتة ال تتيح هلم هشة، وغالباً 

  ).٧املادة (احلق يف إجازات األمومة أو اإلجازات املرضية 
طين توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر على جناح السرعة يف احلد األدىن الـو              

لألجور للتأكد ما إذا كان مبلغه كافيا واختاذ التدابري الالزمة لكي تكفل أنه يتيح مستوى               
 باختاذ خطوات فورية    أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . معيشيا الئقا للعمال وألسرهم   

سيما بتحسني ظروف العمل     ملعاجلة مسألة تدين مستويات أجور عمال القطاع العام، وال        
  .االجتماعية للعمال يف قطاعي الصحة والتعليمواحلماية 
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وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تعمل باستمرار على تقييد األنـشطة الـيت                -١١
متارسها النقابات احلرة يف القطاع العام، وذلك بالتدخل يف شـؤوهنا بـإجراءات إداريـة               

 ألن العمال مطالبون باحلصول أيضاًويساور اللجنة القلق . ومضايقات الشرطة وتدابري قضائية
على ترخيص حكومي إذا أرادوا اإلضراب أو تشكيل نقابة، وألن النقابات احلرة تستبعد من              

  ).٨املادة (عمليات املفاوضات واحلوار االجتماعي 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة تكفل للنقابات احلرة يف القطـاع العـام               

واستقاللية، وأن حترص على أن يكون حق األفراد يف تشكيل نقابـات            عملها بفعالية    أداء
  .وحق النقابات يف تشكيل احتادات ورابطات وطنية ميسرين وحيظيان باالحترام يف املمارسة

وتالحظ اللجنة بقلق أنه لكي يكون العامل حمقا يف احلصول على إعانات البطالـة                -١٢
ظام التأمني االجتماعي ملدة متراكمة ال تقـل        جيب عليه بوجه خاص أن يكون مشتركا يف ن        

  عن ثالث سنوات وأن يكون عامال مرمسا لدى اجلهة اليت وظفته قبـل فـصله ألسـباب                 
  ).٩املادة (اقتصادية 

بأن توسع معايري األهلية للحصول على إعانات البطالة حبيث توصي اللجنة الدولة الطرف 
تشمل مجيع العاطلني وضمان حصول مجيع األشخاص الذين قُبلت طلباهتم علـى هـذه              

  .اإلعانات فورا
وتالحظ اللجنة بقلق أن حصول أسر املفقودين على إعانات الضمان االجتماعي، مبا      -١٣

ل، بات مشروطا باستخراج األسر تصريح من احملكمة  يف ذلك التقاعد واملنح الدراسية لألطفا     
  ).٩املادة (يثبت وفاة القريب املفقود 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تكفل حصول أسر املفقودين بـدون قيـد أو               
. سيما التقاعد وإعانات الناجني وإعانات األطفـال       شرط على الضمان االجتماعي، وال    

 بشأن احلـق يف الـضمان       ١٩دولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       وتلفت اللجنة انتباه ال   
االجتماعي، الذي يشري إىل االلتزام األساسي الواقع على الدولة واملتمثل يف كفالة احلـق            

سـيما لألشـخاص     يف الوصول إىل ُنظُم أو ُخطط الضمان االجتماعي بدون متييز، وال          
  .والفئات احملرومة واملهمشة

ة بقلق أنه رغم التعديالت اليت أدخلت علـى قـانون األسـرة يف              وتالحظ اللجن   -١٤
، ال يزال يسمح بتعدد الزوجات، وأن الشرط القانوين املتمثل يف ويل املـرأة يف               ٢٠٠٥ عام

 من قانون األسرة حتظر زواج املرأة املسلمة من غـري املـسلم             ٣٠الزواج مل يلغ، وأن املادة      
  ).٢ة  من املاد٢ والفقرة ٣ و١٠املادتان (

بإجراء مراجعة إضافية لقانون األسرة لتضمن إلغاء تعـدد          اللجنة الدولة الطرف     توصي
الزوجات، وإلغاء شرط ويل املرأة يف الزواج، وأن ُيعترف بالزواج الذي يقع بني مسلمة              

  .وغري مسلم اعترافا قانونيا كامال وبدون استثناء
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ة العنف ضد النساء، مبـا يف ذلـك         ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تفشي مشكل        -١٥
ينص   ألن التشريع احمللي ال    أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . االعتداءات الزوجية، يف الدولة الطرف    

تعـرض   على أحكام حمددة حتظر وجترم العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، وألن            
  ).١٠ املادة(غري حمظور األطفال للعقاب البدين داخل األسر ومؤسسات الرعاية البديلة 

بتعديل تشريعاهتا، مبا يف ذلك القانون اجلنائي، حلظر وجترمي         توصي اللجنة الدولة الطرف     
العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، وحظر العقاب البدين الذي يتعـرض لـه             

  .داخل األسر ومؤسسات الرعاية البديلةاألطفال 
 اختاذ الدولة الطرف تدابري هادفة إلعادة تأهيل ضـحايا          وتعرب اللجنة عن القلق لعدم      -١٦

  ).١٠ املادة(سيما العنف اجلنسي الذي متارسه اجلماعات املسلحة  العنف اجلنسي، وال
بأن تعترف اعترافا كامال بوضع ضحايا العنـف اجلنـسي،   توصي اللجنة الدولة الطرف     

أن تعتمد تدابري عاجلة مـن      سيما العنف اجلنسي الذي ترتكبه اجلماعات املسلحة، و        ال
  .أجل إعادة تأهيل الضحايا طبيا ونفسيا واجتماعيا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العمالة بني األطفـال يف البلـد، إذ تـشري          -١٧
  ).١٠املادة ( عاما يعملون ١٦ من األطفال دون ٣٠٠ ٠٠٠التقديرات إىل أن حنو 

 جهودها ملكافحة عمل األطفال، مبا يف ذلك عن         تكثفتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
طريق إجراء عمليات تفتيش منهجية وفعالة يف أمـاكن العمـل، واضـطالع املـصاحل               
االجتماعية بعمليات مراقبة فورية، وتقدمي التدريب اإللزامي ألفراد الـشرطة والقيـام            

  .عليمحبمالت توعية لألطفال واألولياء بشأن خماطر عمل األطفال وأمهية الت
وتعرب اللجنة جمددا عن قلقها العميق إزاء الندرة احلـادة يف الـسكن يف الدولـة                  -١٨

يقدرون بنحو  (الطرف، وإزاء العدد الكبري من األشخاص الذين يعيشون يف أحياء قصديرية            
وهم معرضون لعمليات اإلخالء القسرية، وإزاء تدين مستوى تنفيـذ          )  مليون شخص  ١,٢

ميزانيـة  (ية والتدين غري املتناسب يف مستوى امليزانية املرصودة للـسكن           مشاريع البناء الرمس  
ويساور اللجنة قلق بالغ    ). ٢٠١٠السكن أقل من ميزانية الدفاع الوطين بأربعني مرة يف عام           

 إزاء التقارير اليت تتحدث عن تفشي احملسوبية يف عمليات مـنح وحـدات الـسكن                أيضاً
  .ة وغري عادلةاالجتماعي، وهي عمليات غري شفاف

بأن تتصدى بصورة عاجلة للندرة احلادة يف السكن وذلك         توصي اللجنة الدولة الطرف     
باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتني بشأن السكن الالئق؛ وزيادة ميزانيـة الـسكن          
الوطنية زيادة كبرية حبيث تبلغ مستوى الئقا يتناسب مع حجم املشكلة؛ وضمان تنفيـذ              

 جديدة يف إطار السكن االجتماعي تنفيذا كامال، وبـاألخص تلـك            خطط بناء وحدات  
سـيما الـذين يعيـشون       الوحدات املوجهة للفئات واألفراد احملرومني واملهمشني، وال      

 بأن تكفل الشفافية واإلنصاف     أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . األحياء القصديرية  يف
 اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف         ويف هذا الصدد، تلفت   . يف منح السكن االجتماعي   
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 أيضاًوحتث اللجنة الدولة الطرف     .  بشأن احلق يف السكن الالئق     ٤تعليقها العام رقم     إىل
على أن تكفل حصول األشخاص الذين جرى إخالؤهم من بيوهتم القصديرية قسرا على             

هيـة  تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا لإلطار القانوين الذي يتوافق مع املبادئ التوجي            
وجتدد .  بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه٧اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم 

 طلبها إىل الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الـدوري املقبـل معلومـات            أيضاًاللجنة  
مفصلة عن أثر عمليات إخالء املساكن قسرا وعن أعداد من هم بدون مأوى يف الدولـة      

  . التدابري اليت اختذت للتصدي هلذه املشاكلالطرف، فضال عن
وتالحظ اللجنة بقلق أن العديد من املشردين داخليا جراء أعمال العنف اليت شهدها               -١٩

 ال يزالون يعيشون يف أحياء قصديرية وأن عودهتم إىل          ٢٠٠٢ و ١٩٩٢البلد يف الفترة ما بني      
عيشة غري الالئق يف هذه املنـاطق       مناطقهم األصلية تسري ببطء نتيجة عوامل منها مستوى امل        

  ).١١املادة (الريفية 
لتسهيل عودة املشردين داخليا إىل مناطقهم       تدابري   بأن تنفذ توصي اللجنة الدولة الطرف     

األصلية، مبا يف ذلك باختاذ خطوات لرفع مستوى املعيشة يف املناطق الريفية، مع التركيز              
صاحلة للشرب واهلياكل األساسـية العامـة       بوجه خاص على إتاحة الوصول إىل املياه ال       

  .وخدمات الرعاية الصحية النوعية
السكان الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة يواجهـون          تالحظ اللجنة بقلق أن     و  -٢٠

صعوبات كبرية يف احلصول على الرعاية الصحية بسبب عدم التكافؤ يف التوزيـع اجلغـرايف           
 إزاء مشكلة عدم توفر األدوية وعـدم        أيضاًنة القلق   ويساور اللج . للمرافق الصحية واألطباء  

كفاية نوعية الرعاية الصحية من حيث اهلياكل واإلصحاح واستقبال املرضى، فضال عن سوء             
  ).١٢املادة (ظروف عمل مهنيي الرعاية الصحية 

لكي تكفل للجميع إمكانية الوصـول       عاجلةتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري       
وتوصيها كذلك بتحسني مستويات أجـور      . الرعاية الصحية األولية   إىل   قتصادياً وا مادياً

مهنيي الرعاية الصحية وظروف عملهم وضمان تزويد مؤسسات الصحة العمومية مبـا             
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العـام  . يكفي من األدوية واملعدات الطبية    

وتطلب اللجنة إىل   . ى مستوى من الصحة ميكن بلوغه      بشأن احلق يف التمتع بأعل     ١٤رقم  
 أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن السياسات والتدابري           أيضاًالدولة الطرف   

  .اليت اختذهتا خبصوص التعليم يف جمال الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية
عليم وااللتحـاق   وتالحظ اللجنة بقلق أن مثة أوجه تفاوت إقليمي يف معدالت الت            - ٢١

    باملدرسة، وأن نسبة التالميذ إىل املعلمني يف معظم الواليات اآلهلـة بالـسكان مرتفعـة               
، وأن نظام التعليم يف الدولة الطرف       الواحد تلميذا يف الفصل     ٤٠ تصل أحيانا إىل     -  جداً

بتدائية  يف املائة من تالميذ املدارس اال      ٥٠أقل من   (يتميز بارتفاع معدل التسرب املدرسي      
 يف املائة فقط من تالميذ املدارس االبتدائية حيصلون على          ١٢يلتحقون باملستوى الثانوي، و   

  ).١٤ و١٣املادتان ) (شهادة تعليم عايل
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة للتصدي ألوجه التفاوت اإلقليمي يف جمال             
بإنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نظـام      احلصول على التعليم وااللتحاق باملدرسة وذلك       

 باختاذ خطوات لزيادة عـدد معلمـي املـدارس يف مجيـع             أيضاًوتوصيها  . النقل املدرسي 
. املستويات وحتسني ظروف عمل موظفي التعليم، مبا يف ذلك عن طريق زيـادة رواتبـهم              

  .عليم بشأن احلق يف الت١٣وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
وتالحظ اللجنة بقلق أن اللغة األمازيغية مل ُيعترف هبا بعد كلغـة رمسيـة رغـم                  -٢٢

 كلغة وطنية، وأن تعليم اللغة األمازيغية غري متاح عموما جلميع           ٢٠٠٢االعتراف هبا يف عام     
  ).١٥املادة (الفئات العمرية ويف مجيع املناطق 

مازيغية كلغة وطنية وأن تزيـد مـن        بأن تعترف باللغة األ    اللجنة الدولة الطرف     توصي
تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لضمان تعليم اللغة والثقافة األمازيغية يف مجيع املناطق ويف مجيع              

. املستويات التعليمية، مبا يف ذلك عن طريق زيادة عدد معلمي اللغة األمازيغية املـؤهلني             
كل فـرد يف أن      بشأن حق    ٢١م  وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رق        

  .يشارك يف احلياة الثقافية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، على أساس مبدأي الضرورة والتناسب، يف              -٢٣

 واليت طال أمدها، بالنظر إىل آثارها الـسلبية         ١٩٩٢رفع حالة الطوارئ املفروضة منذ عام       
  ).٥ و٤املادتان (قافية يف الدولة الطرف على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٢٤
  .االختياري للعهد

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٢٥
الدولـة، وجهـاز القـضاء      واسع بني مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل          

ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها وإشاعتها قدر اإلمكان، وأن تبلّغ اللجنة يف تقريرهـا             
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . الدوري القادم باخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها     

     االستمرار يف إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمـات غـري احلكوميـة             
وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها             

  .الدوري املقبل
، ٢٠١٥يونيـه  / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، حبلول           -٢٦

لجنة تقريرها الدوري اخلامس معداً وفق املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ اليت اعتمدهتا ال           
  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨يف عام 

        


