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  فريق العامل ملا قبل دورة اللجنةردود احلكومة اجلزائرية على أسئلة ال
لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة األمم املتحدة لاتفاقية يف إطار متابعة تنفيذ   -١
ـ  ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٢٢، اليت صّدقت عليها اجلزائر يف       )االتفاقية( للنظـر يف   اً  ، وتبع

أثنـاء الـدورة الثامنـة      ) CEDAW/C/DZA/3-4(التقريرين الدوريني الثالث والرابع للجزائر      
 كـانون   ١٧التمييز ضد املرأة، املعقودة يف الفترة مـن         واألربعني للجنة املعنية بالقضاء على      

، ُوجِّهت إىل احلكومة اجلزائرية وثيقة تتعلق بأسـئلة         ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /الثاين
  .قبل الدورة بغية تقدمي معلومات إضافية قبل إعداد هذا التقرير ما
 على أسئلة الفريـق العامـل       وتتناول الوثيقة اليت بني أيدينا ردود احلكومة اجلزائرية         -٢
  .التابع للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة) CEDAW/C/DZA/Q/3-4(قبل الدورة  ملا

  املسائل العامة    

 )CEDAW/C/DZA/Q/3-4(الرد على الفقرة األوىل من قائمة املسائل املقرر تناوهلا     

لرابع للجزائر مبوجب اتفاقية القضاء     إن أبرز ما مّيز عملية إعداد التقريرين الثالث وا          -٣
وهذه اخلطوة . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هو إشراك عدد كبري من املؤسسات العامة          

إمنا تدل على حرص احلكومة اجلزائرية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، من جهة، وعلـى         
وقـد أنـشئ    . هة أخرى عزمها الراسخ على مراعاة مجيع أحكام االتفاقية املذكورة، من ج         

  :الغاية فريق مشترك بني الوزارات يضم ممثلني عن املؤسسات التالية هلذه
 وزارة الداخلية واجلماعات احمللية؛ •

 وزارة الشؤون اخلارجية؛ •

 وزارة العدل؛ •

 وزارة التربية الوطنية؛ •

 وزارة الفالحة والتنمية الريفية؛ •

 وزارة التضامن الوطين واألسرة؛ •

 لعايل والبحث العلمي؛وزارة التعليم ا •

 وزارة العمل والتشغيل والتضامن االجتماعي؛ •

 وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات؛ •

 مصاحل الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة؛ •

 املديرية العامة للوظيف العمومي؛ •

  .اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان •
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بتنسيق من وزارة الشؤون اخلارجية، مع ممثلي  اجتماعات حتضريية، وقد عقدت عدة    -٤
ولدى انتهاء هذه العملية التحضريية، اعتمـد الفريـق         . هذه القطاعات واملؤسسات الوطنية   

  .العامل مشروع التقرير الوطين
وجرى، يف مرحلة ثانية، جتميع آراء ومالحظات ممثلي اجلمعيات الوطنية واحمللية العاملة   -٥
كانت نظرة  وقد.  يف جمال حقوق املرأة، بشأن تنفيذ االتفاقيةسيما ال جمال حقوق اإلنسان، ويف

ممثلي اجملتمع املدين العاملني يف امليدان، الذين يدركون طبيعة القيود املوضوعية الـيت تواجههـا               
 هذا الصدد إىل أن     وجتدر اإلشارة يف  . اجلزائرية، مبثابة مسامهة قيمة يف إثراء التقرير الوطين        املرأة

. بعض مالحظات وانتقادات هذه اجلمعيات قد أخذت بعني االعتبار لدى صـياغة التقريـر             
  . أعرب ممثلو هذه اجلمعيات عن تقديرهم البالغ إلشراكهم يف عملية حتضري هذا التقرير وقد
لوزارات  بعملية اعتماد التقرير، جتدر اإلشارة إىل أن الفريق املشترك بني ايتعلق فيماو  -٦

  .الذي ميثل خمتلف اإلدارات الوزارية واملؤسسات الوطنية قد أجاز إقرار واعتماد هذا التقرير

   من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٢الرد على الفقرة     
اجلدير بالتذكري فيما خيص نشر املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على إثـر               -٧

إىل اإلدارات الوزارية     للجزائر أن هذه املالحظات قد أحيلت      النظر يف التقرير الدوري الثاين    
 .واملؤسسات الوطنية اليت شاركت يف إعداد التقرير لالطالع عليها ولضمان املتابعة الالزمة

جلمعيات الوطنية واحمللية االطالع على هـذه       اوعالوة على ذلك، فقد كان بإمكان         -٨
وقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان،        املالحظات اخلتامية كوهنا متاحة على امل     

وألن استخدام االنترنت يف اجلزائر منتشر على نطاق واسع، باعتباره وسيلة يف متناول غالبية              
وباإلضافة إىل ذلك، تتمثل مهمة اللجنـة الوطنيـة         . هذه اجلهات للحصول على املعلومات    

تشكيلتها ممثلني عن اجملتمع املـدين، يف       االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان، اليت تضم        
  .التعريف بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها اجلزائر

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

 من قائمة املسائل املقرر تناوهلا ٣الرد على الفقرة     

 ضد املرأة، تكون إن اجلزائر، بتصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        -٩
ـ     اً  قد جعلت من هذا الصك الدويل معيار       ـ اً  فوق وطين تتعهد باحترامه قانون حتـت  اً  وواقع

قد أخذت على عاتقها مجيع أحكام      اً  إشراف اجمللس الدستوري وجملس الدولة، وتكون أيض      
ريـف  هذه االتفاقية، باستثناء األحكام اليت أبدت حتفظات بشأهنا، ومنها املادة املتعلقـة بتع            

يف صياغة نصوصها القانونية،    اً  ضرورياً  مفهوم التمييز، وهي االتفاقية اليت باتت تشكل مرجع       
 . بدءاً من القانون العضوي إىل املرسوم العادي
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كبرية ملواءمة تشريعاهتا مع أحكام     اً  ، جهود ١٩٩٩وبالفعل، فقد بذلت اجلزائر، منذ عام         -١٠
فمجموعة التـشريعات بأسـرها شـهدت       . ز ضد املرأة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي     

  .تزال تشهد سلسلة من اإلجراءات لتكييفها مع االتفاقيات اليت صّدقت عليها اجلزائر وال

   من قائمة املسائل املقرر تناوهلا ٤الرد على الفقرة     
ليس هناك نص قانوين يعوق املرأة عن ممارسة حقها يف اللجوء إىل احملـاكم مـىت                  -١١
 من الدستور، تتمتع أحكام ١٣٢بل على العكس من ذلك، فبموجب املادة . رضت للتمييز تع

  .االتفاقية باألسبقية على القانون احمللي
اً على أنه مل يسبق للمحاكم اجلزائرية حىت اآلن أن نفذت أحكام االتفاقيـة تنفيـذ                -١٢

  . يق أحكام االتفاقية ألن هذه احملاكم مل تتلق حىت اآلن أية شكوى تستدعي تطباً،مباشر

   من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٥الرد على الفقرة     
 من االتفاقية هو تفادي التعارض بني أحكام هـذه   ٢الغرض من التحفظ على املادة        -١٣

  .املادة مع أحكام قانون األسرة
لتعديل  من هذه االتفاقية، فمن املتوقع أن ُترفع نتيجة          ١٦أما التحفظات على املادة       -١٤

  .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٧ املؤرخ ٠٢-٠٥قانون األسرة مبوجب املرسوم رقم 
 املتعلقة حبق األشخاص يف التنقل حبريـة        ١٥وفيما خيص التحفظ الذي يتناول املادة         -١٥

وهـذا  . وحقهم يف اختيار سكناهم ومكان إقامتهم، فال عالقة له بقانون األسـرة احلـايل             
  . الواقعالتحفظ مل يعد له لزوم حبكم

   من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٦الرد على الفقرة     

 وأن التعديالت الرئيـسية     ٢٠٠٥جتدر املالحظة أن قانون اجلنسية قد ُعّدل يف عام            -١٦
  :نيتتتناول النقطتني التالي

تكريس املساواة بني املرأة والرجل، فقد جرى إقرار نسبة الولد إىل أمـه ليتـسىن                •
 ؛) من قانون اجلنسية٦املادة (ادة من جنسية األم اجلزائرية لألوالد االستف

 مـن قـانون   ٩املـادة   (إمكانية اكتساب اجلنسية اجلزائرية بالزواج من جزائريـة          •
  .)اجلنسية

بأن هذه اً علم(أما إلغاء تعدد الزوجات، فهي مسألة غري مطروحة يف الوقت احلاضر    -١٧
 يف املائة   ١تكاد تصل إىل      ال زائري؛ فنسبة حدوثها  املمارسة شبه منعدمة يف واقع اجملتمع اجل      

  ).حسب اإلحصائيات
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وبأخذ قانون األسرة اجلديد مببدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بـني الـزوجني،               -١٨
  .يف إبرام عقد الزواجاً أساسياً مسألة رضا الزوجني عنصر باتت
يقتـصر علـى    اً  تعقد زواج وبذلك أصبح دور الوصي بالنسبة للمرأة الراشدة اليت           -١٩

أمـا زواج القاصـر     . احلضور فقط، وال ينتقص ذلك من قدرة املرأة على إبرام عقد الزواج           
 .فينعقد عن طريق ويل أمره، أي األب أو أحد األقربني) كان أو أثىناً ذكر(

، ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٧ املؤرخ   ٠٢-٠٥ من األمر    ١٣ املادة    أن وجتدر املالحظة   -٢٠
ديل وتكميل قانون األسرة، متنع على ويل األمـر، سـواء كـان األب أو أي                القاضي بتع 

آخر يقوم مقامه، إجبار القاصر الذي يتوىل الوصاية عليه على الزواج وال أن يزوجه               شخص
  .دون رضاه

  اآلليات الوطنية    

  من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٧الرد على الفقرة     

  :يز حقوق املرأة، نذكر منها ما يليمثة آليات وطنية مكلفة بتعز  -٢١
يتبعون مؤسسات وطنية شىت    اً  ويتألف من حنو مخسني عضو    : اجمللس الوطين لألسرة واملرأة   

) وزارات ومنظمات مهنية ومنظمات اجملتمع املدين وأساتذة جامعيون ومراكز حبث وخرباء          (
لس ميزانية سنوية   وخصصت هلذا اجمل  . يعملون على املستوى املركزي واحمللي على حد سواء       

؛ وبوسع هذا   ) دوالر أمريكي  ٦٨ ٠٠٠أي ما يعادل    (دينار جزائري    ٥ ٠٠٠ ٠٠٠قدرها  
 إذا لزم األمر، االستفادة من إعانات ومسامهات إضافية تقدمها له مؤسـسات             اً،اجمللس أيض 

ولضمان مستوى أفضل من املتابعة للمسائل املتعلقة بـاملرأة واألطفـال،           . جهات أخرى  أو
  . )األسرة/املرأة(هذا اجمللس جلنتني خمصصتني تابعتني له  أأنش
وتتمتع وزارة التضامن الوطين واألسرة ومصاحل السيدة الـوزيرة املنتدبـة املكلفـة        -٢٢

عن وكالة التنميـة االجتماعيـة،      فضالً ٤٨  باألسرة وقضايا املرأة، وتفرعاهتا يف الواليات ال      
   :مبيزانية قدرها

 ١ ٢٥٦ ٥٧٠ ٣١١أي   (٢٠١٠ينار جزائري حلساب عام     د ٩٢ ٩٣٥ ٩٣٩ ٠٠٠ •
  ؛)أمريكياًاً دوالر

 ١ ٤٨٠ ٠٧٩ ٧٦٥أي   (٢٠١١دينار جزائري حلساب عام      ١٠٩ ٤٦٦ ٦٩٨ ٠٠٠ •
  ).أمريكياًاً دوالر

 باملوارد البشرية، تتألف اإلدارة املركزية للوزارة ومصاحل السيدة الوزيرة          يتعلق فيماو  -٢٣
أكثـر مـن    اً  سامياً   موظف ٦٠ منهم   اً، موظف ٢٦٨رة وقضايا املرأة من     املنتدبة املكلفة باألس  

  .من النساء) ٣١(نصفهم 
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  الربامج وخطط العمل    

  من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٨الرد على الفقرة     

لقد أُنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات كُلفت مبتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة              -٢٤
. ووضعت خطط عمل قطاعية وتعكف اجلهات املعنية علـى تنفيـذها          . أةلترقية وإدماج املر  

 باختـاذ سلـسلة     ٢٠٠٨اسُتتبع إعداد االستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج املرأة يف عام           وقد
  :اإلجراءات والتدابري الرامية إىل تنفيذ هذه االستراتيجية ومنها يلي من

  ٢٠١٤-٢٠١٠ ية الوطنية لترقية وإدماج املرأةخطة العمل الوطنية اخلاصة باالستراتيج  -ألف   
قُدِّمت خطة العمل الوطنية هذه، اليت أعدهتا مصاحل السيدة الوزيرة املنتدبة املكلفـة               -٢٥

 ٩باألسرة وقضايا املرأة بالتعاون مع عدة مؤسـسات حكوميـة، إىل جملـس الـوزراء يف           
 استحداث قاعدة بيانـات     وهتدف هذه اخلطة، مبا جتريه من حبوث، إىل       . ٢٠١٠مارس  /آذار

مصنفة حبسب اجلنس، وتعزيز القدرات، والتواصل، واملتابعة، وتقييم مدى التقدم يف تنفيـذ             
  .االستراتيجية الوطنية

وتشرف مصاحل السيدة الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة علـى تنفيـذ               -٢٦
اعات الوزارية املعنية، وهي املهمة الـيت   خمتلف اإلجراءات احملددة يف اخلطة، مبسامهة من القط       

  :تضطلع هبا اجلهات التالية
 ؛جهات االتصال املعنية باملسائل اجلنسانية •

 ؛اجمللس الوطين للمرأة واألسرة •

الدعم الدويل ملصاحل السيدة الوزيرة املنتدبـة املكلفـة باألسـرة           "إدارة املشروع    •
 ؛"املرأة وقضايا

  .ملشترك لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةجلنة متابعة وتقييم الربنامج ا •
 ميثلون وزارات الداخلية واجلماعات احمللية،      اً، قطاع ١٥ويبلغ عدد هذه القطاعات       -٢٧

والعدل، والتربية الوطنية، والصحة والسكان وإصالح املستشفيات، والتعليم العايل والبحث          
الجتماعي، والربيـد وتكنولوجيـا اإلعـالم      العلمي، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان ا     

واالتصال، والتضامن الوطين واألسرة، والشؤون الدينية واألوقاف، والفالحة والتنمية الريفية،   
ويرافـق الفريـق املعـين      . والصناعة وترقية االستثمار، واالتصال، والتهيئة العمرانية والبيئة      

وطنية السنوية حبسب جمال العمل موضـوع       بالشؤون اجلنسانية خبرية وطنية إلجناز اخلطط ال      
  .اخلطة وضمان متابعة وتقييم مدى التقدم احملرز يف تنفيذ األعمال املقررة

   والعامة تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يف احلياة السياسيةبرنامج   -باء   
  :يهدف هذا الربنامج إىل ما يلي  -٢٨
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املـرأة يف اجملـال الـسياسي مـن خـالل           املسامهة يف املبادرات الوطنية لتأهيل       •
 البحوث والتدريب واالتصال؛/الدراسات

تعبئة اجلهات الرئيسية املشاركة يف مبادرة تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية             •
 ؛ودعوهتم إىل ما يلزم من إجراءات

التشجيع على األخذ بنهج تشاركي يف سبيل احلوار بني اجلهات الفاعلة من أجل              •
ل إىل خطة استراتيجية كفيلة باملسامهة يف تعزيز مكانة ودور املرأة يف احلقل             التوص

 .السياسي على الصعيدين املركزي واحمللي

  الربنامج املشترك لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -جيم   
، يف إطار دعم اجلهود املبذولة علـى        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١أطلق هذا الربنامج يف       -٢٩
مع التركيز بوجه خـاص  لصعيد الوطين من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،      ا

  :ويتركز الربنامج على احملاور االستراتيجية التالية. على حتسني فرص العمل للمرأة
دعم تنفيذ السياسات والربامج اليت تراعي اعتبارات املساواة بني اجلنـسني             )أ(  

 ؛ومتكني املرأة

سني فرص العمل للمرأة عن طريق سبل الدعم اليت تستهدف اآلليـات            حت  )ب(  
 أدناه إحصائيات   ١ وترد يف املرفق رقم   . القائمة إلجياد فرص العمل وتنمية املشاريع التجريبية      

 ؛٢٠١١ وعام ٢٠١٠بشأن أعداد النساء يف سوق العمل لعام 

سائل املساواة بني   إطالق عمليات إعالمية وتدريبية لفائدة السكان تتناول م         )ج(  
اجلنسني واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة عن طريق تنمية شراكات مـع منظمـات             

  .اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم
وباإلضافة إىل املسامهة اليت تقدمها الدولة، فقد خصصت ميزانية يف إطار التعـاون               -٣٠

نامج املشترك الذي تـستغرق مدتـه    الرب إلجنازاً  أمريكياً  دوالر ٣ ٦٤٤ ٧٤٠الدويل قدرها   
أما املبلغ املخصص إلدارة الربنامج ومتابعتـه وتقييمـه،         . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠عام   من
  . دوالر أمريكي٢٤٠ ٠٠٠ فهو

  العنف ضد املرأة    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٩الرد على الفقرة     
 بـالعنف ضـد     يتعلق فيمابات  جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل تعديل قانون العقو          -٣١

املتعلقـة  اً  مكرر٣٤١ املتعلقة بترك األسرة، واملادة      ٣٣٠ من املادة    ٢ الفقرة   سيما الاملرأة، و 
بيد أنه مل يتقـرر     .  بالسرقات وابتزاز األموال   ةاملتعلقاً   مكرر ٣٥٠بالتحرش اجلنسي، واملادة    

  .بعد استحداث قانون خاص متعلق بالعنف ضد املرأة
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املرتكبة ضد النساء جبميع أشكاله واألشخاص       ا يلي توزيع عدد حاالت العنف     وفيم  -٣٢
  :٢٠١٠-٢٠٠٨خالل الفترة )  حمكمة٣٦(الذين أدينوا بارتكاهبا على كامل التراب الوطين 

 عدد األشخاص املدانني واحملكوم عليهم  عدد احلاالت املسجلة  السنة 
٢٥  ٢٨٤ ٣٢  ٧٦٤ ٢٠٠٨ 
٢٦  ٦٣٣ ٣٥  ٦٢١ ٢٠٠٩ 
٢٨  ٠٨٧ ٣٨  ٣٢٠ ٢٠١٠ 

 ٣٦واً  قضائياً   جملس ١٩٤وجتدر اإلشارة إىل أن هذه األرقام مأخوذة من سجالت            -٣٣
  .حمكمة على كامل التراب الوطين

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٠الرد على الفقرة     
، أنه بالرغم من عدم ورود      "االغتصاب الزوجي " مبسألة   يتعلق فيماجتدر املالحظة،     -٣٤

 من قانون العقوبات اجلزائري، فإن احملاكم تعترب كل فعل          ٣٣٦تعريف لالغتصاب يف املادة     
وهـذه  . جنسي يرافقه عنف جسدي أو نفسي تتعرض له أنثى على أنه جناية هتك العرض             

   .تستثين اغتصاب الزوج لزوجته  الاملسألة يف فقه القانون
ت على النظر يف املسألة املتصلة بإعادة       وتعكف اللجنة املكلفة مبراجعة قانون العقوبا       -٣٥

  . تعريف اجلرائم اجلنسية ويف غريها من املسائل

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١١الرد على الفقرة     
 حالة نـساء وقعـن ضـحايا        ٥ ١٦٣ُسّجلت، يف الفترة اليت متيزت باإلرهاب،         -٣٦

حالة تـسببت يف اإلصـابة       ١ ٩٧٥ حالة أدت إىل وفاة و     ٢ ٩٠١جتاوزات جنائية، منها    
  . حالة اختطاف٢٨٧جبروح و

 ٢٠٠٦فربايـر  / شباط٢٨، املؤرخ ٩٣-٠٦ومبقتضى أحكام املرسوم الرئاسي رقم     -٣٧
. واملتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية، ُدفعت تعويضات إىل مجيع زوجـات املخـتفني            

.  لـذوي احلقـوق    ميكن حصره ألن تعويضهن داخل يف إطار التعويض         ال أن عددهن  غري
  .اإلشارة إىل أن ذوي احلقوق هم يف غالبيتهم أمهات وأرامل ضحايا املأساة الوطنية وجتدر
عن ذلك، سجلت اللجان الوالئية املكلفة بتنفيذ أحكـام ميثـاق الـسلم               وفضالً  -٣٨

 وقد صـدرت    اً، ملف ٦ ٠٩٤واملصاحلة الوطنية إيداع أصحاب حقوق األشخاص املختفني        
  .من هذه امللفاتاً  ملف٥ ١٩٥ويض يف قرارات بالتع

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٢الرد على الفقرة     
 اجلدير بالذكر أن ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، الذي أُقـر يف اسـتفتاء شـعيب،         -٣٩
فهناك أربعة أشخاص حوكموا بتهمة االغتصاب      . ينص على العفو باملعىن القانوين للكلمة      ال
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 فهؤالء األشخاص األربعة مل يـستفيدوا مـن         .اً عام ٢٠ إىل   ٨يهم بالسجن من    وحكم عل 
 املتضمن تنفيذ ميثاق الـسلم      ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ املؤرخ   ٠٦-٠١أحكام القانون رقم    
  .واملصاحلة الوطنية

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٣الرد على الفقرة     
لتنفيذ االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة      اً  صخااً  تويل اجلهات ذات املصلحة اهتمام      -٤٠

وهتتم وسائل اإلعالم، مبا فيها وسائل اإلعالم اجلوارية، هبذه االستراتيجية          . العنف ضد املرأة  
وذلك بإثارة املوضوع للنقاش مع املؤسسات الشريكة واملنظمات غري احلكومية والـضحايا            

 ٢٥تلك األنشطة اليت تقـام يف يـوم         وبتغطية األنشطة اليت تقام يف هذا الصدد على غرار          
  .نوفمرب من كل عام مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة/تشرين الثاين

وقد وضع يف متناول النساء ضحايا العنف آلية للتكفل الطيب والنفسي هبن ولتقـدمي          -٤١
ـ   عن توفري التدريب املهين هلن لضمان إعادة        املساعدة القضائية هلن، فضالً    اً  دجمهن اجتماعي

 وقد نفذت احلكومة اجلزائرية، يف إطار إعمال االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة             .اًواقتصادي
  :العنف ضد املرأة، جمموعة من اإلجراءات منها ما يلي

استحداث نظام إلكتروين للمعلومات بشأن العنف ضد النساء يهـدف إىل           )أ(  
جلهود الرامية إىل حتسني التكفل بالنـساء ضـحايا         إجياد قاعدة بيانات بغية مواءمة وتنسيق ا      

  العنف وتنفيذ اإلصالحات الالزمة يف هذا الشأن؛
  وضع خطة للتوعية بشأن مكافحة العنف ضد النساء؛  )ب(  
نشر واستخدام البيانـات     و تقدمي الدراستني عن احلالة يف جمال مجع وحتليل         )ج(  

  واملعلومات بشأن العنف ضد النساء؛
اث سجل للجهات العاملة يف جمال مكافحة العنف ضـد النـساء،            استحد  )د(  

أو االستماع، واملنظمات غـري احلكوميـة       /يضم اهليئات اليت تتوفر على مراكز لالستقبال و       
أو الطبية، واملنظمات غري احلكومية واهليئات اليت تعـىن         /واهليئات اليت تقدم الرعاية النفسية و     

تعاملت مع مشاكل العنف ضد النساء، والشرطة والـدرك،         بالقضايا اجلنسانية وسبق هلا أن      
واملنظمات غري احلكومية واهليئات التابعة لألمم املتحدة الداعمة لألنشطة الرامية إىل مكافحة            

  .العنف ضد املرأة
 باألمن الوقائي اهلادف إىل مكافحة العنف ضد املرأة، اضطلعت الشرطة           يتعلق فيماو  -٤٢

ت منها إنشاء قنوات اتصال واستماع على مـستوى مراكـز األمـن             اجلزائرية بعدة إجراءا  
احلضري، وهي اخلطوة اليت تندرج يف إطار مبادرة الشرطة اجلوارية اليت هتدف إىل حتـسني               

  .العالقة بني الشرطة والضحية اليت حتتاج إىل عناية خاصة بالنظر إىل حالتها النفسية
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  ملقرر تناوهلااملسائل ا من قائمة ١٤الرد على الفقرة     
، وهو ما يقلص إىل حد كـبري         يف املائة  ٦٩األسرة اجلزائرية هي أسرة نواتية بنسبة         -٤٣

  .حاالت العنف اليت يرتكبها أشخاص آخرون غري األزواج، مثل احلموات
وهناك عامل آخر يقلص هو اآلخر من العنف الواقع بالنساء وهو ارتفاع املـستوى                -٤٤

كل وقاية هلا من سوء معاملتها وحيررها من التبعية االقتصادية ومن           التعليمي للمرأة الذي يش   
  .الضغوط اليت ميارسها عليها الزوج أو األب

أما عن إجياد أرقام موثوق هبا عن العنف الذي ميارسه أفراد األسرة اآلخرون غـري                 -٤٥
ا مـسألة   للسرية اليت حتاط هب   اً  األزواج، فمن الصعب توفري هذا النوع من اإلحصائيات نظر        

 داخل األسرة، يف مجيع أحناء العـامل وألن إجـراء           سيما ال العنف الذي ميارس على النساء،    
للدراسة اليت  اً  ووفق. الدراسات لتجميع مثل هذه اإلحصائيات مل يبدأ إال قبل عقد من الزمن           

من جمموع   املائة    يف ٣٣,٥أجرهتا مصاحل الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة، ذكر          
عينة األشخاص املعتدى عليهم بطريقة أو بأخرى أهنم مل يقدموا شـكاوى، ومتثـل هـذه                

وأجاب أكثر من نصف النساء املعتدى علـيهن أهنـن   .  يف املائة من هذه الشرحية  ٧٨ النسبة
  . يتحدثن يف األمر مع أحد مل

االستقـصائية  ويؤكد تقرير أجراه الديوان الوطين لإلحصائيات يف إطار الدراسـة             -٤٦
املتعددة املؤشرات هذا السلوك من جانب النساء الالئي يعتربن أن هذا النوع مـن العنـف                

  يف املائـة مـن النـساء       ٦٧,٩عن ذلك أن      فضالًاً  مسألة شخصية وعائلية خالصة، مؤكد    
وفيما يلي األرقام اليت تتعلق بأعمال العنف اليت ارتكبـها          . يرفعن شكاوى ضد أزواجهن    ال

  : ٢٠١٠-٢٠٠٨ن األسرة وأدينوا على ارتكباها وتشمل الفترة أفراد م
 اً؛ شخص٢٥ ٢٨٤من جمموع اً  شخص٢ ٨٦١إدانة : ٢٠٠٨ •

 اً؛ شخص٢٦ ٦٣٣من جمموع اً  شخص٢ ٨٦١إدانة : ٢٠٠٩ •

  .اً شخص٢٨ ٠٨٧ أشخاص من جمموع ٢ ٨٠٨إدانة : ٢٠١٠ •
ان بـدورها قوافـل     ونظمت اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنس         -٤٧

وقامت هذه الفرق   . مكونة من فرق متعددة التخصصات تنقلت عرب عدة واليات من الوطن          
  .، يف بلديات ومناطق معزولةونساًء بعمل ميداين مع سكان األرياف، رجاالً

وكان اهلدف املنشود هو متكني السكان املستهدفني من االستفادة من مجيع الفرص              -٤٨
ف حياة وعمل هؤالء النسوة وكذلك أفراد أسرهن، من خالل التوعية           املمكنة لتحسني ظرو  

  .واإلعالم بشأن مسألة العنف ضد النساء ومجيع أشكال التمييز يف حقهن
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  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٥الرد على الفقرة     
يتكفل املركز الوطين الستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن يف وضـع               -٤٩
ب، الكائن يف بوامساعيل بوالية تيبازة، بالنساء الالئي يعانني من صـعوبات اجتماعيـة              صع
واستفادت هذه املؤسسة، اليت تستوعب     . من ظرف صعب أو الواقعات ضحايا العنف       أو/و

من عملية توسعة توشك على االنتهاء كما زودت بالتجهيزات الالزمة،           اً، سرير ٤٠طاقتها  
ويبني اجلدول أدناه حالة التكفـل يف هـذا املركـز           .  شخص ١٠٠حبيث تستطيع استقبال    

  :٢٠١١ والربع األوىل من عام ٢٠١٠خالل العام اً صعباً اجتماعياً الالئي عانني وضع بالنساء
 ٨٠ ١٥٢   استقبلهن املركز  جمموع عدد الفتيات والنساء الالئي ٢٠١١الربع األوىل من عام  ٢٠١٠

 ٤٤ ١٥٢  الرعاية الطبية والنفسية
 ٢٣ ٤٨  إعادة اإلدماج يف األسرة

 ١٣ ٣٢  إعادة اإلدماج االجتماعي واملهين

ـ  ٢٠١٠وقد أنشئت مؤسسة أخرى يف والية مستغامن يف عام            -٥٠  .اً سـرير  ٤٠سع  ت
 مبجرد  ٢٠١١ورصدت هلا ميزانية يف هذا العام وستفتتح أبواهبا خالل النصف الثاين من عام              

  .اقم املتخصص الذي سيعمل يف هذه املؤسسةاالنتهاء من عملية توظيف الط
وتبلغ ميزانية املركز الوطين الستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومـن             -  

 ٢٠١٠ دينار جزائـري حلـساب عـام         ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠هن يف وضع صعب لبوامساعيل      
أما مركز مستغامن فقد استفاد مـن       . ٢٠١١ دينار جزائري حلساب عام      ٤٩ ٢٦٨ ٠٠٠و

وجيـري إنـشاء    . ٢٠١١ دينار جزائري مليزانيته لعـام       ١٠ ٦٤٠ ٠٠٠ قدره   غالف مايل 
  .مؤسستني أخريني يف والييت عنابة وتلمسان، ومؤسسة ثالثة قيد الدراسة يف والية تيزي وزو

اً وجتدر اإلشارة إىل أنه عالوة على التكفل بإيواء هؤالء النسوة الالئي يشهدن ظرف              -٥١
لعنف، فإن اهلدف املنشود هو العمل على تيسري إعادة إدماجهن          أو يتعرضن ل  اً  صعباً  اجتماعي

وقد اختذت يف هذا الصدد تدابري . يف أسرهن ومتكينهن من إعادة االندماج االجتماعي واملهين    
   :مبا يكفل استفادة نزيالت هذه املراكز مما يلي

منحة نشاط  و االقتصادية املعنية، أي املنحة اجلزافية للتضامن      - اآلليات االجتماعية  •
 ؛الصاحل العام والقروض املصغرة

 ؛التسجيل يف مراكز التدريب املهين والتلمذة الصناعية •

املعونة واملساعدة لدى اللجان احمللية املكلفة بدراسة امللفـات لتوزيـع الـسكنات              •
 .االجتماعية
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 وتنسجم املدة اليت تقضيها هؤالء النسوة يف املركز مـع مهامـه املتمثلـة يف تقـدمي                  -٥٢
. االقتـصادي  - الطبية والنفسية وتسهيل اإلدماج أو إعادة اإلدماج األسري واالجتماعي         الرعاية

. ملا تقتضيه عملية إعادة اإلدماج األسري وقد تصل إىل ثالث سـنوات           اً  وتتفاوت هذه املدة وفق   
وبعد خروجهن مـن املركـز، تظـل        . وهناك من النساء من بقني يف املركز أكثر مخس سنوات         

عن  صاالت بينهن وأسرهن من جهة ومديرة املركز من جهة أخرى اليت تستمر يف االستفسار             االت
   .عن الزيارات املقررة اليت تقوم هبا املساعدات االجتماعيات واألطباء النفسانيني أوضاعهن، فضالً

وتراقَب املكاملات اليت تتلقاها النساء والفتيات املعرضات للعنـف املوجـودات يف              -٥٣
ز وذلك بتخصيص خط هاتفي خمصص هلذا الغرض، ومتاح هلـن يف مكتـب أمانـة                املرك
جهاز اسـتقبال   اً  ومثة أيض . وجتري هذه املكاملات حبضور مساعدة من اإلدارة      . املركز إدارة

واستماع وتوجيه ورعاية نفسية على مستوى كل مديرية للشؤون االجتماعية يف الواليـات             
  .الثماين واألربعني

  ألشخاص واستغالهلم يف البغاءاالجتار با    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٦الرد على الفقرة     
 يف جمـال مكافحـة   سيما الاستحدثت اجلزائر، يف إطار التزامها بتعهداهتا الدولية و      -٥٤

من الفصل  اً  القسم اخلامس مكرر  (يف قانوهنا للعقوبات    اً  جديداً  اجلرمية الدولية املنظمة، قسم   
هذا ومل تـسجل أي إدانـة جنائيـة         ". االجتار باألشخاص "بعنوان  ) ن الباب الثاين  األول م 

حماكمة يف هذا اجملال، من حيث أن جرمية االجتار باألشخاص غريبة عن ثقافة وتـاريخ                وال
عن ذلك، مل تكشف امللفات قط وجود شبكات منظمة مبا يوحي             وفضالً. اجملتمع اجلزائري 

وبالفعل، ليس هناك حالة واحدة لالجتـار باألشـخاص         . ةبوجود استغالل ألغراض جنسي   
أثبتتها مصاحل الدرك الوطين أو الشرطة املعنية اليت حترص بصورة منهجية، يف إطار املعاجلـة               
امليدانية للهجرة غري الشرعية، على استجواب األشخاص املوقوفني ملعرفة إن كانوا تعرضـوا             

   .ن حاالت االجتار باألشخاص احملتملةلتجاوزات مهما كان نوعها من أجل الكشف ع
 باحلاالت اليت تدخل يف خانة جنايات الـدعارة واسـتغالل الغـري يف              يتعلق فيماو  -٥٥

، تبني األرقام املستقاة من     ) من قانون العقوبات   ٣٤٨ و ٣٤٧ و ٣٤٦ و ٣٤٣املواد  (الدعارة  
ما هو عليه احلال يف هذا       على كامل التراب الوطين      ٣٦  لا واحملاكم   ١٩٤  لاجملالس القضائية ا  

  :٢٠١٠ و٢٠٠٩الصدد بالنسبة للعامني 
  :٢٠٠٩عام  •

  )٣٤٨ و٣٤٦ و٣٤٣املواد (دعارة الغري 
   حالة٨٥٥: عدد احلاالت املسجلة •
   شخصا١ً ٢٣٨: عدد األشخاص الذين أدينوا •
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  ٣٤٧، املادة )الدعارة(اإلغراء والتحريض على الفسق 
   حالة٩٢٤: عدد احلاالت املسجلة •
   شخصا٨٦٨ً: شخاص الذين أدينواعدد األ •

  ٢٠١٠عام  •
  )٣٤٨ و٣٤٦ و٣٤٣املواد (دعارة الغري 

   حالة٨٣٦: عدد احلاالت املسجلة •
   شخصا١ً ٠٩٩: عدد األشخاص الذين أدينوا •

  ٣٤٧، املادة )الدعارة(اإلغراء والتحريض على الفسق 
   حالة٩٥٠: عدد احلاالت املسجلة •
  خصاً ش٨٦٧: عدد األشخاص الذين أدينوا •

 قد تشمل حالة واحدة عدة متهمني، وهو ما يفسر ارتفاع عدد األشخاص املدانني              :مالحظة
  .مقارنة بعدد احلاالت املسجلة

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٦الرد على الفقرة     
وهي تعاجل بالتعاون الوثيق مع خمتلـف       . تشكل هذه املسألة مصدر قلق بالغ للدولة        -٥٦

تمني إىل قطاعات متعددة وكذلك األخصائيني االجتماعيني بغرض الـسعي يف           الشركاء املن 
وقد أطلقـت   . تآزر مع هذه اجلهات لتطبيق التدابري املتصلة باستراتيجية الدولة يف هذا اجملال           

عن تنظيم حلقات دراسية دورية تتناول هـذا          عدة برامج تدريبية لفائدة أفراد الشرطة فضالً      
  .النوع من اجلرمية

 سـيما  الوقد أقيم برنامج تدرييب شامل حلقوق اإلنسان يستمر لعـدة سـنوات و            -٥٧
 وهو يف شكل تدريب مستمر وحلقات دراسية وأيـام دراسـية            ٢٠١٠-٢٠٠٧السنوات  

القضاة، وموظفو كتابة الضبط واإلداريون، واحملامون،      (ويستهدف العاملني يف جهاز القضاء      
  ).والشرطة القضائية

  ياة السياسية واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة يف احل    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ١٨الرد على الفقرة     
 تركز احلكومة اجلزائرية أعماهلا وإجراءاهتا، يف سبيل تعزيز احلقوق السياسية للمرأة،            -٥٨

 الغرض  وقد استحدثت هلذا  . على التدريب واإلعالم والتوعية على املستويني احمللي واملركزي       
على االنترنت إلذكاء الوعي باسـتعمال الوسـائل اجلديـدة لتكنولوجيـا            " بوابة للنساء "

  .االتصاالت واملعلومات
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ويف السياق نفسه، ُنظمت عدة لقاءات للتوعية يف اجلزائر العاصـمة ويف واليـات                -٥٩
شاركة أخرى، كما عقدت دورات استثنائية للمجلس الوطين لألسرة واملرأة تناولت مسألة م           

وخصصت حصص إذاعيـة  . من الدستوراً  مكرر٣١النساء يف احلياة السياسية وتطبيق املادة     
وتلفزيونية شارك فيها ممثلون عن مؤسسات ومجعيات وخرباء تناولت مسألة تعزيز الـدور             

  .السياسي للمرأة

  املسائل املقرر تناوهلا  من قائمة ١٩الرد على الفقرة     
ىل هدف السياسة الوطنية لتعزيز حقوق املرأة، وهو يعين إرادة         إ" معقول"تشري كلمة     -٦٠

 اًإحداث تغيريات إجيابية كفيلة بأن تؤدي إىل حتسني وتقدم مستمرين يف وضع املرأة حالي             
 وهلذه الغاية، أقر الربملان باألغلبية املطلقة يف شهر         .باملقارنة مع أوضاعها السابقة     ومستقبالً

يرمي إىل تعزيز الدور السياسي للمرأة يف اجملالس        اً  عضوياً   قانون ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
   .املنتخبة عن طريق نظام احلصص

يف نسب املرشحات للمجالس    اً  ويكرس هذا القانون نظام احلصص املتزايدة تدرجيي        -٦١
  . يف املائة٥٠ و٢٠املنتخبة حبيث تتراوح بني 

ء يف االنتخابـات للمجلـس الـوطين        وعليه، فقد تقرر أن تكون نسبة متثيل النسا         -٦٢
 يف املائة إذا كان عدد      ٣٠مقاعد، و ) ٠٤( يف املائة إذا كان عدد املقاعد يساوي         ٢٠ الشعيب

أو اً   مقعد ١٤ يف املائة إذا كان عدد املقاعد        ٣٥مقاعد، و ) ٠٥(املقاعد يساوي أو أكثر من      
 يف املائـة  ٥٠اً كثر، وأخـري فأاً   مقعد ٣٢ يف املائة إذا كان عدد املقاعد يساوي         ٤٠أكثر، و 

  .بالنسبة للمقاعد املخصصة للجالية اجلزائرية يف اخلارج
 يف املائة   ٣٠ بانتخابات اجملالس الشعبية الوالئية، تقرر أن تكون النسبة          يتعلق فيماو  -٦٣
 يف املائـة    ٣٥ وتكـون النـسبة      .اً مقعد ٤٧ و ٤٣ و ٣٩ و ٣٥كان عدد مقاعد اجمللس      إذا
 أما عن االنتخابـات للمجـالس       .اً مقعد ٥٥ إىل   ٥١س ذات املقاعد من      باجملال يتعلق فيما

 يف املائة للبلديات اليت يزيد عـدد سـكاهنا          ٣٠تقرر أن تكون النسبة      الشعبية البلدية، فقد  
  . ألف نسمة٢٠ على
لترتيب األمساء داخـل    اً  وهذه النسب خمصصة على سبيل الوجوب للمرشحات وفق         -٦٤

  .اًتراعي هذه النسب تكون ملغاة تلقائي  التخابية مستقلة أو حزبيةالقوائم، وأية قائمة ان
وتساهم االستراتيجيات الوطنية واخلطط العملية املتعلقة بوضع املرأة هي األخرى يف             -٦٥

إحداث هذا التقدم عرب آليات التنفيذ واملتابعة، من قبيل جهات االتصال املعنيـة بالقـضايا               
وى كل وزارة، بالتأكد من تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف           اجلنسانية واملكلفة، على مست   

ولتطوير اسـتراتيجية   ) يف اجملاالت السياسية واإلدارية واملوارد البشرية     (آليات املؤسسة املعنية    
  .لالتصال الداخلي واخلارجي تراعي املسائل اجلنسانية
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  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٠الرد على الفقرة     
قد انتهت اللجنة، املؤلفة من مسؤولني كبار يف وزارة العدل وقـضاة يف احملكمـة          ل  -٦٦

العليا وجملس الدولة وجامعيني وعلماء اجتماع وممثلني عن اجملتمع املدين، من إعداد مشروع             
وقد أقـر اجمللـس     . القانون العضوي الذي حيدد سبل توسيع متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة          

انظر اإلجابة على السؤال     (٢٠١١نوفمرب  /هذا املشروع يف شهر تشرين الثاين     الشعيب الوطين   
  ).١٩رقم 

   من قائمة املسائل املقرر تناوهلا٢١الرد على الفقرة     
  .١٩انظر اإلجابة على السؤال رقم   -٦٧

  التعليم والقوالب النمطية    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٢الرد على الفقرة     
 والـيت   ٢٠٠٦/٢٠٠٧طار االستراتيجية الوطنية حملو األمية الـيت نفـذت يف           يف إ    -٦٨

 امرأة، شهد عدد املسجلني يف دروس حمو األمية         ١٦٥ ١٠٠منهم  اً   متعلم ١٨٧ ٠٤٨ مشلت
 مـتعلم   ١ ٦٢٠ ٠٠٠ حنو   ٢٠١١/٢٠١٢زيادة مطردة حبيث بلغ يف العام الدراسي احلايل         

ومن هذا املنطلق، يتوقع أن يتراجع معدل       . األمية عامل يف جمال حمو      ٢٦ ٠٠٠يتوىل تعليمهم   
  .٢٠١١ يف املائة يف هناية عام ١٩األمية إىل 

 وسيؤدي تشجيع عملية حمو األمية، عن طريق تطبيق االستراتيجية الوطنية حملو األمية             -٦٩
 ٢٠٠٨، إىل تقليص تدرجيي ملعدل األمية الذي بلـغ يف عـام             ٢٠١٦-٢٠١٥حبلول عام   

  . ائة يف امل٢٢ حنو
  :ولالستراتيجية الوطنية حملو األمية هدفان مها  -٧٠

  ؛٢٠١٢ يف املائة حبلول هناية عام ٥٠تقليص العدد اإلمجايل لألميني بنسبة  •
  .٢٠١٦القضاء على األمية حبلول عام  •
  :وتركز هذه االستراتيجية على سبيل األولوية على  -٧١

  النساء والفتيات؛ •
  املناطق الريفية؛ •
  .اً عام٤٩ إىل ١٥ية من الشرحية العمر •
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨وبعد مرور أربع سنوات على تطبيق االستراتيجية الوطنية حملو األمية من              -٧٢
منـهم أكثـر    اً   مواطن ١ ٢٠٨ ٧٨٠، بلغ عدد الذين حترروا من األمية        ٢٠١٠/٢٠١١إىل  



CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 

GE.12-40003 16 

كفـل   أدناه إحصائيات مفصلة عن برنامج الت      ٢ترد يف املرفق    . ( يف املائة من النساء    ٨٠ من
، أي فترة تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة حملـو األميـة،        ٢٠١٦-٢٠٠٧باألميني خالل العقد    

، والزيادة يف عدد املتعلمني حبسب اجلـنس        ٢٠١١-٢٠٠٧واملوارد املالية املخصصة للفترة     
  ). والسنة الدراسية، وأعداد املعلمني

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٣الرد على الفقرة     

  جراءات املتخذةاإل    
تقدم الدولة الدعم لتمدرس بنات وبنني األسر احملرومة وذلـك بتمكينـهم مـن                -٧٣

 يف جماالت املنح الدراسـية والكتـاب املدرسـي          سيما الاالستفادة من معونات متنوعة، و    
  .واألدوات املدرسية والوجبات الغذائية والسكن والنقل والصحة املدرسية

  م التمدرساملؤشرات املتعلقة بدع    
تتعلق إجراءات دعم التمدرس اليت تشمل جمموع التالميذ بتلك اإلجـراءات الـيت               -٧٤

تساهم بشكل مباشر يف متدرس األطفال إما بتشجيع التحاقهم باملدرسة ومواصلة دراستهم،            
. طوال فترة التعليم اإللزامي على األقل، وإما بتوفري أفضل ظروف االستقبال والتمدرس هلـم  

كون اهلدف من هذه اإلجراءات هو احلد من التفاوت االجتماعي وضمان تكـافؤ             وبذلك ي 
 . الفرص للجميع وتقليص حاالت التسرب املدرسي لدى الفتيات بوجه خاص

إن الظروف االجتماعية واحلياتية السائدة يف العديد من املناطق الريفية والنائية، اليت              -٧٥
ىل املدرسة ومن عدم تطور وسائل النقل، متنع العديـد     من بعد املسافة للوصول إ    اً  تعاين أحيان 

وتشكل الفتيات الضحية األوىل ملواطن القصور      . من اآلباء من تلبية حاجة أبنائهم إىل التعليم       
 . هذه، بالرغم من النتائج املمتازة اليت حتققت يف جمال تعليمهن

خلت على النظـام    وقد حتسنت هذه احلالة إىل حد كبري بفضل اإلصالحات اليت أد            -٧٦
التعليمي مبقتضى القانون التوجيهي املتعلق بالتربية الوطنية الذي يويل أمهية قـصوى للـدعم              

  .املدرسي

ويف هذا السياق، ولتدارك أوجه القصور املشار إليها أعاله، ُشرع يف تنفيذ العديد مـن                 -٧٧
 . مليار دينار٤٠ بنحو التدابري لدعم التمدرس، ورصدت لذلك مبالغ من ميزانية الدولة تقدر

  :وتتعلق هذه التدابري على وجه اخلصوص مبا يلي  -٧٨
وجبات سـاخنة   اً  لتمدرس، تقدَّم يومي  لبغية هتيئة ظروف مواتية     : املطاعم املدرسية  •

فبتـوفري  . عن املدرسـة  اً  ومتوازنة للتالميذ املعوزين وللتالميذ الذين يسكنون بعيد      
 احلفاظ على متدرس التالميذ القادمني مـن        الوجبات اليومية وختفيض سعرها ميكن    

وقد استفادت املناطق الريفية علـى املـستوى        .  الفتيات سيما الاملناطق الريفية، و  
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اً جديداً  مدرسياً   مطعم ٥٦٥، من   ٢٠١١/٢٠١٢الوطين، يف العام الدراسي احلايل      
 مرافق بالنظام النصف    ٢٠٦ ألف تلميذ مستفيد جديد، ومن       ١١٣  تقدم وجبات ل  

  ؛بالنظام الداخلياً جديداً  مرفق١٩اخلية، ود
متكّن هـذه العمليـة مـن       :  آالف دينار جزائري   ٣املنحة الدراسية اخلاصة مببلغ      •

  ؛التخفيف من النفقات الباهظة اليت يواجهها اآلباء يف مستهل كل موسم دراسي جديد
املدرسـي،  ألن الكتاب املدرسي أداة أساسية للتعلم       اً  نظر: جمانية الكتاب املدرسي   •

  ؛ يف املائة من جمموع التالميذ٥٠ألكثر من اً فقد تقرر توزيعه جمان
 من سـاكين املنـاطق      سيما ال و اً،يستفيد كل تلميذ حمتاج جمان    : التضامن املدرسي  •

  ؛الريفية، من حمفظة وعدة اللوازم املدرسية ومئزر، وغري ذلك
 هو مبثابة دعـم قـوي       النظام الدراسي الداخلي والنصف الداخلي    : املنح املدرسية  •

يساهم يف احلد من التسرب املدرسـي لـدى الفتيـات             ال للتمدرس من حيث أنه   
على مواصلة الدراسة يف ظروف عادية وخيفف من األعباء       اً  فحسب، بل يشجع أيض   

  ؛على اآلباء
وجتدر اإلشارة إىل أن عدد املرافق الدراسية الداخلية تقلـص يف الفتـرة               

تناقص عدد هذه املرافق إىل بناء مـدارس جديـدة        ويعزى  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ بني
املزيد من التشجيع ملواصلة الفتيـات      اً  ومثة أيض . بالقرب من أماكن سكن التالميذ    

  ؛دراستهن
 يف املناطق الريفية، يساعد ويـشجع       سيما ال إتاحة النقل املدرسي،  : النقل املدرسي  •

  .على متدرس الفتيات والفتيان
ساعي لتوسيع التغطية باخلدمات الـصحية للتالميـذ،        تتواصل امل : الصحة املدرسية  •

 . وهي اخلدمات اليت باتت تشمل اآلن جمموع املؤسسات املدرسية

ويكشف التطور اإلجيايب ملعدالت النجاح املسجلة يف السنوات األخرية يف خمتلـف              -٧٩
 حتـسن   أن) شهادة التعليم االبتدائي وشهادة التعليم املتوسـط والبكالوريـا        (االمتحانات  

التحصيل املدرسي يندرج يف سياق التقدم النوعي والكمي املطـرد احلاصـل يف القطـاع               
  .التعليمي

وتتجلى جوانب التحسن الكمي يف معدل النجاح يف البكالوريا الذي فاق يف هـذا                -٨٠
  . يف املائة قبل تنفيذ اإلصالح٣٠يتجاوز   ال يف املائة بعدما كان٦٢العام نسبة 

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٤قرة الرد على الف    
  :تشهد عملية تسجيل النساء يف اجلامعة زيادة منتظمة يف مجيع املستويات التعليمية  -٨١
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  ١اجلدول 
الزيادة يف أعداد املسجلني يف املستوى اجلامعي األول ومستوى الدراسات العليا ونـسبة             

  النساء
    السنة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥  املستوى التعليمي

  املستوى اجلامعي األول
  نسبة النساء

٧٤٣ ٠٥٤ 
٥٦,٨٪ 

٨٢٠ ٦٦٤ 
٥٨,٣٪ 

٩٥٢ ٠٦٧ 
٥٩٪ 

١ ٠٤٨ ٨٩٩ 
٥٩,١٪ 

 مستوى الدراسات العليا
  نسبة النساء

٣٧ ٧٨٧ 
٤٤,٨٪ 

٤٣ ٤٥٨ 
٤٥,٥٪ 

٤٨ ٧٦٤ 
٤٨,١٪ 

٥٤ ٩٢٤ 
٤٨٪  

ن،  بل إهنن أصبحن يـشكل     .والنساء موجودات يف مجيع ختصصات التعليم اجلامعي        -٨٢
يف األعوام األخرية حيث زادت أعداد الناجحات يف البكالوريا باطراد، األغلبية الساحقة ليس 
يف الفروع العلمية مثل العلوم الطبية والصيدالنية وجراحة األسنان فحسب بل ويف العلـوم              

   .اًاالجتماعية أيض
معدالت االلتحاق بالتعليم اجلامعي    وبالرجوع إىل اإلحصائيات اليت تشري إىل تطور          -٨٣

حسب نوع اجلنس وحسب التخصصات، نالحظ أن هناك نزعة قوية لدى النساء القتحـام          
  .التخصصات الرئيسية دون أن يكون هناك أدىن متييز من أي نوع كان

  :٢اجلدول 
  تطور معدالت التسجيل يف املستوى اجلامعي األول حبسب فئات التخصصات

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

علوم /العلوم الدقيقة
 ٪٣٤,٩ ٪٣٤,٦ ٪٣٤,٨ ٪٣٥,٧ التكنولوجيا

مبا فيها (العلوم الطبية 
 ٪٦٢ ٪٥٩,٨ ٪٥٩,٤ ٪٥٧,٨ )الطب البيطري

 ٪٧٠,٦ ٪٦٨,٩ ٪٦٩,٦ ٪٦٧,٢ علوم األرض/علوم الطبيعة

العلوم /العلوم االجتماعية
 ٪٦٣,٨ ٪٦٤,٧ ٪٦٤,٤ ٪٦٢,٨ اإلنسانية

 ٪٥٩,١ ٪٥٩ ٪٥٨,٣ ٪٥٦,٨ موعاجمل  

 قد ارتفعت يف    ١٩٧٢/١٩٧٣اجلدير بالذكر أن حصة الطالبات يف العام الدراسي           -٨٤
 يف  ٢٥,٩٧ يف املائة ويف فروع العلوم الطبية مـن          ٧,٦٠الفروع العلمية والتكنولوجية من     

 يف املائـة    ٥٢,٥٧ يف املائة بالنسبة إىل الفروع العلمية والتكنولوجية وإىل          ٣٠,٨٤املائة إىل   
  .٢٠٠٠/٢٠٠١بالنسبة إىل العلوم الطبية يف العام الدراسي اجلامعي 
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بشهادة من املستوى اجلامعي األول يفـوق أكثـر         اً  ومثة عدد من املتخرجات سنوي      -٨٥
وهناك اجتاه عند الطالبات إلكمال دراسـتهن يف        . فأكثر ما هو عليه عند زمالئهن الذكور      

  .ل على الشهادةحدود الوقت املخصص للحصو
  :٣اجلدول 

  تطور أعداد احلاصلني على الشهادات يف املستوى اجلامعي األول ونسبة الطالبات
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

عدد املتخرجني من املستوى 
 ١٤٦ ٨٨٩ ١٢١ ٩٠٥ ١٢ ٩٣٢ ١٠٧ ٥١٥  اجلامعي األول

 ٪٦٣,٤ ٪٦١,١ ٪٦٠,٤ ٪٦١,١ نسبة النساء

ت أعداد املتخرجات من املستوى اجلامعي األول زيادة كبرية مقارنة مبعـدل            وشهد  -٨٦
  .الطالبات املسجالت يف هذا املستوى

  :٤اجلدول 
الزيادة يف النسبة املئوية للمتخرجات مـن املـستوى اجلـامعي األول حبـسب فئـات          

  التخصصات
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

علوم /العلوم الدقيقة
 ٪٣٧,٩ ٪٣٩,٠ ٪٣٨,٠ ٪٣٩,٩ تكنولوجياال

مبا فيها الطب (العلوم الطبية 
 ٪٦٠,٢ ٪٥٩,٥ ٪٥٧,٦ ٪٥٧,٣ )البيطري

 ٪٧٣,٨ ٪٧٣,٠ ٪٧٣,٤ ٪٧٣,١ علوم األرض/علوم الطبيعة
العلوم /العلوم االجتماعية

 ٪٦٩,٠ ٪٦٦,٧ ٪٦٥,٦ ٪٦٥,٧ اإلنسانية
 ٪٦٣,٤ ٪٦١,١ ٪٦٠,٤ ٪٦١,١ اجملموع  

ية التسجيل يف مستوى الدراسات العليا جلميع املتخرجني من املـستوى     وتتاح إمكان   -٨٧
ويالحظ أن مثـة زيـادة   . األول شريطة اجتياز مسابقة وطنية للقبول يعلن عنها يف الصحافة    
  .منتظمة ألعداد املرشحات للتسجيل يف مستوى الدراسات العليا

  :٥اجلدول 
لدراسـات العليـا حبـسب فئـات     الزيادة يف النسبة املئوية للمسجالت يف مـستوى ا   

  التخصصات
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

علوم /العلوم الدقيقة
 ٪٣٩,٩ ٪٤٠,٧ ٪٣٨,٥ ٪٣٨,٨ التكنولوجيا

مبا فيها الطب (العلوم الطبية 
 ٪٥٨,٠ ٪٥٩,٥ ٪٥٣,٤ ٪٥٣,٥ )البيطري
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 ٪٥٨,٢ ٪٥٨,٣ ٪٥٢,٥ ٪٥١,٤ علوم األرض/علوم الطبيعة
العلوم /تماعيةالعلوم االج
 ٪٤٨,٤ ٪٤٦,٨ ٪٤٦,٧ ٪٤٤,٢ اإلنسانية
 ٪٤٨,٠ ٪٤٨,١ ٪٤٥,٥ ٪٤٤,٨ اجملموع  

أكثـر  اً  ويبلغ هذا املعدل حالي   . وشهد معدل املدرسات يف اجلامعة زيادة بنفس القدر         -٨٨
وإذا ما تأكد هذا التوجه يف األعوام القادمة، فـإن األمـر            . من ثلث سلك أساتذة اجلامعات    

  .باملقارنة مع متدرس البناتاً ن ذلك يعين أن متدرس الذكور يتراجع نسبيإحبق إذ اً سيكون مقلق
  :٦اجلدول 

  الزيادة يف عدد أساتذة اجلامعات ونسبة النساء
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 ٣٤ ٤٧٠ ٣١ ٧٠٣ ٢٩ ٠٦٢ ٢٧ ٠٦٧  أساتذة اجلامعات الدائمني

 ٪٣٨,٤ ٪٣٨,٠ ٪٣٦,٢ ٪٣٥,٣ نسبة النساء

  التوظيف    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٥الرد على الفقرة     
ألحكام الدستور، كل شكل من أشكال التمييز       اً  حيظر التشريع املتعلق بالعمل، طبق      -٨٩

ويكفل التشريع املتعلق بالعمل احلق يف العمل للجميع واملـساواة بـني            . على أساس اجلنس  
واجلميع سواسية يف األجر واالمتيازات عند تـساوي        . أو السن العمال دون اعتبار للجنس     
  .العمل واملؤهالت والتوظيف

 فيما يتصل بالوالدة    سيما ال بتدابري حمددة حلماية املرأة،   اً  وقد أخذ هذا التشريع أيض      -٩٠
، ١٩٩٠أبريـل   / نيسان ٢١ املؤرخ   ١١-٩٠وقد كرس القانون رقم     . وبدورها يف األسرة  

  .، املتعلق بعالقات العمل، املساواة بني اجلنسني يف جمال العملاملعدل واملكمَّل

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٦الرد على الفقرة     
            / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٤٧٣-٩٧املرسوم التنفيذي رقـم     : اإلطار القانوين   -٩١

بالتوقيـت اجلزئـي      مالًيعترب ع : التعريف.  املتعلق بالعمل بالتوقيت اجلزئي    ١٩٩٧ديسمرب  
عمل تقل مدته عن املدة القانونية للعمل دون أن تكون املدة املتفق عليها بني صـاحب                 كل

 .العمل والعامل أقل من نصف املدة القانونية للعمل

ويتمتع العاملون بالتوقيت اجلزئي بنفس احلقوق القانونية واملتفق عليها اليت يتمتـع              -٩٢
لكامل، مع مراعاة احلقوق والكيفيات اخلاصة املقرر تطبيقها بالنـسبة          العاملون بالتوقيت ا   هبا

  .للحقوق املتفق عليها
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  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٧الرد على الفقرة     
جديدة تتنـاول مـسألة     اً  يتضمن مشروع قانون العمل الذي جيري إعداده أحكام         -٩٣

ات املقررة هلذا الفعل يف جمال عالقـات        التحرش اجلنسي بإيراد تعريف له وتوصيفه والعقوب      
  . العمل، خبالف األحكام األخرى اليت نص عليها قانون العقوبات

  الصحة    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٨الرد على الفقرة     
الربامج اليت تزود النساء باملعلومات عن حقوقهن يف جمـال الـصحة اجلنـسية                )أ(

  :واإلجنابية
 يف اخلدمات   الصحة اجلنسية واإلجنابية  ملعلومات بشأن احلقوق يف جمال      لقد أدرجت ا    -٩٤

، والـصحة   )املراقبة قبل الوالدة وبعـدها    ( برامج صحة األمومة     سيما ال والربامج الصحية، 
ويتوىل تقدمي هذه املعلومات موظفون     . اإلجنابية وتنظيم األسرة، والصحة املدرسية واجلامعية     

، ومنهم القابالت وأطباء الطب العام الذين يقدمون خـدمات          مدربون على النحو املطلوب   
استشارية يف املرافق القاعدية، ويف الرعاية بعد الوالدة على مستوى عيادات الوالدة، كمـا              
تقدمها فرق متعددة التخصصات تابعة لوحدات االختبارات واملتابعة يف الوسـط املدرسـي    

وتساهم اجلمعيات  . ات اليت تعمل يف امليدان     من هذه الوحد   ١٦٥٣اً  ويوجد حالي . واجلامعي
  .واملساجد يف جمال التوعية

  :نسيةالسياسة العامة يف جمال التربية اجل  )ب(
األهداف واالستراتيجيات حىت   : السياسة العامة يف جمال السكان    "تنص الوثيقة املتضمنة      -٩٥
احلـق  ‘، على أن    ٢٠٠١رب  ديسم/، اليت حبثها وأقرها جملس الوزراء يف كانون األول        "٢٠١٠عام  

يتجزأ من احلق يف الـصحة الـذي          ال يف املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية هو جزء       
 .‘للمواطنني املعوزيناً والرعاية واخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية مكفولة جمان. كفله الدستور

 إمنا يقتضي بدرجة    وحتقيق األهداف العامة سواء من حيث الكم أو من حيث النوع            -٩٦
زيادة فرص احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية وحتسني نوعيتها واالتصاالت          ) أ(: كبرية

 زيادة فرص احلصول على التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابيـة واجلنـسية،           ) ب(املرتبطة هبا؛   
 لألجيال الشابة مع التركيز بوجه خاص على الفتيات للتشجيع علـى الـسلوكيات      سيما ال

  .السليمة وحتضريهن للوالدية املسؤولة
وعليه، فقد أدخلت مسألة التربية السكانية يف برامج التعلـيم األساسـي يف هنايـة          -٩٧

على إثر دراسة ملعرفة األثر مشلت صفوف الثالثـة ابتـدائي           ) ٢٠٠١-٢٠٠٠(التسعينات  
دخلت يف الربامج بأن مبادئ أولية عن هذه التربية كانت قد أ    اً  وصفوف الرابعة متوسط، علم   

 مع بدء املشروع اجلـاري      ٢٠٠٩واستمرت هذه العملية يف عام      . ١٩٨٨التربوية منذ عام    
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 سيما ال الذي يهدف إىل إدماج مواضيع الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية وحقوق اإلنسان،   
للفريق بالنسبة للنساء، يف برامج التربية الوطنية، والذي أقيمت يف إطاره حلقة عمل توعوية              

  ).مفتشو التربية الوطنية(املكلف بصياغة الربامج املدرسية 
إحصائيات حديثة بشأن معدل حاالت احلمل بني املراهقات ومعلومات حديثـة             )ج(

  .بشأن معدل وفيات األمومة
  )عن كل مائة ألف(تطور معدالت وفيات األمومة 

١(١٩٩٠  السنة

(  
٢(٢٠١٠  )٢(٢٠٠٩  )٢(٢٠٠٨  )٢(٢٠٠٧  )٢(٢٠٠٦  )٢(٢٠٠٥  )١(١٩٩٩  )١(١٩٩٢(  

عن /معدل وفيات األمومة  
 ٧٦,٩ ٨١,٤ ٨٦,٢ ٨٨,٩ ٩٢,٦ ٩٩,٥ ١١٧,٤ ٢١٥ ٢٣٠  مائة ألف كل

  .بيانات تقديرية) ٢( بيانات مستمدة من دراسات استقصائية وطنية  )١(
ويف إطار الربنامج الوطين لصحة األمهات والصحة أثناء احلمل والـوالدة الـذي               -٩٨

، فقد وضع موضع التنفيذ يف ذلك العام نظام روتـيين إلحـصاء             ٢٠٠٧استحدث يف عام    
. الوفيات املرتبطة بالوالدة اليت حتدث يف املرافق الصحية العامة وعيادات الـوالدة اخلاصـة             

 يف املائة من الوالدات احلية مسجلة       ٩٢(أن هذا النظام أثبت فعاليته يف جرد الوالدات          ورغم
نقص اإلبالغ عن الوفيات املرتبطة بـالوالدة       /يشري إىل سوء تقدير   ، فإنه   )لدى احلالة املدنية  

 حالة وفاة مـن     ٤٥,٨٢   ب ٢٠٠٨داخل املستشفيات، إذ قدر معدل وفيات األمومة يف عام          
  ).  وفاة٢٩٨ (٢٠٠٩ يف عام ١٠٠ ٤٠,٤٢/٠٠٠ والدة حية و١٠٠ ٠٠٠كل 
بـسبب  (ئية الروتينية   لصعوبة تقدير وفيات األمومة يف الدراسات االستقصا      اً  ونظر  -٩٩

جل لوفيـات األمومـة يف املرافـق        ، فقد تقرر استحداث س    )حجم العينات وندرة الظاهرة   
وباإلضافة إىل ذلك، جيري إجناز دراسة إحصائية بشأن نظـام          . ستشفائية العامة واخلاصة  اال

 وقد تقرر عقـد   . مجع البيانات وقنوات املعلومات يف عدد من الواليات على سبيل التجربة          
 بشأن التعليم والتدريب يف التدقيق يف الوفيات        ٢٠١١ورشة عمل يف النصف األول من عام        

.  واليات علـى سـبيل التجربـة       ١٠املرتبطة بالوالدة، موجهة ملوظفي عيادات الوالدة يف        
  .إمكانية إطالق دراسة استقصائية وطنية يف املوضوعاً وتبحث اجلهات املعنية أيض

ئيات بشأن توزيع الوفيات املرتبطـة بـالوالدة داخـل     إحصا٣ترد يف املرفق      
  )٢٠٠٦-١٩٩٢(املستشفيات، ومعدل اخلصوبة العام حسب السن 

ويتبني من النظـر  . ال توجد بيانات رمسية بشأن معدل حاالت احلمل بني املراهقات   -١٠٠
 نـسبة   بإمعان يف اإلحصائيات اخلاصة بالوفيات املرتبطة بالوالدة حبسب سن املرأة أن هناك           

 يف املائة مـن الوفيـات    ١تقل عن   )  عاماً ١٩-١٥(عند الشرحية العمرية املعنية     اً  صغرية جد 
  . املرتبطة بالوالدة املسجلة
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  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٢٩الرد على الفقرة     
بنص القانون املتعلق حبماية الـصحة وترقيتـها        اً  يظل اإلجهاض يف اجلزائر حمكوم      -١٠١

 مـن الفـصل   ٧٢ املادة  سيما ال ،)١٩٨٥فرباير  / شباط ١٦ املؤرخ   ٠٥-٨٥ رقم   القانون(
يعـد اإلجهـاض    ‘: اليت تنص على ما يلي    " تدابري محاية األمومة والطفولة   "اخلامس املعنون   

إلنقاذ حياة األم مـن اخلطـر أو للحفـاظ علـى توازهنـا              اً  لغرض عالجي إجراء ضروري   
ويتم اإلجهاض يف مرفق متخصص بعد فحص طيب        . غالفيزيولوجي والعقلي املهدد خبطر بال    

  .‘جيري مبعية طبيب اختصاصي

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٠الرد على الفقرة     
إحصاءات مصنفة حسب جنس وسن األشخاص املتأثرين بفريوس العوز املناعي            )أ(

  اإليدزالبشري أو املصابني ب
ــع حــاالت اإلصــابة ب  -١ ــدزتوزي ــساإلي  ١٩٨٥(ن واجلــنس  حبــسب ال

  )٣٠/٠٩/٢٠١١ حىت
  باإليدزعدد حاالت اإلصابة 

 ٢٠١١ إىل ١٩٨٥من  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٣من   ٢٠٠٢ إىل ١٩٨٥من 

 اجملموع حمددغري  أنثى ذكر اجملموع حمددغري   أنثى  ذكراجملموع حمددغري  أنثى ذكر  السن
 ١٨ ١ ٩ ٨ ١٣ ١ ٨ ٤ ٥ صفر ١ ٤ عام ٤-٠

 ١٠ صفر ٤ ٦ ٤ صفر ١ ٣ ٦ صفر ٣ ٣ عام  ٩-٥

 ١٠ صفر ٤ ٦ ٥ صفر ٢ ٣ ٥ صفر  ٢ ٣ عام  ١٤-١٠

 ١٠ ١ ٢ ٧ ٥ ١ ١ ٣ ٥ صفر ١ ٤ عام  ١٩-١٥

 ٦٨ ٢ ٢٤ ٤٢ ٣٤ ٢ ١١ ٢١ ٣٤ صفر ١٣ ٢١ عام  ٢٤-٢٠

 ١٧٨ ٣ ٥٥ ١٢٠ ٨٢ ٢ ٣٤ ٤٦ ٩٦ ١ ٢١ ٧٤ عام  ٢٩-٢٥

 ٢٠٥ ١ ٧٢ ١٣٢ ٨١ ١ ٣٩ ٤١ ١٢٤ صفر ٣٣ ٩١ عام  ٣٤-٣٠

 ٢٢١ ٣ ٧١ ١٤٧ ١١٥ ٣ ٤٥ ٦٧ ١٠٦ صفر ٢٦ ٨٠ عام  ٣٩-٣٥

 ١٥٥ ٣ ٦٣ ٨٩ ٩٥ ٣ ٤٠ ٥٢ ٦٠ صفر ٢٣ ٣٧ عام  ٤٤-٤٠

 ١٠٥ صفر ٣٧ ٦٨ ٦٩ صفر ٢٧ ٤٢ ٣٦ صفر ١٠ ٢٦ عام  ٤٩-٤٥

 ٧١ ٢ ٣٦ ٣٣ ٥٢ ٢ ٣٠ ٢٠ ١٩ صفر ٦ ١٣ عام  ٥٤-٥٠

 ٤٧ ١ ٢١ ٢٥ ٣٥ صفر ١٨ ١٧ ١٢ ١ ٣ ٨ عام  ٥٩-٥٥

 ٦١ صفر ٢١ ٤٠ ٤٠ صفر ١٥ ٢٥ ٢١ صفر ٦ ١٥ فأكثر ٦٠

 ٧٥ ٤ ٣١ ٤٠ ٤٠ ٢ ١٦ ٢٢ ٣٥ ٢ ١٥ ١٨ غري حمدد

 ١ ٢٣٤ ٢١ ٤٥٠ ٧٦٣ ٦٧٠ ١٧ ٢٨٧ ٣٦٦ ٥٦٤ ٤ ١٦٣ ٣٩٧  اجملموع  
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  اإليدزحاالت اإلصابة مبرض     
 حالـة   ١ ٢٣٤ حالة عند الرجال من جمموع احلاالت البالغ         ٧٦٣ /  حالة عند النساء   ٤٥٠
  .خص املصاب هبا حالة مل حيدد جنس الش٢١ منها

  ١,٧٠: النسبة اجلنسية بني الرجل واملرأة
 يف املائـة مـن النـساء        ٧٢ميثلن  )  حالة ٣٢٤(اً   عام ٤٩ إىل ١٥النساء البالغات من    

  ). حالة٤٥٠(املصابات 
حسب السن واجلنس    توزيع حاالت الذين حيملون فريوس العوز املناعي البشري         -٢
  )٣٠/٠٩/٢٠١١ حىت ١٩٨٥(

  ت اإلصابة باإليدزعدد حاال
 ٢٠١١ إىل ١٩٨٥من  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٣من   ٢٠٠٢ إىل ١٩٨٥من 

 أنثى ذكر  السن
غري 
  أنثى  ذكر  اجملموع حمدد

غري 
  أنثى  ذكر  اجملموع حمدد

غري 
 اجملموع حمدد

 ١٥٦ ٦ ٦٨ ٨٢ ١٣٤ ٣ ٦١ ٧٠ ٢٢ ٣ ٧ ١٢ عام ٤-٠

 ٥٣ ١ ٢٨ ٢٤ ٣٥ صفر ٢٢ ١٣ ١٨ ١ ٦ ١١ عام  ٩-٥

 ١٦ ١ ٢ ١٣ ٦ ١ صفر ٥ ١٠ رصف ٢ ٨ عام  ١٤-١٠

 ٥٢ ٣ ٣٠ ١٩ ٣٩ ٢ ٢٧ ١٠ ١٣ ١ ٣ ٩ عام  ١٩-١٥

 ٣٣١ ٢٢ ١٧٤ ١٣٥ ٢٥٩ ١٥ ١٤١ ١٠٣ ٧٢ ٧ ٣٣ ٣٢ عام  ٢٤-٢٠

 ٥٧٠ ٢٥ ٢٥٤ ٢٩١ ٤٣٧ ١٨ ٢١٣ ٢٠٦ ١٣٣ ٧ ٤١ ٨٥ عام  ٢٩-٢٥

 ٥٧٥ ١٥ ٢٦٧ ٢٩٣ ٤٤٣ ١٣ ٢١٦ ٢١٤ ١٣٢ ٢ ٥١ ٧٩ عام  ٣٤-٣٠

 ٤٧٦ ١٦ ١٨٩ ٢٧١ ٣٨٧ ١١ ١٦١ ٢١٥ ٨٩ ٥ ٢٨ ٥٦ عام  ٣٩-٣٥

 ٣٧٠ ٢١ ١٥٥ ١٩٤ ٣١١ ١٩ ١٢٩ ١٦٣ ٥٩ ٢ ٢٦ ٣١ عام  ٤٤-٤٠

 ٢٣٤ ٧ ٩٤ ١٣٣ ١٩٦ ٥ ٧٤ ١١٧ ٣٨ ٢ ٢٠ ١٦ عام  ٤٩-٤٥

 ١٧١ ٢ ٦٥ ١٠٤ ١٥٦ ٢ ٥٨ ٩٦ ١٥ صفر ٧ ٨ عام  ٥٤-٥٠

 ١٠٣ ٥ ٣٧ ٦١ ٩٤ ٥ ٣٣ ٥٦ ٩ صفر ٤ ٥ عام  ٥٩-٥٥

 ١٤٥ ٧ ٥٠ ٨٨ ١٣٠ ٧ ٤٦ ٧٧ ١٥ صفر ٤ ١١ فأكثر ٦٠

 ٢ ١٢٩ ٤٦١ ٧٤٣ ٩٢٥ ١ ٤٥٨ ٢٨٠ ٥٤٧ ٦٣١ ٦٧١ ١٨١ ١٩٦ ٢٩٤ غري حمدد

 ٥ ٣٨١ ٥٩٢ ٢ ١٥٦ ٢ ٦٣٣ ٤ ٠٨٥ ٣٨١ ١ ٧٢٨ ١ ٩٧٦ ١ ٢٩٦ ٢١١ ٤٢٨ ٦٥٧  اجملموع  

  :اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري    
 يف ٤٥ حالة، أي ٥ ٣٨١ حالة عند الرجال من جمموع ٢ ٦٣٣ /  حالة عند النساء٢ ١٥٦

  .املائة من احلاالت عند النساء
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  ١,٢٢: النسبة اجلنسية بني الرجل واملرأة
 يف املائة من النـساء  ٥٣,٩ميثلن )  حالة١ ١٦٣(اً  عام٤٩ إىل ١٥النساء البالغات من    

  ). حالة٢ ١٥٦(املصابات 
جتدر اإلشارة إىل الصعوبات العديدة إلجراء حتليل وقائعي وموضوعي للوبائيات            )ب(

 يف اجلزائر فقط على أساس احلاالت املبلـغ         اإليدز/باء فريوس العوز املناعي البشري    ولو
ميكن تأكيد أو نفي القول بأن النساء هـن           ال ولذلك،. ٢٠١٠عنها واملسجلة حىت عام     

  . اإليدز/فريوس العوز املناعي البشريبمن الرجال خلطر اإلصابة اً أكثر أو أقل تعرض
التخمينات بشأن هوية األشخاص املتأثرين، والسلوكيات املنطوية وبالتايل، فإن مجيع     -١٠٢

على خماطر، ونسب كل شرحية منهم يتعني النظر إليها على أهنا تقريبية بالنظر إىل العناصـر                
  :التالية

 العجز اهلائل يف املعلومات بسبب حساسية املسألة واحملظورات االجتماعيـة الـيت            •
مـع  " التعامل"عن صعوبة     اعية والثقافية، فضالً  تزال عالقة بالسلوكيات االجتم    ال

  بعض الفئات املعرضة مثل العاملني والعامالت يف الدعارة؛
 نظـام   سيما الصعوبة استغالل وحتليل املعلومات بسبب نظام مجع املعلومات، و         •

  بطاقات املعلومات، املستخدم؛
موعـات  قصور الدراسات االستقصائية، املستندة إىل مراقبة العـدوى لـدى اجمل           •

، عن تقدمي بيانات دقيقة بـشأن       ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٨اإلنذارية اليت جرت يف عام      
حجم املشكلة؛ أما الدراسات االستقصائية لتحديد مدى انتشار اإلصابة بالفريوس          

  فلم جتر وال شك أهنا تعترضها مشاكل خلقية، بل مشاكل تقنية قد تثريها؛
 جبـدول   يتعلـق  فيما سيما ال والسريريةعدم وجود عالقة بني املتابعة البيولوجية        •

  ؛"بقائهم على قيد احلياة"وفيات األشخاص املصابني بالفريوس املعلن عنها أو 
من حاالت اإلصـابة     (ةبأسلوب العدوى اإلرادية أو غري اإلرادي     اً  عدم العلم عموم   •

  ).  حالة٣٤٧ حالة، مل حيدد أسلوب العدوى يف ١ ١١٨ املبلغ عنها البالغة اإليدزب
انتقال املرض عن طريـق االتـصال       وعلى العموم، تبني هذه البيانات واألرقام أن          -١٠٣

 حالة، أي   ٥٥٤(هو األسلوب الغالب النتقال املرض      ) العالقة بني جنسني خمتلفني   (اجلنسي  
تكـاد تكـون    اً  وأن توزيع احلاالت بني الرجال والنساء يسجل نسب       )  يف املائة  ٥٠أكثر من   

  .ذا األسلوب من انتقال املرضمتساوية بالنسبة هل
  الربامج والتدابري اليت اختذت فيما خيص النساء   )ج(

لقد جرى تعزيز برامج الوقاية من الوباء، املوجهة ملختلف شرائح السكان، وذلك يف       -١٠٤
 مبشاركة اجملتمع املدين    ٢٠١١-٢٠٠٧ و ٢٠٠٦-٢٠٠٢إطار تنفيذ اخلطتني االستراتيجيتني     
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اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان والربنامج املـشترك        (ية  وبدعم من وكاالت أمم   
، املرض بصورة رئيسية عن طريق العالقة بني جنسني خمـتلفني        النتقال  اً  ونظر). اإليدزاملعين ب 

 يف  سيما ال فإن العمل يتركز على اإلعالم والتثقيف والتوعية والتشجيع على استعمال الرفال          
  ).الشباب والعامالت يف جمال الدعارة ومدمنو املخدرات (أوساط الفئات األكثر عرضة

 ٢٧من األمـر املـؤرخ      مكرراً   ٧إىل إجراء هام يتعلق باملادة      اً  وجتدر اإلشارة أيض    -١٠٥
 املعدل واملتمم لقانون األسرة، اليت قضت بأن يستحدث علـى سـبيل             ٢٠٠٥فرباير  /شباط

اختبار ريسان ينصحان بانتظام بإجراء     فالع. الوجوب يف إطار الزواج فحص طيب قبل الزواج       
  .كشف فريوس العوز املناعي

ومن جهة أخرى، وضعت على مستوى عيادات التوليد العامة تدابري يف إطار الوقاية               -١٠٦
اختبـار  من انتقال العدوى من األم إىل الطفل، يف حني بدأت بعض املرافق اخلاصة إجـراء                

. بعة املرتبطة باحلمل والوالدة وكذلك عند الوضـع       كشف فريوس العوز املناعي يف إطار املتا      
وُتتخذ إجراءات صحية ووقائية ولسالمة الدم مع التركيز على تدريب املوظفني يف إطار إدارة 

عن ذلـك،     وفضالً).  بوحدات غسيل الكلى   سيما ال(املخاطر املرتبطة بعدوى املستشفيات     
مات اجملتمع املـدين إطـالق محـالت        تتوىل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية وكذلك منظ      

   .الوعي إلذكاء

  التمكني االقتصادي    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣١الرد على الفقرة     

  القروض املصغرة واملرأة    
حيرص برنامج القروض املصغرة، الذي يندرج يف إطار التنميـة االجتماعيـة الـيت              -١٠٧

ات األفراد والسكان إلعالة أنفـسهم بأنفـسهم،        تنشدها السلطات العامة، على تعزيز قدر     
ويف هذا السياق، فقـد اعتمـدت       . ، ومزاولة عمل مناسب   ٍفاولبلوغ مستوى معيشي ك   

 . عن الرعاية سياسة للدعم اهلادف على أساس املشاركة بدالً

وعالوة على املرأة املاكثة يف البيت، وبال مؤهل، فإن املرأة احلائزة علـى شـهادة                 -١٠٨
 أو من معهد أو مركز للتدريب املهين تنتمي هي األخرى إىل شرحية مستضعفة مـن                جامعية
ملـساعدة  اتفتأ تسعى لالندماج االقتصادي واالجتماعي، وهي بذلك تـستحق            ال السكان
 ومن خصائص القروض املصغرة اليت متنحها الوكالة الوطنيـة لتـسيري            .اًواجتماعياً  اقتصادي

ة إىل أن هذه القروض تشجع على العمل من البيت وتـشجع         القروض املصغرة، جتدر اإلشار   
وعلى الصعيد امليـداين،    .  يف أوساط السكان من النساء     سيما الاألنشطة احلرفية واملهنية، و   

حتظى القروض املصغرة بإقبال شديد من جانب النساء حيث إن عدد النساء الالئي حـصلن               
  .ليهاعلى هذه القروض جتاوز عدد الرجال الذين حصلوا ع
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 مـن    يف املائـة   ٦٠ امرأة، أي    ١٤١ ٩٩٧فقد بلغ العدد اإلمجايل للمستفيدات        -١٠٩
 . يف املائة٤٠من الرجال، أي اً  مستفيد٩٣ ٢٨٨جمموع املستفيدين، مقابل 

 سيما ال وتتعلق األنشطة الرئيسية اليت متارسها النساء املستفيدات من هذه القروض،           -١١٠
الـصناعة الغذائيـة،    : دة لشراء املواد األولية، باجملاالت التالية     يف إطار منح القروض بال فائ     

  . وصناعة امللبوسات، والصناعة احلرفية، والزراعة، واخلدمات، واألشغال العمومية والبناء

  توزيع النساء املستفيدات حبسب برنامج التمويل    
ل بالقروض بال فائدة     من املستفيدين من برنامج التموي      يف املائة  ٦٣متثل النساء حنو      -١١١

 وتعزى هذه النسبة العالية إىل ما هلذا الربنامج مـن جوانـب جذابـة،             . لشراء املواد األولية  
.  السهولة من حيث امللف املطلوب تقدميه وسرعة البت فيه وسرعة تقدمي التمويـل             سيما ال
لـشرحية  هلـذه ا  اً  جـذاب   إن إمكانية ممارسة النشاط من البيت تشكل هي األخرى عامالً          مث
  .السكان من

  توزيع النساء املستفيدات حبسب قطاع النشاط •
  يف املائة ١٠ امرأة، أي ١٤ ٦٥٩: الزراعة

  يف املائة ٣٦ امرأة، أي ٥١ ٨٢٢ :اًالصناعة الصغرية جد
  يف املائة ١ امرأة، أي ١ ٢٥٥: األشغال العمومية والبناء

   يف املائة١٦امرأة، أي  ٢٢ ٢٧١: اخلدمات
   يف املائة٣٧ امرأة، أي ٥١ ٩٩٠: النشاط احلريف

  توزيع النساء املستفيدات حبسب الشرحية العمرية •
   يف املائة٣٣ امرأة، أي ٤٧ ١١٤ :اً عام٢٩-١٨
   يف املائة٣٢ امرأة، أي ٤٤ ٨٩٥ :اً عام٣٩-٣٠
   يف املائة٢٠ امرأة، أي ٢٨ ٠٩٨ :اً عام٤٩-٤٠
   يف املائة١١ امرأة، أي ١٥ ٨٦٣ :اً عام٥٩-٥٠
   يف املائة٤ امرأة، أي ٦ ٠٢٧: فأكثر اً عام٦٠

  اخلدمات غري املالية    
ضافة إىل اخلدمات املالية املمنوحة يف إطار الوكالة الوطنية لتـسيري القـروض             اإلب  -١١٢

املصغرة، استفادت صاحبات املشاريع مبوجب آلية القروض املصغرة من خدمات غري مالية،            
  :ومنها ما يلي

  ثقيف املايل العام؛التدريب على برنامج الت   •
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تكييـف  (التدريب على سبيل املساندة واملساعدة على إنشاء وإدارة نشاط صغري            •
حّسن إدارة مشروعك، التابعني     -  أنشئ مشروعك  - CREE-GERMEالربناجمني  

  ؛)ملنظمة العمل الدولية
  اختبارات التصديق على املكتسبات املهنية؛ •
نظمها الوكالة لتمكينهن من بيع منتجاهتن      البيع اليت ت  /املشاركة يف معارض التقدمي    •

  .وتبادل التجارب بني صاحبات املشاريع املشاركات يف املعرض

  النساء والفتيات املهاجرات    

  املسائل املقرر تناوهلا  من قائمة ٣٢الرد على الفقرة     
 وهو ما يعكس االلتـزام      ١٩٤٤لقد صدقت اجلزائر على اتفاقية العمل الدولية لعام           -١١٣

مبعاملة العمال اجلزائريني والعمال املهاجرين على قـدم املـساواة والرغبـة يف مـساعدهتم               
وتستفيد النساء العامالت أيضاً من احلماية من التخويـف والتحـرش           . وتوعيتهم ومحايتهم 

االتفاقيـة الدوليـة    على   ٢٠٠٤يف عام   أن اجلزائر صّدقت    اً  واجلدير بالذكر أيض   .واإلساءة
  .يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مج

قانونية تشمل مجيع اجلوانـب املرتبطـة       اً  عن ذلك، اعتمدت اجلزائر أحكام      وفضالً  -١١٤
حبماية األجانب الذين دخلوا اجلزائر بصفة قانونية والـذين يتمتعـون باإلقامـة يف البلـد،      

   .تشمل اجلوانب املتعلقة بإقامة األجانب واحتياجاهتم كما
ظى ظاهرة اهلجرة غري القانونية باالهتمام وهي تدار بكل عنايـة علـى طـول             وحت  -١١٥

 كلـم مـن     ١ ٢٠٠ كلم من احلدود الربية و     ٦ ٠٠٠يقل عن     ال الشريط احلدودي، أي ما   
  .الشواطئ الساحلية، اليت يتعني مراقبتها على الدوام بوسائل متطورة أكثر فأكثر

امرأة حتمل جنسية جزائريـة مـن        ١٨٤، توقيف   ٢٠١٠وقد ُسجل، خالل عام       -١١٦
 يف املائـة مـن      ٢,٥١ أشخاص أوقفوا بسبب اهلجرة غري القانونيـة، أي          ٧ ٣٠٩جمموع  
  .املوقوفني
 للواليات املعنية هبذه الظاهرة بوجه خـاص،        سيما ال  بتعزيز القدرات،  يتعلق فيماو  -١١٧

الذي يـستهدف   فقد ُرصدت اعتمادات كبرية يف إطار القروض املخصصة للربنامج اخلاص           
واليات أقصى اجلنوب للتكفل باالحتياجات اإلنسانية للمهاجرين غري الشرعيني املوقوفني من         

  .حيث املسكن واملأكل ونقل العائدين إىل بلداهنم والرعاية الطبية
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  النساء يف املناطق الريفية    

   املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٣الرد على الفقرة     
ياسة التجديد الفالحي والريفي، اليت وضـعها القطـاع الفالحـي، بـني             ال تفّرق س    -١١٨
، عالوة على أهنا تشغل مكانة مهيمنة يف األسرة واجملتمع الـريفيني            ةفاملرأة الريفي . والنساء الرجال

  . باالندماج الكامل يف برامج سياسة التجديد الفالحي والريفياً على حد سواء، مشمولة أيض
 من  ١٤ يف إطار احلديث عن املادة       سيما ال وردنا يف التقرير الوطين،   وقد سبق أن أ     -١١٩

  .االتفاقية، مجيع املعلومات املتعلقة بإدماج املرأة الريفية يف خمتلف الربامج

  فئات النساء احملرومات    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٤الرد على الفقرة     
  : إلشارة إىل ما يليبالنسبة لوضع املرأة املعوقة، جتدر ا  -١٢٠

يتلقى األشخاص املعوقـون    :  يف املائة  ١٠٠املعاش بسبب اإلعاقة بنسبة       )أ(  
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١حىت    شخصاً ١٩٨ ٨٦٢ يف املائة وعددهم     ١٠٠بنسبة  

ويـستفيد هـؤالء    .  دينار جزائـري   ٤ ٠٠٠قدره  اً  شهرياً  معاش)  امرأة ٨٣ ٩٧٦منهم  (
  .ني االجتماعيمن التأماً األشخاص أيض

مجيـع  ( بطاقة نقـل للمعـوقني       ٦٦٧ ٥٨٤استخرجت  : خدمات النقل   )ب(  
يف اً   شخـص  ٤٧٢ ٢٨٣واستفاد من خدمات النقـل      . ٢٠٠٩خالل عام   ) املعوقني الفئات
  . دينار جزائري١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠واملبلغ املخصص هلذا اجلانب هو . ٢٠٠٩ عام

: واستخدامهم خمتلف الوسائل  التسهيل على املعوقني وصوهلم إىل املرافق         )ج(  
ر اإلشارة إىل إنشاء جلنة هبذا اخلصوص للعمل على تسهيل وصول املعـوقني إىل املبـاين          دجت

  . عن وسائل اإلعالم واالتصال وتسهيل استخدامهم وسائل ومرافق النقل، فضالً
ـ اً   شـاب  ٣ ١٨٢ لقد اسـتفاد     :اًومهنياً  إدماج املعوقني اجتماعي    )د(    اً،معوق

وجيـري  .  من الفتيان، من دورات يف التدريب املهـين        ١ ٨٧٥ من الفتيات و   ١ ٣٠٧ منهم
 يف جمال إقامة مشاريع صغرية      سيما ال على تعزيز حق املعوقني يف العمل الالئق،      اً  العمل أيض 

  . عن طريق منح قروض مصغرة
  : باملسنني، جتدر اإلشارة إىل ما يلييتعلق فيماو  -١٢١

فائدة املسنات ومعونة مباشرة يف شكل عالوة تقدم لفئات         املنحة اجلزافية للتضامن ل    •
وكانت هذه املنحة حمـددة يف أول       . من الناس احملرومني وغري القادرين على العمل      

 دينـار جزائـري     ٣ ٠٠٠ ورفعت إىل    اً، دينار جزائري شهري   ١ ٠٠٠األمر مببلغ   
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عن كل  اً  ار دين ١٢٠، ومينح للمستفيد إضافة إىل ذلك مبلغ        ٢٠٠٩منذ عام   اً  شهري
  . شخص يتحمل مسؤولية إعالته، يف حدود ثالثة أشخاص

                 ٢٠٠٩عدد املـسنات املـستفيدات مـن املنحـة اجلزافيـة للتـضامن لعـام                 •
  .اً شخص٢٨١ ١٦٢ امرأة من جمموع املستفيدين البالغ ١٤٦ ٣٧١هو 

يـة للتـضامن    ، بلغ عدد املسنات املستفيدات من املنحة اجلزاف       ٢٠١٠بالنسبة لعام    •
  .اً شخص٢٧٨ ٣٦٤ امرأة من جمموع املستفيدين البالغ ١٤٥ ٦٨٣

لوزارة التضامن  اً  تابعاً   مرفق ٣٢صعبة يف   اً  جيري التكفل باملسنني الذين يعانون ظروف      •
 والية، ويبلغ عدد األشخاص النـازلني فيهـا، يف          ٢٧الوطين واألسرة موزعة على     

  . امرأة مسنة٩٤٢منهم اً  شخص٢ ١٦٤، ٢٠١١النصف األول من عام 

  ) منهم أمهات غري متزوجات(التكفل باملتشردين     
يف إطار محاية الفئات املستضعفة، جيري تنفيذ محلة وطنية واسعة النطاق منذ كانون               -١٢٢
وقد مسحت هذه العملية بالتكفل هبذه الـشرحية      .  تستهدف املتشردين  ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

  :من السكان
  ؛) امرأة وفتاة٧٩٧منهم (اً  متشرد٢ ٠٨٠  لتكفل بجرى ا: ٢٠٠٩يف عام  •
  .) امرأة وفتاة٦٢١منهم (اً  متشرد٢ ٠٣٦  جرى التكفل ب: ٢٠١٠يف عام  •
والوسائل اليت حشدت لضمان حسن سري هذه العملية هي يف األساس عبارة عـن                -١٢٣

 مكان ٢ ٣٧٧للقطاع بطاقة استيعاب تصل إىل اً تابعاً  مرفق٧٦أماكن استقبال على مستوى 
 وُتعزَّز هذه العملية أثناء الفترات الشتوية حسب .اًاجتماعي  عامال٦٨٣ًإيواء، إضافة إىل تعبئة 

ويف هذا اإلطار، تنظم الفرق املتعددة التخصصات، املكونة من أطباء ونفـسانيني            . االقتضاء
دنيـة،  ومساعدين اجتماعيني ومربني متخصصني وسائقني وبالتنسيق مع مصاحل احلمايـة امل          

  :دوريات يف شوارع املدن هتدف إىل ما يلي
  ؛)ومنهم نساء(تقدمي املساعدة لكل شخص متشرد يعيش يف الشارع  •
مرافقة هؤالء األشخاص برضاهم إىل مراكز االستقبال املهيأة املوجودة يف خمتلـف             •

أسرة ووجبات سـاخنة  (وهذه املراكز جمهزة الستقبال وإيواء املتشردين     . أحناء البلد 
  ؛...)اعات استحمام وق

  . إجراء الفحوص الطبية •
عن ذلك، أنشئ يف والية باتنة قسم متخصص يف عملية التكفل باملتشردين              وفضالً  -١٢٤
واستفاد هذا القسم يف إطـار      ". قسم املساعدة املتنقلة يف حاالت الطوارئ االجتماعية      "هو  

  . جزائري دينار١٠ ٦٤٠ ٠٠٠ من ميزانية تبلغ ٢٠١١قانون املالية لعام 
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  الزواج والعالقات األسرية    

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٥الرد على الفقرة     
بالرغم من مراعاة العديد من اخلطط الوطنية واالستراتيجيات احملددة حقوق املـرأة              -١٢٥

املكرسة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن مشروع االسـتراتيجية              
طنية لألسرة يستند أساساً إىل مبدأ املساواة بني اجلنسني وبذلك فهو يتناول جممل هـذه               الو

  .احلقوق من خالل حماور استراتيجية وجماالت للتدخل ذات األولوية
وستشرف احلكومة، على النحو املبني يف برنامج رئيس اجلمهورية املقدم إىل الربملان،       -١٢٦

لوطنية لألسرة، وهي العمليـة الـيت ستـستمر إىل غايـة            على عملية تنفيذ االستراتيجية ا    
وستتكفل بإجناز االستراتيجية جلنة مكلفة باملتابعة مؤلفة من ممثلني عن خمتلـف            . ٢٠١٥ عام

وسيقدم كـذلك تقريـر سـنوي إىل    . قطاعات النشاط واملؤسسات الوطنية واجملتمع املدين    
  . احلكومة يتناول تقييم التقدم احملرز

ة مع تقدمي مشروع االستراتيجية الوطنية لألسرة إىل احلكومة إلثرائه وإقراره،           وموازا  -١٢٧
  ."املسائل اجلنسانية واألسرة"عقد دورات تدريبية حمددة تتناول موضوع فقد تقرر 

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٦الرد على الفقرة     

  الطالق واخلُلع    
فبعدما  .للزوجة أن تستند إليها يف هذا الصدد      لقد جرى توسيع األسباب اليت ميكن         -١٢٨

، ٢٠٠٥ أصبحت عشرة يف قانون عام       ١٩٨٤كان عدد هذه األسباب سبعة يف قانون عام         
  :حبيث بات بإمكان الزوجة تقدمي شكوى قضائية يف احلاالت التالية

عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة بإعـساره وقـت        )أ(  
   من هذا القانون؛٨٠ و٧٩ و٧٨راعاة املواد الزواج، مع م

  العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج؛  )ب(  
  اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر؛  )ج(  
احلكم على الزوج جبرمية فيها مساس بشرف األسـرة وتـستحيل معهـا               )د(  

  مواصلة العشرة واحلياة الزوجية؛
   نفقة؛الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال  )ه(  
   أعاله؛٨خمالفة األحكام الواردة يف املادة   )و(  
  ارتكاب فاحشة مبينة؛  )ز(  



CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 

GE.12-40003 32 

  ؛الشقاق املستمر بني الزوجني  )ح(  
  خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج؛  )ط(  
  ). من قانون األسرة٥٣املادة ". (كل ضرر معترب شرعاً  )ي(  

  توصيف اخلُلع    
 على أنه جيوز للزوجة     ٥٤اج بطلب من الزوجة، تنص املادة       بالنسبة لفسخ عقد الزو     -١٢٩

فاخلُلع إذن هو   . يتجاوز قيمة صداق املثل     ال  أن ختلع نفسها مبقابل مايل     دون موافقة الزوج  
اً أن تفسخ الزوجة عقد زواجها على أن تعيد املهر الذي قدمه هلا زوجها أو أن تدفع تعويض                

  .حكام الشريعة املتعلقة باألحوال الشخصية مستمدة من أ٥٥واملادة . مقابل خلعها

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل على الفقرة     

  املسائل املقرر تناوهلا من قائمة ٣٧الرد على الفقرة     
تعكف اجلهات املعنية على حبث مسألة االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري               -١٣٠

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١ والتعديل على الفقرة
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  املرفقات

  ١املرفق     
  ٢٠١٠أعداد النساء يف سوق العمل بالنسبة لعام     

  :الطلب على سوق العمل حبسب اجلنس ونسبة النساء من العدد اإلمجايل  -١  

  اجملموع  النساء  الرجال  نوع اجلنس
نسبة النساء من 

  اجملموع
 ٪١٩ ١ ٠٩٠  ٦٩٣ ٢١١  ٢٢٥ ٨٧٩  ٤٦٨ الطلب املسجل

  :عدد عمليات التوظيف حبسب اجلنس ونسبة النساء من العدد اإلمجايل  -٢  

  اجملموع  النساء  الرجال  نوع اجلنس
نسبة النساء من 

  اجملموع
 ١٦٤  ٨٠٤  )التقليدية(عمليات التوظيف 

 ٩ ١٨١  ٨٣٩ ١٧  ٠٣٥٪ 
آلية املساعدة  (عمليات التوظيف   
 ٪٤٤ ٢٧٣  ١٤١ ١٢١  ٠٤٢ ١٥٢  ٠٩٩  )على اإلدماج املهين

جمموع عمليات التوظيف الـيت     
التقليدية وعـرب آليـة     (حتققت  

 ٪٣٠ ٤٥٤  ٩٨٠ ١٣٨  ٠٧٧ ٣١٦  ٩٠٣ )املساعدة على اإلدماج املهين
  ٪٤٢ ٪٦٥ ٪٣٦ معدل التوظيف

  ٢٠١١أعداد النساء يف سوق العمل بالنسبة لعام     

  :الطلب على سوق العمل حبسب اجلنس ونسبة النساء من العدد اإلمجايل  -١  

  اجملموع  النساء  الرجال  نوع اجلنس
نسبة النساء 
 من اجملموع

 ٪٢٣ ١ ١٦٨  ٥٥٩ ٢٧١  ٠٩٤ ٨٩٧  ٤٦٥ الطلب املسجل

  :عدد عمليات التوظيف حبسب اجلنس ونسبة النساء من العدد اإلمجايل  -٢  

  اجملموع  النساء  الرجال  نوع اجلنس
نسبة النساء 
  من اجملموع

٪٩ ٥٤٦ ١١١ ٥٧٩ ١٠ ٩٦٧ ١٠٠  )التقليدية(عمليات التوظيف   
آلية املساعدة  (عمليات التوظيف   
  )على اإلدماج املهين

 
٢٧١ ٢٤٤ 

 
٥٦٦ ٢٢٩ 

 
٤٨ ٨٣٧ ٤٧٣٪  

جمموع عمليات التوظيف الـيت     
التقليدية وعـرب آليـة     (حتققت  

 )املساعدة على اإلدماج املهين
 

٢٣٨ ٣٤٥ 
 

١٤٥ ٢٤٠ 
 

٤١ ٣٨٣ ٥٨٥٪  
٪٣٨ معدل التوظيف  ٨٩٪  ٥٠٪   
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  ٢املرفق     

  ٢٠١٦-٢٠٠٧برنامج التكفل باألميني خالل العقد     

 املستوى األول  السنة الدراسية
املستوى الثاين 

  اجملموع  والثالث
٠٠٠ ٠٠٠٧٠٠ ٠٠٠٢٠٠ ٢٠٠٨٥٠٠-٢٠٠٧
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٤٠٠ ٢٠٠٩٦٠٠-٢٠٠٨
٠٠٠ ٢٨٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٤٨٠ ٢٠١٠٨٠٠-٢٠٠٩
٠٠٠ ٥٤٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٦٤٠ ٢٠١١٩٠٠-٢٠١٠
٠٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٢٠ ٢٠١٢٩٠٠-٢٠١١

٣ ٢٠٠ ٠٠٠ســـُيحرر 
مواطن من األمية أثناء املرحلة
ــتراتيجية ــن االس األوىل م

ــة   إىل٢٠٠٧/٢٠٠٨الوطني
، أي ختفيض٢٠١١/٢٠١٢

 يف٥٠عدد األميني بنـسبة     
 املائة

٠٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٢٠ ٢٠١٣٩٠٠-٢٠١٢
٠٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٢٠ ٢٠١٤٩٠٠-٢٠١٣
٠٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٢٠ ٢٠١٥٩٠٠-٢٠١٤
٠٠٠ ٦٢٠ ٠٠٠١ ٠٠٠٧٢٠ ٢٠١٦٩٠٠-٢٠١٥

 مواطن٣ ٢٠٠ ٠٠٠سُيحرر  
هنايـة املرحلـةمن األمية عند    

الثانية من تنفيذ االسـتراتيجية
 ٢٠١٥/٢٠١٦الوطنية 

 ٦ ٤٠٠  ٠٠٠ 

االسـتراتيجية  اجلدول التفصيلي لالعتمادات اليت رصدهتا الدولة لتمويل عملية تنفيـذ               
  )العام اجلاري (٢٠١١ إىل ٢٠٠٧الوطنية 

  )بالدينار اجلزائري(امليزانية املخصصة   السنة
٩٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠٧ 
١ ٧٠٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠٨ 
٢ ٥٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠٩ 
٣ ٢٥٦  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٠ 
٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١١ 

 ١٠ ٤٨٥  ٠٠٠ ٠٠٠ اجملموع  
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   سنوات فأكثر، حبسب اجلنس والسنة الدراسية١٠من الزيادة يف عدد املتعلمني، البالغني   
 عدد املتعلمني

  اجملموع  اإلناث  الذكور  السنة الدراسية
٥٠ ٥٣٥ ٣٨ ٧٧٢ ١١ ٧٦٣ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٥٢ ٠٢٥ ٣٧ ٢٠٧ ١٤ ٨١٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٦٣ ١١٤ ٤٩ ٩١٢ ١٣ ٢٠٢ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٧٥ ٨٩٧ ٦٢ ٦٩٨ ١٣ ١٩٩ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
١٣٨ ٩٧٤ ١٠٩ ٥١٤ ٢٩ ٤٦٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
١٧٨ ٢٩٦ ١٤٣ ٧٤٧ ٣٤ ٥٤٩ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
١٧٧ ٥٩٤ ١٥١ ٧٠٥ ٢٥ ٨٨٩ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
١٨٧ ٠٤٨ ١٦٥ ١٠٠ ٢١ ٩٤٨ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 االستراتيجية الوطنية ملكافحة األمية
٥٣٩ ١٥٨ ٤٤٨ ٦٧٩ ٩٠ ٤٧٩ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
٨٠٥ ٩٠١ ٦٨٥ ٧٤٦ ١٢٠ ١٥٥ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
٨٧٦ ٥٠٧ ٧٦٢ ٥٠٢ ١١٤ ٠٠٥ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
٩١٩ ٢٩٥ ٨٠٤ ٩٥٧ ١١٤ ٣٣٨ ٢٠١١-٢٠١٠ 

  الزيادة يف عدد املعلمني حبسب اجلنس والسنة الدراسية  
 النسبة املئوية  عدد املعلمني

  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  السنة الدراسية
١٠٠ ٧٩,٤٧ ٢٠,٥٣ ٢٢ ١٨٥ ١٧ ٦٣١ ٤ ٥٥٤ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
١٠٠ ٨٦,٣٨ ١٣,٦٢ ١٩ ٩٢١ ١٧ ٢٠٧ ٢ ٧١٤ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
١٠٠ ٨٧,٤٤ ١٢,٥٦ ٢٢ ٧٨٢ ١٩ ٩٢١ ٢ ٨٦١ ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
١٠٠ ٨٨,١٦ ١١,٨٤ ٢٤ ٧٥٩ ٢١ ٨٢٨ ٢ ٩٣١ ٢٠١١-٢٠١٠ 
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  ٣املرفق 

  زيع وفيات األمومة يف املستشفياتتو    
 ٢٠٠٩عام   ٢٠٠٨عام 

 النسبة املئوية وفيات األمومة  النسبة املئوية  وفيات األمومة  الفئة العمرية
 ٣٥,٧ ١٠٦ ٪٣٥,٥ ١٠٤ الرتيف

 ٢٥,٦ ٧٦ ٪٢٤,٢ ٧١  "أسباب أخرى"
 ٢٠,٥ ٦١ ٪١٩,٥ ٥٧ تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

 ١٢,٥ ٣٧ ٪١٥,٤ ٤٥ التصاق املشيمة بأسفل الرحم
 ٥,٧ ١٧ ٪٥,٥ ١٦  االلتهابات النفاسية

 ١٠٠ ٢٩٧ ٪١٠٠ ٢٩٣ اجملموع الوطين  

وزارة الصحة والـسكان وإصـالح      (دة  اإلحصائيات املتعلقة بربنامج الرعاية قبل الوال         
  ) مديرية الوقاية/املستشفيات

 ٢٠٠٩عام   ٢٠٠٨عام 
  النسبة املئوية وفيات األمومة النسبة املئوية وفيات األمومة  الفئة العمرية

 ٪٠,٧ ٢ ٪٠,٣ ١ عام ١٩-١٥
 ٪٥,١ ١٥ ٪١٠,٦ ٣١ عام ٢٤-٢٠
 ٪٢١,٢ ٦٣ ٪٢٢,٥ ٦٦ عام ٢٩-٢٥
 ٪٢٦,٣ ٧٨ ٪٢٥,٣ ٧٤ عام ٣٤-٣٠
 ٪٢٧,٦ ٨٢ ٪٢١,٢ ٦٢ عام ٣٩-٣٥
 ٪١٦,٨ ٥٠ ٪١٦,٠ ٤٧ عام ٤٤-٤٠
 ٪٢,٤ ٧ ٪٤,١ ١٢ عام ٤٩-٤٥
 ٪١٠٠,٠ ٢٩٧  ٪١٠٠,٠ ٢٩٣ اجملموع  

  حسب السن) ٢٠٠٦-١٩٩٢(معدل اخلصوبة العام     
يف غضون أربع سنوات قبل إجراء ) (١ ٠٠٠عن كل (معدل اخلصوبة العام 

 )الدراسة االستقصائية

  السن
الدراسـة االستقـصائية   
اجلزائرية بشأن صـحة    

 ١٩٩٢ -األم والطفل 

الدراسة االستقصائية 
اجلزائرية بشأن صحة 

 ٢٠٠٢ -األسرة 
الدراسة املتعددة املؤشرات

٢٠٠٦ -  ٣  
٤,٤ ٦,٠ ٢١,٠ ١٩-١٥ 
٥١,٣ ٥٩,٠ ١٤٣,٠ ٢٤-٢٠ 
١١١,١ ١١٩,٠ ٢٤٣,٠ ٢٩-٢٥ 
١٢٩,٢ ١٣٤,٠ ٢١٤,٠ ٣٤-٣٠ 
١٠٨,٩ ١٠٥,٠ ٢٢٠,٠ ٣٩-٣٥ 
٤٤,٧ ٤٣,٠ ١٦٤,٠ ٤٤-٤٠ 
٢,٣ ٩,٠ ٩٢,٠ ٤٩-٤٥ 

معدل اخلصوبة الكلي 
 ٢,٢٧ ٢,٤ ٤,٤  )طفل لكل أم(

        


