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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونالثامنةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير/ كانون الثاين١٧

  األسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا و    

  اجلزائر    
الدوريني الثالث والرابع اجملمعني    اجلزائر  ي  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تقرير         

   ).CEDAW/C/DZA/3-4 (يف وثيقة واحدة

  عامةمعلومات     
 تشري هذه املعلومـات     أننبغي  وي.  معلومات حول عملية إعداد التقرير     قدمييرجى ت   -١

، اطبيعة ومدى مشاركته  وإىل  ،  واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف اإلعداد     اإلدارات  إىل  
مت التشاور مع منظمات غري حكومية وما إذا كانت احلكومة قـد أقـرت              كان قد   وما إذا   

  .ه على الربملانتالتقرير وعرض

تامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد     إذا كانت املالحظات اخل   بيان ما   ويرجى كذلك حتديد      -٢
 واسع يف الدولة الطرف حبيـث  على نطاققرير الدوري الثاين للجزائر قد نشرت   النظر يف الت  

 الناس، وخاصة املسؤولني احلكوميني والسياسيني واملنظمات غري احلكومية النـسائية،           يكون
اليت يلـزم   لمرأة واخلطوات   باخلطوات املتخذة لضمان املساواة القانونية والفعلية ل      على علم   

 ). ٤٩، الفقرة CEDAW/C/DZA/CC/2( يف هذا الصدد اختاذها مستقبالً
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي     
تعريف التمييز ملواءمة ن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف    عمعلومات  تقدمي  يرجى    -٣

الدستور أو غريه من تضمني  عن  ية، فضالً  من االتفاق  ١املادة  التعريف الوارد يف    مع  ضد املرأة   
مـن  ) أ(٢ املـادة    مبا يتوافق مع  احلقوق املتساوية للمرأة،    ب تتعلق اًالتشريعات املالئمة أحكام  

  املرجـع نفـسه،    (اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         به  أوصت  جسبما  ،  االتفاقية
 .)٢٢الفقرة 

بأحكام مباشرة  بإمكانية االحتجاج   ) ٥١ ، ص CEDAW/C/DZA/3-4(ويفيد التقرير     -٤
هـا االحتجـاج   فيعن قـضايا مت  لة يرجى تزويد اللجنة بأمث. االتفاقية أمام احملاكم اجلزائرية  

 .كمااالتفاقية أمام احملبأحكام 

إىل اجلهود اليت بذلتها الدولـة      ) ١٣ و ١٢ صفحتاناملرجع نفسه، ال  (ويشري التقرير     -٥
 من ١٦ و)٤(١٥ و٢على املواد   التحفظات  لجنة فيما يتعلق ب   لتوصية السابقة   الالطرف لتنفيذ   

املزيد من املعلومات حول اجلهود املبذولة إللغاء هـذه التحفظـات           تقدمي  يرجى  . االتفاقية
، اليت تعتربها اللجنـة     ١٦ و ٢املادتني  أحكام  بشكل تام، ال سيما يف ما يتعلق بالتحفظ على          

ويف هـذا الـصدد،   ). ٦، الفقرة ، اجلزء الثاينA/53/38/Rev.1 (ةأحكاماً أساسية من االتفاقي  
قـانون  لالتعديالت التشريعية، ال سـيما      بإجراء   عجيلحثت اللجنة الدولة الطرف على الت     
ـ           حتفظاهتـا األسرة، مما يتـيح هلـا سـحب           ّدد علـى االتفاقيـة يف إطـار زمـين حم

)CEDAW/C/DZA/CC/2   ت تزمع الدولة    معلومات عن أية مبادرا    قدمييرجى ت ). ٢٤، الفقرة
  .الطرف اختاذها لتنفيذ هذه التوصية

ت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف             قد أعرب و  -٦
ويف هذا الصدد، أشارت اللجنـة إىل قـانون اجلنـسية           . التمييزيةالتشريعات  جمال مراجعة   

الطرف إىل حتديد إطار زمين واضـح       ، ودعت الدولة    ١٩٨٤اجلزائري وقانون األسرة لعام     
علـى وجـه     ،اللجنـة قد أشـارت    و). ٢٦املرجع نفسه، الفقرة     (ملراجعة هذين القانونني  

مـنح  قوق الرجل يف    حلاليت حترم املرأة من احلقوق املساوية       إىل األحكام التمييزية     ،اخلصوص
الطـالق  مبا يف ذلـك     ،  تصلة بالزواج واحلياة األسرية   املسائل  امل وكذلك التمييز يف     اجلنسية،

اليت تعديالت  ال ويشري تقرير الدولة الطرف إىل       .)٢٥املرجع نفسه، الفقرة    ( وحضانة األطفال 
 وآبـاء  اتيرجى توضيح وضع األطفال املولودين من أمهات جزائري   . صددأجريت يف هذا ال   

 لواليـة اإلغاء تعدد الزوجـات و    يف إمكانية   أيضاً  وهل تنظر الدولة الطرف     . غري جزائريني 
 .الزواجعلى املرأة يف شؤون  القانونية
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  اآللية الوطنية    
ثة عن اآللية الوطنية اخلاصة بـاملرأة يف الدولـة           معلومات مفصلة وحمدّ   قدمييرجى ت   -٧

الطرف، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية املخصصة هلذه اآللية لكـي تـستجيب بفعاليـة        
 . الحتياجات املرأة

  العمل الربامج وخطط     
، نصاف واملساواةاإل(إدماجها  الوطنية للنهوض باملرأة و  االستراتيجيةيشري التقرير إىل      -٨

 تعزيز املكاسب األساسية للمرأة      واليت صيغت هبدف   ٢٠٠٨اليت قدمتها الدولة الطرف عام      
 والثقافيةاحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية      املسائل املتصلة ب  اجلزائرية يف جمال    

)CEDAW/C/DZA/3-4 معلومات حول الوضع احلايل لالستراتيجية      قدمي يرجى ت  .)٣٤ ، ص 
 وكيف  .االستراتيجيةالوزارات اليت متثلها اللجنة املنشأة على املستوى الوزاري هلذه          حتديد  و

 معلومات بشأن   تقدمي؟ كما يرجى    االستراتيجيةتنسق هذه الوزارات أعماهلا لتحقيق أهداف       
 .ستراتيجيةلال احملّددة املتابعة والتقييم، فضالً عن املؤشرات نظام

  العنف ضد املرأة     
على أن تويل أولويـة      الدولة الطرف    ، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ،حثت اللجنة   -٩

  لصوغ واعتماد تشريع ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيـه العنـف املـرتيل                  عالية
)CEDAW/C/DZA/CC/2   يف هذا   املتخذةطوات  عن اخل  معلومات   قدمييرجى ت ). ٣٢، الفقرة 

أُبلـغ  العنف املرتيل اليت    حاالت  ثة عن عدد    كما يرجى تقدمي معلومات مفصلة وحمدّ     . الصدد
 عوقبـوا  الـذين    اجلنـاة  مبا يف ذلك معلومات عن عدد        عنها خالل الفترة قيد االستعراض،    

 . هذه اجلرائمالرتكاهبم 

يف تقريرهـا   ،  اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه      املقررة  أشارت  قد  و  -١٠
  إطار القـانون اجلنـائي     كتنفالغموض الذي ي  " إىل أن    ،البعثة اليت قامت هبا إىل اجلزائر     عن  

يرجـى   .)٤٦ فقرة، ال A/HRC/7/6/Add.2( يف مشكلة العنف اجلنسي بني الزوجني        يساهم
 لتوضيح تعريف االغتصاب واجلرائم اجلنـسية يف        تخذَّاُتاإلشارة إىل أية خطوات تشريعية      

 .  وجترمي االغتصاب الزوجيالعقوباتقانون 

 ٢٠٠٦فربايـر   / شباط ٢٨ املؤرخ   ٩٤-٠٦  رقم املرسوم الرئاسي ويشري التقرير إىل      -١١
، CEDAW/C/DZA/3-4 (٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٢٤-٠٦  رقم املرسوم الرئاسي و
 مفصلة عن مضمون هذين املرسومني وكيفيـة تنفيـذمها           معلومات قدمييرجى ت ). ١٠ ص

لتوصيات اللجنة بشأن النساء اللوايت يتعرضن للعنف اجلسدي من قبل جمموعـات إرهابيـة              
؟ قيد االستعراض فما هو عدد النساء اللوايت تلقني تعويضاً خالل الفترة          . وزوجات املفقودين 
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ة دراسة حول آثار اإلرهاب علـى        أي أجرتيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد         
 ). ٢٠، الفقرة CEDAW/C/DZA/CC/2(اللجنة حسبما أوصت به النساء والفتيات، 

 معلومات إحصائية بشأن األشخاص الذين حرموا من العفو مبوجـب           قدمييرجى ت   -١٢
، A/HRC/7/6/Add.2( الرتكاهبم جرائم اغتصاب     " السلم واملصاحلة الوطنية    من أجل  يثاقامل"

ومن بني األشخاص الذين حرموا من العفو، يرجى حتديد عدد الذين لوحقـوا             ). ٨٥رة  الفق
 . ومت التحقيق يف قضاياهم واحلكم فيها

ف ضـد املـرأة     ـة العن ـة ملكافح ـوطنيال ةـاالستراتيجي  إلـى رـويشري التقري   -١٣
ثـة  معلومـات حمدّ  تقدمي  يرجى  ). ٢٥.، ص CEDAW/C/DZA/3-4 (٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  
يرجى توضيح  و. ة هلا ـ، مبا يف ذلك وضعها احلايل واملوارد املخصص       االستراتيجية  هذه بشأن

ـ     الـسابقة اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة        قدمتـها    التوصـيات الـيت      تما إذا كان
)CEDAW/C/DZA/CC/2   هيئات معاهدات وإجراءات خاصة     قدمتهاوتلك اليت   ) ٣٢، الفقرة 

ستراتيجية، كالتوصـيات   إعداد اال   يف االعتبار لدى    قد أُخذت  حبقوق اإلنسان معنية  أخرى  
 ). ٤٤، الفقرة A/HRC/7/6/Add.2(زيارهتا إىل البلد أثناء الصادرة عن املقررة اخلاصة 

، خالل زيارهتا إىل اجلزائر، إىل      املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     أشارت  قد  و  -١٤
وقالـت  ). ٥٢ إىل ٤٧نفسه، الفقرات مـن  املرجع (ممارسة العنف ضد املرأة داخل األسرة    

كثرياً  أفرادا آخرين يف األسرة مثل اآلباء، أو اإلخوان، أو زوجات اآلباء             "املقررة اخلاصة إن    
 معلومـات حـول هـذه       تقدمي يرجى   ."هم أيضاً من مرتكيب العنف ضد املرأة      ما يكونون   

الـيت  ضد املـرأة    ال العنف   أرقام موثوقة بشأن أعم   أية   هناك   تالظاهرة وحتديد ما إذا كان    
أية مبادرات تقوم هبا الدولة الطـرف       تقدمي معلومات عن    كما يرجى   . ألسرةيرتكبها أفراد ا  

 اإلسـاءة  حـاالت الوعي مبسألة العنف ضد املرأة داخل األسرة وأمهية اإلبالغ عـن   لزيادة  
 .  اليت تتعرض هلا النساء والفتياتوالعنف

ز متخصصة يف رعاية النساء ضحايا العنـف والنـساء          فتح مراك ويشري التقرير إىل      -١٥
ـ  معلومات   قدمييرجى ت ). ٢٨، ص   CEDAW/C/DZA/3-4 (يف حالة عسر  اللوايت يعشن    ن ع

املوارد املالية والبشرية املخصصة هلذه املراكز واخلدمات املتوفرة فيها، مبا يف ذلك املـشورة              
ساء البقاء خالهلا يف هذه املراكز وكيف       كما يرجى اإلفادة عن املدة اليت ميكن للن       . النفسانية

 املكاملات اهلاتفية املتلقاة مـن      رصدكما يرجى توضيح كيفية     . ُتكفل محايتهن بعد مغادرهتن   
النساء والفتيات ضحايا العنف وكيف تتم توعيتهن بوجود أرقام اهلواتف املخصـصة هلـذا              

 . الغرض، ال سيما يف املناطق النائية
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  لفتيات واستغالهلن يف البغاءاالجتار بالنساء وا    
 املعّدل واملكّمل   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٠١-٠٩القانون  يشري التقرير إىل      -١٦

  املرجـع نفـسه،    " (االجتار باألشخاص ب" تتعلق مادة   ١٢ إضافة   من خالل للقانون اجلنائي   
معلومات عن عدد دعاوى االجتار بالنساء اليت رفعت أمـام احملـاكم            تقدمي   يرجى   )٦٠ص  

الذين أدينوا الرتكاهبم هذه األفعال، مبا يف ذلك األفعال اليت تساعد على االجتار             اجلناة  وعدد  
 .  اجلنائيباألشخاص، كالبغاء والقوادة اليت تعترب جرائم مبوجب القانون

د اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية النـساء         اجلهو مفّصلة عن يرجى توفري معلومات      -١٧
وهل أجريت محالت لتوعية النـساء والفتيـات        . والفتيات من االجتار واستغالهلن يف البغاء     

 بأمهية اإلبالغ؟  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
تدين لة   الربامج واألنشطة املنفذة هبدف حل مسأ      مفّصلة عن  معلومات   قدمييرجى ت   -١٨

هل ٌتنظم محالت توعية لتعزيز مـشاركة  و. متثيل املرأة يف جمال صنع القرار السياسي    مستوى  
 املرأة يف العمل السياسي؟ 

اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك مـن خـالل              إىل   التقرير   يشريو  -١٩
  بة مئويـة معقولـة      الوطنية للنهوض باملرأة وإدماجها، لضمان شغل النساء نس        االستراتيجية

املرجـع  (املؤسسات العمومية   اإلدارات املركزية ورئاسة     مستوى مناصب    علىمن الوظائف   
 معلومات عن كيفية تطبيـق هـذا   تقدميو" معقولة"ة ـيرجى تعريف صف). ٣٤نفسه، ص   

 . التدبري ونتائجه

اليت أنشأها  و٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦ويشري التقرير إىل اللجنة اليت بدأت أعماهلا يف    -٢٠
لتطبيق املبادئ الدستورية اليت تقضي بزيـادة       جديد  قانون  صياغة  وزير العدل لتضطلع مبهمة     

 املزيـد مـن     قدمييرجى ت ). ٣٤. املرجع نفسه، ص  (مشاركة املرأة يف اجلمعيات االنتخابية      
 .  هذه اللجنة وأدائها وعملهاعناملعلومات 

 تدابري خاصة مؤقتة لزيـادة      اعتمادنظر يف   إذا كانت الدولة الطرف ت    بيان ما   يرجى    -٢١
 . ٢٠ و١٩ و١٨ املبادرات الواردة يف األسئلة يف إطارمشاركة املرأة 

 التعليم والقوالب النمطية    

ـ  ـمفّصلمعلومات  قدمي  ى ت ـيرج  -٢٢ ـ  نـة ع ـ  ةـاالستراتيجي   ة حملـو األميـة     ـ الوطني
رد املخصصة لتنفيذ هـذه     ، مبا يف ذلك املوا    )٧٦املرجع نفسه، ص     (٢٠١٦-٢٠٠٧للفترة  

كما يرجى حتديد ما إذا كان      .  واملؤشرات واإلطار الزمين احملدد لتحقيق أهدافها      االستراتيجية
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 منظور جنساين وكيف ُيخطط إلتاحة استفادة النساء والفتيات يف املناطق           االستراتيجيةهلذه  
 .النائية منها

 الدولة الطرف لتخفـيض عـدد        معلومات حول املبادرات اليت اختذهتا     قدمييرجى ت   -٢٣
 . الفتيات اللوايت ينقطعن عن الدراسة يف املستويني املتوسط والثانوي من نظام التعليم

. اجلامعـات امللتحقـات ب   النساء   بشأنحمددة  ووال يتضمن التقرير معلومات حمدثة        -٢٤
ء اللوايت  النساقيد االستعراض، تبني عدد     لفترة  عن ا  معلومات إحصائية مفصلة،     قدمييرجى ت 

بادرات امل معلومات حول    تقدميويرجى كذلك   . دراستهنيتابعن دراسات جامعية وجماالت     
 الدولة الطرف للتخلص من القوالب النمطية املرتبطة مبجاالت الدراسة املتاحة أمام    اليت اختذهتا 

 . النساء يف اجلامعات

  عمالةال    
 يف املائة من جممـوع الـسكان        ١٦,٠٩ إال   النساء ال يشكلن  يشري التقرير إىل أن       -٢٥

 اخلتامية  مالحظاهتاطلبته اللجنة يف    استجابة ملا   و. ، وهي نسبة ال تزال منخفضة جداً      العاملني
)CEDAW/C/DZA/CC/2   ـ علومـات  املزيد من امل قدمي، يرجى ت)٤٠، الفقرة العقبـات  ن ع

 اختذهتا الدولـة الطـرف       واملبادرات اليت  اليت تواجه انضمام املرأة إىل القوة العاملة      الرئيسية  
لتذليل هذه العقبات وتعزيز مشاركة املرأة يف القوة العاملة، مبا يف ذلـك تفاصـيل حـول                 

 ٢٠٠٦االجتماعية والثقافية عام    ألنثربولوجيا  توصيات الدراسة اليت أعدها مركز البحث يف ا       
   ،CEDAW/C/DZA/3-4( يف اجلزائـر     االقتـصادي للمـرأة    -بشأن اإلدماج االجتمـاعي     

 ).٤٥ ص

للنساء العامالت على أسـاس     ن احلماية القانونية    ع معلومات   قدميكذلك ت ويرجى    -٢٦
 . يف االستفادة من املزايا االجتماعيةدوام جزئي وحقهن 

 إىل أن قانون العمـل وقـانون        املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     ويشري تقرير     -٢٧
ال يعاقب سوى   فقانون العقوبات   . لتحرش اجلنسي  ا مسألةبقدر كاف    ن ال يتناوال  العقوبات

، A/HRC/7/6/Add.2(نصبه  و م أ من وظيفته    ةيسيء استعمال سلطته املستمد   الشخص الذي   
تنوي تعديل قانون العمل حبيث     إذا كانت الدولة الطرف     بيان ما   يرجى  ). ٧٦ و ٧٥الفقرتان  

 حبيث جيّرم   العقوبات نقانو تقديلد عليه، و  ويضمن احلماية لضحايا التحرش اجلنسي أو الشه      
 .ساءة استعمال السلطةإلى ع تقومال اليت  التحرش اجلنسي مجيع أشكال

  الصحة     
برامج هتدف إىل توفري معلومـات للنـساء حـول          بيان ما إذا كانت هناك      يرجى    -٢٨

هل تنوي الدولة الطرف وضع سياسة وطنية خاصة        و. اجلنسية واإلجنابية يف الصحة   حقوقهن  
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  حـول نـسبة حـاالت احلمـل     حمّدثـة   معلومات إحصائية    قدميية اجلنسية؟ يرجى ت   بالترب
معـدل  بـشأن   حمّدثة  ات  ـ معلوم قدميى ت ـكما يرج . ات يف الدولة الطرف   ـبني املراهق 

 .الوفيات النفاسية

ففي أية ظروف   .  الوضع القانوين لإلجهاض يف اجلزائر     عن معلومات   قدمييرجى ت و  -٢٩
 الوفيات النفاسية ويؤثر    معدليسهم اإلجهاض غري القانوين يف زيادة        حدُيسمح به؟ وإىل أي     

  على الصحة اإلجنابية للمرأة اجلزائرية؟ 
 معلومات مفصلة، مصنفة حسب اجلنس والسن، حول عدد املصابني          قدميويرجى ت   -٣٠

 معلومات مفـصلة    قدميكما يرجى ت  . االيدز يف الدولة الطرف   /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ن مجيع املبادرات اليت قامت هبا الدولة الطرف ملعاجلة واقع أن النساء يف سن اإلجنـاب                بشأ

االيـدز  /يشكلن واحدة من أكثر اجملموعات إصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
)CEDAW/C/DZA/3-4 خمصصة للنساء ترمـي إىل     توعية  فهل يتم تنظيم محالت     ). ٨٩ ، ص

 االيدز؟ /املناعة البشريةانتشار فريوس نقص شكلة توعيتهن مب

  التمكني االقتصادي    
 علـى   ٢٠٠٤آلية جديدة إلدارة االئتمانات الصغرى أنشئت عام         التقرير إىل    شريي  -٣١

 الطلبات اليت تقدمها النـساء      معاجلةشكل مؤسسة مالية هتدف، من بني أهداف أخرى، إىل          
اآللية يفية استجابة هذه  معلومات حول كقدمييرجى ت). ٥٤ و ٥٣ الصفحتاناملرجع نفسه،   (

فهل مثة برامج حمددة يف إطار هذه اآللية ُتخـصص مباشـرة للنـساء              . الحتياجات النساء 
 معلومـات   تقدميوحتسني دخوهلن األسواق؟ يرجى     أعمال  لتشجيعهن على إنشاء مؤسسات     

 خـالل   االئتمانـات إحصائية، مصنفة حسب اجلنس والسن، عن عدد املستفيدين من هذه           
 . يد االستعراضقالفترة 

  تالنساء والفتيات املهاجرا    
ة حول وضع النساء والفتيات املهـاجرات       ـة ومفصل ـ حمدث  معلومات تقدمي يرجى  -٣٢

ات حـول عـدد النـساء       ـر، سواء يف الداخل أو اخلارج، مبا يف ذلك معلوم         ـيف اجلزائ 
ات مـن اإليـذاء     ، واخلطوات املتخذة حلماية النساء املهاجر     حاالهتنووالفتيات املهاجرات   
 .واالستغالل والعنف

  املرأة الريفية     
اج احتياجات وشواغل املرأة الريفيـة      مإدمعلومات إضافية عن كيفية     تقدمي  يرجى    -٣٣

 يف   صوغ وتنفيذ السياسات والربامج    لدى  تاماً اجاًمإدوحقوقها املنصوص عليها يف االتفاقية،      
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تطبيق تدابري خاصـة    دولة الطرف تنوي    نت ال اكما يرجى توضيح ما إذا ك     . الدولة الطرف 
  وفقاً  لإلسراع يف حتقيق املساواة املوضوعية للمرأة الريفية       ،كلما اقتضت الضرورة ذلك   مؤقتة  
فضالً عن املالحظـات اخلتاميـة،      ،  ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  

)CEDAW/C/DZA/CC/2 ٤٢، الفقرة(. 

   روماتجمموعات النساء احمل    
 معلومات حول وضع النساء ذوات اإلعاقة واملـسنات، ال سـيما يف             قدمييرجى ت   -٣٤

املناطق الريفية، يف ما يتعلق باستفادهتن من اخلدمات الصحية والتعلـيم وتـدابري احلمايـة               
   معلومات عن نـساء الـشوارع واألمهـات العازبـات يف            قدميكما يرجى ت  . االجتماعية

 . الدولة الطرف

  اج والعالقات األسرية الزو    
ــدور حــول   -٣٥ ــر إىل نقــاش ي ــة لألســرةاالســتراتيجيةيــشري التقري   الوطني

)CEDAW/C/DZA/3-4 ـ  معلومات حمدثـة ومفـصلة       قدمييرجى ت ). ٥٩ ، ص ن هـذه   ع
 معلومات حول أي قدميكما يرجى ت. ، مبا يف ذلك وضعها احلايل ومدهتا املتوقعة االستراتيجية

معلومـات  تقدمي  ويرجى كذلك   . االستراتيجيةلتطوير هذه   لت  ُشكّأو  جلنة أو هيئة أنشئت     
 .  حلقوق املرأة املنصوص عليها يف االتفاقيةاالستراتيجيةحول كيفية تناول  هذه 

 توسيع نطاق األسباب اليت ميكن أن تستند الزوجـة إليهـا          "كما يشري التقرير إىل       -٣٦
ئحة األسباب اليت ميكـن للمـرأة        ال تقدمييرجى  ). ١٥املرجع نفسه، ص    " (لطلب الطالق 

 للجنة، يرجـى توضـيح      أُتيحتواستناداً إىل املعلومات اليت     . االستناد إليها لطلب الطالق   
مفهوم اخللع، أو التعويض املادي الذي تدفعه املرأة لزوجها للحصول على الطالق مـن دون         

 . تركة أخرى أية أصول مش يفمربر، وتأثري ذلك على حقوق الزوجة يف املمتلكات أو

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
 االنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري      يف ما خيص     بيان ما أُحرز من تقدم    يرجى    -٣٧

  .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة ولالتفاقية 

        
 


