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 األمانة العامة

 المقدمة 

 الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة من المقدم التقرٌر العربٌة اإلنسان حقوق لجنة ناقشت -
 51 ٌومً بالقاهرة العربٌة الدول جامعة بمقر الثانٌة دورتها فً المٌثاق من 84 المادة بمقتضى

 .التالٌة والتوصٌات المالحظات واعتمدت 2152 أكتوبر 51 و

 على تصادق عربٌة دولة ثان كانت التً الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة بالجمهورٌة اللجنة تشٌد -
 وفد مع أجرته الذي المفتوح التفاعلً بالحوار اللجنة ترحب كما اإلنسان، لحقوق العربً المٌثاق
 استفسارات على بإجابته إضافٌة معلومات وقدم الوزارات، مختلف من ممثلٌن ضم الذي الدولة

 على أوسع اطالع من مكنهم الذي األمر وهو العربٌة، اإلنسان حقوق لجنة أعضاء وتساؤالت
 ورشة عقد تسهٌل فً الطرف الدولة تعاون اللجنة تقدر كما. الجزائر فً اإلنسان حقوق حالة

 الحكومً للفرٌق الجزائرٌة، العاصمة فً اللجنة عقدتها والتً للمناقشة، السابقة التعرٌفٌة العمل
 فً فاعل دور التعاون لذلك كان وقد المدنً، المجتمع مؤسسات ولممثلً التقرٌر بإعداد المعنً
 .عقدها من المرجوه األهداف تحقٌق

 من وذلك اإلنسان، حقوق وحماٌة تعزٌز مجال فً الطرف الدولة من المبذول الجهد اللجنة تقدر -
 اإلنسان، حقوق بحماٌة الخاصة واإلقلٌمٌة الدولٌة الصكوك من جملة إلى انضمامها خالل

 .اإلنسان حقوق إلعمال الحاضنة التشرٌعٌة البٌئة تحسٌن ومواصلة

 الجهود ومواصلة شعبً باستفتاء المعتمد والسلم الوطنٌة المصالحة بمٌثاق المبادرة اللجنة تثمن -
 .الواقع ارض على والسلم الوطنٌة المصالحة عملٌة مسار تحقٌق استكمال فً والفعالة الحثٌثة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 أوالً: مالحظــات:

 مالحظات عامة : -أ

 والخطوط للمعاٌٌر موافقا عامة بصفة جاء الطرف الدولة من المقدم التقرٌر أن اللجنة تسجل 
 : ٌلً ما تالحظ اللجنة إن إال التقارٌر، إلعداد اللجنة وضعتها التً اإلرشادٌة

 مشاركة هناك تكن لم انه عن فضال أعدته التً والمؤسسات الجهات التقرٌر فً ٌذكر لم  -أ
 .إعداده فً المدنً المجتمع مؤسسات من واسعة

 محتوى من األول القسم فً ورد ما وفق الشكلً الترتٌب التقرٌر إعداد فً ٌراع لم -ب
 للبلد الدٌمغرافٌة  للخصائص ذكره بعد للدولة العام السٌاسً الهٌكل ٌفرد لم حٌث التقرٌر

 . 

 لم اإلنسان لحقوق العربً المٌثاق فً مرتبة جاءت كما الحقوق معالجة أن اللجنة تالحظ -ت
 دون تحول التً العوائق مثال) اللجنة حددتها التً للمعاٌٌر وفقا الحاالت بعض فً تتم

 سلبا انعكس مما( الداخلً التشرٌع فً الحق هذا على النص الحقوق، من حق ممارسة
 .المٌثاق فً علٌها المنصوص الحقوق لبعض التقرٌر معالجة على

 ب. مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير:

 فً مالحظات عدة حوله دارت التً المناقشة خالل ومن التقرٌر على اإلطالع خالل من اللجنة تالحظ

 :يلي فيما أبرزها توجز التقرٌر، عالجها التً المٌثاق فً علٌها المنصوص المتنوعة الحقوق موضوع

 عقوبة تستوجب التً الجرائم عدد تقلٌص فً الدولة أحرزته الذي للتقدم ارتٌاحها عن اللجنة تعرب .1
 عقوبة استبدال تم أو بشأنها العفو تم التً اإلعدام أحكام عدد إلى ٌشر لم التقرٌر أن غٌر اإلعدام،
 .أخف بعقوبات فٌها اإلعدام

 تم قد اعتراف أو تصرٌح أي إبطال على صراحة ٌنص ال الجزائري التشرٌع أن اللجنة تالحظ .2
 . التعذٌب طرٌق عن علٌه الحصول

 باألشخاص باالتجار المتعلق مكرر منه الخامس القسم الجزائري العقوبات قانون أن اللجنة تالحظ .3
 كذلك. بالبشر االتجار ضحاٌا حماٌة على صراحة ٌنص ال الجنسً واالستغالل العمل ألغراض

 .الٌه المشار القانون لتطبٌق آلٌة هناك كان إذا ما ٌوضح لم التقرٌر أن اللجنة تالحظ



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 القضائٌة، السلطة استقالل بشأن يالجزائر الدستور فً المقررة للضمانات ارتٌاحها اللجنة تبدى .4
 استقاللٌة على ٌؤثر قد الذي األمر للقضاء األعلى المجلس فً التنفٌذٌة السلطة غلبة اللجنة تالحظ
 .القضائٌة السلطة

 استقاللٌة وتكفل تضمن تشرٌعات سن فً الطرف الدولة من المبذولة الجهود من الرغم على .5
 وعزلهم القضاة تعٌٌن وصالحٌات معاٌٌر وضوح عدم نحو قلقها تبدى اللجنة أن إال القضاء

 .العامة النٌابة أعضاء وأٌضا وترقٌتهم،

 األضرار عن األشخاص لتعوٌض علٌها االستناد ٌتم التً المعاٌٌر وضوح عدم اللجنة تالحظ .6
 المراجعة طرق غٌاب كذلك القضائٌة، األخطاء عن التعوٌض أو التوقٌف فً الخطأ عن الناتجة

 قانونٌة حماٌة ٌوفر ال الذي األمر التعوٌض، لجنة عن الصادرة للقرارات القضائٌة أو اإلدارٌة
 . األخطاء تلك لضحاٌا كافٌة

 بالضوابط أحٌانا التقٌد دون االحتٌاطً الحبس إلى اللجوء فً التحقٌق قاض توسع اللجنة تالحظ .7
 .الجزائٌة اإلجراءات قانون فً المحددة والمعاٌٌر

 االحتجاز وأماكن إعداد حول المعلومات إتاحة فً الطرف الدولة لجهود ارتٌاحها اللجنة تبدى .8
 والتً المختلفة للجهات المفاجئة الزٌارات إتاحة عدم تالحظ اللجنة أن إال العقابٌة والمؤسسات

 .فعلً بشكل العقابٌة والمؤسسات االحتجاز أماكن أوضاع على أوسع باطالع تسمح

 أتاح الذي 2152 لعام 11-52 رقم الجمعٌات قانون بإصدار الطرف الدولة قٌام اللجنة تسجل .9
 غموض وجود تالحظ اللجنة إن إال. وخبرته مساهماته تقدٌم فً نشاطا أكثر دورا المدنً للمجتمع

 عقب الواقع أرض على الفعلٌة أنشطتها ممارسة من الجمعٌة تمكن التً الالحقة اإلجراءات فً
 الرفض أو بالموافقة اإلدارة رد عدم حال فً اإلدارة لدى التسجٌل طلب إٌداع من ٌوما( 11) مرور

 .الجمعٌة إنشاء على الصرٌحٌن

 فاعلٌة وعدم الطرف الدولة فً واألطفال النساء ضد الموجه العنف مشكلة استمرار تالحظ .11
 . المرأة ضد المنزلً العنف حاالت عن واإلبالغ الرصد سٌاسة

 على للتفتٌش ممارستها فً العمل مفتشٌة  تتخذها التً اإلجراءات وضوح عدم اللجنة تالحظ .11
 حٌنما أخرى، وظٌفٌة ممٌزات أي أو األجور فً سواء العمال بٌن تمٌٌز أي لمنع العمل أماكن
 . الموازٌة السوق أو الرسمٌة غٌر العمل بسوق  األمر ٌتعلق



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 وتحقٌق مجاًنا الصحٌة الرعاٌة خدمات مجال فً الطرف الدولة تبذلها التً الجهود اللجنة تقدر .12
 وصول عدم تالحظ اللجنة أن إال. األمهات ووفٌات األطفال وفٌات من الحد مجال فً األلفٌة أهداف

 .والعقلٌة البدنٌة الصحة من مستوى  أعلى لتحقٌق المطلوبة للمستوٌات الصحٌة الخدمة مستوٌات

 .البٌئً التلوث بعوامل والتثقٌف للتوعٌة وطنٌة عمل خطة وجود عدم تالحظ .13

 والتشرٌعات الدستورٌة النصوص فً المعاقٌن األشخاص حماٌة لتكرٌس ارتٌاحها اللجنة تبدي .14
 المعاقٌن األشخاص من تجعل رعائٌة مقاربة إلى تستند القوانٌن أن اللجنة وتالحظ الصلة، ذات

 للمشاركة واستعدادهم ٌمتلكونها التً القدرات عن النظر بغض دائمة مساعدة إلى بحاجة أشخاصاً 
 .العامة الحٌاة فً الفاعلة

 ظاهرة على الكامل شبه والقضاء للجمٌع التعلٌم توفٌر فً الطرف الدولة نجاح اللجنة تالحظ .15
 فً اإلنسان حقوق مبادئ دمج إلى ومفصل واضح بشكل ٌشٌر ما التقرٌر فً ٌرد لم انه إال األمٌة،
 . المختلفة التدرٌبة والبرامج التعلٌمٌة واألنشطة المناهج

 ثانياً : التـوصيــات :

 تم قد اعتراف أو تصرٌح أي إبطال على صرٌحا نصا الجزائري التشرٌع بتضمٌن اللجنة توصً .1
 .مطلقا بطالنا باطال واعتباره التعذٌب طرٌق عن علٌه الحصول

 .بالتقادم تسقط ال التعذٌب جرٌمة أن على صرٌحا نصا الجزائري التشرٌع بتضمٌن اللجنة توصً .2

 .بالبشر االتجار ضحاٌا حماٌة على القانون فى  صراحة بالنص توصً .3

 طرق على بالنص وذلك بالمحاكمات المتعلقة اإلجرائٌة القوانٌن فً النظر بإعادة اللجنة توصً .4
 .الجناٌات محكمة من الصادرة األحكام استئناف

 اهتمام إلى المحتجزٌن األشخاص حاالت جمٌع مثول تضمن تدابٌر وتنفٌذ بإٌجاد اللجنة توصً .5
 .تأخٌر أي دون القضائٌة السلطة

 .فٌه التوسع وعدم المؤقت الحبس مدة لتجدٌد القانونٌة الضوابط احترام بضمان اللجنة توصى .6

 دورٌة زٌارات فى الحق المستقلة الوطنٌة للجهات تكفل التً التدابٌر باتخاذ اللجنة توصى .7
 .الموثقة سجالتها على واالطالع العقابٌة للمؤسسات



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 دعم شأنه من والذي للقضاء األعلى المجلس بتشكٌل  المنظم القانون بتعدٌل  اللجنة توصى .8
 .استقاللٌته

 األضرار عن األشخاص لتعوٌض واضحة معاٌٌر تبنً بضرورة الطرف الدولة اللجنة توصً .9
 اإلدارٌة المراجعة طرق وتوفٌر القضائٌة، األخطاء عن التعوٌض أو التوقٌف فً الخطأ عن الناتجة
 . التعوٌض قرارات فً القضائً الطعن والٌات

 الرسمً غٌر العمل لسوق فعالة لمراقبة العمل مفتشٌة وسٌاسات اجراءات بتعزٌز اللجنة توصى .11
 . الموازٌة أو

 المكلفٌن الموظفٌن وتثقٌف توعٌة إلى الرامٌة جهودها تكثف بأن الطرف الدولة اللجنة توصً .11
 .األسري العنف  من الحماٌة السٌما، اإلنسان حقوق مجاالت مختلف فً القانون بإنفاذ

 العنف، ضحاٌا النساء لحماٌة اإلٌواء دور من كاف عدد بتوفٌر الطرف الدولة اللجنة توصً .12
 . واجتماعٌاً  ونفسٌاً  طبٌاً  المنزلً العنف ضحاٌا تأهٌل وإعادة

 بمستوٌات واالرتقاء الحفاظ تضمن التً اإلجراءات كافة اتخاذ على الطرف الدولة اللجنة تحث .13
  الصحٌة الخدمات

 ٌشكل وبان البٌئً، والتثقٌف للتوعٌة وطنٌة عمل خطة تبنً على الطرف الدولة اللجنة تحث .14
 .الدراسٌة المناهج من جزءا السلٌمة البٌئة فً الحق حماٌة

 لالندماج المعاقٌن األشخاص تأهٌل إلى الرامٌة جهودها تعزٌز على الطرف الدولة اللجنة تحث .15
 .المجتمع فً الفاعلة والمشاركة

 اإلخاء لتشجٌع المختلفة التعلٌمٌة المراحل فً والتربوٌة التعلٌمٌة البرامج بتكثٌف اللجنة توصً .16
 .القانون وسٌادة اإلنسان حقوق ثقافة وتعزٌز والتسامح،

 واسع نطاق على الختامٌة المالحظات هذه نشر على تعمل أن الطرف الدولة من اللجنة تطلب .17
 عن فضالً  المعنٌة الرسمٌة والجهات المؤسسات أوساط فً وبخاصة تمع،لمجا شرائح جمٌع بٌن

 . المدنً تمعلمجا مؤسسات
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 ( الدورة الثانية1ملحق رقم )
 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 (رئيس المجنة)   الدكتور/ عبد الرحيم يوسف العوضي 

 نائب الرئيس( الدكتور/ هادي بن عمي اليامي( 

 (مقرر المجنة) وسف الكعبي/ خميفة يالمستشار 

 ضو المجنة ومقرر التقرير(ع( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو المجنة(  المستشار/ أسعد نعيم يونس( 

 عضو المجنة( مقداد الربابعة/ عاصم منصور المحامي األستاذ( 

  ولم يتمكن من الحضور كاًل من:

 (عضو المجنة) السفير/ طاهر الحسامي 
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 ( الدورة الثانية2لحق رقم )م
 اسماء وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  السفير نذير العرباوي
  

 بجمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية سفير الجمهورية الجزائرية
 )رئيس الوفد( ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية 

 بالسفارة الجزائرية وزير مستشار السيد/ أحمد مراد مرحوم 
 نائب مدير حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية بوزارة الشؤون الخارجية السيد/ أحمد سعدي 
 السفارة الجزائرية السيدة/عابد شريفة 
 مديرة فرعية لمشؤون الدولية بوزارة العدل السيدة/ زينب دريس 
 نائب مدير التعاون بوزارة االتصال السيد/ شاكر عبد الرحمن 
 مكمفة بالدراسات والتمخيص بوزارة التربية الوطنية السيدة/ تسعديت صاحب 
 متسابق إداري بوزارة الداخمية والجماعات المحمية السيد/ عبد اهلل زيتوني 
 أمينة دائمة لمجنة الوطنية لمتضامن بوزارة التضامن الوطني واألسرة السيدة/ جومي فاطمة 

 


