
(A)   GE.12-12477    030512    090512 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

وفقـاً           املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان      هجتميع للمعلومات أعدت      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  *اجلزائر    

 واإلجـراءات   واردة يف تقارير هيئات املعاهـدات،     هذا التقرير جتميع للمعلومات ال      
الـسامية  واملفوضـية    الدولة املعنية     والتعليقات الواردة من   الحظاتاملاخلاصة، مبا يف ذلك     

والتقرير مقدم يف   . ية ذات الصلة  ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمس        حلقوق اإلنسان 
رجـى   يُ الكامـل،  على النص    ولالطالع. تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     شكل موجز 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
العلنية الصادرة عن والبيانات فوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير    امل

املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف          هيكل  يّتبع  هو  و. املفوضية
 املعلومات الواردة  يف حواشي هناية النص مراجُععلى حنو منهجيوذُكرت . ١٧/١١٩قرره م

 تلـك   يفالتقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت        وروعي يف إعداد    . لتقريريف ا 
  .الفترة

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    
  مل ُتقبل/ عليهامل ُيصدق  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  

التصديق أو 
االنضمام أو 

  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٧٢(  

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
  )٢٠٠٩(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية
قوق العهد الدويل اخلاص باحل     

ــة   ــصادية واالجتماعي االقت
  )١٩٨٩(والثقافية 

 التفاقيـة   الربوتوكول االختيـاري  
حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك      
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      

)٢٠٠٩(  

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
  مناهضة التعذيب

  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق      
  )١٩٨٩(املدنية والسياسية 

دوليــة حلمايــة مجيــع االتفاقيــة ال  
األشخاص من االختفـاء القـسري      

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
اتفاقية القضاء علـى مجيـع        

أشكال التمييز ضـد املـرأة      
)١٩٩٦(  

    

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب   
)١٩٨٩(  

    

      )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل   
الربوتوكول االختياري التفاقية     

حقوق الطفل املتعلـق ببيـع      
ــاء  ــال وبغ ــال األطف األطف

واستغالل األطفال يف املـواد     
  )٢٠٠٦ (اإلباحية

    

االتفاقية الدولية حلماية حقوق      
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  )٢٠٠٥(أسرهم 

    

التحفظات 
أو اإلعالنات 
  أو التفامهات

 ٢٣ و ١٤ و ١٣ و ٨ و ١املواد  
من العهـد الـدويل اخلـاص       
ــصادية  ــاحلقوق االقتـ بـ

  واالجتماعية والثقافية

  من الربوتوكول االختياري   ٣دة  املا
التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق      
بإشـراك األطفــال يف الرتاعــات  

  املسلحة

--  
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  مل ُتقبل/ عليهامل ُيصدق  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
 من العهـد الـدويل      ٢املادة    

ــة  ــاحلقوق املدني ــاص ب اخل
  والسياسية

    

 ٢٩ و ١٦ و ١٥ و ٩ و ٢املواد    
من اتفاقية القضاء على مجيـع      

  أشكال التمييز ضد املرأة

    

 من  ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١٣املواد    
  اتفاقية حقوق الطفل

    

 من االتفاقية الدولية    ٩٢املادة    
حلماية حقوق مجيع العمـال     

  املهاجرين وأفراد أسرهم

    

إجراءات 
   )٣(الشكوى

 من االتفاقية الدولية    ١٤املادة  
للقضاء على مجيـع أشـكال      

  )١٩٨٩(التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية      --
مجيع أشكال التمييز ضد    القضاء على   

  املرأة
الربوتوكول االختيـاري األول      

امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

)١٩٨٩(  

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد      
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية     

  واالجتماعية والثقافية

 من اتفاقية مناهـضة     ٢٢املادة    
  )١٩٨٩(التعذيب 

ربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    ال  
توقيع (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  )٢٠٠٧فقط، 
 من االتفاقية الدولية حلماية     ٣١املادة        

  مجيع األشخاص من االختفاء القسري
 من االتفاقية الدولية حلماية     ٧٧املادة        

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     
  أسرهم

  خرى ذات صلةصكوك دولية رئيسية أ    
  مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة بعد الدورة السابقة  

 يقالتصد
االنضمام  أو

  أو اخلالفة

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية       
  )توقيع فقط (الدولية

اتفاقيــة اتفاقيــة الالجــئني و  
 بشأن وضع األشخاص    ١٩٥٤

  )٤(عدميي اجلنسية

 بشأن خفض حـاالت     ١٩٦١اتفاقية    
  )٨(انعدام اجلنسية
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  مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة بعد الدورة السابقة  
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة       

 ١٩٤٩أغــــسطس /آب
والربوتوكول اإلضايف امللحـق    

  )٥(هبا

الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيات      
  )٩(١٩٤٩جنيف لعام 

االتفاقيات األساسية ملنظمـة      
   )٦(العمل الدولية

 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  بشأن الشعوب األصلية والقبلية

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة       
  التمييز يف جمال التعليم

 ١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  بشأن عمال املنازل

      )٧(بروتوكول بالريمو  

 والثقافية اجلزائر على    ، شجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     ٢٠١٠يف عام     -١
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       النظر يف إمكانية التصديق على      
 اجلزائر إىل النظر    اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين    ودعت   )١٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

. )١١(بشأن العمال املهاجرين   ١٤٣ رقماتفاقية منظمة العمل الدولية     إمكانية االنضمام إىل    يف  
، دعت اتفاقية مناهضة التعذيب اجلزائر إىل التصديق يف أقرب وقت ممكـن             ٢٠٠٨ويف عام   

اتفاقية حقوق األشخاص    و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       على  
شـراك األطفـال يف     ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإ        

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          و الرتاعات املسلحة 
والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             

شـجعتها علـى    و،  )١٣(الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب       و )١٢(املرأة
مفوضية األمـم    وأوصت  . )١٤(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     التصديق على   

 بشأن خفض حاالت انعـدام      ١٩٦١اتفاقية   اجلزائر باالنضمام إىل     املتحدة لشؤون الالجئني  
  .)١٥(اجلنسية

ئر على  ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلزا         ٢٠١٢ويف عام     -٢
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         تسريع تصديقها على    

 وأوصتها كذلك بتسريع اإلصالحات التشريعية اليت متكنها من سحب حتفظاهتا .)١٦(ضد املرأة
  .)١٧( من االتفاقية١٦ واملادة ١٥ادة  من امل٤ والفقرة ٢على املادة 

  ستوري والتشريعياإلطار الد  -باء  
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي           ، أعرب   ٢٠١١يف عام     -٣

 من ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املعتمد باالستفتاء العام،         ٤٦ عن قلقه بشأن املادة      والتعبري
  .)١٨(للجنة املعنية حبقوق اإلنساناً واليت تنتهك حرية الرأي والتعبري، وفق
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   حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية التحتية  -مجي  
 احلالة يف الدورة احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  )١٩(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٩ (باء  )٢٠٠٣(ألف  )٢٠( لترقية ومحاية حقوق اإلنساناللجنة الوطنية االستشارية
  )٢٠١٠(باء 

اللجنـة  باعتمـاد    ة الفرعية املعنية باالعتماد   اللجن، أوصت   ٢٠٠٩مارس  /يف آذار   -٤
اللجنـة الوطنيـة     يف املركز باء وشجعت       لترقية ومحاية حقوق اإلنسان    الوطنية االستشارية 

 على طلب املساعدة من مفوضية حقوق اإلنـسان ومـن الـشبكة اإلقليميـة               االستشارية
، أكدت اللجنـة    ٢٠١٠أكتوبر  / ويف تشرين األول   .)٢١(للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

  .)٢٢(يف املركز باء اللجنة الوطنية االستشاريةالفرعية اعتماد 
اللجنـة الوطنيـة    أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعزيـز         و  -٥

 وقدمت جلنـة    .)٢٣( وجعلها منسجمة مع مبادئ باريس وضمان استقاللية عملها        االستشارية
  .)٢٤(لةمناهضة التعذيب توصية مماث

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١    

  هيئة املعاهدة

ــر امل ــات آخ الحظ
املقدمة قبـل   تامية  اخل

  االستعراض 
آخر تقرير قُدم منـذ     

  االستعراض السابق
آخر مالحظـات   

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  لعنصريا
التقريرين اخلامس  تأخر تقدمي     --  --  ٢٠٠١ مارس/آذار

 منذ عام عشر والسادس عشر
، والسابع عشر منذ    ٢٠٠٣

، والثامن عـشر    ٢٠٠٥عام  
  ٢٠٠٧منذ عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

نـوفمرب  /تشرين الثاين 
٢٠٠١  

ديسمرب  /كانون األول 
٢٠٠٧  

 يونيــه/حزيــران
٢٠١٠  

 حيل موعد تقـدمي التقريـر     
  ٢٠١٥اخلامس يف عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

نـوفمرب  /تشرين الثاين 
٢٠٠٧  

 منذ  الرابعتأخر تقدمي التقرير      --  --
  ٢٠١١عام 

اللجنة املعنيـة بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثـاين  
٢٠٠٥  

التقريران الثالث والرابع،   
  ٢٠٠٩يه يون /حزيران

مـــارس /آذار
٢٠١٢  

  تقـدمي التقريـر    حيل موعد 
  ٢٠١٦اخلامس يف عام 
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  هيئة املعاهدة

ــر امل ــات آخ الحظ
املقدمة قبـل   تامية  اخل

  االستعراض 
آخر تقرير قُدم منـذ     

  االستعراض السابق
آخر مالحظـات   

  حالة اإلبالغ  ختامية
نـوفمرب  /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب

١٩٩٦  
حيل موعد تقـدمي التقريـر        ٢٠٠٨مايو /أيار  --

  ٢٠١٢ يف عام الرابع
، جلنة حقوق الطفـل   

 الربوتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل   
املتعلق بإشراك األطفال   

  الرتاعات املسلحةيف 

تأخر تقدمي التقريـر األويل       --  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
ــذ   ــاين من ــر الث والتقري

 ٢٠١١ وعـام    ٢٠٠٩ عام
  على التوايل

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

لثاين حيل موعد تقدمي التقرير ا   ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  --
   ٢٠١٢يف عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        --  --  --
  ٢٠١٢األويل يف عام 

  قدمة من هيئات املعاهداتاملددة احمل  املتابعةطلباتردود على ال  -٢  

  مالحظات ختامية    
 مقدم يف املوضوع موعد احللول هيئة املعاهدة

ــضة   ــة مناهـ جلنـ
 )٢٦(بالتعذي

  )٢٧(إجراءات مكافحة اإلرهاب --
  )٢٨(مراقبة أماكن االحتجاز

   )٢٩(التحقيقات يف حاالت االختفاء القسري
  )٣٠(املرأةوالعنف ضّد 

 ٢٠٠٨يف عام اً جزئي

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

 حوار املتابعة مستمر )٣١(٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٣٢(اإلجراءات اخلاصةاملكلفني ب مع التعاون  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة 

 ال ال دعوة دائمة

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد        الزيارات اليت متت
 )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣١-٢١(املرأة 

 املقرر اخلاص املعين حبريـة الـرأي والتعـبري     
 )٢٠١١أبريل /نيسان(

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد  

  )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦-١٦(
 ١٩-١٠(املقرر اخلـاص املعـين بالـسكن        

 )٣٣()٢٠١١يوليه /متوز
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 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة 

الزيارات املّتفق عليها مـن     
 حيث املبدأ

اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة ميـاه الـشرب         
 والصرف الصحي

 اص املعين مبـسألة التعـذيب     املقرر اخل   الزيارات اليت طُلب إجراؤها
)٢٠٠٧( 

  املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام        
خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو       

 )٢٠٠٧فرباير / شباط٥(اً تعسف

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج       
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

امل املعين حبـاالت االختفـاء   الفريق الع     
ــوعي  ــري الط ــسري أو غ  ٢٥( الق

 )٢٠٠٠أغسطس /آب

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري         
ــوعي  ــري الطـ  ٢٠١٠ و٢٠٠٨( أو غـ

 )٣٤()٢٠١١و

املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز حقـوق         
مكافحـة   اإلنسان ومحايتها يف سـياق    

 )٢٠٠٦يونيه / حزيران١ (اإلرهاب

اص املعين بتعزيز حقوق اإلنـسان      املقرر اخل 
 )٢٠١٠ (مكافحة اإلرهاب ومحايتها يف سياق

الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي         
)٢٠٠٩( 

 )٢٠١٠(اخلبري املستقل املعين باحلقوق الثقافية   

  )٢٠١١(اخلبري املستقل املعين بالدين اخلارجي   
الردود على رسائل االدعاء    

  لةوالنداءات العاج
ــا٢٠ًأرســل   ــشمولة  بالغ ــرة امل  يف الفت

  نها م١٠باالستعراض، وردت احلكومة على 

، منـذ   حباالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي         وجه الفريق العامل املعين       -٦
إىل اً   حالة من هذه احلاالت اسـتناد      ١٨ حالة إىل احلكومة، جرى توضيح       ٢ ٩٨٧ إنشائه،

إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومـة،      اً  استناد التعة حا املعلومات اليت قدمها املصدر، وتس    
  .)٣٥( حالة مل يبت فيها بعد٢ ٩٦٠ وتبقى

وشجعت جلنة مناهضة التعذيب اجلزائر على منح اإلذن بزيارة البلد للمقرر اخلاص              -٧
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات           واملعين مبسألة التعذيب،    

املقـرر  و ،فريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي         وال اً، أو تعسف  موجزة
  .)٣٦(مكافحة اإلرهاب اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ـ   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨قدمت اجلزائر، يف األعوام       -٨ ة للمفوضـية   ، مسامهات مالي

السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك لصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب ولصندوق           
  .)٣٧(األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصلية
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل املنطبق

   وعدم التمييزاملساواة  -ألف  
 اسـتمرار تطبيـق      بقلـق  اللجنة املعنيـة بالقضاء على التمييز ضد املرأة      الحظت    -٩

األحكام التمييزية الواردة يف قانون األسرة اليت تكرس تدين املركز القانوين للمرأة يف العديـد     
أو إلغاء   وحثت اللجنة اجلزائر على استعراض قوانينها باستمرار بغية تعديل           .)٣٨(من اجملاالت 

  .)٣٩(األحكام اليت تنطوي على متييز على أساس نوع اجلنس
طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من اجلزائر مواصلة          ،  ٢٠١١ويف عام     -١٠

توطيد سياستها الوطنية يف سبيل تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمالة              
أن حيظر قانون العمل اجلديد التحـرش اجلنـسي         لجنة عن أملها يف      وأعربت ال  .)٤٠(واملهن

  .)٤١(بالِعوض والتحرش بسبب بيئة العمل املناوئة
، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املـرأة أن القـوانني             ٢٠١٠ويف عام     -١١

و حبكم الواقع،   أ/والسياسات مل تؤد إىل إزالة مجيع العراقيل املفضية إىل متييز حبكم القانون و            
فعقليات السلطة األبويـة    . إىل تغيري املواقف والقوالب املتجذرة اليت حتط من وضع املرأة          وال

والتحديات املطروحة يف جماالت تأويل القانون وتطبيقه أدت، فيما أدت، إىل زيادة تعـرض              
  .)٤٢(املرأة للعنف زيادة كبرية

ة والثقافية بإدخال تعديالت تـشريعية      وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي      -١٢
بغية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وزيادة متثيل املـرأة يف الوظـائف العامـة               
ومواقع اختاذ القرار، وتقليص الفجوة يف األجور، والقضاء على املواقف النمطيـة واملعـايري              

املعنيـة بالقضاء على التمييز ضـد      اللجنة   وقدمت   .)٤٣(قليدية بشأن أدوار املرأة والرجل    الت
  .)٤٤( توصيات مماثلةاملرأة
وحثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية اجلزائر على التأكد من أن األحكام               -١٣

اتفاقية  التمييز ألي سبب من األسباب املبّينة يف         راجلديدة اليت أدخلت على قانون العمل حتظ      
عـرق  ، مبا يف ذلك ال    )١١١رقم  ) (يف االستخدام واملهنة  (تمييز  منظمة العمل الدولية بشأن ال    
  .)٤٥(واللون والدين واألصل القومي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
وقف " املعنون   ٦٥/٢٠٦، صّوتت اجلزائر لصاحل قرار اجلمعية العامة        ٢٠١٠يف عام     -١٤

، أن اجلزائر هـي أحـد       ٢٠٠٩ تقريره لعام    وذكر األمني العام، يف   ". العمل بعقوبة اإلعدام  
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 لعقوبة اإلعدام كان يف     البلدان امللغية لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع، على أساس أن آخر تنفيذ          
  .)٤٦(١٩٩٣عام 
وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل األحكام املدرجة يف التعديالت علـى قـانون               -١٥

وبـة اإلعـدام الـساري منـذ        نفيـذ عق  وإىل وقـف ت   ؛  )٤٧(العقوبات اليت جترم التعذيب   
إىل ممارسة التماس ضمانات دبلوماسية مـن بلـد         وإىل أن اجلزائر ال تلجأ      ؛  )٤٨(١٩٩٣ عام

  .)٤٩(ثالث بنية تسليم أو إعادة أو طرد أي فرد إليه
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب اجلزائر بأن تعمل سلطاهتا القضائية علـى حتديـد               -١٦

ويتعني على اجلزائر أن تنـشر      . تفاء القسري وحتاكمهم وتعاقبهم   املسؤولني عن حاالت االخ   
  .)٥٠(التقرير النهائي للجنة الوطنية املخصصة املعنية باملفقودين

وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء االدعاءات اخلطرية بشأن               -١٧
  .)٥١(حاالت التعذيب وأوصت جبملة أمور منها إنشاء آلية للرصد

بأن تكفل عملياً احترام املدة القـصوى للحـبس         وأوصت جلنة مناهضة التعذيب       -١٨
وبإنشاء سـجل وطـين     ؛  )٥٢(االحتياطي ومتكني احملتجز من االستعانة مبحام وعيادة طبيب       

وضمان ؛  )٥٣(للمساجني، مبا يف ذلك األشخاص احملتجزين لدى مديرية االستخبارات واألمن         
؛ )٥٤(از حتت رقابة مديرية السجون املدنية ومكتب النائب العـام         وضع مجيع أماكن االحتج   

  .)٥٥(ت دورية إىل مجيع أماكن االحتجازوإنشاء آلية وطنية إلجراء زيارا
، أن مثـة    ٢٠١٠وبّينت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، أثناء بعثتها يف عام              -١٩

ة ومنها تنفيذ وتأويل القانون بصورة فعالة؛       العديد من التحديات اليت تتطلب إيالءها األولوي      
 .)٥٦(وضرورة تعزيز اإلطار املؤسسي للحماية؛ وتنفيذ آليات فعالة للتعاون مع اجملتمع املـدين      

 اجلزائر على اعتماد التـشريع املتعلـق   اللجنة املعنيـة بالقضاء على التمييز ضد املرأة    وحثت  
 املرتيل، وإيراد أحكام يف قانون العقوبات تعّرف  مبكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف       

  .)٥٧(االغتصاب، مبا يشمل االغتصاب الزوجي وغريه من اجلرائم اجلنسية
وشددت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق على أن العنف ضد املـرأة مـرتبط                -٢٠

ي من أماكن اإليواء    ودعت احلكومة إىل توفري ما يكف     . باحلق يف السكن الالئق   اً  وثيقاً  ارتباط
  .)٥٨(للضحايا

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجلزائـر بتعـديل             -٢١
تشريعها حبيث حتظر وجترم العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، وحتظر العقـاب              

 جلنة مناهضة التعـذيب   وقدمت .)٥٩(البدين لألطفال داخل األسرة ويف أماكن الرعاية البديلة       
  .)٦٠(توصية مماثلة

 اجلزائـر   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        وحثت    -٢٢
مـع  اً  على ضمان احلماية الكافية لضحايا االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة هلم، متاشـي           
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نسان واالجتار باألشخاص الـيت     املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإل        
  )٦١()E/2002/68/Add.1(وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من اجلزائر ضمان التحقيق يف مجيع               -٢٣
  .)٦٢(اًحاالت االجتار باألطفال واستغالهلم جنسي

. )٦٣( على اجلزائر لتجرميها مجيع أشكال االجتار باألشخاص       وأثنت مفوضية الالجئني    -٢٤
 فالعديد من النساء ينتهي هبن احلال .)٦٤(بيد أنه مل ترصد أية اعتمادات لتأمني املأوى للضحايا     

إىل الوقوع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف شكل اجتار واستغالل جنـسي واسـتعباد              
 بتعزيـز اآلليـات     بالقضاء على التمييز ضد املـرأة     اللجنة املعنيـة    وأوصت   .)٦٥(باإلكراه

واإلجراءات الرامية إىل ضمان عدم إخضاع النساء والفتيات الالجئات للعنـف واإليـذاء             
  .)٦٦(اجلنسي واجلنساين

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتكثيف اجلهـود            -٢٥
 مبا يف ذلك عن طريق اللجوء بصورة منهجية إىل عمليات           الرامية إىل مكافحة عمل األطفال،    

  .)٦٧(تفتيش العمل، والتدريب اإللزامي ألفراد الشرطة، ومحالت إذكاء وعي األطفال واآلباء
وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من اجلزائـر أن تكفـل اسـتفادة                 -٢٦

على حساهبم اخلاص من احلماية اليت نصت       األطفال الذين ينخرطون يف النشاط االقتصادي       
  .)٦٨()١٣٨رقم ( االستخدام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسنعليها 

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -جيم  
توضح أن إسقاط الـدعوى القـضائية       أوصت جلنة مكافحة التعذيب اجلزائر بأن         -٢٧
، مبا يف ذلـك االغتـصاب،       سري بأي حال من األحوال على جرائم من قبيل التعذيب         ي ال

واالختفاء القسري؛ وأن حتقق بصورة منهجية ونزيهة يف احلاالت السابقة واحلديثة من هـذا              
  .)٦٩(القبيل؛ وأن تقاضي وتعاقب الفاعلني؛ وأن تعّوض الضحايا

أن حتاكم وتعاقب اجلناة الـذين      : أوصت جلنة مكافحة التعذيب بضمان ما يلي       و  -٢٨
جرى التعرف عليهم واملسؤولني عن اآلالف من حاالت اغتصاب النساء اليت وقعت أثنـاء              
الصراع الداخلي؛ وأن تعّين جلنة مستقلة للتحقيق يف هذه األفعال واإلعالن عن نتائج هـذه               

 وقدمت اللجنة   .)٧٠(التحقيقات؛ وأن تقدم التعويض وإعادة التأهيل املالئمني جلميع الضحايا        
  .)٧١(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصية مماثلة

تكفل لكل شخص يدعي أنـه      وذكرت جلنة مكافحة التعذيب أن على اجلزائر أن           -٢٩
 أيضاً تعريـف    جزائر وينبغي لل  .احلق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال      تعرض للتعذيب   
  .)٧٢(إىل اللجنةتقدمي قضايا يف  املكفول لهاجلمهور باحلق 
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وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإنـشاء الوكالـة             -٣٠
  .)٧٣(الوطنية ملكافحة الفساد

   حياة أسريةحلق يف الزواج ويف ا  -دال  
 األسرة أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبراجعة قانون  -٣١

حبيث تكفل اعتبار تعدد الزوجات ممارسة خارجة عن القانون، وإلغاء الشرط القانوين املتمثل             
بالزواج الذي يقع بـني مـسلمة   ودون استثناء   اً  االعتراف قانون و،  "ويل املرأة يف الزواج   "يف  

  .)٧٥(ة وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات مماثل.)٧٤(وغري مسلم
وأوصت مفوضية الالجئني اجلزائر بإصدار شهادات امليالد جلميع األطفال الـذين              -٣٢

   .)٧٦(يولدون على أراضيها بغض النظر عن وضع آبائهم

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي       حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -هاء  
  السياسيةاحلياة واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و

ذكرت اليونسكو أن املناخ السياسي ساهم يف تراجع التمتع الكامل باحلق يف حرية               -٣٣
 وحث املقرر اخلاص املعين حبريـة       .)٧٧(التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي      

، احلكومة بعدم استعمال القوة لفض املظاهرات       ٢٠١١التعبري، أثناء البعثة اليت قام هبا يف عام         
   .)٧٨(ة واالعتراف ألقارب املفقودين باحلق يف التعبري عن أنفسهم بصورة علنيةالسلمي
من التحديات  اً  أن الصحفيني يواجهون عدد    ذكر املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري     و  -٣٤

 وأوصت اليونسكو بإدراج أحكام يف التـشريعات        .)٧٩(والتخويف القانوين مبا يعوق عملهم    
وإزالة النصوص املتعلقة جبرائم الصحافة من قانون العقوبات        ،  )٨٠(المالقائمة تكفل حرية اإلع   

 إىل أن جملس الوزراء أقر      ،٢٠١١سبتمرب  / يف أيلول  ، ويف معرض اإلشارة   .)٨١(وقانون اإلعالم 
أوصت اليونسكو بتحـسني  ، )٨٢(مشروع قانون يلغي عقوبة السجن بالنسبة ملهنيي الصحافة      

   .)٨٣(سالمة الصحفيني
بشأن الوصول إىل   اً  حبرية التعبري بأن يسن الربملان تشريع     وأوصى املقرر اخلاص املعين       -٣٥

 وكرر توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تنشئ اجلزائر هيئة مـستقلة        .)٨٤(اإلعالم العام 
 ويف معرض اإلشـارة إىل أن الرقابـة         .)٨٥(للصحفيني تعىن باملسائل املتصلة بأخالقيات املهنة     

أوصت اليونسكو اجلزائـر    ،  )٨٦(ذاتية متارس بسبب اتساع نطاق اللجوء إىل قانون التشهري        ال
  .)٨٧(نظيم قطاع اإلعالم السمعي البصريباستحداث هيئة مستقلة تعىن بت

 للسماح بقيام هيئات إذاعيـة خاصـة،        ١٩٩٨ورغم تعديل قانون اإلعالم يف عام         -٣٦
 وأوصت اليونسكو .)٨٨( يف إنشاء مثل هذه اهليئاتمتنح حىت اآلن أية رخصة للذين يرغبون  مل

  .)٨٩(اجلزائر بالسماح بإنشاء إذاعات خاصة ومنح التراخيص الالزمة لذلك
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وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلزائر بزيادة احلصة االبتدائية              -٣٧
خابية يف االنتخابات اليت جتري على       يف املائة كحد أدىن لتمثيل املرأة يف القوائم االنت         ٣٠إىل  

  .)٩٠(مجيع املستويات

   عمل عادلة ومؤاتيةبشروط  التمتعاحلق يف العمل ويف  -واو  

طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من اجلزائر بأن تكفل عدم تعـريض                -٣٨
  .)٩١( إضرابأي عامل لعقوبة السجن، مبا يف ذلك إرغامه على العمل، بسبب مشاركته يف

وذكّرت هذه اللجنة بضرورة كفالة احلق يف التنظيم للعمال وأرباب العمـل دون                -٣٩
 وقـدمت  .)٩٢( باحلق يف إنشاء منظمات  أيضاًتفريق أو متييز، وبضرورة متتع العمال األجانب        

  .)٩٣(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصية مماثلة
بتقلـيص معـدل    لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       الوأوصت    -٤٠

البطالة يف أوساط النساء والشباب اجلزائريني وإنشاء آليـة وطنيـة لرصـد تنفيـذ خطـة        
 وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة          .)٩٤( للنهوض بالعمالة  ٢٠٠٨ عمل

 يف املعاملـة    ةواملساواشمل تدابري مؤقتة، لتعزيز تكافؤ الفرص       اجلزائر باختاذ تدابري استباقية، ت    
  .)٩٥( جمال التوظيفلفائدة املرأة يف

  ستوى معيشي الئقمب  التمتعاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -زاي  

تكفـل  بأن  والثقافية اجلزائر   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      أوصت    -٤١
مسألة تدين مستويات أجور عمال القطاع أن تعاجل  ومال وألسرهم، الئق للع  مستوى معيشي 

حتسني ظروف العمل واحلماية االجتماعيـة للعمـال يف         أن تعمل بصفة خاصة على      العام، و 
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بإجيـاد            .)٩٦(قطاعي الصحة والتعليم  

  .)٩٧(ناطق الريفيةأنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء يف امل
والحظت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق، أثناء البعثة الـيت قامـت هبـا يف                 -٤٢
، أن العديد من األحياء القصديرية ال تتوفر على احلد األدىن من املستوى املعيشي              ٢٠١١ عام

ألحيـاء  ، يف تنفيذ سياسة ترمي إىل إزالة هذه ا        ٢٠٠٥الالئق وأن احلكومة شرعت، يف عام       
وقد يستغرق األمر فترة طويلة من حلظة تسجيل األسرة         . ٢٠١٤حبلول عام   اً  القصديرية هنائي 

 .)٩٨(إىل املسكن اجلديد يف إطار برنامج اإلسكان العام       اً  يف قوائم االنتظار وتاريخ انتقاهلا فعلي     
 خطط لبنـاء     بضمان تنفيذ  والثقافية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     املعنيةاللجنة  وأوصت  

  .)٩٩(وحدات سكنية اجتماعية جديدة
حثت املقررة اخلاصة احلكومة على إطالق حوار حقيقي من أجل حتديد سياسات            و  -٤٣

وأوصـت  . اإلسكان وإجياد آليات دائمة تتمتع بطابع مؤسسي لرصد تنفيذ هذه السياسات          
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انية الطعن يف أوامر    إقرار إمك  و ،)١٠٠(على وجه اخلصوص بإنشاء هيئة مستقلة تعىن باإلسكان       
والثقافيـة  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       وحثت  . )١٠١(اإلخالء أو إلغائها  

اً أو سكناً مالئماً  على ضمان منح األشخاص الذين يتعرضون لإلخالء القسري تعويض     اجلزائر
  .)١٠٢(بديالً
بلدان أفريقيا  ألفارقة من   ذكرت مفوضية الالجئني أن الالجئني وملتمسي اللجوء ا       و  -٤٤

جنوب الصحراء الكربى حمرومون، بسبب عدم االعتراف الرمسي بوضـعهم، مـن معظـم          
  .)١٠٣(حقوقهم، مبا يف ذلك الوصول إىل سوق العمل واحلصول على املأوى الالئق

  احلق يف الصحة  -حاء  
ـ  املتعلق بالربنامج القطـري لليون     ٢٠١١مشروع تقرير   أشار    -٤٥  سيف أن غايـات   ي

األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باحلد من وفيات الرضع ووفيات األمومة سيصعب حتقيقهـا   
فمعدل وفيات األمومة أعلى مبرتني أو ثالث مرات يف اجلنوب          . )١٠٤(بسبب استمرار الفوارق  

ممـا هـو عليـه يف الـشمال         )  من املواليد األحياء   ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة من كل      ١٨٢(
صـعبة يف املخيمـات يف      اً  والالجئون الصحراويون، الذين يعيشون ظروف    . )١٠٥()حالة ٨٥(

 إحدى أكثـر فئـات الـسكان عرضـة     أيضاً سنة، يعتربون هم  ٣٠ تندوف منذ أكثر من   
  .)١٠٦(لألذى
 بضمان متتع اجلميع    والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      أوصت  و  -٤٦

تزويد مؤسسات الصحة العمومية مبا يكفي مـن األدويـة       ة و خبدمات الرعاية الصحية األولي   
  .)١٠٧(واملعدات الطبية

  احلق يف التعليم  -طاء  
سيف أن نسبة الـشباب    ي املتعلق بالربنامج القطري لليون    ٢٠١١مشروع تقرير   أشار    -٤٧

  يف ٥١الذين انتقلوا إىل مرحلة التعليم الثانوي بعد استكمال مرحلة التعليم االبتدائي بلغـت              
يعد تـأثري القـيم      و .)١٠٨( يف املائة على املستوى الوطين     ٦٦املائة يف اجلنوب يف حني بلغت       

التقليدية السائدة يف اجلنوب ويف مناطق اهلضاب العليا أكرب عقبة أمـام مواصـلة الفتيـات                
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلزائر بتقليص معدالت            و .)١٠٩(تعليمهن

  .)١١٠(سرب الفتيات العالية يف مرحليت التعليم املتوسط والثانويت
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبعاجلة الفـوارق          و  -٤٨

اجلهوية يف احلصول على التعليم ويف معدالت التسجيل املدرسي وذلك بإنشاء مؤسـسات             
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        و .)١١١(جديدة وتوسيع نظام النقل املدرسي    

  .)١١٢(٢٠١٦-٢٠٠٧االستراتيجية الوطنية ملكافحة األمية املرأة بوضع مؤشرات لقياس أثر 
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  احلقوق الثقافية  -ياء  
 اجلزائر بـاالعتراف    أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٤٩

ية وبتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لكفالة تعليم اللغة والثقافة األمازيغية يف           باللغة األمازيغية لغةً رمس   
  .)١١٣(مجيع املناطق ويف مجيع املستويات التعليمية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
فالقانون . قد اعتمد حلماية األشخاص ذوي اإلعاقةاً قانونياً ذكرت اليونسكو أن نص  -٥٠

 كرس مجيع احلقوق املتعلقة هبذا اجملال املنـصوص         ٢٠٠٢ مايو/ أيار ٨ املؤرخ   ٠٩-٠٢رقم  
  .)١١٤(عليها يف الصكوك الدولية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 اجلزائر على   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        حثت    -٥١

انوين، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا      املهاجرون يف وضع غري ق    ضمان متتع املهاجرين، مبن فيهم      
وممارسة، كاحلق يف تقدمي شكاوى بشأن انتهاك حقوق اإلنسان املكفولـة           اً  املواطنون، قانون 

وقدمت جلنة مناهضة التعـذيب توصـية       . )١١٥(هلم واحلق يف الوصول إىل آليات االنتصاف      
 اجلزائر  اجرين وأفراد أسرهم  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال امله      وأوصت  . )١١٦(مماثلة

باختاذ خطوات لضمان عدم اللجوء إىل احتجاز العمال املهاجرين يف وضع غري قانوين إال يف               
اً وحثت اجلزائر على جعل تشريعها الذي جيرم اهلجرة غري الشرعية منسجم،  )١١٧(املالذ األخري 
ضد املرأة بضمان عدم جتـرمي      وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       . )١١٨(مع االتفاقية 

الالجئني وملتمسي اللجوء، ال سيما النساء والفتيات، لدخوهلم البلد واملكوث فيه بـصورة             
  .)١١٩(غري شرعية

وأوصت مفوضية الالجئني باعتماد تشريع وطين يكرس احلق يف اللجوء يف اجلزائـر               -٥٢
دالـة والـشرطة والـدرك      وبتعزيز قدرات السلطات يف هذا الصدد، مبا يف ذلك أجهزة الع          

  .)١٢٠(واحلدود اليت يقع عليها التعامل مع األشخاص الذين تعىن هبم مفوضية الالجئني
 ١١-٠٨ والقانون الوطين رقم     ١٩٥١بتنفيذ اتفاقية عام    وأوصت مفوضية الالجئني      -٥٣

 الذي ينص، يف مجلة أمور، على إعفاء األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية من العقـاب              
  .)١٢١(لدخوهلم البلد واملكوث فيه بصورة غري شرعية

  املشردون داخلياً  -ميم  
 بتـسهيل عـودة     أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         -٥٤

إىل مناطقهم األصلية، ورفع املستوى املعيشي يف املناطق الريفية، مع التركيز           اً  املشردين داخلي 
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 احلصول على املياه الصاحلة للشرب وحتسني البنية التحتيـة العامـة            بوجه خاص على تيسري   
  .)١٢٢(وخدمات الرعاية الصحية النوعية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
أوصت جلنة مكافحة التعذيب باحلرص على انسجام تدابري مكافحة اإلرهاب مـع              -٥٥

ترفـع احلـد األدىن لـسن       وبأن  ،  )١٢٣(االلتزامات اليت تعهدت هبا اجلزائر مبوجب االتفاقية      
مع املعايري الدولية الـيت     اً   فيما يتعلق بقضايا اإلرهاب حبيث يكون منسجم       املسؤولية اجلنائية 
  .)١٢٤(حتظى بقبول عام
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