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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

 *موجز للورقات المقدمة من أصحاب المصلحة بشأن الجزائر  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة دورية االستعراض  21/ 16و 1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

بشااا ن   ( 1) لهة من الجهاع صااااحاة المةااال ة 32الدوري الشااااموه وهو مولو لور اع معلوماع مقدمة من 
االسااتعراض الدوري الشااامو، وُيقدي  في ماازو مولو تقبادًا بال د اع ةاال لعدد الرلماعه وروعبا في  عداد 

 ه( 2) السابقة اعالتقرير نتيجة االستعراض

 المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان ( 3) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

ضااااد عقوإلة اإلعدا ، والرابلة الجوا رية  معاً   -  14)الور ة المشااااتركة   14المشااااتركة الور ة تذكر  -2
أن الجوا ر تلقا (،  ، باريس )فرنساااااااااا(للدفاع عن حقوق اإلنساااااااااان، والت ال  العالمي ضاااااااااد عقوإلة اإلعدا 

؛ وإلالنساة توصية بش ن عقوإلة اإلعدا ه ُ بلا توصبتان لو ياً  11ما  دره  2017خالل الجولة اعخبرة عا  
لرلبهما، تم  بول الجوأين المتعلقبن بتخفيف العقوإلة وو   التنفبذ، في حبن رفضا اعلواء التي تدعو  لل 

اإللغاااءه وتتعلا التوصااااااااااااااياااع اعخرد بااالغاااء عقوإلااة اإلعاادا  والتةاااااااااااااااديا علل اتخاااخ خلوة أولل ن و  
 ه( 4) البروتوكول االختياري الثاني المل ا بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسية

المعاهداع الدولية المتعلقة ب ماية  معظمأن الجوا ر صااد ا علل  14الور ة المشااتركة   ضاايفوت  -3
، واتفاقية 1989صااااد ا علل العهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسااااياسااااية عا   فقد  حقوق اإلنسااااانه

مناهضااة التعذيو وربره من ضااروم المعاملة أو العقوإلة القاسااية أو الال نسااانية أو المهبنة في العا  نفساا ، 

__________ 

  تةدر هذه الوثيقة من دون ت رير رسميه *
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بثاق اعفريقي ، والم 1987، والمبثاق اعفريقي ل قوق اإلنسااان والشااعوم عا  1993واتفاقية حقوق اللفو عا  
  ومن ناحية أخرد، لم تو ع الجوا ر ولم تةااادق علل البروتوكول االختياري ه 2003ل قوق اللفو ورفاه  عا  

 ه( 5) 2 التفاقية مناهضة التعذيو الذي ينص علل  نشاء آلية و ا ية وطنية، وال علل البروتوكول االختياري 

ساااا  عن من ببن التوصااااياع المشااااار  لبها التةااااديا علل عن اع 17الور ة المشااااتركة وتعرم  -4
الجنساااااية، وتعديو  التشاااااهبر والمثلية  ية عنجرمساااااقاف الةااااافة العدة اتفاقياع هامةه كما رفضاااااا الجوا ر  

 ه( 6)  انون اعسرة، وتعريف االرتةام في  انون العقوإلاعمن  اعحزا  التمببوية  

ال زومة الجوا رية  لل التةااديا علل االتفاقية الدولية ل ماية لميع  17الور ة المشااتركة ودعا  -5
وإلل التوقيع والتةاااااااديا علل البروتوكول  ، ( 7) اعماااااااخاص من االختفاء القساااااااري، ونظا  روما اعسااااااااساااااااي

ورفع لميع ،  ( 8) االختياااري المل ا بااالعهااد الاادولي الخاااص بااال قوق اال تةااااااااااااااااديااة وااللتمااا يااة والثقااا يااة
علل اتفاقية القضااااااااااااء علل لميع أمااااااااااازال التمببو ضاااااااااااد المرأة، والتةاااااااااااديا علل بروتوكولها الت فظاع  

 ه( 9) االختياري، وتقديم تقرير دوري علل الفور

 ودعا ال ملة الدولية للقضاء علل اعسل ة النووية الجوا ر  لل التةديا علل معاهدة حظر اعسل ة  -6
 ه ( 10) ، باعتاارها مس لة مل ة دولياً 2017أيلول/سبتمبر    20في   النووية، التي و عا علبها ال زومة الجوا رية 

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

 ( 2021 أمار المركو اعوروإلي للقانون والعدالة  لل أن الدستور الجوا ري الجديد )كانون الثاني/يناير  - 7
مرالعة سااااال ية تهد   لل اساااااترضااااااء التقدمببن من دون تنفبذ تغببر   د تعرض النتقاداع باعتااره مجرد 

خي مغوده وماادد المركو اعوروإلي للقانون والعدالة علل أن  من اعهمية بمزان  صااالق القوانبن والدسااتور 
ب رية الضاااااامبر والرأي والدين، بما في    ثم تنفبذ تداببر لالمتثال الرامو لاللتواماع الدولية المتعلقة أساااااااساااااااً 

 ه( 11) خلك حماية أماكن العاادة

عدة توصاااياع تشاااريعية تتعلا ب رية التعببر والةااا افة، لضااامان  10وا ترحا الور ة المشاااتركة  -8
 مواءمة اللوا ح والقوانبن الجوا رية وممارساااااع الدولة فبها في مجال اإلعال  مع الدسااااتور الوطني والمعايبر 

وأوصا    من العهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسيةه   19الدولية ل قوق اإلنسان، بما في خلك المادة  
الجوا ر بتعديو  انون العقوإلاع ل ظر م اكمة الةاااااااا افببن بمولو  وانبن ال تتعلا  10لور ة المشااااااااتركة  ا

بشاااا ن الجمعياع    06-12باإلعال  أو الةاااا افة، وتخفيف  بود التسااااجبو المفروضااااة بمولو القانون ر م 
ة و/أو ربر للساااااااماق للمإلساااااااسااااااااع اإلعالمية المساااااااتقلة بتلقي التبرعاع والمنح من المإلساااااااسااااااااع ال زومي 

 ه( 12) ال زومية، بما في خلك الجهاع المان ة اعلنبية

 البنية األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

من  "باء"المركو اعتمد من لديد في الررامة أن المجلس الوطني ل قوق اإلنساااان تذكر مإلساااساااة  -9
للت ال  العالمي للمإلساااااااسااااااااع الوطنية ل قوق اإلنساااااااان علل التابعة   العتمادالمعنية بااللجنة الفر ية  لدن 

 اللجنة الفر ية المعنية باالعتماد لل   أساا  أن  ال يتوافا مع مااد  باريسه وكانا الررامة  د  دما تقريراً 
توصااااااي الررامة بجعو  و    زاء السااااااللة التنفبذيةهية يساااااالء الضااااااوء علل افتقار للمجلس التا   لل االسااااااتقالل

 ه( 13) يلمااد  باريس من خالل ضمان استقالل  الفعلًا تمام طني ل قوق اإلنسان ممتثالً المجلس الو 
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعد  التمببو  

ترد منظمة العفو الدولية أن  علل الررم من بعض الت سبناع المتعلقة ب قوق المرأة في الدستور  -10
التمببو ضاااد المرأة في مساااا و المبراو والوواال واللالق  واصاااو ، فان القانون الجوا ري ي 2020المعدل لعا  

 ه( 14) وحضانة اعطفال والوصاية

اععضاااء في اعمم المت دة أعرإلا عن  لقها  زاء وأمااارع مإلسااسااة حقوق اإلنسااان  لل أن الدول   -11
التمببو ضااااااد النساااااااء والمثلياع والمثلببن ومودولي المبو الجنسااااااي ومغايري الهوية الجنسااااااانية والمت ولبن  

والفئاع اعخرد، وال سيما تجريم العال اع الجنسية المثلية بالتراضي وعد  ولود  وانبن فعالة لتجريم يًا لنس
 ه( 15) العن  الجنساني

الت كبد أن اعماخاص خوي اإلعا ة يناغي أال يتمتعوا  (BCN)وكررع منظمة اللاشاورة المزساورة  -12
 ه ( 16)  دمالهم بشزو كامو وكا  في المجتمع ًا  ب قهم في عد  التمببو وحقهم في التعليم ف سو، بو يناغي أيض 

 للتعذيوحا الفرد في ال ياة وال رية واعمان علل مخة  وعد  التعرض   

أماارع منظمة العفو الدولية  لل عدة أمثلة علل االحتجاز التعسافي والملول  بو الم اكمة علل  -13
الدساااااااتور ينةاااااااان علل أن االحتجاز المإل ا يناغي  كذا الررم من أن  انون اإللراءاع الجنا ية الجوا ري و 

البروتوكول االختياري الثاني المل ا  وخّكرع المنظمة ال زومة ب ن تةاااااااااادق علل   ه ( 17) أن يزون اسااااااااااتثنا ياً 
بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسااااااااياسااااااااية، الهاد   لل  لغاء عقوإلة اإلعدا ، وإل ن تخف  لميع 

 ه( 18) أحزا  اإلعدا 

في  انون العقوإلاعه ًا  وأوصاا منظمة مّنا ل قوق اإلنساان ب ن تلغي الجوا ر عقوإلة اإلعدا  رسامي  -14
ا ل قوق اإلنسااان  لل أن  خالل االسااتعراض الدوري الشااامو اعخبر، لم تود الجوا ر عن وأمااارع منظمة منّ 

باالتوصاااااااااااااايااع القاا لاة بااإللغااء التاا  لعقوإلاة اإلعادا ه وعلل الررم من ولود و   ب زم الوا ع ًا  اإلحااطاة علما 
للجنة المعنية ب قوق   اً في  انون العقوإلاع، ووفقًا  ، فانها لم تلغ رساااااااامي 1993لتنفبذ عقوإلة اإلعدا  منذ عا  

 ه( 19) ، تم تسجبو حزم واحد باإلعدا 2020ه وفي عا  اإلنسان، فان أحزا  اإلعدا  ال تخف  تلقا ياً 

 القانون الدولي اإلنساني  

 لل أن ال ا في ال ياة مزفول باالتفاقياع الدولية؛ وال يجوز التذرع  5الور ة المشااااااتركة أمااااااارع  -15
ا في خلك حالة ال رم، أو التهديد بال رم، أو عد  االسااتقرار السااياسااي الداخلي،  بال االع االسااتثنا ية، بم

ه لتبرير حاالع اإلعدا  خارال نلاق القضااء أو بالراءاع مولوة أو تعسافاً أو أي حالة طوار  عامة أخرد،  
 انونيةه وتم ونفذع ساااااااااللاع الدولة الجوا رية حتل ا ن عملياع  عدا  من دون أي  لراءاع  ضاااااااااا ية أو 

ة الجوا رية ضااااد الاللئبن الةاااا راويبن،  ما مومي اإلبالغ عن العديد من حاالع القتو علل أيدي القواع الع
 ه( 20) بالرصاص أو عن طريا اإلحراق

 لل أن الجوا ر ال توفر ال ماية الالزمة للشاااااااااااعو الةااااااااااا راوي  5وأماااااااااااارع الور ة المشاااااااااااتركة  -16
 ه( 21) أراضبها علل

الجوا ر علل تنفبذ القانون الوطني الجوا ري علل كامو اعراضاااااااااااااي   5الور ة المشاااااااااااااتركة وحثا   -17
الجوا رية، بما في خلك مخيماع تندو ؛ والت قبا في حاالع اإلعدا  خارال نلاق القضاء؛ ومنع االستخدا   
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ًا  دلاة وفقا المفرف للقوة ضاااااااااااااااد الاللئبن العول؛ وتقاديم مرتربي هاذه االنتهااكااع ومإلياديهاا  لل م ااكمااع عاا
 ه( 22) للقانون الدولي ل قوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، باعتاارها لرا م ال تسقء بالتقاد 

لضااامان حا    01-06من اعمر  46و 45وأوصاااا منظمة مبنا ل قوق اإلنساااان بالغاء المادتبن   -18
الضاا ايا في معرفة ال قيقة ومساااءلة مرتربي انتهاكاع حقوق اإلنسااان خالل ال رم اعهلية؛ وإنشاااء لجنة  
وطنية لتقةاااااااي ال قا ا ترل  بالت قبا في لرا م ال رم واالنتهاكاع الجسااااااايمة ل قوق اإلنساااااااان، بما في  

 ه( 23) خلك حاالع االختفاء القسري 

 حقوق اإلنسان ومزاف ة اإلرهام  

 لل أن الجوا ر تلقا و بلا توصبتبن تتعلقان باحترا  حقوق اإلنسان   13الور ة المشتركة  أمارع   -19
في سااااياق مزاف ة اإلرهام في الجولة السااااابقة لالسااااتعراض الدوري الشاااااموه ومع خلك، خالفا السااااللاع  

اساااتخدما الساااللاع  ، 2021 فبراير/ه فمنذ اساااتئنا  احتجالاع ال راي في مااااافهاتبن التوصااابتبن تماماً 
ضاااااد االحتجالاع السااااالمية، ولج ع بشااااازو متوايد  لل تهم اإلرهام لمقاضااااااة ًا مشااااايلن ًا  خلاب ًا وتررار ًا  مرار 

 ه( 24) النشلاء السلمببن

أفريقيا  لل أن "تمجبد اإلرهام"، وهو لريمة،  يوأماااااااااااارع الهبئة المساااااااااااتقلة ل قوق االنساااااااااااان ف -20
يستخد  بةورة منهجية لتجريم أي عمو سلمي أو انتقاد للسللاع أو "الرموز الوطنية"ه وأمارع اللجنة  لل 
القوانبن والتعريف الغامضاااابن لجرا م اإلرهام، التي تسااااتخد  في بعض ال االع ضااااد المدافعبن عن حقوق  

 ه( 25) اإلنسان

لجنة الدولية ل قوق اإلنساااااااان في أفريقيا باتخاخ التداببر التالية للتةااااااادي لالنتهاكاع وأوصاااااااا ال -21
المذكورة أعاله: مواءمة التعريف الوطني لألعمال اإلرهابية مع المعايبر الدولية؛ والوفاء بااللتواماع الدولية 

  تشااااااااااااااريعااع مزااف اة ب مااياة حقوق الم تجوين المتهمبن باارتراام أعماال  رهاابياة؛ والتو   عن اسااااااااااااااتخادا
 ه( 26) اإلرهام لتقببد حرية التعببر والنشاف السلمي

   امة العدل، بما في خلك مس لة اإلفالع من العقام، وسيادة القانون   

أعرإلا منظمة مبنا ل قوق اإلنسااااااااااااااان عن  لقها من أن  علل الررم من التوا  الجوا ر بت ساااااااااااااابن  -22
السااللة القضااا ية تعاني من تدخو السااللة التنفبذيةه وإضااافة  اسااتقالل القضاااء وإلراء  صااالحاع، ال توال  

 لل خلك، واصااااالا الم اكم العسااااازرية م اكمة المدنببن في انتهاي للمعايبر الدوليةه وأوصاااااا منظمة مبنا  
ل قوق اإلنسااااااان بضاااااامان اسااااااتقالل القضاااااااء، بما في خلك عن طريا تعديو  انون تنظيم القضاااااااء وتعويو  

ععلل؛ وكذلك، و   م اكماع المدنببن أما  الم اكم العسااااازرية؛ وضااااامان أن اساااااتقالل مجلس القضااااااء ا
 ه( 27) يتمزن الم امون من ممارسة مهامهم باستقالل تا  ومن دون أي أعمال انتقامية

 ضااية مسااتمرة ال توال سااا دة هي اإلفالع من العقام علل الجرا م   12الور ة المشااتركة  ونا شااا  -23
من ضااا ايا االختفاء القساااري  8 000ال يوال أكثر من  ف عبناع القرن الماضااايهالخلبرة المرتراة خالل تسااا 

في عداد المفقودين، وتعوز أسرهم أي سبو  ضا ية للوصول  لل ال قيقة بش ن مةبرهمه و د فرض غيام  
المالحقاع القضااااا ية، و وانبن العفو، وسااااياسااااة "النساااايان" التي تنفذها السااااللاع، ثقافة اإلفالع من العقام 

 ه( 28) ل اإلطالق، ولم تقد  أي ضمان لعد  التررارالتي لم تتري أي أمو لألسر في كش  ال قيقة عل

 يما أوصا ب  بالغاء مبثاق السال  والمةال ة الوطنية، ومراسيم   12الور ة المشتركة وأوصا   -24
التنفبذية، وكذا لميع تشاااااريعاع العفو الشاااااامو، وو   تجريم حرية التعببر، لضااااامان فتح ت قيقاع مااااااملة  

تفاء القساااري، وضااامان حةاااول اعسااار علل سااابو انتةاااا  فعالة ولبر  ومساااتقلة في لميع ادعاءاع االخ
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بما في خلك عند صااااااادور "حزم بالوفاة"؛ والتةاااااااديا علل االتفاقية  الضااااااارر والدعم النفساااااااي وااللتماعي،
، وكذا نظا  روما اعساااااااسااااااي  2007الدولية ل ماية لميع اعمااااااخاص من االختفاء القسااااااري، المو عة عا   

 ه( 29) 2000المو ع عا  

 ال رّياع اعساسية وال ا في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

وأوصااا المنظمة الدولية ت ال  الدفاع عن ال رية باالحترا  الرامو لل ا في حرية الدين أو المعتقد   -25
بالغاء من دون تمببو، بما في خلك لألمااااااااااااخاص المنتمبن  لل أ لياع دينيةه ونةاااااااااااا ا، في لملة أمور،  

إلزالاة    03-06من  ااانون العقوإلاااع الجوا ري التي تجر  التجااديف، وتعااديااو القااانون    2-مزرراً -144المااادة  
  متللااع التسجبو المرهقة للمنظماع الدينية وضمان عد  التمببو في معالجة الللااع؛ وإزالة ال ظر المفروض 

ه  لاللتواماع الدولية ًا لل أسااا  ربر مسااجو، وفق علل اللوا   الدينية أو العقا دية ربر المساالمة التي تعمو ع 
وعلل الجوا ر االعترا  باللاا فاة اعحمادية كجمعياة دينياة رساااااااااااااامياة وإزالة لميع ال والو أما  أنشاااااااااااااالتهاا، 
والموافقة من دون ت خبر علل الللااع القا مة لتسااااجبو دور العاادة وإعادة تسااااجبلها، واتخاخ خلواع فورية 

 ه( 30) أو بسبو عد  تسجبلها 19-روتستانتية المغلقة بمولو تداببر كوفبدإلعادة فتح الرنا س الب 

بشاااا ن ال ا في التجمع الساااالمي  37وأمااااار الفريا الدولي ل قوق اع لياع  لل التعلبا العا  ر م  -26
الةااااااادر عن اللجنة المعنية ب قوق اإلنسااااااان بالغاء التشااااااريعاع المسااااااتخدمة لمقاضاااااااة اعمااااااخاص الذين 

 هم في حرية التعببر وتروين الجمعياع والتجمع الساااااااالمي، بهد  لعو اإلطار التشااااااااريعي  يمارسااااااااون حقو 
من العهاد الادولي الخااص باال قوق   21مع التوامااتهاا الادولياة، ال ساااااااااااااايماا بمولاو الماادة  ًا  للجوا ر متمااماااااااااااااايا 
 ه( 31) المدنية والسياسية

حرية في مجال  ًا  والمعايبر المعتر  بها دولي بتنفبذ أفضو الممارساع  4الور ة المشتركة لالو  وت  -27
التعببر وضااااااااامان ال ا في التعببر علل الن و المذكور في الدساااااااااتور الجوا ري وفي العهد الدولي الخاص  

بانهاء العن  والمضايقة   4الور ة المشتركة وتوصي    .بال قوق المدنية والسياسية الذي صد ا علي  الجوا ر
قوق اإلنساااان وإزالة لميع أنواع القبود المفروضاااة علل تساااجبو الجمعياعه  ضاااد النشااالاء والمدافعبن عن ح

لهذه الغاية،  لراء  صااااااالحاع تشااااااريعية تضاااااامن للمنظماع ربر ال زومية الجوا رية تلقي اعموال  ًا وت قيق
عفضاااااااو الممارسااااااااع التي  دمها المقرر الخاص المعني بال ا في التجمع السااااااالمي ًا الوطنية والدولية وفق

ا وضااااااااااااع حد  وكذوإطالق سااااااااااااراق لميع المعتقلبن السااااااااااااياسااااااااااااببن ومتظاهري ال راي،   ،وين الجمعياعوتر
 ه( 32) لالعتقاالع التعسفية واحترا  المعايبر الدولية المتفا علبها بش ن االحتجاز السابا للم اكمة

 حظر لميع أمزال الرق، بما في خلك االتجار باعمخاص  

ولدع منظمة مراقاة العمو الةابنية، باإلماارة  لل مإلماراع منظمة العمو الدولية لالتجار باعماخاص،   - 28
أدلة علل مإلمااااااراع متعددة لالتجار في أوساااااااف العمال اعلانو، بما في خلك التوايف الخادع والتوايف 

 ه( 33) حقوق اإلنسانالولهة،  ضافة  لل انتهاكاع حقوق العمال وربرها من  عند وصولالقسري واإلكراه 

وأوصااا المنظمة الجوا ر بما يلي: التفتيا المنتظم لظرو  العمو في موا ع البناء مع أصاا ام   -29
العمو الذين يسااااااتخدمون المهالرين اعلانو ووضااااااع آلية لرشاااااا  ضاااااا ايا االتجار بالاشاااااار ومساااااااعدتهم؛ 

ديم خدماع الترلمة في أ ساااااااااا   ومسااااااااااعدة العمال المهالرين الذين يتجاوزون مدة تةااااااااااري هم المإل تة وتق
 ه( 34) الشرطة في البلداع؛ وت سبن  مزانية الوصول  لل السللاع لرصد االتجار بالاشر وتهريو المهالرين

ومن ببن الشاهاداع   هعلل اعسار الداكنة الاشارة لل ممارساة العبودية  16الور ة المشاتركة  وتشابر   -30
عا لة صاااا راوية من مخيماع علل يد في ساااان السااااادسااااة  ر اق  ت تعرضااااا لالساااا    ةااااة فتاة صااااغبرة الدامغة

وفي موالهة المااالة   "هسااااتر اقالاللئبن،  بو أن تهرم  لل  ساااااانيا حبع رفعا دعود  ضااااا ية بتهمة "اال
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  داكنو الاشاااارة " للقيا  ب عمال منولية ورعي مواماااابهم، نظم ماااااام"عببداً   القادة، الذين يمتلك معظمهم تقريااً 
  في مخيماع تندو  أنفسهم، بةورة ربر رسمية، في كيان يسمل "لمعية ال رية والتقد  لمزاف ة الرق"، الذي

  ربر معتا" في مخيماع تندو ، من ببنهم نساء يتعرضن لالرتةامًا "عبد   7  130تمزن من  حةاء ولود  
داكناع الاشااارة  نسااااء  توفبا تساااعو  ويتوولن ضاااد  رادتهن ويرسااالن  لل الةااا راء لرعاية  لعان أسااايادهنه

 ه( 35) ن من العلاو دون مساعدة طبية وسء الة راء وتوفي ثالثة "عببد" آخر من  ةوالدأثناء ال

  توصااياع في هذا الةاادد، وال ساايما السااماق بالوصااول  لل الاعثاع 16و دما الور ة المشااتركة   -31
الدولية إللراء ت قيقاع لادة ونويهة في ارو  ارترام انتهاكاع لسايمة ل قوق المدنببن الةا راويبن وكش   

 ه( 36) النقام عن مةبر اعمخاص القتلل والمفقودين وتسليم رفاتهم  لل أسرهم لتمزبنها من ال داد بزرامة

 ال ا في مستود معيشي ال ا  

 ، بما فبهاياع المعيشاااة ربر الال قة في أكثر المناطا حرماناً  لل مساااتو  5أماااارع الور ة المشاااتركة   -32
  مخيماع الاللئبن الة راويبن في والية تندو ه وأوصا الجوا ر باتخاخ التداببر المناساة لتعويو التمتع بال قوق 
اال تةاااااااادية وااللتما ية في هذه المناطا؛ وإدراال مخيماع تندو  في خلء التنمية؛ وضااااااامان ال ا في  

 مستود معيشي ال ا للسزان؛ وتقديم المساعداع اإلنسانية؛ ومزاف ة لميع أمزال االختال  والنهوه

 ال ا في الة ة  

في منلقة القاا و  19-لروفبد لل أن اساااااااااتجابة الدولة الجوا رية  18الور ة المشاااااااااتركة أماااااااااارع  -33
، أدد  لل ارتفاع عدد الو ياع من دون داع وزيادة  لسااااااااااااايماً    هماالً ًا أاهرع أيضااااااااااااا   2021-2020عامي 

التوتر مع الساااااااااااللاعه ولم تتلا  داراع الةااااااااااا ة في منلقة القاايو ساااااااااااود القلبو من الدعم من ال زومة  
الور ة  ربر متناسااااو من ال االعه ولذلك أوصااااا   الجوا رية، علل الررم من أنها مثقلة ب عداد كببرة بشاااازو

ب ن تضاامن الجوا ر التعامو العادل والمسااإلول مع اعزمة الةاا ية لفبرو  كورونا من خالل   18المشااتركة 
 ه( 37) تخةيص اإلمداداع اللبية القادمة من المجتمع الدولي لسزان القاايو

علل أن مساتوياع التغذية والةا ة العامة والرعاية اللبية  د تدهورع   19الور ة المشاتركة مادد  و  -34
من ًا  أيضاااااااااا يعاني عدد كببر من اعطفال  و الدوليةه   داعباطراد علل مر الساااااااااانبن علل الررم من المساااااااااااع
، أو أنها ربر صاااااااال ة  بهاال ةاااااااول علًا يةاااااااعو لدالةااااااامم أو ضاااااااع  السااااااامع، كما أن مياه الشااااااارم 

 ه( 38) أو ملوثة ةجودالرديئة   هالالستهالي الاشري، أو أن 

 ال ا في التعليم  

ًا أماااااااااااارع منظمة اللاشاااااااااااورة المزساااااااااااورة  لل أن عدد الللاة في لميع مراحو التعليم ارتفع، وفق -35
في الما ة، في حبن انخفض عدد المدرساااااااااااااابن   3,8للديوان الوطني لإلحةااااااااااااااا ياع في الجوا ر، بنساااااااااااااااة 

في الماا اةه وأعرإلاا المنظماة عن  لقهاا من كون عادد اللالم لراو مادر  آخاذة في االزديااد،   1,2 بنسااااااااااااااااة
 ه( 39) مما  د يإلدي  لل تفا م مشزلة االكتظاظ في بعض المدار 

في الما ة من اعطفال في الجوا ر ال يذهبون  لل المدرساااة، وأن  9,48وأماااارع المنظمة  لل أن  -36
ًا  عناد النظر  لل اعطفاال ربر الملت قبن باالمادار  في صاااااااااااااافو  اعكثر فقر ًا  كببر ًا البياانااع تختل  اختالفا 

 ه( 40) في الما ة علل التوالي 36,4و 14,16وفي صفو  اعرنياء،  خ النساة 

وأعرإلا منظمة اللاشاورة المزساورة عن  لقها من أن اساتاعاد الفتياع ال وامو من المدرساة يخو  لل  - 37
سابن داخو النظا  التعليمي في الجوا ره وحتل لو لم تساتاعد الفتياع ماامارة من حد كببر بالمسااواة ببن الجن 

 ه ( 41) المدرسة، فان الوصمة االلتما ية الم يلة ب مو المراهقاع يمزن أن تإلدي  لل  لاارهن علل تري الدراسة 
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مساااااااعدة مالية وأوصااااااا المنظمة ب ن تتخذ الجوا ر التداببر الالزمة ل و هذه القضااااااايا وأن تقد   -38
 ه( 42) من فئة ضعيفةًا ونفسية  ضا ية لألمخاص خوي اإلعا ة بوصفهم لوء

 لل صاااااعوإلاع حةاااااول اعطفال خوي اإلعا ة علل ال ا في التعليم  9الور ة المشاااااتركة شااااابر وت  -39
المواد التعليمية لمن ي تالون  لبها، واالفتقار  لل وسااااااا و ، ونقص الببنالمدرساااااا  نمساااااااعدي البساااااابو نقص 

من    لل حاد كببر  ه وال يوال تعليم اعطفاال خوي اإلعاا اةدرساااااااااااااابنالمادرسااااااااااااااياة المزيفاة، ونقص تادرياو الما 
وزارة  ناغي لي و   المهاراع الالزمة وال الرؤية الشااااملةهال اختةااااصااااع وزارة التضاااامن الوطني، التي ال تملك 

التفاقية ًا ووفقللجميع رؤية ماااااااملة   ضاااااامنالترإلية الوطنية أن تت مو مسااااااإلولية تعليم اعطفال خوي اإلعا ة  
انشااااء  سااام في داخلها مزر  إلدماال اللالم خوي اإلعا ة وإنشااااء فريا  ب حقوق اعماااخاص خوي اإلعا ة، 

بعد ا ن، وسااايزون دور  مزان لها الخاصاااة التي الخوي االحتيالاع متعدد التخةاااةااااع، وإلغاء فةاااول  
لهذه الوزارة من خالل المواد والمعداع المزيفة وكذلك تدريو وزارة التضاامن الوطني هو تقديم الدعم المالي 

عمو علل أسااا   ت يجو أن  تي ، ودعم المدار  التي يديرها آباء اعطفال المعو بن الببنالمدرساا   نمساااعدي ال
 ه ( 43) مشروع للمإلسسة وإلرامج معتمدة من وزارة الترإلية الوطنية ولرن أهدافها هي  دمالهم مع اعطفال ا خرين 

 ال قوق الثقا ية  

ساااااااااااااامح بااالعترا   2016للادسااااااااااااااتور عاا   ًا  لاديادًا ياذكر مإلتمر اعماازيغ العاالمي أن  صااااااااااااااالحا  -40
دون ت ثبر    م ض، من  ياعترا  مااااااااازلاعمر يتعلا ب   ولرن(ه 4وطنية ورسااااااااامية" )المادة    باعمازيغية "لغةً 

  اللغة  دري تاُ ال ،  عمليااً و اإلسااااااااااااااالمياةه   -  ةاللغاة والثقاافاة العرإليا مساااااااااااااااءلاة عساااااااااااااااقياة دون أي من  ملمو  و 
دون اساتمرارية  ومن في مناطا معبنة فقء،  و ، في فةاول معبنة فقء،  م دود لداً  لل في نلاق  اعمازيغية 

الثقافة  و في النظا  القضااااااا ي واإلداريه  ًا تمام  ةرا ا  ياختياريةه وه، كما أنها  في المناهج الدراسااااااية لللالو
 15علل ساااااببو المثال، يولد في الجوا ر حوالي  ففلرلورية  لل حد كببره  ة خاع صااااااغاعمازيغية مهمشاااااة و 

 ناة  ال   ، وال تولد نواع عامة مخةاااااةاااااة بالرامو للغة والثقافة العرإلية واإلساااااالمية 8، منها  ناة تلفويونية
للة  سااااا أي ألمازيغ  وليس لسااااااعاع في البو  وثلع برامجها باللغة العرإليةه   8  ال  تبعال اعمازيغية ب واحدة 

 ه( 44) علل برامج هذه القناة

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 المرأة   

أمارع حملة البوإلبو  لل أول   ةور التشريع الجوا ري المتعلا بالعن  المنولي، الذي ال ينلبا  -41
  ي ببن الوولبن والوولبن السابقبن، مع استثناء اع ارم الذكور ا خرينه وعالوة ال علل حوادو العن  المنول 

مخففة  خا عفا الضاااا ايا عنهم؛ وعلل ًا من  انون العقوإلاع تلقي الجناة أحزام  266علل خلك، تجبو المادة 
 ه( 45) ول هذا الن و، يضغء العديد من أفراد اعسرة علل الض ايا للعفو عن المعتدي من ألو حفظ ماء ال

وأوصاااااا حملة البوإلبو الجوا ر بتعديو وتنويع التشاااااريعاع القا مة التي ت ظر العن  ضاااااد المرأة   -42
من خالل توساايع نلاق تجريم العن  اعسااري ليشاامو لميع الجناة من أفراد اعساارة ومن ربر أفراد اعساارة،  

 ه( 46) المعتدين في االعتااروأخذ الضغء االلتماعي الذي تواله  النساء من ألو العفو عن 

وأوصااا منظمة العفو الدولية بتعديو لميع المواد الواردة في  انون العقوإلاع و انون اعساارة التي  -43
 336و ( تعفو عن المغتةاااببن  خا توولوا من الضااا ية)   326تمبو علل أساااا  نوع الجنس، وهما المادتان  

،  ( يجو أن تتووال المرأة ب ضااااور  ريو خكر)  11المواد من  انون العقوإلاع، و   ( لالرتةااااامًا  ال تقد  تعريف) 
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اع  التي )   66و  ،( ال ي تااااال الووال  لل مبرر لتللبا زولتااا ، لرن الوولاااة ت تااااال  لل خلاااك)   54و  53و
 ه( 47) من  انون اعسرة ( تتووال من لديد تفقد حضانة أطفالها

 اعطفال  

تجنبد اعطفال في المبليشاياع المسال ة أحد االنتهاكاع الم ددة كون    16الور ة المشاتركة أثارع  -44
لللابع اإلنساااااااني والمدني لمخيماع الاللئبنه ويرسااااااو هإلالء اعطفال في ساااااان الخامسااااااة  لل مراكو تلقبن  

الت ريض علل الرراهياة والعن ، ثم يادمجون في مراكو التادرياو دور حول  برامج تا متاابعاة  العقاا اد من ألاو  
يتعرضاااون لالساااتعااد وساااوء المعاملة والتدريو علل اعسااال ة النارية والمتفجراع  بو تعببنهم العسااازري، أو 

  أطفال آخرون من والديهم ويرسااالون  لل الجوا ر وإللدان أخرد لتلقبنهم نتشاااو  وي    هالتابعة ل  مبليشااايا وة الفي 
  تشااااااااااااارينده مجلس اعمن في  الاذي اعتما  2601العقاا ادي وتادريبهم علل اساااااااااااااتخادا  اعسااااااااااااال اةه وأدان القرار  

الدول  لل   ااعطفال وتجنبدهم ودعساجبو  التعليم في أو اع النواع بشادة ت بشا ن حماية  2021ر  نوفمب /الثاني
 ه( 48) وضع حد لهذه الممارساع وضمان ال ماية الالزمة لألطفال، بما في خلك في مخيماع الاللئبن

وأعرإلا الشاراكة العالمية من ألو  نهاء العن  ضاد اعطفال )ماراكة  نهاء العن ( عن  لقها  زاء  -45
ال االاة الراهناة في الجوا ر  يماا يتعلا باالعقاام البادني لألطفااله وأعرإلاا منظماة القضاااااااااااااااء علل العن  عن 

يقدموا توصية م ددة   وأن  2022أملها في أن يثبر الفريا العامو والدول هذه القضية خالل استعراض عا  
 ه( 49) ب ن ترث  الجوا ر لهودها لسن  انون ي ظر بوضوق لميع أمزال العقام البدني لألطفال

وأعرإلا اللجنة الدولية ل قوق اإلنساااان في أفريقيا عن  لقها من رفض ال زومة الجوا رية تساااجبو  -46
ولادون علل أراضاااااااااااااابهاا، مماا ي اد من خاارال  طاار الوواال علل الررم من أنهم ي المولودين  أطفاال المهاالرين  

 ه( 50) ال قوق اعساسية لألطفال، مثو ال ةول علل الرعاية الة ية اعولية والتعليم

ولذلك، أوصااااا اللجنة الدولية ل قوق اإلنسااااان في أفريقيا الجوا ر باالعترا  باعطفال المولودين  -47
 ه( 51) علل التعليم والرعاية الة يةلل ةول بشزو كامو ًا  انوني ًا خارال  طار الوواال ومن هم وضع

 اعمخاص خوو اإلعا ة  

أن  ال يولد رصاااااد كا  لتلببا  وانبن  مزانية الوصاااااول، وال سااااايما  9الور ة المشاااااتركة  الحظا   -48
ه و يماا يتعلا مخاالفبنتجااه ال كراه مزاانياة الوصااااااااااااااول، وال تماار  أي وساااااااااااااابلاة  إللمعاايبر الجوا رياة  احترا  ا

امزانية الوصااااااول، فان المقترحاع الواردة في التقرير الساااااانوي الذي أعده أعضاااااااء  المعنية ب باللجنة الوطنية  
اللجنة المإللفة من لميع الوزاراع المعنية لم ت و  ء  لل ال زومة إلدرالها في الساااياسااااع العامةه وال هذه 

الوصاااول( مساااإلولة عن نقو احتيالاع  مزانية الوصاااول  تولد ممثلياع م لية )لجان م لية معنية بامزانية  
مزانية إلمعيار الجوا ري الال ي خذ و  الم لية  لل اللجنة الوطنية ورصااد تنفبذ القانون علل المسااتود الم ليه

ال تولد خلة  و  عماااااااخاص خوي اإلعا اع الذهنية أو العقليةهاالوصاااااااول في االعتاار بشااااااازو كا  حاالع  
  يبن أولويااع ونتاا ج يتعبن ت قيقهاا علل المادلهاا  اعمااكن العااماة لوصااااااااااااااول  لل  تيساااااااااااااابر احزومياة وطنياة ل
 ه( 52) لبداً  ت ديداً دول زمني م دد ولالقةبر واللويو 

لقانون اإلطاري  ا الشااااااعبي الوطني في مشااااااروع  جلسب ن ينظر الم 9الور ة المشااااااتركة توصااااااي و  -49
 ه( 53) يعتمدهبش ن تعويو وحماية حقوق اعمخاص خوي اإلعا ة وأن 

 الشعوم اعصلية واع لياع  

يسااتخدمان  03-06واعمر   06-12أمااار مركو القاهرة لدراساااع حقوق اإلنسااان  لل أن القانون   -50
لمنع اع لياع الدينية من ممارساااااة ال ا في حرية الدين أو المعتقد بشااااازو كامو، بما في خلك حرية تروين  
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كنيساااة تابعة للرنيساااة البروتساااتانتية الجوا رية   18الجمعياع والتجمع السااالميه فقد تم  رالق ما ال يقو عن 
مركو القاهرة لدراساااااع حقوق اإلنسااااان  يما   وأوصاااال  ه ( 54) بساااابو "عد   انونبتها" الموعومة  2017منذ عا  

من  22و  21مع المادتبن  ًا  واعتماد  انون لديد يتوافا تمام  2012-06-12أوصااااال ب  بالغاء القانون ر م 
 ه( 55) العهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسية

في الما ة من ساااااااااااازان الجوا ر الاالغ  99 لل أن ما يقدر بن و  8الور ة المشااااااااااااتركة وأمااااااااااااارع  -51
ملبون نسااامة مسااالمون سااانةه وتت ل  النسااااة الما وية المتاقية من المساااي ببن والبهود واع لياع   43 عددهم

 ( 2للدولة )المادة  ًا  رسااامي ًا المسااالمة، ومنهم اعحمدية والشااايعة والالدينبونه ويعلن دساااتور البالد اإلساااال  دين 
 ه( 56) ( 91)المادة ًا للبالد يجو أن يزون مسلمًا  ولري يةاح المرمح ر يس

 03-06ال زومة الجوا رية  يما أوصااااااتها ب  بتعلبا وتنقيح اعمر  8الور ة المشااااااتركة وأوصااااااا   -52
 18مع المادة ًا  الذي ي دد مااااروف و واعد ممارسااااة الدياناع ربر اإلسااااالمية، لجعل  متمامااااي  ( 2006لعا   ) 

إلعادة فتح ًا  من العهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسااياسااية؛ ومنح اإلخن لجميع الرنا س المغلقة  ساار 
أبوابها ومنح اإلخن للرنا س التابعة للرنيسااة البروتيسااتانسااية الجوا رية لمواصاالة اسااتخدا  المااني المساات لرة  

 ه( 57) ك ماكن  اادة للرنيسة البروتستانتية الجوا رية

وخكر الفريا الدولي ل قوق اع لياع أن الجوا ريبن الساااااود، السااااازان اعصااااالبون لجنوم الجوا ر،   -53
،  ومع خلك  ه 2009لتقديراع أكاديمية عا  ًا في الما ة من  لمالي سااااااااازان البالد وفق   10يمثلون ما يقدر بن و 

ةااري الذي يعود  لل حد  ال تولد  حةاااءاع رسااميةه ويعاني هإلالء المواطنون الجوا ريون من التمببو العن 
 ه( 58) كببر  لل عد   ضفاء طابع مإلسسي في هوية الدولة  ال علل الهوية العرإلية اإلسالمية البيضاء

 لل أن نشااااااالاء حركة تقرير المةااااااابر في منلقة ًا وأماااااااار الفريا الدولي ل قوق اع لياع أيضااااااا  -54
الوساااااااا و السااااااالمية، صااااااانفتها الساااااااللاع  وهي منظمة تروال الساااااااتقالل منلقة القاايو من خالل   –القاايو 

يوالهون بانتظا  االعتقاالع التعسااااااااااااافية والمضاااااااااااااايقاع من  – 2021في أيار/مايو ًا  رهابي ًا  الجوا رية كيان 
الشاااارطةه وأفاد العديد منهم ب نهم تعرضااااوا للتمببو اإلداري وفقدان العمو، في حبن صااااادرع وزارة الداخلية  

 ه( 59) لوازاع سفر بعضهم

ب ن تمزن الجوا ر ماعو القاايو من ممارساة حق  في تقرير المةابر  7الور ة المشاتركة   وأوصاا -55
وت تر  تللعات   لل ال رية والررامة والتنمية  لل لانو حماية سازان المنلقة من االنتهاكاع الجسايمة التي 

 ه( 60) ترتربها اعلهوة العسزرية واعمنية للدولة

 و الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفاع الجنسبنالمثلياع والمثلبون ومودولو المب   

 لل أن الفراغ القانوني المتعلا ب ماية المثلياع والمثلببن ومودولي   12الور ة المشاااااااتركة تشااااااابر  -56
بما في خلك تجريم  –المبو الجنسااااي ومغايري الهوية الجنسااااانية وحاملي صاااافاع الجنساااابن والفئاع اعخرد 

ونقص الوعي والتادرياو لادد  (،  من  اانون العقوإلااع  338المثلياة باالتراضااااااااااااااي )الماادة  العال ااع الجنسااااااااااااااياة 
يمنعهم من الوصااول  لل أي سااببو انتةااا  في حالة العن  الجنساااني أو ربره من  –المإلسااساااع المعنية  

ًا  ريااا المعاااملااة التمببويااةه وهااذا ياادفع أفراد هااذه الفئااة  لل عااد  اإلبالغ عن االنتهاااكاااع في لميع ال اااالع تق
 ه( 61) لخوفهم من التعرض للرش  أو المقاضاة، مما يخلا حالة من اإلفالع التا  من العقام

  علل التمببو القا م ضاد أفراد هذه الفئة، بما في خلك مداهماع المنازل  12وماددع الور ة المشاتركة   - 57
  الت زم في الجساد وفي عد والمالحقاع القضاا ية التعسافية بسابو أعمال ي مبها ال ا في الخةاوصاية وحا  

 لل  12الور ة المشتركة التمببو المزفولة في العهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسيةه كما أمارع 
 ه( 62) توايد خلر التعذيو وسوء المعاملة علل أيدي السللاع وكذلك علل أيدي السجناء ا خرين
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  266وًا  مزرر   266يما أوصتها ب  بالغاء المواد ال زومة الجوا رية    12الور ة المشتركة  وأوصا   -58
من  انون العقوإلاع، والتي تسااااااااامح لمرتربي العن  الجنسااااااااااني باإلفالع من ًا مزرر   330و  279و 1ًا مزرر 

العدالة؛ واعتماد تداببر لضااااااااااامان  مزانية فعلية في الوصاااااااااااول  لل العدالة، والرعاية الةااااااااااا ية، والخدماع  
إلسااااقاف الةاااافة الجرمية   338و 333من العن  الجنساااااني؛ وإلغاء المادتبن  االلتما ية للنالبن ب رواحهم 

عن العال ة الجنسااااية المثلية بالتراضااااي؛ ووضااااع حد للمضااااايقة والترهبو القضااااا ببن للمدافعبن عن حقوق  
اإلنساااااااااااان للمرأة ونشااااااااااالاء فئة المثلياع والمثلببن ومودولي المبو الجنساااااااااااي ومغايري الهوية الجنساااااااااااانية 

عن حقو هم في القانون ًا تامًا اع الجنسااااااااااااابن والفئاع اعخرد، والساااااااااااااماق لهم بالدفاع دفاعصاااااااااااااف وحاملي
والممارساة، ومقاضااة المساإلولبن عن الخلام المهبن وحمالع التشاهبر ضاد المدافعبن عن حقوق اإلنساان 

 ه( 63) للمرأة والنشلاء

 المهالرون والاللئون وملتمسو اللجوء   

أكد المرصااد الةاا راوي لإلعال  وحقوق اإلنسااان )المرصااد الةاا راوي( أن االنتهاكاع الجساايمة   -59
ل قوق اإلنساااااااان كانا وال توال ساااااااا دة علل مدد أرإلعة عقود في مخيماع الاللئبن، بما في خلك عملياع 

ساااااااري واالحتجاز التعسااااااافي والتعذيو والترهبو والمعاملة القتو خارال نلاق القضااااااااء والخل  واالختفاء الق
 ه( 64) القاسية والمسبئة والرتابة ب دواع حادة علل ألساد الض ايا واالرتةام وربرها من أمزال االنتهاكاع

وحثا المنظمة الجوا ر علل فتح ت قبا مااااااااااااامو ومسااااااااااااتقو في لميع حاالع القتو خارال نلاق  -60
لاللئبن الةاااا راويبن في تندو ، لنوم ررم الجوا ر، وكشاااا  حقيقة ما القضاااااء المرتراة في مخيماع ا

 ه( 65) حدو  يما يتعلا بال االع المذكورة أعاله

والمرصاااااااد الةااااااا راوي عن  لقهما  زاء الوضاااااااع القانوني لاللئبن  11الور ة المشاااااااتركة وأعرإلا   -61
  1951ا في اتفاقية عا   الةاااااااا راويبن في المخيماع، والذي يإلثر علل تمتعهم بال قوق المنةااااااااوص علبه

الخاصااااة بوضااااع الاللئبن والبروتوكول المرفا بها، ولذلك أوصاااايا الدولة  بد االسااااتعراض بالسااااماق بالراء  
 ه( 66) تعداد عا  لسزان المخيماع

وماجعا الساللاع الجوا رية علل  لغاء تفويض ساللاتها وضامان حماية ال قوق المدنية والساياساية  -62
المخيمااع، بماا في خلاك تهبئاة مناات مواع لعماو منظمااع المجتمع المادني وحمااياة ال ا في  لاللئبن في  

 ه( 67) التجمع السلمي

من  انون العقوإلاع، التي تجر  ًا مزرر   175وأوصاا منظمة العفو الدولية بالغاء أو تعديو المادة  -63
الخروال "ربر المشااااااروع" من الجوا ر، وضاااااامان معاملة أي انتهاكاع لتشااااااريعاع الهجرة علل أنها مخالفاع  

إللغااء تجريم الادخول واإل ااماة والخروال ربر   11-08 دارياة وليساااااااااااااااا لرا م لناا ياة، وتعادياو القاانون ر م  
لرا م لنا ية، واعتماد تشاااااااااااريع وطني لتنفبذ اتفاقية   النظامي وضااااااااااامان معاملتها مخالفاع  دارية وليساااااااااااا

المل ا بهاا، وكاذا القوانبن   1967الخااصااااااااااااااة بوضااااااااااااااع الاللئبن والبروتوكول االختيااري لعاا     1951 عاا 
والمعايبر الدولية اعخرد أو حماية اعماااخاص الم تالبن  لل ال ماية الدوليةه وحثا منظمة العفو الدولية 

ية لاللئبن الذين تعتر  بهم المفوضاااااية الساااااامية لألمم المت دة لشاااااإلون الاللئبن،  الجوا ر علل منح ال ما
وعلل و   ممارساااااااااة االعتقاالع التعسااااااااافية وعملياع اللرد بالراءاع مولوة للمواطنبن اعلانو من دون 

   ه( 68) اتااع اإللراءاع القانونية الوالاة ومن دون احترا  مبدأ عد  اإلعادة القسرية

 سيةعديمو الجن   

 لل  ضااااااااية انعدا  الجنسااااااااية المولودة في الجوا ر، وال ساااااااايما في  7الور ة المشااااااااتركة أمااااااااارع   -64
رًا  كما أماااااااااارع  لل حزم الم زمة العليا اإلسااااااااااانية، الذي أكد أن  نظ  ه ( 69) مخيماع الاللئبن الةااااااااا راويبن
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فانهم عديمو  الفتقار معظم الةاااااااااااااا راويبن  لل وضااااااااااااااع  انوني داخو المخيماع وخارلها علل السااااااااااااااواء،
الجنساااااااايةه و د تو فا الدعود التي رفعتها اللئة صاااااااا راوية لم تتمزن من تجديد لواز ساااااااافرها بعد انتهاء  
صاالحبت  أما   رار من وزارة الداخليةه وال تقد  الجوا ر لوازاع سافر  ةابرة الةاالحية للسافر  ال عرراض  

 ه( 70) العالال اللبي أو لم ممو اعسرة
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