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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ب(١٥نسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

∗اجلزائر
 

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف          
. لرمسية ذات الصلة  ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة ا              

  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـالف                  
 اليت اعتمدها جملس  العامةوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية. ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وبالنظر إىل . يف حواشي هناية النص هجية مراجع املعلومات الواردة يف التقريروذُكرت بصورة من. حقوق اإلنسان 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

آخـر التقـارير    ضاً  أُخذت يف االعتبار أي    عدم وجود معلومات حديثة،      ةويف حال . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
ملعلومات الواردة يف وثائق األمم     اوى  وملا كان هذا التقرير ال جيمع س      . إن كانت ال تزال صاحلة    والوثائق املتاحة   

بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى          االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز       املتحدة الرمسية، فإن    
  .تفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانملنخفض لل استوىاملأو إىل /معاهدة ما و

 

                                                      

 .لومات واإلحاالت الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجةحمررو األمم املتحدة من صحة املعمل يتحقق   ∗
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  املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  التحفظات/اإلعالنات  تاريخ التصديق  )٢(حلقوق اإلنسان

االعتراف باالختـصاصات احملـددة هليئـات       
  املعاهدات

التفاقية الدولية للقضاء علـى     ا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٤/٢/١٩٧٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   ١٣ و٨ و١املواد   ١٢/٩/١٩٨٩
  ٢٣ و١٤و

 -  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

   نعم):٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ٢املادة   ١٢/٩/١٩٨٩

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ١٢/٩/١٩٨٩

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  التمييز ضد املرأة

   ١٥ و٩ و٢املواد   ٢٢/٥/١٩٩٦
  ٢٩ و١٦و

 -  

ذيب وغريه  اتفاقية مناهضة التع  
من ضروب املعاملة أو العقوبـة    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول    يوجدال  ١٢/٩/١٩٨٩
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٨املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ١٧ و١٦ و١٤ و١٣املواد   ١٦/٤/١٩٩٣  اتفاقية حقوق الطفل

ربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     ال
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  يف املواد اإلباحية

٢٧/١٢/٢٠٠٦      

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد   ٩٢املادة   ٢١/٤/٢٠٠٥
  ال): ٩٢املادة ( بني الدول الشكاوى املتبادلة

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة : اجلزائر طرفاً فيها ليست املعاهدات األساسية اليت مل
و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ  

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واتفاقية 
، واالتفاقيـة  )٢٠٠٧عام توقيع، ( والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،)٢٠٠٧توقيع، عام   (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  ).٢٠٠٧عام توقيع، (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
        

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      ية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماع

  ال      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 الثالثنعم، باستثناء الربوتوكول       )٥(اوبروتوكوالهتا اإلضافية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم      )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم      اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلزائر على التصديق على الربوتوكول االختياري                - ١
 وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصّدق اجلزائـر علـى           ؛)٧(ملرأةالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا       

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                
 ؛)٨(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة           على  اإلباحية و 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص        إىل اجلزائر   طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      و
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد   وأعربت .)٩(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    

 تتناىف  ١٦ و ٢والحظت أن التحفظات على املادتني      ،  حتفظاتئر على عدة    إبقاء اجلزا عن قلقها إزاء    اً   جمدد املرأة
 وال سيما فيما خيـص قـانون   مع غرض االتفاقية ومقصدها، وحثت اجلزائر على تسريع اإلصالحات التشريعية،      

  .)١١(سحب إعالناهتا التفسرييةهبدف ستعراض اال إجراء وجددت جلنة حقوق الطفل توصيتها السابقة ب.)١٠(األسرة

بتأكيد اجلزائر أن حالة الطوارئ ال تنطوي على أية قيود          اً  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم    مع إحاطة   و  - ٢
 ١٣علـن عنـها يف      الة الطوارئ اليت أُ   العمل حب بالقلق إزاء استمرار    معظم احلقوق واحلريات، فقد شعرت      على  
 وفقاًوذلك ة احلاجة إىل اإلبقاء على حالة الطوارئ وأوصت اللجنة بأن تتعهد اجلزائر مبراجع. ١٩٩٢فرباير /شباط

  .)١٢(إىل انتهاكات ألحكام العهدتطبيقها  من العهد وأن تضمن أال يؤدي ٤للمعايري املنصوص عليها يف املادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

 جاجين وأنه باإلمكان االحتالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن أحكام العهد تعلو على القانون الوط  - ٣
، كامالًاً إدماجعلى أهنا تأسف لعدم إدماج احلقوق اليت يكفلها العهد يف التشريع احمللي . ا أمام احملاكم اجلزائريةهب

وأوصت . االحتجاج به بانتظام أمام احملاكم والسلطات اإلداريةعلى نطاق واسع بدرجة تسمح بولعدم نشر العهد 
  .)١٣(يف هذا الصدداذ تدابري اللجنة اجلزائر باخت

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين –جيم 

لدى ) A("ألف" املركز ٢٠٠٣ يف عام ومحاية حقوق اإلنسان لترقية االستشارية الوطنية اللجنةنحت لقد ُم  - ٤
بقلق عدم   والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       .)١٤(جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      

.  تقاريرهـا الـسنوية    نشر، يف مجلة أمور، إىل عدم       يرجعوجود معلومات عن حصيلة عمل هذه اللجنة، وذلك         
  .)١٥(عن أسفها لعدم وجود معلومات عن خطة العمل الوطنية هلذه اللجنة بشأن حقوق اإلنساناً وأعربت أيض

دف إىل محاية حقوق الطفل وتعزيزها،  جلنة حقوق الطفل مع التقدير إنشاء مؤسسات جديدة هتتوالحظ  - ٥
، واللجنة الوطنية حملاربة عمـل      ٢٠٠٢يف عام   اليت ُعينت   املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة      من قبيل الوزيرة    

ومحاية حقوق  لترقية االستشارية الوطنية اللجنة بإنشاء علماًمع إحاطتها  و.)١٦(٢٠٠٣اليت أنشئت يف عام األطفال، 
 تشملفل  طالومراعية الحتياجات   مستقلة  رصد  أعربت عن أسفها لعدم وجود آلية       فقد  ،  ٢٠٠١يف عام    اإلنسان

وأوصت جلنة حقوق الطفل، وكذلك اليونيسيف، . لطة تلقي وتوجيه شكاوى فردية تتعلق حبقوق الطفلس تهاوالي
  .)١٧(ورة إنشاء هيئة من هذا القبيلبضر

  



A/HRC/WG.6/1/DZA/2 
Page 4 

 

  ةاتيتدابري السياسال –دال 

ملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، وكذلك اليونيسيف، باالستراتيجية الوطنية حملاربة العنف ضـد              رحبت ا   -٦
  .)١٨(األخرى ذات املصلحةالنساء، اليت أعدهتا الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة وقضايا املرأة، بالتشاور مع األطراف 

 عمل وطنية شاملة وأوصت بأن تعمل اجلزائـر         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود خطة          - ٧
  .)١٩(على تعزيز التنسيق هبدف وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  قرير قُدم وُنظر فيهآخر ت  )٢٠(هيئة املعاهدة
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
٣/٢٠٠١  ٢٠٠٠   - -  

  
تأخر تقدمي التقريرين اخلـامس عـشر       

، والتقرير ٢٠٠٣والسادس عشر منذ عام 
، والتقريـر   ٢٠٠٥السابع عشر منذ عام     
  ٢٠٠٧الثامن عشر منذ عام 

حلقوق االقتـصادية   اللجنة املعنية با  
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ عـام         - -   ١١/٢٠٠١  ٢٠٠٠
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدميـه      ١١/٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ١١/٢٠٠٨يف

ـ        م احيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف ع
٢٠١١  

جلنة القضاء على التمييز ضد     
  املرأة

موعد تقدمي التقرير املوحد الذي يـضم       ل  حي  - -   ١/٢٠٠٥  ٢٠٠٣
  ٢٠٠٩التقريرين الثالث والرابع يف عام 

 تقدمي التقرير الثالث منذ عام      حل موعد   - -   ١١/١٩٩٦  ١٩٩٦  جلنة مناهضة التعذيب
 ومن املقرر   ٢٠٠٦، وقُدم يف عام     ١٩٩٨

  ٢٠٠٨مايو /النظر فيه يف أيار
مي التقريرين الثالث والرابع    حيل موعد تقد    - -   ٩/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١٠يف عام 
اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام     - -   - - 

على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل مع التقدير الـردود اخلطيـة             املعنية بالقضاء   لجنة  الالحظت    - ٨
ى قائمة القضايا، يف حني أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل عن امتناهنما للجزائر املقدمة عل

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالفرصة املتاحة الستئناف احلـوار مـع            . وِّدتا هبا لوثائق اإلضافية اليت زُ   ل
   املرأة عن تقديرها للحوار البنـاء الـذي جـرى مـع             القضاء على التمييز ضد   املعنية ب لجنة  الاجلزائر، وأعربت   

  .)٢١(وفد اجلزائر
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والحظت جلنة حقوق الطفل بارتياح أن العديد من أوجه القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها        - ٩
ة وجلنـة   القضاء على التمييز ضد املـرأ     املعنية ب لجنة  الغري أن   . يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة قد جرت معاجلتها      
من أوجه قلقهما وتوصياهتما مل تعاجل بالقدر الكايف، وحثتا اجلزائر اً حقوق الطفل كانتا كلتامها قلقتني من أن بعض

  .)٢٢( تلك التوصيات وتنفيذهاتناولعلى 

، قدمت احلكومة تعليقات إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أعربت          ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف    - ١٠
  .)٢٣(ن استغراهبا من حمتوى املالحظات اخلتامية اليت رأت أهنا مل تعكس فحوى املناقشات بشكل دقيقفيها ع

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة بـآخر        
  البعثات

املقرر  و؛)٢٤()٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاين٣١- ٢١ (املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة
  .)٢٥()٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦- ١٦ (اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

  )رجئت أُ-  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل يوافـق        

  عليها بعد
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      ؛ و )٢٠٠٧(اخلاص املعين مبسألة التعذيب     املقرر  

الفريق العامل املعـين حبـاالت      ؛ و )٥/٢/٢٠٠٧ (القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     
؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة       )٢٥/٨/٢٠٠٠ (االختفاء القسري أو غري الطوعي    

  ).١/٦/٢٠٠٦(اإلرهاب  ساسية يف سياق مكافحةحقوق اإلنسان واحلريات األ
هلا دعمها الفائق لدعوهتا ول حكومة اجلزائر املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأةشكرت   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .طوال فترة بعثتها
  - -   متابعة الزيارات

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

 كـانون   ٣١إىل   ٢٠٠٤ ينـاير / كانون الثـاين   ١ة، خالل الفترة من     كومإىل احل جهت  ُو
وكانت هذه الرسائل ختص، عالوة علـى مجاعـات         .  رسالة ٤٢،  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 رسالة  ٢٨ويف الفترة ذاهتا، ردت احلكومة على       .  فرد، مبن فيهم مخس نساء     ١٠٠معينة،  
  ). يف املائة٦٦(

ائل الردود على االستبيانات املتعلقـة مبـس      
  )٢٦(مواضيعية

 استبياناً أرسـلها أصـحاب واليـات اإلجـراءات          ١٢أجابت اجلزائر على استبيانني من أصل       
، ضمن املهـل  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ ما بني   )٢٧(اخلاصة
  .)٢٨(احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

نتظام، يف األعوام األخرية، مسامهات مالية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك           قدمت اجلزائر با    - ١١
، صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الشعوب األصـلية       ، و صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب     ل
  .صندوق التربعات للعقد الدويل للشعوب األصلية يف العاملو
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  وق اإلنساناملتعلقة حبقالدولية  تنفيذ االلتزامات - باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

على التمييز ضد املرأة قلقة لعدم احتواء التشريع اجلزائري         اللجنة املعنية بالقضاء    ، كانت   ٢٠٠٥يف عام     - ١٢
  متاشـياً مـع     من االتفاقية، وال على أحكام عن احلقوق املتـساوية للمـرأة             ١للمادة  اً  على تعريف للتمييز وفق   

أحكام عن احلقوق املتساوية للمـرأة يف       إدراج   مثل هذا التعريف و    دراجوأوصت اللجنة بضرورة إ   ). أ(٢املادة  
  .)٢٩(الدستور أو يف تشريع آخر مالئم

إجيابية يف التعديالت اليت  مؤشرات   وجود   ٢٠٠٦صادر عام   والحظ تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         - ١٣
 مبدأ  عمال، وهي التعديالت اليت جرى مبوجبها إ      ١٩٨٤ الصادر عام    انون األسرة  على ق  ٢٠٠٥أدخلت يف عام    

املقـررة  ، الحظـت    ٢٠٠٧ ويف عام    .)٣٠(مسلمني الزواج من أجانب غري      لاجم املساواة بني النساء والرجال يف    
 الرجال والنساء    أنه، بالرغم من األحكام اجلديدة اليت أدرجت بشأن املساوة بني          اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة    

، ال تزال النساء    ١٩٨٤ قانون األسرة الصادر عام   مبقتضى قانون اجلنسية واإلصالحات الكبرية اليت أدخلت على         
 والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن اجلزائر ترغب يف          .)٣١(يف شؤون األسرة والتمتع بامللكية     للتمييز   عرضةً

وكذلك اللجنة املعنية   غري أهنا كانت تشعر،     . ضع املرأة يف البلد   كري بشأن و  فتعديل قوانينها والشروع يف عملية ت     
ـ        بالقضاء على    وأوصـت  . اًالتمييز ضد املرأة، بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة مع

لقضاء على مجيع أشكال التمييز اتفاقية االلجنتان بأن تسّرع اجلزائر العملية الرامية إىل جعل قوانينها منسجمة مع           
، بالنسبة للثانية، وأن تعزز اجلهود العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمع ، بالنسبة لألوىل، وضد املرأة

إىل املوجهة   وأشارت اجلزائر، يف تعليقاهتا      .)٣٢(اليت تبذهلا لزيادة الوعي حبقوق املرأة يف أوساط السكان اجلزائريني         
 املعنية حبقوق اإلنسان، إىل أن اإلعالنات التفسريية اليت قدمتها ختص على وجه التحديد جمـال األحـوال                  اللجنة

  .)٣٣(تفاقية فيينا لقانون املعاهدات الالشخصية، وفقاً

، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق من أن القوانني والسياسات احمللية القائمة ال حتـافظ         ٢٠٠٥ويف عام     - ١٤
وأوصت اللجنة بأن تستمر اجلزائر . ، مبا يف ذلك حقهم يف استعمال لغتهم وال تعززهاطفال األمازيغاألعلى هوية 

  .)٣٤(وحقوق األطفال األمازيغ وتعزيزهايف اجلهود اليت تبذهلا وأن تعمل على تعزيزها من أجل محاية هوية 

ان احلماية والرعاية على أكمـل      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الدولة مجيع التدابري املمكنة لضم            - ١٥
عن فرص حصول أطفال الصحراء الغربية الالجئني الذين يعيشون يف املخيمات يف اجلزائـر علـى                  وجه، فضالً 

  .)٣٦(ية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمفوضوهو ما أبرزته أيضاً  ،)٣٥(اخلدمات الصحية واالجتماعية وعلى التعليم

 وأمنه الشخصيية حق الفرد يف احلياة واحلر - ٢

 كانت هناك ٢٠٠٦ أنه حبلول هناية عام الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيأفاد   - ١٦
تلقاها الفريق  وحدثت يف التسعينات    اً  بلغ عنها حديث   حالة اختفاء أُ   ٣١ حالة اختفاء مل يبت فيها، وأن        ١ ٦٢٢

ويعود تاريخ حدوثها إىل التسعينات اً بلغ عنها حديثحاالت أُيتلقى عامل الفريق الما زال و. ٢٠٠٦العامل يف عام 
 وأوصى الفريق العامل بأن تسمح احلكومة للمنظمات غري احلكومية بأداء عملها .)٣٧(إحالتها إىل احلكومةبويقوم 
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ـ     صفوفها  رية تنظيم   سمح ألسر ضحايا االختفاء حب    بأن ت  و ،حبرية ودون معوقات   ا قيـود   دون أن ُتفـرض عليه
  .)٣٨(أن توفر احلماية للشهودببريوقراطية أو عقبات قانونية، و

بالضمانات اليت قدمها وفد اجلزائر بشأن الزيارات التفقدية اً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علمومع إحاطة   - ١٧
 تتحدث عن وجـود     الدورية واملفاجئة إىل السجون، فقد كانت قلقة إزاء العديد من التقارير غري احلكومية اليت             

وذكرت اللجنة أن على اجلزائر أن تكفل إشراف إدارة السجون ومكتب املدعي العام على           . مراكز احتجاز سرية  
 وفنـدت   .)٣٩( االحتجاز واألشخاص رهن االحتجاز    ملراكزاً  وطني  مجيع أماكن االحتجاز، وأن تستحدث سجالً     

از املزعومة اليت ال تقع حتت سلطة القانون، وذكرت أن          احلكومة بشكل قاطع االدعاءات املتعلقة بأماكن االحتج      
 أهنا متارس سلطتها على مجيع أماكن  وأكدت جمدداً . هذه االدعاءات ال ميكن حبال من األحوال إثباهتا بأدلة موثقة         

  .)٤٠(ةحتجاز اخلاضعة لواليتها القضائياال

ألشخاص احملتجزين يف أماكن سرية مشول ار  بأن تكفل اجلزائ  اً  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيض       - ١٨
ويف .  يف أقرب وقت ممكنما يلزم من االحترام حلق هؤالء األشخاص يف املثول أمام قاضٍ وبأن تويلماية القانون حب

حالة األشخاص املتوفني، طلبت اللجنة من اجلزائر اختاذ مجيع التدابري الالزمة للكشف عن مكان وسبب الوفـاة                 
أوصت اللجنة بأن تتعهـد     أخرياً،  و. ن الدفن، والتعهد بإعادة جثث هؤالء األشخاص إىل أسرهم        عن مكا   فضالً

املفقودين، وأن تعمد على وجه اخلصوص إىل نشر ذويها اجلزائر مبوافاة األسر جبميع املعلومات واالستنتاجات عن 
  .)٤١(باملفقودين نية املخصصة املعنيةالتقرير اخلتامي للجنة الوط

 أنه بالرغم من أن اجلزائر قد أدرجت يف         ٢٠٠٦ صادر عام حظ تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       وال  - ١٩
عمل خارج عن القانون، فإهنا مل تتخذ أي هو  على أن ممارسة التعذيب ينص صراحةًاً قانون العقوبات لديها حكم

 وأحاطت .)٤٢( املتعلقة مبمارسة التعذيباءات كما أهنا مل حتقق يف االدع،إجراء يف بعض احلاالت إلنفاذ هذا احلظر
مع القلق باملعلومات املتعلقة حبـاالت التعـذيب       اً  كل من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم         

ت أن مديرية االستخبارا  ب، واليت تفيد التقارير     أراضي اجلزائر املهينة املرتكبة يف     وأنية  القاسية أو الالإنسا  واملعاملة  
املتعلقـة  وأوصتا بأن تكفل اجلزائر قيام سلطة مستقلة بالتحقيق يف مجيع االدعـاءات  . واألمن هي املسؤولة عنها 

حاكمة املسؤولني عن هذه األعمال ومعاقبتهم يف كـل         مبمهينة و حبدوث تعذيب ومعاملة قاسية أو ال إنسانية أو         
سوء مرتكيب   مجيع األماكن ويف مجيع األحوال وأن         وردت احلكومة بأن ممارسة التعذيب حمظورة يف       .)٤٣(احلاالت
  .)٤٤(يواجهون حماكمات جنائيةاملعاملة 

الواردة من اإلجراءات اخلاصة بادعاء تعذيب أفراد وسـوء معاملتـهم أثنـاء             الرسائل  ويتعلق عدد من      - ٢٠
ل بالغري، ملدة تصل إىل ستة إىل االدعاء باالحتجاز دون إمكانية االتصا الرسائل   ويشري عدد من هذه      .)٤٥(اعتقاهلم

ـ       ،)٤٧(الت أخرى إىل ظروف االحتجاز     وتشري حا  .)٤٦(أشهر أحيانا  سائل املتعلقـة بـاحلبس      مبـا يف ذلـك امل
 ما شددت احلكومة، يف ردودها، على أن األفراد الذين جيري احلديث عنـهم إرهـابيون                 وكثرياً .)٤٨(االنفرادي

. للقانون الـوطين  اً   وفق ،)٤٩(يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب     عليهم قُبض   أو من األشخاص الذين   مزعومون  
، إما ألن التحقيقـات قـد جـرت يف هـذه            واردةأن مسألة اإلفالت من العقاب غري       اً  وذكرت احلكومة أيض  

 وفيما يتعلق بعدد من     .)٥١( وإما ألن األفراد املعنيني مل يقدموا شكاوى تتعلق بسوء املعاملة املزعومة           )٥٠(احلاالت
االعتقـال التعـسفي،     (٩للمـادة   اً  ، فقد خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن مثة انتهاك          سائل األفراد ر
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   ،)٥٢()، واالحتجاز قبل احملاكمـة، واالختفـاء   يف املرتلواالحتجاز دون إمكانية االتصال بالغري، واإلقامة اجلربية      
الالإنـسانية  القاسـية و  التعذيب واملعاملة    (٧أو املادة   / و ،)٥٣()ظروف االحتجاز غري اإلنسانية    (١٠أو املادة   /و

وعالوة . ل انتصاف فعالة من هذه االنتهاكات     ُب من العهد، وحثت اجلزائر على إتاحة سُ       )٥٤()واملهينة، واالختفاء 
 ملنع  على ذلك، حثت اللجنة اجلزائر على جرب الضحايا بالصورة املالئمة، مبا يف ذلك دفع تعويضات واختاذ تدابري                

  .)٥٥(هاكات من هذا القبيل يف املستقبلحدوث انت

 خبصوص حالة شخص ألقـي      ٢٠٠٥يف عام   اً  وأصدر الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي رأي         - ٢١
والحظ الفريق العامل أن احلكومـة مل       . يف مرتله دون أي أمر بالقبض عليه أو أي أمر آخر صادر عن حمكمة             القبض عليه   

قبل حماكمته دون صـدور أي قـرار        اً  االدعاء بأن هذا الشخص قضى أربع سنوات حمتجز       لدحض  ي حجة مقنعة    تقدم أ 
  .)٥٦(مة عادلة وأن احتجازه كان تعسفياًوخلص الفريق العامل إىل أن الشخص مل حيظ مبحاك. خبصوص إدانته

بأن تنفـذ   ة حبقوق اإلنسان اجلزائر     التمييز ضد املرأة واللجنة املعني    اللجنة املعنية بالقضاء على     وأوصت    - ٢٢
تتخذ تدابري لتوفري املـساعدة الطبيـة       التوعية وبأن   تدابري ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة عن طريق محالت           

  .)٥٧(النفسية والقانونية لضحايا العنفو

عـض أشـكال     جترمي ب   أن احلكومة قد أقرت مؤخراً     املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     والحظت    - ٢٣
 ملـا  ووفقاً.  خطوة أوىل إجيابية على طريق التصدي هلذه املشكلة       املقررة اخلاصة  التحرش اجلنسي، وهو ما اعتربته    

 السوداء اليت شهدت أعمال      العْشر  العنف سنواتتوصلت إليه املقررة اخلاصة، ال تزال النساء يعانني من خملفات           
  .)٥٨(ي وعلى نطاق واسع بشكل منهجاغتصاب النساء واسترقاقهن جنسياً

والحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق أن العقاب اجلسدي أمر مقبول على نطـاق واسـع يف اجملتمـع                - ٢٤
 ، من أشكال التأديب، وحثت اجلزائر على اعتماد تشريع ينص صراحة على حظر العقاب اجلسدي    باعتباره شكالً 

شكال التأديب ألشكال العنف وألفال يف احلماية من مجيع      ق األط حل تروِّج عامة   توعيةالقيام حبمالت   حثها على   و
  .)٥٩(التشاركالبديلة غري العنيفة والقائمة على 

وحثت جلنة حقوق الطفل اجلزائر على ضمان احلماية جلميع األطفال الذين اشتركوا يف نـزاع مـسلح                   - ٢٥
  ل الذين اشـتركوا يف نـزاع مـسلح         بشكل مباشر أو غري مباشر، وتقدمي املساعدة واملشورة املناسبتني لألطفا         

 وإعـادة إدمـاجهم     إعادة تأهيلهم وتعافيهم بدنياً ونفسياً    من أجل إتاحة    وذلك  أو تعرضوا للصدمة من جرائه      
 عن القلق إزاء وطأة العنف الذي ساد يف التسعينات على األطفال، وهو              وأعربت اليونيسيف أيضاً   .)٦٠(اجتماعياً

  .)٦١( وعقلياًما أثر عليهم بدنياً

، على طـول    يتعرضن أن بعض النساء     ٢٠٠٦ صادر عام والحظ تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان         - ٢٦
 مع القلـق   وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً.)٦٢(احلدود، لالستغالل اجلنسي على أيدي املهربني واملتاجرين هبن   

ئر باتت حمطة عبور لالجتار بني أفريقيا وأوروبـا          اجلزا واليت تفيد بأن  بالتقارير اليت تتحدث عن االجتار باألطفال       
وأوصت اللجنة باختاذ تدابري على جناح السرعة إلتاحة إطار قانوين حمدد ملنع االجتار باألطفال لألغراض               . الغربية
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جنحة جنائيـة خاصـة     " االجتار"عتبار  المايتهم من هذه املمارسات و    حلاجلنسية وغريها من أشكال االستغالل و     
  .)٦٣(لقانون احملليمبوجب ا

 إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

 أفـراد ، عن تنظيم استفتاء بشأن اقتراح تطبيق عفو عام على           ٢٠٠٥ عام   أوائليف أعقاب اإلعالن، يف       - ٢٧
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج        ، أثار   ١٩٩٢كبة منذ   قوق اإلنسان مرتَ  حلمسؤولني عن انتهاكات    

الفريق العامـل املعـين      و املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني      و ات موجزة أو تعسفاً   القضاء أو بإجراء  
إعفاء أفراد ) أ: ( من التدابري املتوخاة هيجمموعات خماوف تتعلق بثالث حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   

تعـويض أسـر    ) ب(ن املسؤولية اجلنائية؛    اجلماعات املسلحة واملليشيات املسلحة التابعة للدولة وقوات األمن م        
إعفاء كبار املسؤولني من أعـوان      ) ج(دعى، من اللجوء إىل القضاء؛      الضحايا ولكن دون أن تتمكن، حسبما يُ      

  .)٦٤( حالة اختفاء مزعومة، من املسؤولية اجلنائية٦ ١٤٦الدولة، الذين يقال إهنم مسؤولون عن 

 ما أوردته التقارير عن ارتكاب واسـتمرار ارتكـاب        سان مع القلق    والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلن      - ٢٨
. انتهاكات على أيدي مـسؤولني عمـوميني دون أدىن عقـاب          منها  قوق اإلنسان،   جسيمة حل  كثريةانتهاكات  

مـثالً   أن اجلزائر قدمت القليل من األمثلة على اجلرائم اخلطرية اليت حوكم مرتكبوها وعوقبـوا،            والحظت أيضاً 
  .)٦٥( االختفاءاالتخبصوص ح

 بالعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية املخصـصة املعنيـة            اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً     ومع إحاطة   - ٢٩
باملفقودين وبإنشاء مكاتب مسؤولة عن تسجيل الشكاوى املتعلقة باالختفاء، فقد الحظت مع القلق أن السلطات 

. ستقل لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان املرتكبـة يف اجلزائـر          مل جتر حىت حينه أي تقييم علين وشامل وم        
النتائج اليت توصلت عن  ألية معلومات عن عمل اللجنة املخصصة و تقريباًاالنعدام الكلي مع القلق والحظت أيضاً

حاالت االختفاء  يف مجيع  ومستقالً شامالًوأوصت اللجنة بأن جتري اجلزائر حتقيقاً. علناً تقريرها وعدم نْشرإليها، 
 األشخاص املختفني   حصول بضمان   وبأن تتعهد املزعومة، من أجل حتديد املسؤولني عنها وحماكمتهم ومعاقبتهم،         

 وردت احلكومة بأن األمر يعود للجنة املخصصة يف أن تقرر نشر التقريـر،         .)٦٦(على انتصاف فعال  أو أسرهم   /و
  .)٦٧( يف ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية من توصياهتا قد جرت معاجلتهاكثرةوشددت على أن 

املقرر اخلاص املعين    املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، أثار         ٠١- ٠٦وفيما يتعلق باألمر رقم       - ٣٠
  الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري        و حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        

أن مشروع األمر يتيح على ما يبدو اإلفـالت مـن           ) أ: ( هي دواعي القلق  من   جمموعات  ثالث أو غري الطوعي  
أن مشروع األمر ينص على إسقاط املالحقات القضائية        ) ب(العقاب على اجلرائم املرتكبة أثناء احلرب األهلية؛        

رف النظر عن اخلطـوة     أنه بص ) ج(ضد األفراد الذين يسلمون أنفسهم للسلطات على مدى فترة زمنية طويلة؛            
 أسر ضحايا االختفاء القسري تعويضات مقابل استخراج        ستتلقىاإلجيابية اليت اختذت يف سبيل تقدمي تعويضات،        

 وذكّرت احلكومة يف ردها بأن موقفها يستند إىل إرادة الـشعب            .)٦٨(شهادات وفاة ودون إمكانية رفع دعاوى     
ت أهنا ستأخذ احتياجات مجيع ضـحايا املأسـاة الوطنيـة يف            صاحب السيادة، نتيجة لعملية دميقراطية، وذكر     

 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق وأوصت بأن تكفل اجلزائر أال يؤدي األمـر رقـم          .)٦٩(االعتبار
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 من العهد، وأال يطبق علـى جـرائم مثـل    ٢ للمادة   إىل إعاقة التمتع باحلق يف االنتصاف الفعال وفقاً        ٠١- ٠٦
 اجلديدة والتدابري بالرسائل املقرر اخلاص املعين  إىل اجلزائر، طلب٢٠٠٥ ويف عام .)٧٠(ب والقتل واالختطافالتعذي

مشروع ميثاق السلم واملـصاحلة     (املؤقتة التابع للجنة عدم االحتجاج بأحكام مشروع قانون العفو املقدم حينها            
  أنه لـيس يف األمـر      ب وردت اجلزائر    .)٧١( اللجنة  إىل رسائلضد األشخاص الذين قدموا أو قد يقدمون        ) الوطنية

  .)٧٢(وال يف النص القاضي بتنفيذ امليثاق ما يؤيد الدعوة إىل اإلفالت من العقاب أو العفو العام

، فلـم تقـدم اجلزائـر       رسائل األفراد  متابعة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن        اتأما يف إطار إجراء     - ٣١
 يف هـذه  الـوارد  ومل ترد على طلب اختاذ تدابري مؤقتة  )٧٣( اختذهتا إلعمال آراء اللجنة    معلومات عن التدابري اليت   

 وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الثالث، أن على اجلزائـر                .)٧٤(اآلراء
 وفيما خيص احلاالت اليت .)٧٥(صاف الفعالاختاذ التدابري الالزمة إلعمال آراء اللجنة، من أجل ضمان احلق يف االنت

   ُتعـرض  الوقـائع مل   وقالت إن  بأهنا تعاونت معها حبسن نية       أشارت إليها اللجنة، أحاطت احلكومة اللجنة علماً      
  .)٧٦( العتبارات سياسيةبل املصدر، بل كانت يف بعض احلاالت مشوهة متاماً بأمانة من ِقر دائماًأو تفسَّ

دخلت على القانون املتعلق بتنظيم السجون وإعـادة        ألحكام املنقحة اليت أُ   اق الطفل ب  ورحبت جلنة حقو    - ٣٢
 على أهنا .)٧٧(اإلدماج االجتماعي للمسجونني، األمر الذي يتيح حتسني وضع األطفال ضمن نظام قضاء األحداث     

 ١٠ منملدد تتراوح  السجن ميكن احلكم عليهم ب عاما١٣ً  من العمرالحظت ببالغ القلق أنه حىت األطفال البالغني
وباإلضافة إىل ذلك، فإن مما يثري القلق عدم وجود قضاة متخصصني يف قـضاء األحـداث   . سنة ٢٠إىل سنوات  

، وضعف قدرات مرافق احتجـاز األحـداث وتـردي          للمشتغلني باملهن ذات الصلة   وانعدام التدريب املنهجي    
 أثناء االحتجاز، وضعف خدمات التعـايف واإلدمـاج          آليات التشكي  للوصول إىل أوضاعها، والفرص احملدودة    

  .)٧٨(االجتماعي بعد اإلفراج

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل بأن تسّرع اجلزائر العملية الراميـة إىل جعـل                   - ٣٣
 مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية متماشيةخصية القوانني اليت حتكم شؤون األسرة واألحوال الش

اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما فيما يتعلق بنظام الويلّ والقواعد املتصلة بالزواج والطالق والقرارات املتعلقة مع و
  .)٧٩( بإلغاء تعدد الزوجات وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً.حبضانة األطفال

  معيات والتجمع السلمياجلرية الدين واملعتقد والتعبري وحرية تكوين ح - ٥

 يف  كقـانون مـد    خماوف خبصوص األمر الـذي اعتُ       حبرية الدين أو املعتقد    ة املعني ة اخلاص ةاملقررأثارت    - ٣٤
ينص أن هذا القانون    بوأفادت  . حيدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني       و ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

م حمـاوالت حتويـل   كما جيّر.  األديان األخرى غري اإلسالم شعائرعلى حتديد األماكن اليت ميكن أن ُتماَرس فيها   
 عن إنتاج وثائق وختزينها وتوزيعها بقصد زعزعة إميان املسلم، وإلقاء خطب يف أماكن              املسلمني عن دينهم فضالً   

 مكفولة احلكومة أن حرية املعتقد      وذكرت .)٨٠(الوطنية من السلطات العبادة دون تصريح من السلطات الدينية و      
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  الدستور وأنه إذا كان األمر ذاته ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم، فإن حرية ممارسة الـديانات مكفولـة                    ب
  .)٨١(تلقى احتراماًدامت القوانني واللوائح السائدة والنظام العام واحلقوق واحلريات األساسية  ما

ـ        املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري     وأرسل    - ٣٥ دعى أهنـا  العديد من الرسائل خبصوص القيود الـيت ُي
دعى أهنم حكم عليهم أو أدينوا أو تلقوا مفروضة على حرية التعبري، وال سيما فيما خيص قضايا الصحفيني الذين ُي

 أو استعمال جراح املأساة     )٨٤(رئيس الدولة  أو سب    )٨٣( أو نشر أنباء كاذبة    )٨٢(باهتامهم بتشويه السمعة  هتديدات  
 ةاملمثل وأعربت .)٨٥(الوطنية لإلساءة للمؤسسات أو النيل من الدولة أو املس بشرف أعواهنا أو تلطيخ مسعة الدولة

 اللجنة املعنية   ومع إحاطة  .)٨٦( عن أوجه قلق مماثلة     حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     ة لألمني العام املعني   ةاخلاص
، فإهنا تالحظ مع القلق أن العديد مـن  ٢٠٠٦يوليه / عدد من الصحفيني يف متوزعن بالعفو   قوق اإلنسان علماً  حب

بـل  الصحفيني تعرضوا وال يزالون يتعرضون للضغوط والتخويف، بل وحىت لتدابري احلرمان من احلريـة، مـن قِ   
ا من أجل إلغاء اهتحفيني وأن تعّدل تشريعالسلطات، وأوصت بأن تكفل اجلزائر ممارسة حرية الصحافة ومحاية الص

  .)٨٨(العهديف  إليها تلك املشار قيود مطبقة هي بأن أي وردت احلكومة .)٨٧(تشويه السمعةجترمي 

، حسبما وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني املجلوءومثة رسائل أخرى صادرة عن اإلجراءات اخلاصة تشري إىل   - ٣٦
وتشمل هذه احلاالت املظاهرات اليت تقـوم هبـا   . فرط يف سياق املظاهرات السلمية    دعى، إىل استعمال القوة امل    ُي

 وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن القلـق إزاء           .)٨٩(بانتظام مجعية أسر املفقودين يف مدينة قسنطينة      
  .)٩٠(اللجوء إىل القوة املفرطة لتفريق املظاهرات السلمية والقبض على املتظاهرين

دعى  أن أفراد أسر الذين يُ      حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثلوالحظت    - ٣٧
دعى، قدوا إبان الصراع الذي دار يف اجلزائر، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان، قد تعرضوا، حسبما ُيأهنم فُ

 وعالوة على ذلك، فقد ظلت املمثلة .)٩١(اد قوات األمنض للضرب على أيدي أفرللمضايقات بل إن بعضهم تعرَّ
 وذلك مبوجب قرار صدر يف عـام       ،)٩٢(اخلاصة قلقة إزاء التقارير اليت تتحدث عن فرض قيود على حرية التجمع           

 حسبما  ٢٠٠٥يسمرب  د/ يف كانون األول    سارياً كان ال يزال   حيظر التظاهر يف العاصمة، وهو احلظر الذي         ٢٠٠١
 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق .)٩٤( مبوجب أحكام قانون العقوبات الذي يعاقب على التجمهر،)٩٣(ريرأفادت التقا

  .)٩٥(اإلنسان عن أوجه قلق مماثلة ختص املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلق يف التجمع السلمي

  عمل عادلة ومواتيةشروطاحلق يف العمل ويف  - ٦

  اجلزائر اختاذ تـدابري فعالـة حلظـر اسـتغالل األطفـال اقتـصادياً،              أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل         -٣٨
  وال سيما يف القطاع غري الرمسي، ولتعزيز مفتشية العمل حبيث تتمكن مـن رصـد األبعـاد الـيت تتخـذها ظـاهرة                       

  .)٩٦(عمل األطفال

 ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٧

 وأن الفقر املـدقع يبقـى       ٢٠٠٠بة الفقر قد تراجعت إىل النصف منذ عام         الحظت اليونيسيف أن نس     - ٣٩
 عن التقدم الذي أحرزته يف ، قّدمت احلكومة تقريرا٢٠٠٥ً ويف عام .)٩٧( أمر ممكن وأن القضاء عليه كليةًهامشياً

 نسبة   إىل ٢٠٠٠عام   يف املائة يف     ١٢,١تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، جاء فيه أن معدل الفقر تراجع من نسبة             
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 وجود ِصالت   ٢٠٠٦والحظ تقرير أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام          .)٩٨(٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٦,٨
 بـصورة  الوصـول  ٢٠٠٤كان بإمكاهنم يف عام   يف املائة من السكان٨٥بني شحة املياه والفقر، وأشار إىل أن      

  .)٩٩( مصدر حمسَّن للمياهإىلمستدامة 

 عن تقديرها للتقدم الذي حتقق يف جمال صحة املرأة، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةعربت وأ  - ٤٠
ومـع   .)١٠٠(وقع عند النساء  مبا يف ذلك تراجع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وزيادة معدل العمر املت            

، الربنامج الوطين ملا حول الوالدة وطب املواليد ٢٠٠٥أبريل / جلنة حقوق الطفل باعتماد الدولة، يف نيسانترحيب
 ٥٠ من أجل تقليص معدالت وفيات املواليد اجلدد والوفيات النفاسية بنسبة ٢٠٠٨- ٢٠٠٥حديثي الوالدة للفترة 

  .)١٠١(يف املائة، فإهنا تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدالت وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية

 احلق يف التعليم - ٨

 يف املائة ال تزال مستمرة وأنه من ٩٧ذكرت اليونيسيف أن النسبة العالية للمسجلني يف املدارس والبالغة            - ٤١
، وإن كان هناك تأخر طفيف يف بلوغ هذا اهلدف       تسجيل مجيع األطفال يف األجل القريب جداً       أن يتحقق املتوقع  

 وجود تفاوتات يف النظـام      ٢٠٠٦اإلمنائي صدر عام     والحظ تقرير لربنامج األمم املتحدة       .)١٠٢(بالنسبة للبنات 
معدل  معدل التسجيل يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي بالنسبة للبنات يف اجلزائر عن بينما يقلالتعليمي بأسره، وأنه 

ـ     يف املائة، فإن معظم البيانات تشري إىل أن التكافؤ بني اجل           ٥قدرها  تسجيل الذكور بنسبة       ايل نسني يف التعليم الع
  .)١٠٣(قد حتقق

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ٩

الحظ املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب                - ٤٢
 اللجنة املعنية كررتوقد . لألعمال اإلرهابية أو التخريبية  جداًعاماًو  فضفاضاًأن قانون العقوبات يتضمن تعريفاً

 وباإلضافة إىل ذلك، الحظ املقرر اخلاص أن فترة االحتجاز          .)١٠٤( اإلعراب عن مبعث القلق هذا     حبقوق اإلنسان 
د فترة االحتجـاز الـسابق      جدَّ يوماً وقد تُ   ١٢السابق لتوجيه التهمة، يف قضايا اإلرهاب املزعومة، قد تصل إىل           

 وأن متديد فتـرات     ن هذه املعلومات صحيحة،   أب وردت احلكومة    .)١٠٥( مخس مرات  ما يصل إىل  للمحاكمة إىل   
  .)١٠٦( للتصدي هلذا النوع من اجلرميةاالحتجاز ضروري

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
، وبأن اجلزائر ١٩٩٣تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام املعمول به منذ عام برحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   - ٤٣

  .)١٠٧("حبكم الواقع" لعقوبة اإلعدام لغياًنفسها بلدا ُمتعترب 

صول البنني و أن اجلزائر قد متيزت بتحقيق تكافؤ فرص املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     والحظت    - ٤٤
وعالوة على ذلك، فقد حققت املرأة      .  عمر جيل واحد    يناهز قليالً  غضون ما  مجيع مراحل التعليم يف      إىلوالبنات  

، وال سيما يف أوساط القضاة      الرئيسية لقطاع العام ا مستويات مذهلة يف التمثيل يف جماالت        ملتعلمة يف املدن أيضاً   ا
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 زيادة معـدل تـسجيل      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      بارتياح    والحظت .)١٠٨(واألطباء واملعلمني 
  .)١٠٩( يف املائة من طلبة التعليم الثانوي٥٧,٥٣ لن حالياًالنساء يف مؤسسات التعليم العايل وكون الفتيات يشك

ورحبت جلنة حقوق الطفل بإتاحة احلق يف التعليم اإلجباري واجملاين دون أي متييز جلميع األطفال البالغني   - ٤٥
  .)١١٠(سنة ١٦ سنوات إىل ٦ الذين تتراوح أعمارهم من

 ٢٠٠١ الـيت حـدثت يف عـام    من قبيل الفيضاناتوأقرت جلنة حقوق الطفل بأن الكوارث الطبيعية،       - ٤٦
وأقـرت  .  من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية     متزايداً ، قد أفرزت عدداً   ٢٠٠٣يف عام   الذي حدث   والزلزال  

  .)١١١( النظري من العنف السياسي، مبا يف ذلك اإلرهابمنقطعةاللجنة بأن اجلزائر قد شهدت موجة 

  وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات –رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

  .)١١٢(، تعهدات طوعية دعماً لترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٦مارس / آذار٢٣قدمت اجلزائر، يف   -٤٧

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

، معلومات يف ة باملتابعةاخلاصا ءاهت، يف إطار إجرا   أن تقدم  طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من اجلزائر        - ٤٨
توصيات اللجنة خبصوص االدعاءات بوجود مراكز احتجاز ل متابعةًغضون عام واحد بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا 

  .)١١٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينةعاملة املتعذيب، والختفاء، واالسرية، وحاالت 

 يف األحكام اليت تصدرها التناسب اهتمام احلكومة إىل مبدأ ووجه املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري  - ٤٩
، ال يبدو أهنا تنم عـن التطبيـق   تشويه السمعةاحملاكم وقال إن العقوبات اجلنائية، وال سيما عقوبة السجن على  

  .)١١٤(الصحيح هلذا املبدأ

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
 أربعـة أهـداف وإجـراءات    ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ للفترة اإلمنائية مساعدةلل املتحدة األمم عمل إطارحدد   - ٥٠

النـهوض بالتنميـة    ) أ: (استراتيجية ميكن أن تنشدها الوكاالت والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، هي          
ـ  ) ج(النهوض باإلصالحات يف اجملالني االقتصادي وإدارة احلكم؛     ) ب(البشرية؛     ة؛ محاية البيئة واملـوارد الطبيعي

 للفترة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار أما يف .)١١٥(احلد من الفقر وحتسني نظم احلماية االجتماعية) د(
 مـع أهـداف     اليت حددها فريق األمم املتحدة القطري، متاشـياً       الرئيسية  ، فإن جماالت التعاون     ٢٠١١- ٢٠٠٧

  الـشؤون اجلنـسانية،   ) د(إدارة احلكم؛   ) ج(تنمية املستدامة؛   البيئة وال ) ب(التنمية البشرية؛   ) أ: (احلكومة، هي 
  .)١١٦(ال سيما مشاركة املرأة بوجه عام، واملرأة الريفية بوجه خاص، يف احلياة العامة واالقتصادية واالجتماعية
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