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 توصية واليت قدمت إليهـا      ١١٢نظرت احلكومة اجلزائرية يف التوصيات البالغ عددها          -١
  :يلي ا، وهي تود اإلفادة مبيف ختام عرضها تقريرها الثاين يف إطار االستعراض الدوري الشامل

  يةكومة اجلزائراحلالتوصيات اليت حتظى بدعم     
يتعلق األمر بالطبع بتنفيذ التوصيات اليت تندرج ضمن والية املقرر   : ١١التوصية رقم     -٢

وسبق للحكومة اجلزائرية أن أبـدت رأيهـا فيهـا كلـها يف               ينفَّذ أصالً  مااخلاص، ومنها   
  .A/HRC/20/17/Add.1 الوثيقة

، ٣٧، و٣٦، و٣٥، و٣٤، و ٣٣، و ٢٩، و ٢٧ و ٢٦ و ٢٠، و ١٣التوصيات رقـم      -٣
  .٤٧، ٤٦، و٤٥، و٤٤، و٤١، و٤٠، و٣٩و
، ٥٧، و ٥٦، و ٥٥، و ٥٤، و ٥٣، و ٥٢، و ٥١، و ٥٠، و ٤٩، و ٤٨التوصيات رقم     -٤
، ٧٢، و ٧١، و ٧٠، و ٦٧، و ٦٦، و ٦٥، و ٦٤، و ٦٣، و ٦٢، و ٦١، و ٦٠، و ٥٩، و ٥٨و
، ٩٧، و ٩٦، و ٨٩، و ٨٢، و ٨١، و ٨٠، و ٧٩، و ٧٨، و ٧٧، و ٧٦، و ٧٥، و ٧٤، و ٧٣و
  .١١١، و١١٠، و١٠٩، و١٠٦، و١٠٣، و١٠٢، و١٠١، و١٠٠، و٩٩، و٩٨و

  التوصيات املنفذة أصالً    
  .١٨٩اجلزائر طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم : )اًجزئي (٨التوصية رقم   -٥
ـ   اجلزائر طرف يف أغلب الصكوك الدولية حل      : ٩التوصية رقم     -٦  .اًقوق اإلنسان تقريب

وهي تنظر يف االنـضمام إىل      . وإعماهلااً  وهي ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملي       
صكوك دولية جديدة يف إطار عملية متواصلة ومتدرجة تراعي تداعيات هذه التصديقات من             

الية املقترنة  حيث انسجام التشريعات واملمارسات الوطنية وتكييفها، ومن حيث التداعيات امل         
  .بالتنفيذ الفاعل للصكوك املعنية

يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     اً  واجلزائر طرف أيض    -٧
  .٢٠٠٥أسرهم منذ عام 

  .١٨، و١٦، و١٠التوصيات رقم   -٨
ويف إطـار   . يوجد يف اجلزائر حمتجـزون بـسبب آرائهـم         ال: ٢١التوصية رقم     -٩

، يرتع قانون اإلعالم اجلديـد      ٢٠١٢ و ٢٠١١ت التشريعية اليت جرت يف عامي       اإلصالحا
  .الصفة اجلنائية عن جرائم الصحافة

  .٢٤التوصية رقم   -١٠
  .يوجد يف اجلزائر أي تشريع جيّرم احلق يف ممارسة حرية العبادة ال: ٢٥التوصية رقم   -١١
  .٢٨التوصية رقم   -١٢
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  .مجيع املواطنني مبدأ أساس مكرس يف دستور اجلزائراملساواة بني : ٣١التوصية رقم   -١٣
  .٤٢، و٣٢التوصيتان رقم   -١٤
 بشأن اجلمعيات الذي    ٠٦-١٢ القانون رقم    ٢٠١٢ُسن يف عام    : ٦٩التوصية رقم     -١٥

يهدف إىل تعزيز حرية تكوين اجلمعيات، وتنظيم أنشطتها باملزيد من الدقة، وسد الثغـرات              
  .املؤسسات والوداديات واجلمعيات األجنبية العاملة يف اجلزائريتعلق ب ماالقانونية خاصة في

ويرّسخ ذلك القانون احلق يف تأسيس اجلمعيات بـإلزام اإلدارة بالبـت يف طلـب             -١٦
وبأن كل رفض يفسح    " مبثابة اعتماد هو  عدم رد اإلدارة    "بأن  اً  االعتماد يف أجل معلوم، علم    

  .اجملال أمام الطعن لدى اهليئات القضائية
وعن متويل اجلمعيات، يشترط هذا القانون على اجلمعيـات أن تـستويف بعـض                -١٧

 استقامة مديريها، وشـفافية إدارة      سيما ال اً،االلتزامات املتوافقة مع املعايري املتفق عليها عاملي      
يتعلق مبجاالت أنـشطتها     مايف ذلك    اأنشطتها، خاصة املالية، والتقيد بقوانينها األساسية، مب      

  .ة هبا، والتقيد بالدستور وبالتشريعات املعمولة هبا، ومراعاة النظام العاماخلاص
فهو يشجع  . ْحيظُر القانون التمويل األجنيب للجمعيات، بل العكس هو الصحيح         الو  -١٨

يقتضيه حرص الدولة اجلزائرية على     اً  الشراكة، لكن يف إطار الشفافية بوصفها إجراء احتياطي       
  .توفري األمن ملواطنيها

الفريق العامل املعـين    تنظر اجلزائر يف كيفية تنظيم زيارة       : )اًجزئي (٩٥التوصية رقم     -١٩
  .، يف إطار التعاون بينها وبينهغري الطوعي أوحباالت االختفاء القسري 

  .١٠٨، و١٠٥التوصيتان رقم   -٢٠

  التوصيات املشار إليها    
  .٢، و١التوصيتان رقم   -٢١
  .٩انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٤، و٣التوصيتان رقم   -٢٢
قبلت اجلزائر التوصية اليت قدمت إليها يف إطار النظر يف إمكانيـة            : ٥التوصية رقم     -٢٣

  .يزال قيد النظر الواألمر . التصديق أثناء استعراضها الدوري الشامل األول
  .٥انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٦التوصية رقم   -٢٤
  .٧وصية رقم الت  -٢٥
  .١٧انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ١٤، و١٢التوصيتان رقم   -٢٦
  .١٥التوصية رقم   -٢٧



A/HRC/21/13/Add.1 

GE.12-16828 4 

وترمـي  . ُرفعت حالة الطوارئ يف مجيع أحناء البلـد       : مالحظة: ١٧التوصية رقم     -٢٨
ـ            ات اإلجراءات اخلاصة املتعلقة بوالية اجلزائر العاصمة إىل توفري احلماية لألشخاص واملمتلك

تزال هتدد العاصمة واملدن الكربى، وإن كانت قد خفت         المن أعمال اإلرهاب احملتملة، اليت      
  .واحُتويت بدرجة كبرية

اً زالت تعيث فساد   ماوجيدر باإلشارة يف هذا الصدد إل أن اجلماعات اإلرهابية اليت             -٢٩
ابية على العاصمة   تفتأ تلّوح بتهديدها األهم، وهو شن هجمات إره        مليف بعض مناطق البلد     

لذا، فإن هذا اإلجراء يهدف، يف املقام األول، إىل ردع أي مشروع من هذا              . واملدن الكربى 
ُتطو صـفحة    مل مابد من توخي احلذر      الف. القبيل، واجتناب تسلل اإلرهابيني بني احلشود     

  .اًاإلرهاب هنائي
لعاصمة ويف مـدن    ومع ذلك، فإن هناك مظاهرات واعتصامات تنظم باستمرار يف ا           -٣٠

إىل تفريق احلشود دون استخدام الوسـائل       اً  وتعمد قوات األمن دوم   . أخرى دون ترخيص  
  .لألوامر الصارمة اليت يتلقاها قادهتااً التقليدية يف هذا املضمار، وذلك وفق

ويضاف إىل ذلك أن من شأن قانون اإلعالم وقـانون اجلمعيـات الـصادرين يف                 -٣١
ال احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ وكذلك احلق يف حرية تكـوين             أن يرسخا إعم   ٢٠١٢ عام

  .املعايري الدولية املكرسة يف هذا اجملالاً وتستويف أحكام هذين القانونني كلي. اجلمعيات
  .٢٢ و١٩التوصيتان رقم   -٣٢
  .١٧انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٢٣التوصية رقم   -٣٣
  .٣٠التوصية رقم   -٣٤
قبلت اجلزائر التوصيات اليت تأخذ بتجرمي العنف املمارس علـى          : ٤٣التوصية رقم     -٣٥

  ).٤١ و٤٠ و٣٩انظر أعاله التوصيات (املرأة 
  .٨٥، و٨٤، و٨٣، و٦٨التوصيات رقم   -٣٦
مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق       اً  تتعاون اجلزائر كلي  : ٨٦التوصية رقم     -٣٧

ـ    . ها يف تعزيز جممل حقوق اإلنسان وإعماهلا      وتقّدر مسامهت . اإلنسان اً وقد وجهـت، وفق
ألولوياهتا القومية يف هذا اجملال، دعوة إىل سبعة من املكلفني بواليات، ثالثة منهم سـبق أن                

ومىت متت هذه الزيارات، نظرت اجلزائر، يف حينه، يف طلبات الزيارة املقدمة من             . زاروا البلد 
  .سب درجة أولوية هذه الواليات من وجهة نظر اجلزائرأصحاب واليات آخرين، وذلك ح

  .٨٦انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٨٨، و٨٧التوصيتان رقم   -٣٨
 /تلتزم اجلزائر بوقف فعلـي لعقوبـة اإلعـدام منـذ أيلـول            : ٩٠التوصية رقم     -٣٩

خطـر  ، وأدخلت إصالحات على قانون العقوبات حتصر عقوبة اإلعدام يف أ          ١٩٩٣ سبتمرب
 يف قطاع العدالة، استعيض بعقوبـات       ٢٠٠٠فبفضل اإلصالح الذي بدأ منذ عام       . اجلرائم
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سالبة للحرية عن عقوبة اإلعدام يف جرائم السطو املسلح، واالجتار غري املشروع باملخدرات،             
  . والسرقة املقترنة بظروف مشددة، وتزوير العمالت، والتهريباً،وإضرام النار عمد

 إىل قائمة املشاركني يف مـشروع       ٢٠٠٧نوفمرب  /زائر يف تشرين الثاين   وانضمت اجل   -٤٠
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي قدمه االحتاد األورويب بشأن وقف تطبيـق عقوبـة               

يف حركية  اً  وهكذا، فهي الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت تنتمي إليها اليت تنخرط هنائي           . اإلعدام
اللجنـة  " وحدة دعـم  "وقبلت دعوة إسبانيا إىل االنضمام إىل       . اموقف تطبيق عقوبة اإلعد   

تشارك بفاعلية  ماالدولية لتشجيع وقف تطبيق عقوبة اإلعدام وإلغائها على الصعيد العاملي، ك       
  .يف مداوالته

ويف الدورة السابعة والستني للجمعية العامة، ستشارك اجلزائر بفاعليـة يف عمليـة               -٤١
إىل اً  وستنضم جمدد . حتاد األورويب بشأن وقف تطبيق عقوبة اإلعدام      صياغة مشروع قرار اال   

  .قائمة املشاركني يف دعم هذا القرار
  .٩٠انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٩٢ و٩١التوصيتان   -٤٢
األمنية منذ  - عاشت اجلزائر يف التسعينات أخطر أزماهتا السياسية: ٩٣التوصية رقم   -٤٣

ولتقدمي جواب خليق أن يأخذ يف احلسبان خمتِلف جوانـب هـذه            . العهداستقالهلا حديث   
األزمة، بكل تعقيداهتا، اختارت اجلزائر آلية وطنية داخلية ملعاجلة األزمـة واخلـروج منـها           

ـ   . عرضت على الشعب، وهي ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية        اً واعتمدت هذه الوثيقـة هنائي
تعادة الوئام االجتماعي وتضميد جراح املدنيني العميقة       مبوجب استفتاء الستتباب السلم واس    

  .بسبب اإلرهاب
طي الـصفحة دون    "وأمجع اجلزائريون على ضرورة تلبية نداء رئيس اجلمهورية إىل            -٤٤

، وهذا هو مغزى الصالحيات الواسعة اليت منحت له بإرادة الشعب صاحب السيادة             "متزيقها
سبيل  الصد تـحقيق الـمصالـحة الوطنية ألنه      قاً  مسعى جديد "واليت تقضي بأن خيوض     

  ".الـجـروح اليت خلفتها الـمأساة الوطنية من دون الـمصالـحة الوطنية إىل اندمال
بعد الرتاعات غاية ووسيلة يف  ماومن املتعاَرف يف هذا الصدد أن املصاحلة يف حاالت   -٤٥

هد مجاعي يتعاىل على تصّدعات  آن واحد، ألهنا َتَحدٍّ ضخم يستلزم مشاركة اجلميع وبذل ج         
  .يقتصر األمر على الفاعلني والضحايا، بل يشمل اجملتمع ككل الاملاضي العاطفية، و

ولتفادي استعداء الفاعلني والضحايا يف ميدان املواجهة القضائية، ونشر املعلومـات             -٤٦
 ويعقد إنعـاش    بالوسائل اإلعالمية، وتصفية احلسابات السياسية واحلزبية، األمر الذي يعوق        

ُسُبل السالم املدين وجتديد نسيج اللحمة االجتماعية، وسَّع النهج الذي أخذت به اجلزائر، يف              
بالبحث عن احلقيقة وفق " احلقيقة والعدالة"سعيها إىل حتقيق السالم واملصاحلة، آفاق عنصَري 

وحتقيق كـل أشـكال   مقاربة غري انتقائية وجمّردة من أي نزوع إىل إدامة املواقف املتضاربة،        
  .العدالة االجتماعية واالنتقالية
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ذريعـة   الوعلى هذا، فإن املصاحلة الوطنية، مبفهوم امليثاق، ليست عملية فرديـة و             -٤٧
  .حدث وباإلفالت من العقاب ماللعفو بنسيان كل 

اجملتمع كله بتطلعه إىل املستقبل لبناء عالقـات   هّبة قومية تشمل    إن املصاحلة الوطنية      -٤٨
اجتماعية على أسس جديدة، وذلك باالعتراف اجلماعي بأخطاء املاضي، وبإرادة كل واحد            
أن ميارس حقوق املواطنة وواجباهتا ضمن اجملموع يف إطار التنوع والتعددية اللذين تكفلهما             

  .قيم األصالة واملشاركة الدميقراطية القائمة على التضامن يف إطار ضمانات دولة القانون
 رد دميقراطي عام من أجل وضع حد هنائي إلراقـة الـدماء،              حقيقة األمر،  ، يف إنه  -٤٩

سالم دائم، وفتح آفاق املستقبل لشعب اجلزائر، يف ظل التضامن والعفو، لبناء            وإرساء قواعد   
  .البلد وإعداده لألجيال القادمة

  .٩٣انظر املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم : ٩٤التوصية رقم   -٥٠
عن زيارة املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقـة والعدالـة          : )اًجزئي (٩٥م  التوصية رق   -٥١

يف هذا الصدد من صاحب     اً  تتلق اجلزائر حىت الساعة طلب     ملواجلرب وضمانات عدم التكرار،     
  .٨٦املالحظة املتعلقة بالتوصية رقم اً انظر أيض. هذه الوالية اجلديدة

  .٨٦لقة بالتوصية رقم انظر التوصية املتع: ١٠٤التوصية رقم   -٥٢
  .١١٢ و١٠٧التوصيتان رقم   -٥٣

        


