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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 2017أيار/مايو  1-12

 تجميع عن الجزائر  

 تقرير أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

يااااع للم لوماااااة الااااوارو  ا  قااااارير هي اااااة االساااات راد الاااادوري الوااااام ع وهااااو ع ااااار  عاااا   م
غريها م  وثائق األمم املتحد  ذاة الصل ، وُمقادم   امل اهداة واملكلفني باإلجراءاة اخلاص  وا

 ا شك  موجز  قّيداً باحلد األقصى ل دو الكلماةع

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

الربو وكااااو  ، أوصااااة حقاااا  حقااااوق القفاااا  باااا ن  صااااّدق احزائاااار علااااى 2012 ا عااااا  -2
اال فاقيا  الدوليا  حلمايا  ، وعلاى االختياري ال فاقي  حقوق القف  املت لق بإجراء  قاد  ال الغااة

 ل هااد الاادوا اخلااا ل  االختيارياا ةبااالربو وكوال، وعلااى مجيااع األشااما  ماا  االختفاااء القسااري
ولل هاااد الااادوا اخلاااا  بااااحلقوق السياساااي  واملدنيااا   بااااحلقوق االقتصااااوي  واالجتماعيااا  وال قا يااا 

 فاقيااا  مقاه اا  الت ااذين وغااري  مااا  وال  فاقياا  الق اااء علااى مجيااع أشاااكا  التمييااز  ااد املاارأ وال
ي  فاقياا  حقاااوق األشاااما  ذو وال املهيقااا  الالإنساااني  أو ال قوباا  القاساااي  أو  ااروا امل املااا  أو

 ع(3)اإلعاق 
مقظما  وأوصة اللجق  نفُسها أي اً ب ن  قظر احزائار ا إمكانيا  التصاديق علاى ا فاقيا   -3

ا فاقياا  الهاااي املت لقاا  وعلااى  ؛(4)(189 )رقاام 2011 ل ااا  ال ماا  الدولياا  بواا ن خااد  املقااا  
 ع(5)باحوانن املدني  لالختقاف الدوا لألطفا 
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قتهاا احزائار أثقااء جولا  االسات راد الادوري الواام  ال انيا  يت لق بالتوصاي  الات  ل و يما -4
أوصاااة  ،(6)اال فاقياا  املت لقاا  حفاااا حاااالة ان اادا  احقسااي اخلااا   ااا بواا ن التصاااديق علااى 

اال فاقياا  مفو ااي  األماام املتحااد  السااامي  لالج ااني )مفو ااي  الالج ااني( باا ن  ق اام احلكوماا  إ  
وأن  ادر  ا  واري ا ا ايليا  ال اماناة الاوارو  ا هاذ   احقساي املت لق  حفا حااالة ان ادا  

 ع(7)اال فاقي  للوقاي  م  ان دا  احقسي 
وجاااادوة حقاااا  حقااااوق القفاااا   وصاااايتها الاااات  اااادعو  يهااااا احزائاااار إ  إعاااااو  القظاااار ا  -5

 ع(8)إعالنا ا التفسريي   يما خيص ا فاقي  حقوق القف  حتس اً لسح ها
الربو وكااو    احزائاار علااى الو اااء بالتزاما ااا بواا ن  قااد   قريريهااا ا إطااار وح ااة اللجقاا -6

إطااار  وا االختياااري املت لااق ب يااع األطفااا  وبااااء األطفااا  واسااتاال  األطفااا  ا املااواو اإلباحياا 
ومهااا التقرياري  اللاذي   اااة  الربو وكاو  االختيااري املت لاق بإشااراف األطفاا  ا القزاعااة املسالح ،

 ع(9)على التواا 2011 وعا  2009 د  قدميهما مقذ عا موع
وأعرباة حقا  الق ااء علااى التميياز ال قصاري عا  أساافها لتا خر احزائار ا  قاد   قريرهااا  -7

 ع(10)احامع للتقارير م  اخلامس عور إ  التاسع عور بقحو عور سقواة
يت لاااق   اااي ( أناااا و يمااااوالحظاااة مفو اااي  األمااام املتحاااد  الساااامي  حلقاااوق اإلنساااان )املفو  -8

بالت اااون ماااع املفو اااي  وولياااة حقاااوق اإلنساااان، وبصااارف القظاار عااا  الزيااااراة الااات قااا   اااا كااا  مااا  
 2015 واملقارر اخلاا  امل اا بااحلق ا الت لايم ا كاانون ال ار/يقاااير 2012 املفو ا  الساامي  ا عاا 

ا  كاا  ماا  الصااح  ال دنياا  وال قلياا املقاارر اخلااا  امل ااا إااق كاا  إنسااان ا التمتااع باا على مسااتو  مو 
،  قاااد  لاااة احزائااار، بوجاااا عاااا ، غاااري مت اونااا  ماااع خااارباء ووليااااة األمااام املتحاااد  2016أيار/ماااايو 

 وا ق حىت اآلن على الزيااراة املقححا  لسا    ما  املكلفاني بواليااة ا  حلقوق اإلنسانع  احلكوم  مل
امل ااا مساا ل  الت ااذين وغااري  ماا   ااروا امل املاا  املقاارر اخلااا  إطااار اإلجااراءاة اخلاصاا ، ماا   اايهم 

غااري  الفريااق ال اماا  امل ااا إاااالة االختفاااء القسااري أوو  املهيقاا  الالإنساااني  أو ال قوباا  القاسااي  أو أو
 ع(11)املقرر اخلا  امل ا باحلق ا حري  التجمع السلمي و كوي  احم ياةو  القوعي

 (12)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
رح ااااة املفو ااااي  باعتماااااو احزائاااار عاااادو ماااا  الت ااااديالة الدسااااتوري  ا كااااانون ال ااااار/  -9

، باعت ااااار ذلااااجي خقااااو  إ ابياااا  ا ساااا ي  إوخااااا  إصااااالحاة م سسااااي  وسياسااااي  2016 يقاااااير
وشاااج ة احزائااار كاااذلجي علاااى ج ااا   واااري ا ا الوطقيااا   ع(13)واجتماعيااا  اقتصااااوي  بالاااا  األثااار

  لااق مقهااا إرياا  التجمااع  ساايما مااا الدولياا  ا جمااا  حقااوق اإلنسااان، ال مقسااجم  مااع التزاما ااا
 ع(14)وحري  الت  ري وحري   وكي  مج ياة

مااا  ق ااا   ا املركاااز بااااء، اعُتمااادة اللجقااا  الوطقيااا  حلقاااوق اإلنساااان 2009 ومقاااذ عاااا  -10
 ع(15)التحالف ال املي للم سساة الوطقي  حلقوق اإلنسان

احزائاااار علااااى اسااااتحداة ولياااا  مسااااتقل  مل احاااا  شااااكاو   وح ااااة حقاااا  حقااااوق القفاااا  -11
األطفااا  عاا  انتهاكاااة حقااوقهم، إمااا ا إطااار امل سساا  الوطقياا  حلقااوق اإلنسااان وإمااا باعت ارهااا 

 ع(16)ولي  مستقل  قائم  بذا ا
وأعربااة اللجقاا  نفُسااها عاا  القلااق ل ااد  إحاارا  أي  قااد  ا ساا ي  اعتماااو قااانون  اياا   -12

 ع(17)2005 أة عملي  و  ا ا عا القف ، الذي بد
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تنفيذ االلتزامات الدولية في مجاا  حقاوق اإلنساانع ماع مراعااة القاانون  -رابعاا  
 اإلنساني الدولي واجب التطبيق

 المسائل الشاملة لعدة مجاالت -ألف 
 (18)المساواة وعدم التمييز -1 

عمااًل ب حكاا  اال فاقيا ،  أوصة حق  الق اء على التمييز ال قصاري با ن   ماد احزائار، -13
ا  واااري ها ايلاااي وحظااارل للتميياااز ال قصاااري ا قانو ااااا  (19)إ  إورا    ريااافل للتميياااز ال قصاااري

 ع(20)احقائي
وأعرباااة اللجقااا  نفُساااها عااا  القلاااق إ اء اساااتمرار القوالااان القمقيااا  ال قصاااري  وخقااااا  -14

والالج ني واأل ارقا  ما  جقاوا الصاحراء الكراهي  املوجه  أحياناً  د األما يغ وملتمسي اللجوء 
 ع(21)الكرب 

وأشاااارة املفو اااي  إ  أن ال ااااواة االجتماعيااا  التقليديااا  أوجااادة بي ااا  م اويااا  عاااداًء  -15
، 2015 ع  فااي عااا ومزووجااي املياا  احقسااي وماااايري اسوياا  احقسااي  وامل لياااة لم لياانيشااديداً ل

لساااالم  الومصاااي  سااا الء بالدرجااا  األو ، رّكااازة احماعااااة املدا  ااا  عااا  هاااذ  الف ااااة علاااى ا
بساااا ن  ياااااو  حااااد  خقاااااا الكراهياااا  الصاااااور عاااا  ايااااا ظني ماااا  رجااااا  الاااادي  وعاااا  وسااااائ  

 ع(22)اإلعال 

 (23)التنميةع والبيئةع وقطاع األعما  وحقوق اإلنسان -2 
وجاوو  اوارق أعربة حق  الق اء على التمييز ال قصري ع  القلق إ اء التقارير الت   اني  -16

يساتفيدوا ما   اقتصاوي    ثر بوجاا خاا  ا املقااطق الات يساكقها األماا يغ الاذي  يُادمعى أ ام مل
االساات مار ال مااومي بالقاادر الكاااا، وأوصااة باا ن   اااعف احزائاار جهووهااا اإل ائياا  ا املقاااطق 

 ع(24)سيما املقاطق الت يقققها األما يغ األك ر حرماناً، ال

 سان ومكافحة اإلرهابحقوق اإلن -3 
عامااااً ا  16أعرباااة حقااا  حقاااوق القفااا  عااا  القلاااق إلمكانيااا  احتجاااا  األطفاااا  وون  -17

 ع(25)سياق مكا ح  اإلرهاا

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (26)الحق في الحياةع وحرية الفرد وأمنه على نفسه -1 

رأيااااااً  24، 2012نيساااااان/أبري   1اعتمااااادة اللجقااااا  امل قيااااا  إقاااااوق اإلنساااااان، مقاااااذ  -18
خلصااااة  يهااااا إ  أن احزائاااار  قتهااااجي التزاما ااااا موجاااان ال هااااد الاااادوا اخلااااا  باااااحلقوق املدنياااا  

ورأيااان  ،(27)والسياسااي ع وكااان واحااد وعواارون ماا  هااذ  اآلراء مت لقاااً إاااالة االختفاااء القسااري
ورأي واحاااد  (28) سااافاً   اثقاااان مت لقاااان إاااالتني بوااا ن وقاااون إعاااداماة خاااار  نقااااق الق ااااء أو

قااع الت ااذين امل قياا  ماللجقاا  واعتماادة  ع(29)مت لااق إالاا  متصاال  بالت ااذين واالحتجااا  الت ساافي
قاراري  خلصاة  يهماا إ   املهيقا  الالإنسااني  أو ال قوبا  القاساي  أو وغري  م   اروا امل املا  أو
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ال قوباا   ماا   ااروا امل املاا  أومقااع الت ااذين وغااري  أن احزائاار  قتهااجي التزاما ااا موجاان ا فاقياا  
 ع(30)املهيق  الالإنساني  أو القاسي  أو

وأعربااة حقاا  حقااوق القفاا  عاا  القلااق لت اارد أطفااا  لالحتجااا  لفااحاة طويلاا  ق اا   -19
 ع(31)اياكم  ول د   ص  األطفا  ع  الك ار ا أماك  االحتجا 

لاات   ااذسا احلكوماا  لت زيااز  تااع ورحاان املقاارر اخلااا  امل ااا باااحلق ا الت لاايم باااحهوو ا -20
هااو  األشااما  ايتجاازي  إقهاام ا الت لاايمع واعتاارب أن نااون الت لاايم املقااد  ا السااجون ماثاا  ملااا

 ع(32)مقد  ا املدارس ال اوي 

 (33)في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون إقامة العد ع بما -2 
دواً ماا  اآلليااة الق اائي   رماي إ   ايا  حقااوق ذكارة املفو اي  أن احزائار أنوا ة عا -21

املواطقني، م  جه ، وإ  كفال  االعتماو على القفس ا اختاذ القراراة م  جانن نظا  ال دال ، 
وقااد أ احااة التوااري اة، املقّقحاا  إيااز   كااس التزاماااة ال لااد اإلقليمياا   ع(34)ماا  جهاا  أخاار 

ا  احلقاوق واحلريااة األساساي  للماواطقني، ماا والدولي ، األساس لس  نصو  سامهة ا   زياز
، وقاانون ال قوبااة الاذي وخا  2015ذلجي قانون اإلجراءاة احقائي  الذي ُعادل  ا  و /يولياا 

 ع(35)2016حّيز التقفيذ ا كانون ال ار/يقاير 
يااازا  ا جمملاااا  وأعرباااة حقااا  حقاااوق القفااا  عااا  القلاااق ألن نظاااا  عدالااا  األحاااداة ال -22

 13يتجااو   ما  إمكانيا  احلكام أحيانااً علاى طفا  قاد اليت ح بوجاا خاا   عقابياً، كما نظاماً 
 ع(36)عاماً  20و 10عاماً بالسج  ملد   حاوح بني 

يت لق مكا ح  اإل الة م  ال قاا، الحظة املفو ي  أن قاواة األما  مساتمر   و يما -23
راءاة ال فو الوامل  الت حّصقة نتيج  إلج - إ  حد ما -ا انتهاف حقوق اإلنسان، وذلجي 

اإل ااالة ماا  ال قااااع ويواصاا  القوااقاء وأساار  ااحايا االختفاااء القسااري املقال اا  م ر اا  احلقيقاا  
وأوصااة املفو ااي  احزائاار بإ اااء اإل ااالة ماا   ع(37)وبال دالاا  رغاام التهديااداة الاات يت ر ااون سااا

 ع(38)هذ  التجاو اة ال قاا وبالتحقيق ا انتهاكاة حقوق اإلنسان وبدعم  حايا

 (39)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
أعربااة املفو ااي  عاا  القلااق إ اء االوعاااء باسااتمدا  القااو  املفرطاا   ااد ايتجااني الااذي    -24

السااالقاة خيرجاااون إ  الوااوارن لالحتجاااا  علاااى ال قالااا  والت ااممع وح اااة املفو اااي   ك اارياً ماااا
الوطقي  على اححا  حق السكان ا حري  الت  ري واحلر  علاى التحقياق علاى القحاو املقاسان ا 

 ع(40)أي خمالفاة  ر ك ها قواة األم 
وذكاارة مقظماا  األماام املتحااد  للحبياا  ولل لاام وال قا اا  )اليونسااكو( أن قااانون ال قوباااة  -25

إسااااء  إ   يققاااوي علاااى إهانااا  أو ا مااااخقاااا رسااام كاريكاااا وري أو  اااّر  أي كتابااا  صاااحفي  أو
 وجااد  اياا  قانونياا   القااواة املساالح ع وأ ااا ة أنااا ال احهااا  الق ااائي أو الربملااان أو الاارئيس أو

ع وأوصااة اليونسااكو باا ن   مااد احزائاار، عماااًل بامل ااايري (41)حصااو  سااري  مصاااور الصااحا يني
لقااانون املاادر، وإ  اسااتحداة قااانون الدولياا ، إ  التملااي عاا   اار  القااذف وج لااا مواامواًل با

 ع(42)مت لق إري  اإلعال 
وأعربااة حقاا  حقااوق القفاا  عاا  القلااق لت اارد أع اااء مقظماااة حقااوق اإلنسااان غااري  -26

 ع(43)احلكومي  والصحا يني ا ك ري م  األحيان للحهين وامل ايقاة واالحتجا 
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ل دياااد مااا  القيااوو مقاااذ اعتمااااو والحظااة املفو اااي  أن مقظماااة ادتماااع املااادر  واجااا ا -27
(ع  قد َمَقح هذا القاانون السالقاة هاموااً واسا اً لار ا 2012)06-12 قانون احم ياة رقم

 قد  السلقاة ا ب ا احلاالة   سجي  أي مج ي ع وو قاً للم لوماة الت  لقتها املفو ي ، مل
يااادان ملاااف التساااجي  علاااى  صااادر اإلقااارار بإ أي  ربيااار قاااانور لقرارهاااا ب اااد   ساااجي  احم يااا  ومل

احلصااو  علااى  وياا  ماا   ميكاا  للجم ياا  بدونااا عقااد اجتماعاااة عاماا  وال اإلطااالق، والااذي ال
يقسجم مع القانون  اخلار ع و  الً ع  ذلجي،  قد ُمقحة احم ياة سقتان لتسوي  أو اعها ما

و اااعها    اااً  ساو أ ، طُلاان ماا  مجياع احم ياااة الاات مل2014كااانون ال ار/يقااير  احديادع وا
لااذلجي إعاااو  التسااجي  ومواءماا  قوانيقهااا األساسااي  مااع القااانون احدياادع وقااد اعتُااربة أي مج ياا  

 ع(44) ُِ د  سجي  نفسها بصور  صحيح  عقدئذ غري قانوني  مل
وأعربة حق  حقوق القف  ع  القلق إ اء القيوو املفرو   على مارس  ش ائر وي  وخار  -28

ا ذلاجي ما   قاويا  تاع  رد األقلياة الديقي  سجمااة وأعماا  عقاف ملااغري اإلسال  وإ اء   
 ع(45)ق ا حري  الفكر والوجدان والدي احلباألطفا    لياً 

 ع(46)وأعربة اللجق  نفُسها ع  القلق إ اء  در   ي  املرأ  ا مقاصن القياو  -29

 (47)حظر الرق بجميع أشكاله -4 
ص التوصي  الت  لقتها احزائر أثقاء جولا  االسات راد الادوري اعتربة املفو ي ،  يما خي -30

الوام  ال اني  م اعف  جهووها ملكا ح  اال ار باألشما ، أن اآللياة احلالي  املت لق  إماي  
االثقاانيع و  اااًل عاا   الصاال  َويبااالريمو ذَ  و وكااوَا ر ب فااي متقل اااة   ااحايا اال ااار والتهرياان ال

إ  مالجئ مقاسا   إلياواء القااجني ما  ال قاف، ومرا اق للت اما  ماع احلااالة  ذلجي،  فتقر احزائر
ع وأوصاة (48)القارئ ، وولياة اإلحال  إ  إجراء مفو ي  الالج ني اخلا  بتحديد مركز الالجئ

مفو ااي  الالج ااني احلكوماا  بو ااع سياساا  وطقياا    الاا  ملكا حاا  اال ااار باألشااما  والتهرياان 
حلماياا  القااجني ما  ال قاف احقسااي واحقساار و احايا اال اار والتهرياان، وإ ااو وليااة مقاسا   

 ع(49)م  هم ا حاج  إ   اي  وولي 

 الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 
أعربة حق  حقوق القف  ع  القلق م  أن مكا ن  سجي  الوالواة والق ا  امل قياني  -31

طفا  الذي  يولدون خار  ال الق  الزوجي ، رغم عاد  ير  ون  سجي  األ بو ون األسر  ك رياً ما
 اقح سام شاهاو   وجوو أي قيوو قانوني   ذا اخلصو ، وأن أطفا  الالج ني وعدميي احقساي  ال

 ع(50)امليالو  لقائياً 
وأعربااة حقاا  الق اااء علااى التمييااز ال قصااري عاا  القلااق ماا  أن مصااا  احلالاا  املدنياا  ا  -32

قائمااا  األلقااااا "ب اااا ال لااادياة ر  اااة  ساااجي  ألقااااا أما يايااا  بااادعو  أ اااا ليساااة  ااام  
 ع(52)وأثارة حق  حقوق القف  انوااالة ماثل  وقدمة  وصياة  ذا اخلصو  ع(51)"احزائري 

القف  جمدواً عا  قلقهاا إ اء صا وب   قفياذ قاراراة ق اائي  حصاو   أعربة حق  حقوق -33
حقااوق احل اااان  والزيااار  بالقسااا   للقفااا  الااذي ي ااايجل أحااد أبوياااا خاااار  احزائاار وشااايون خقاااف 

 ع(53)األطفا  م  بني أطفا  الز اة املمتلق 
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 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 
 (54)بظروف عمل عادلة ومواتية التمتع الحق في العمل وفي -1 

أعربااااااة حقاااااا  حقااااااوق القفاااااا  عاااااا  القلااااااق إ اء ار فااااااان م ااااااد  ال قالاااااا  بااااااني القساااااااء  -34
 ع(55)والو اا

 الحق في الضمان االجتماعي -2 
أعربااة حقااا  حقاااوق القفاا  عااا  القلاااق ألن الاااربامه االجتماعياا  الااات  ساااتهدف األسااار  -35

  والصااحي  واإلسااكان االجتماااعي، قلمااا يسااتفيد مقهااا األشااد حرماناااً، كااربامه اخلاادماة الت ليمياا
 ع(56)األطفا  الفقراء

وح ّااااة اللجقاااا  نفُسااااها احزائاااار علااااى أن  كفاااا ، علااااى ساااا ي  األولوياااا ، عااااد  ا ااااقرار  -36
األمهاااة ال ا باااة وأطفاااس  علااى ال اايجل ا الوااوارن وأن  قااد  ساا  وعماااً   لياااً لتمكيااقه  ماا  

 ع(57)االحتفاظ ب طفاس  ورعايتهم
وأعربااااة اللجقاااا  عاااا  القلااااق أي اااااً ألن أساااار وأطفااااا  األشااااما  املمتفااااني مقااااال ون  -37

باستمرا  إعالن م  ايكم  يَذُكر أن املمتفي م  أ راو األسر  قد ُ وا لكي يتسا  ساذ  األسار 
ا ذلاااجي عاااالو  الت لااايم لألطفاااا ع وح ّاااة  احلصااو  علاااى مساااتحقاة ال ااامان االجتمااااعي، مااا

ئاار علااى كفالاا  عااد  ا ااقرار أساار املمتفااني ماا  اآلن  صاااعداً إ   قااد  إث اااة بو ااا  اللجقاا  احزا
 ع(58) رو األسر  املمتفي للحصو  على مستحقاة ال مان االجتماعي

 (59)الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق -3 
 احف جماااًل  الحظة املفو ي  أن احلكوم    قلع بادور مهايم  ا االقتصااو، إياز مل -38

للمقا سااني اخلااوا ع وقااد أصاا حة احزائاار، بساا ن اللااوائح ال ديااد  امل مااو   ااا ا ال لااد، أحااد 
ع وقاااد أشاااار (60)ال لااادان الااات يساااوو  يهاااا أك ااار ال ي ااااة صااا وب  إلنوااااء موااارون  ااااري وإوار اااا

ا عااااد  موا ااااع إ  حقااااوق اقتصاااااوي  واجتماعياااا  وثقا ياااا ع  2016 الت اااادي  الدسااااتوري ل ااااا 
تور أي اااً ال ديااد ماا  اسي اااة ال مومياا  لاادعم إعمااا  ب ااال ماا  هااذ  احلقااوقع واسااتحدة الدساا

علاااى أن اللهجااا  املساااتمدم  غام ااا  ا الاالااان وقاصااار  عااا   قاااد  ال اااماناة الدساااتوري  الااات 
 اار اإلشااار  علااى  ب ااا احلاااالة، مل   كااس االلتزاماااة الدولياا  الواق اا  علااى عااا ق ال لاادع وا

حتاا   م اا  الاااذاء والصاارف الصااحي، بيقمااا ا حاااالة أخاار  مل اإلطااالق إ  حقااوق أساسااي ،
 ع(61)يكفي م  االعحاف حقوق، م   الصح  والت ليم واإلسكان، ما

 (62)الحق في الصحة -4 
، أقار 2016ب د  يار  قا   ا املقرر اخلا  امل اا بااحلق ا الصاح  إ  احزائار ا ربياع  -39

طااارأ علاااى امل شااااراة املت لقااا  بالصااااح  مقاااذ االسااااتقال ع املقااارر اخلاااا  بالتحساااا  اسائااا  الااااذي 
 متوسااال ال مااار املتوقاااع مل ظااام شااارائح الساااكان ار فاااع ار فاعااااً ك ااارياً وم ااادالة و يااااة األمومااا  

سااايما علاااى صااا يد الرعايااا  األوليااا  وجمانيااا   واألطفاااا   قّلصاااةع وقاااد  قاااور الققاااان الصاااحي، ال
ماا   اايهم غااري املااواطقنيع ورغاام األ ماا  حصااو  مجيااع شاارائح السااكان علااى اخلاادماة الصااحي ، 

 ع(63) زا  احزائر متمسك  بالتزامها بتحسني صح  سكا ا املالي  الت ي ار مقها ال لد، ال
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 زا  قائم ع  و ياة األموما  وو يااة  على أن املقرر اخلا  الح  أن حتدياة كرب  ال -40
املت لاااق بتقلااايص و يااااة األمومااا  مااا   5 يفلاااح ال لاااد ا بلاااو  اسااادف  ااازا  مر ف ااا  ومل املوالياااد ال

األهاداف اإل ائيا  لأللفياا ع وأ ااف أناا رغاام الساماح بوقااف احلما  ألسا اا عالجياا  ماع ب ااا 
 نا ايار ، األمر الاذي قاد  يوم  حاالة احلم  جراء االغتصاا أو االست قاءاة،  إن ذلجي ال

ان غااااري املتاااازوجني واألمهاااااة يااااد ع بالقساااااء إ  اإلجهاااااد السااااري غااااري املاااا مونع ويواجااااا األقاااار 
ال ا باااة قيااوواً مجّاا  ا احلصااو  علااى خاادماة الرعاياا  الصااحي  بساا ن الوصاام واملواقااف الساال ي  

 ع(64)م  جانن ال املني الصحيني
والحظااااة حقاااا  حقااااوق القفاااا  بقلااااق بااااالغ أن االساااات  او االجتماااااعي والوصاااام ك اااارياً  -41
املتزوجاااااة إ  اللجااااوء إ  اإلجهاااااد السااااري ي ويااااان باحلواماااا  ماااا  القساااااء والفتياااااة غااااري  مااااا
ال اايجل ا الوااارنع وح ااة اللجقاا  احزائاار علااى إطااالق  لاا  إلذكاااء  التملااي عاا  أطفاااس  أو أو

هااو حاصاا  لااديها ماا   ماايجل اجتماااعي ووصاام  الااوعي وباارامه   قيفياا  ماا  أجاا  و ااع حااد ملااا
 ع(65)وقسو 

علااى  اارور   صااميم و قفيااذ سياساا   وشاادو املقاارر اخلااا  امل ااا باااحلق ا الصااح  أي اااً  -42
عاماااا  موااااحك  بااااني الققاعاااااة مت لقاااا  باااااحلق ا الصااااح  احقسااااي  والصااااح  اإل ابياااا  موّجهاااا  

 ع(66)للمراهقني  م  القظا  الت ليمي وخارجا
وأعربة حق  حقوق القف  ع  القلق ألن األموا  املرصوو  م  امليزاني  للققان الصحي  -43

 ع(67)للمواك  الصحي  الت ي ار مقها األطفا    قى غري كا ي  للتصدي

 (68)الحق في التعليم -5 
، 2015 ب د  يار  قا   ا املقرر اخلا  امل ا باحلق ا الت ليم إ  احزائر ا مقلع عا  -44

اعترب املقرر اخلا  أن إعما  احلق ا الت ليم حتقق بصور  ملفت  على أك ر م  ص يدع  مستو  
ملااادارس رائاااع، والت لااايم مقاااد  جمانااااً ا مجياااع املساااتوياة الت ليميااا ، والتكاااا   باااني التساااجي  ا ا

احقساااني حتقاااق إ  حاااد ب ياااد ا مجياااع املساااتوياة كاااذلجيع و  ااااًل عااا  ذلاااجي، الحااا  أن ال قيااا  
األساسااي  لتقااد  الت لاايم موجااوو  بالتمااا  وُخصصااة مااوارو هائلاا  ماا  امليزانياا  للت لاايم   الققااان 

اساات ثر   اا  ال انياا  م اشاار  ب ااد الااد ان الااوطا ماا  حيااز أولوياااة امليزانياا  الوطقياا ، إذياا يف ا املر 
 لجي إطااراً قانونيااً  ع على أن احزائر ال(69)2014 ا املائ  م  امليزاني  الوطقي  ا عا  16بقس   

ر لإلنفااااق الاااوطا ا جماااا  الت لااايمع وأوصاااى املقااارر اخلاااا  بااا ن   اااع احلكومااا  م ااا  هاااذا اإلطاااا
القااانور ماا  أجاا  حتديااد نساا   م وياا  ونيااا ماا  امليزانياا  الوطقياا  للت لاايمع ويق اااي أن يواام  هااذا 

 ع(70)اإلطار أي اً ختصيص ميزاني  لقوعي  الت ليم
سااايما علاااى  بياااد أن املقااارر اخلاااا  الحااا  أن احزائااار  واجاااا عااادواً مااا  التحااادياة، ال -45

  ر ااااااع امل يااااااار ال ااااااا  للت لاااااايم علااااااى ساااااا ي  صاااااا يد نوعياااااا  الت لاااااايمع واعتاااااارب أن األماااااار  تااااااا  إ
و  اااًل عاا  ذلااجي، الاا  م اادالة عالياا  ماا  حيااز التساارا املدرسااي والرسااوا  ع(71)االساات جا 

واكتظاظ الفصو  الدراسي ع ويالح  ا ب اا األحياان أن م ادالة التساجي  متدنيا  ا ب اا 
الا   كاا   الفار  ا احلصاو   زا  مس ل  كف أوساط األسر الفقري ع وال األرياف وا املقاطق وا

علااااى الت لاااايم لألطفااااا  ذوي اإلعاقاااا    اااا  حتاااادياًع والاااا  أي اااااً  راجااااع ملمااااوس ا   لاااايم اللااااا  
 ع(72)األما ياي 
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واعترب املقرر اخلا  أن على احلكوم  م اح  حتمي  كفال  القوعي  ا الت ليم على س ي   -46
م  قييماً مقتظماًع ويق اي، ا س ي  ذلجي، إ او االست جا ع  يق اي  قييم أواء التالميذ وحتصيله

نظااا  وطااا لتقياايم ورصااد املهاااراة الاات يكتساا ها التالميااذ   لياااًع وماا  املهاام بالقساا   للحكوماا  
حتسااني عملياا  انتقاااء و اادرين امل لماانيع ويق اااي للحكوماا  أي اااً اعتماااو م ااايري ومقاااييس للقظااا  

 اااع م شاااراة وباساااتحداة نظاااا  أك ااار  قاااوراً وأك ااار الت ليماااي برمتااااع وأوصاااى املقااارر اخلاااا  بو 
مصاااداقي  حماااع ال يانااااة وم احتهاااا، لكاااي يتسااا  رصاااد و قيااايم القظاااا  الت ليماااي علاااى القحاااو 

 ع(73)املقاسن
واعتااربة اليونسااكو أنااا يق اااي  وااجيع الدولاا  القاارف علااى كفالاا  حصااو  احميااع علااى  -47

ة واألطفاااا  مااا  املقااااطق الريفيااا  ومااا  األسااار الت لااايم، وبااااألخص األطفاااا  ذوو اإلعاقااا  والفتياااا
األك ااار  قاااراً، سااايما وأن احزائااار  ااازّووة بإطاااار قاااانور م تااارب ياقاااي احلاااق ا الت لااايمع وأوصاااة 
اليونساااكو بااا ن  واصااا  احلكومااا  جهووهاااا لكفالااا  حصاااو  احمياااع علاااى الت لااايم، وبااااألخص ا 

 ع(74)املقاطق القائي  م  ال لد
فا  عاا  القلاق إ اء وجاوو  فاو اااة ك اري  ماا  مقققا  إ  أخاار  وأعرباة حقا  حقااوق الق -48

ا جمااا  احلصااو  علااى الت لاايم، حيااز   ااار والياااة م اا  احلفاا  وميلاا  ماا  حرمااان ك ااري ا هااذا 
وح ااة اللجقاا  احزائاار علااى كفالاا   تااع األطفااا  الااذي  ي يوااون ا الوالياااة األك اار  ع(75)ادااا 

 ع(76)حرماناً م  حقهم ا الت ليم
وأعرباااة اللجقااا  نفُساااها عااا  القلاااق ألن األطفاااا  ذوي اإلعاقااا  قّلماااا يلتحقاااون باااالت ليم  -49

ولال تقاار إ  م لماني متمصصاني  ؛(77)ال ا  بس ن عد  وجاوو سياسا  خاصا  باالت ليم الواام 
وألن م لمااي املاادارس ال اماا  غااري ماادربني لالعتقاااء  ؛(78)يُ قَااون باألطفااا  ذوي اإلعاقاااة الذهقياا 

وألن عااد  وجااوو نظااا  للققاا  خااا  بالتالميااذ ذوي اإلعاقاا  وعااد   ؛(79)فااا  ذوي اإلعاقاا باألط
وجااوو  ر ي اااة  يّساار ساام الاادخو  إ  م ااار املاادارس شااّكاًل عااائقني ك ااريي  أمااا  اناادما  هاا الء 

 ع(80)التالميذ ا املدارس ال ام 
لإلنفاااذ لألطفااا  ذوي وح ااة اللجقاا  احزائاار علااى  اامان إ احاا  ساا   انتصاااف قابلاا   -50

الاذي  حرماوا ما  االساتفاو   اإلعاق  وأسرهم الاذي  ُحرماوا ما  االساتفاو  ما  الت لايم الواام ، أو
 ع(81)م  الح ي اة التيسريي  امل قول  حصو    ليمهم

وأعربااة اللجقاا  عاا  القلااق ألن األطفااا  غااري املسااجلني  رمااون ماا  االلتحاااق باملاادارس  -51
  ذلاجي باملساااجد وبفصاو  ألااو األميا ع وأوصاة باا ن ُ صاِدر احزائاار علاى وجااا ويُلَحقاون باداًل ماا

السرع    ليماة وا ح  حميع مدارس ال لد بإحلااق مجياع األطفاا  باملادارس ال اما  وون اعت اار 
 ع(82)لو  هم م  حيز التسجي 

ة عا  وأعربة حق  الق اء على التمييز ال قصاري عا  القلاق إ اء امل لومااة الات  تحاد -52
ع وأعربااة حقاا  حقااوق القفاا  عاا  قلقهااا  ااذا (83)إلااااء  اادريس األما ياياا  ا عاادو ماا  ال لاادياة

ع وأعرباااة حقااا  الق ااااء علاااى التميياااز ال قصاااري أي ااااً عااا  أسااافها السااات  او اللاااا  (84)اخلصاااو 
ة األما ياي  م  عد  جماالة ما  احلياا  ال اما ، م ا  اإلوار  ال موميا  والقظاا  الق اائيع وشاّج 

اللجق  احزائر بقو  على كفال   ادريس اللاا  األما يايا  ا مجياع املساتوياة الت ليميا  و يااو    زياز 
 ع(85)است ماسا ا مجيع أحناء ال لد
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 فئات بعينها حقوق أشخاص أو -دا  
 (86)النساء -1 

ا أحاطاااة املفو اااي  علمااااً باعتمااااو القاااانون الاااذي  اااّر  ال قاااف املقااازا  اااد القسااااء،  -53
ع وموجن هذا القانون، يت رد ك  شمص ميارس ال قف  د  وجتا ل قوب  2015وذار/مارس 

س ى القانون إ   اي  املصا  املالي  للمرأ  املتزوج ع وشاج ة املفو اي  احلكوما   السج ، كما
 ا ذلجي ب مان  قفيذ القانون املذكور ونفاً  على امل ي قدماً ا مكا ح  ال قف  د القساء، ما

 ع(87) قفيذاً كامالً 
وأعرا املقرر اخلا  امل ا باحلق ا الصح  ع  أسفا ألن ادتمع يتاا اى عا  ال قاف  -54

ا ذلااجي علااى أياادي أ واجهاا ،   ااد القساااء إ  حااد ك ااريع  القساااء الالئااي يت ر اا  لل قااف، مااا
قاسانع واعتارب  صل  وائماً على احلماي  واخلدماة علاى القحاو امل يقاس  الوصم االجتماعي وال

ا ذلاجي ال قاف املقازا، ي اري م  ال  خقاري  ما  حياز حقاوق  أن شيون ال قاف  اد القسااء، ماا
اإلنساااان والصاااح  ال موميااا ، األمااار الاااذي يساااتدعي م احتهاااا وون  ااا خري ويساااتلز    زياااز ب اااا 

ا جوانن اإلطار امل ياري و قفيذ  بف الي ع وشجع املقرر اخلا  السالقاة علاى مواصال  ال ما  
ساا ي  إطااالق  لاا  موااحك  بااني الققاعاااة إل اااء ال قااف ا مجيااع أحناااء ال لااد مساات يق  ا ذلااجي 

 ع(88)باملساعد  الفقي  م  وكاالة األمم املتحد  ذاة الصل 
مااا  الصااايا  ال ربيااا  لقاااانون  336وأعرباااة حقااا  حقاااوق القفااا  عااا  القلاااق ألن املااااو   -55

الواارف وأنااا بإمكااان الااصاان ‘ مااا يساامى‘علااى ال قوباااة ي ااّرف االغتصاااا علااى أنااا هجااو  
بالتاااااا  قاااان ال قاااااا باااا ن يتاااازو  الفتااااا  الاااات اغتصاااا هاع وح ااااة اللجقاااا  احزائاااار علااااى مراج اااا  

مااا  قاااانون ال قوبااااة و  رياااف جرميااا  االغتصااااا علاااى أ اااا ا صاااا  جقساااي بااادون  336 املااااو 
 ع(89)موا ق 

مااارأ  والرجااا  يظااا  غاااري متكاااا ئ، والحظاااة املفو اااي  أن الو اااع القاااانور الومصاااي لل -56
يت لاااق باااالزوا  والقاااالق واحل اااان  والت اااا واملااارياةع غاااري أناااا جااار    ااادي  قاااانون  سااايما  يماااا ال

ي كااس التقااد  ايسااوا حنااو حتقيااق مزيااد ماا  املساااوا  لصااا  املاارأ  ا  األساار   اادر ياً، وهااو مااا
 ع(90)احزائر

ي  م  قانون األسر  بسارع  مجياع األحكاا  وح ة حق  حقوق القف  احزائر على أن  ز  -57
الاات  يّاااز  اااد الفتيااااة والقساااء حصاااو  ح اااان  األطفاااا  واملاارياة والقاااالق و  ااادو الزوجااااة 

 ع(92)وأن   حف قانونياً بالزوا  بني امرأ  مسلم  ورج  غري مسلم ،(91)واخلُلع
ا فاقيا  الق ااء علاى م   9وأشارة املفو ي  إ  أن احزائر سح ة حتفظها على املاو   -58

وكفلة للمرأ  أي اً صو اً ا احلكوما  وذلاجي بالساماح موااركتها  مجيع أشكا  التمييز  د املرأ 
السياسااااي  عاااا  طريااااق إقاااارار نظااااا  احلصااااصع و  اااااًل عاااا  ذلااااجي، اعتماااادة احزائاااار، ا كااااانون 

ا املائاا  للقساااء ا القااوائم  30، قانوناااً جديااداً يُلاازِ  بتمصاايص حصاا  بقساا   2012ال ار/يقاااير 
االنتمابياااااا  لألحاااااازاا ا االنتماباااااااة التوااااااري ي  وال لدياااااا ، إساااااان عاااااادو املقاعااااااد ا الاااااادائر  

 ع(93)االنتمابي 
وملاا كاناة حقا  حقااوق القفا   وا ر باالقلق إ اء اسااتمرار احتاواء الكتان املدرساي  علااى  -59
ح اااة اللجقااا  احزائااار علاااى  قاااوير  ،(94) كااارس هيمقااا  السااالق  الذكوريااا  ن  قيااا  سااال ي  أوقوالااا
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 (95)مقاهه   ليمي  خالي  ما  القوالان القمقيا  كفيلا  بتقااو  األسا اا اسيكليا  للتميياز  اد املارأ 
 ع(96)وبالق اء على التمييز ادتم ي  د القساء والفتياة م  خال  برامه   ليمي  عام 

 (97)طفا األ -2 
، امل تمااد ا 12-15 أ ااوة املفو اي  با ن القاانون املت لاق إمايا  القفا  )القاانون رقام -60

( يت ام  م ااور رئيساي  ما  ا فاقيا  حقاوق القفا  وياورو إشاار  صار   ملسا ل  2015 و /يوليا 
األساااس  ع واعتااربة املفو ااي  أن هااذا(98)األطفااا  الالج ااني م تاارباً إياهااا واخلاا  ا جمااا   ق يقااا

القاانور احدياد  تاا  إ   ق يقاا   لياااً، ماع  ركياز خاا  علااى األطفاا  الالج اني، لكاي   اام  
 ع(99)اححا  حقوق القف  وإنفاذها   لياً 

وح ة حق  حقوق القف  احزائر على  كني األطفا  املولووي  أل  جزائري  وأا أجقيب  -61
 ع(100)ص عليا قانون احقسي ن م  اكتساا جقسي  األ   لقائياً و قاً ملا

 قاّد  للُقصمار غاري املصاحوبني واألطفاا   وأعربة اللجق  نفُسها ع  القلق ألن احزائار مل -62
 تاجون إليا م  مساعد  قانونيا  ومسااعد  ما  وِصاي و ايا  ووعام   حايا ال قف احقسار ما

 ع(101)نفسي وطيب وم و 
ء  ياو  حاالة االعتداء احقسي على األطفاا  ا وأعربة اللجق  ع  قلقها الوديد إ ا -63

املدارسع وأعرباة عا  قلقهاا أي ااً ألن األطفاا   احايا االساتاال  واإلياذاء احقساي يُا ا قَاون عا  
 ع(102)خيوم ون م  اإلقدا  على ذلجي، ويت ر ون للق ذ والوصم اإلبال  ع  االغتصاا أو

قاااا ال اادر علااى نقاااق واسااع ا ادتمااع وأعربااة اللجقاا  عاا  القلااق السااتمرار ق ااو  ال  -64
أمااااك  الرعايااا   ال ياااوة وا واللجاااوء إلياااا بصاااور  اعتياويااا  ا املااادارس باعت اااار  إجاااراًء   وي يااااً وا

يوجااد أي حظاار قااانور صااريح ميقااع اللجااوء إ  ال قاااا  ال ديلاا  باعت ااار  إجااراًء موااروعاً، وألنااا ال
جونع وح ااة اللجقا  احزائاار علااى حظار اللجااوء إ  ال قاااا ال ادر باعت ااار  إجااراًء   وي يااً ا الساا

 ع(103)لُ س  يا ال در ا مجيع األماك  حظراً ال
وح اااة اللجقااا  احزائااار علاااى  ساااريع عمليااا  اعتمااااو قاااانون ال مااا  احدياااد، ماااع  ااامان  -65

 اشاااتمالا علاااى  اقيااا  كاملااا  لألطفاااا  ال ااااملني ا الققاااان غاااري الر اااي و  رياااف ألناااوان األعماااا 
 ع(104)عاماً م  مزاولتها 18اخلِقر  الت مُيقع األشما  وون 

وأعربااااة اللجقاااا  عاااا  القلااااق ل ااااد  إقاااارار حااااد أوت لساااا  التجقيااااد القااااوعي ا القااااواة  -66
القاااواة شااا ا ال ساااكري  بصاااور  وا اااح ، وح اااة احزائااار علاااى اساااتحداة حاااد أوت  املسااالح  أو

عاماااااً  18لتحاااااق األشااااما  وون لساااا  التجقيااااد القااااوعي بااااقص القااااانون، مااااع  اااامان عااااد  ا
 ع(105)بالقواة املسلح 

وأعربااة اللجقاا  عاا  القلااق يدووياا  التاادابري الاات اختااذة إلنفاااذ القااانون احديااد املت لااق  -67
 ااازا    تااارب  اااحايا اال اااار، مااا   ااايهم األطفاااا ،  مكا حااا  اال اااار باألشاااما  وألن احزائااار ال

ع وح اة اللجقا  احزائار علاى  امان  قاد  املسااعد  (106)مهاجري  غري شرعيني وم  مث  رحيلهم
الال ماا  لألطفااا   ااحايا اال ااار وعااد  م اااق تهم علااى أعمااا  غااري موااروع  ار ك ااة ا سااياق 

 ع(107)اإل ار  م م اشر ً 
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يت لق بالتوصاي  الات  لقتهاا احزائار أثقااء جولا  االسات راد الادوري الواام  ال انيا   و يما -68
ملكا حااااا  اال ااااار باألشاااااما ،  رحاااان مفو ااااي  الالج اااااني بو ااااع احزائااااار  م اااااعف  جهووهااااا

 ع(108)اسحا يجي  وطقي  ملكا ح  اال ار باألشما 
وأوصة مفو ي  الالج ني احلكوم  ب مان  سجي  مجيع األطفا  املولووي  على  را اا  -69

التمتااع علااى القحااو  سااجياًل وا ياااً عقااد الااوالو ، باااا القظاار عاا  و ااع وبااائهم وأن  كااقهم ماا  
سم م  حقوق اقتصاوي  واجتماعي  وثقا ي ع وأوصة أي اً با ن  قفاذ احلكوما  وليااة  الكام  ما

 ع(109)حلماي  األطفا   كون مقاس   لألطفا  الالج ني

 (110)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
ئار صااّدقة اعتارب املقاارر اخلاا  امل ااا بااحلق ا الصااح ، ا م ارد اإلشااار  إ  أن احزا -70

، أن علااى احلكوماا  أن   مااد وون 2009 علااى ا فاقياا  حقااوق األشااما  ذوي اإلعاقاا  ا عااا 
  خري إ   قفياذ هاذ  اال فاقيا   قفياذاً   اااًلع ويساتلز  ذلاجي، ا نظار املقارر اخلاا ، التحاّو  عا  

ة ال الياا  القمااوذ  القاايب، الااذي يرّكااز  ركياازاً شااديداً علااى التوااريح القاايب، والتملااي عاا  املمارسااا
 ع(111)القائم  على التوميص، الت   وي إ  است  او أشما 

وأعرباااااة حقااااا  حقاااااوق القفااااا  جمااااادواً عااااا  قلقهاااااا إ اء اساااااتمرار التقمااااايل االجتمااااااعي  -71
 ع(112)واملماوف والتصوراة املالوط  اييق  باألطفا  ذوي اإلعاق  بقو  ا ادتمع

 (113)األقليات والسكان األصليون -4 
األمااا يغ ا احزائاارع    ااد سااقواة ماا   أعربااة املفو ااي  عاا  القلااق إ اء و ااع الربباار أو -72

ي اذ  املساا ولون ساو  جهاوواً متوا ا   لالعاحاف باملقالاان   مايجل جمموعا  الرببار الساكاني ، مل
 ال قا ي  سذ  ادموعا  الساكاني ع  اللاا  األما يايا  ما اًل ليساة م تارب  لاا  وطقيا ع بياد أن ال قاف

 ع(114)سيما ا احقوا اإلثا بني الرببر وال را  فاقم ا السقواة األخري ، ال

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -5 
أ ااااوة مفو اااي  الالج اااني أن احزائااار  فتقااار إ  إطاااار  واااري ي شاااام  وإ  م سسااااة  -73

شما  عدميي احقسي ع وبس ن اال تقار إ  إواري    ال  حلماي  الالج ني وملتمسي اللجوء واأل
ذلجي كلا، حتّملة مفو ي  الالج ني املس ولياة الرئيسي   اذا اخلصاو ع ويكما  التقاور األهام 
مقذ االست راد السابق، م  وجه  نظرها، ا وصاو  الج اني  ااري  ما  نازان مسالح ا بلاد ما  

م  ذلاجي ال لاد موجاووون حاليااً  مواط  40 000الورق األوسلع و قدر احلكوم  أن أك ر م  
ا احزائاارع وأثقااة مفو ااي  الالج ااني علااى سياساا  ال لااد للححياان  اا الء الالج ااني وون اشااحاط 

 ع(115)وعلى اختاذها عدو م  اإلجراءاة لصاحلهم 2014 الت شري حىت  اي  عا 
ر  علااى  اازا  غااري قاااو وأعربااة حقاا  حقااوق القفاا  عاا  القلااق ألن مفو ااي  الالج ااني ال -74

يزالااون ي يوااون  رو اااً صاا    ا  إجااراء عملياا   سااجي  صااحيح  لالج ااني الصااحراويني الااذي  ال
والياا   قاادوف حتااة إوار  ج هاا  ال وليزاريااو ول ااد  السااماح سااا باادخو  مراكااز احتجااا  ي تقااد أن 

، ماا   ايهم أطفااا ، ألتجازون  يهاااع وح اة اللجقاا  احزائار علااى  اامان "غااري نظااميني"مهااجري  
كني مفو ي  الالج ني م  الوصو  وون عوائق إ  مجياع املراكاز الات  تجاز  يهاا الج اون ورماا  

 ع(116)ملتمسو حوء وإ  مجيع خميماة الالج ني ا والي   قدوف
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والحظة مفو ي  الالج ني أن عد  ماقح احلكوما  مركاز الالجائ وإصادار وثاائق وطقيا   -75
مفو اااي  الالج اااني مقت اااى اال فاقيااا  املت لقااا  مركاااز الالج اااني لالج اااني  كاااون م ح ااااً  اااا لاااد  

أو  إ  خلق موااك  كارب    ريقياأ فاقي  الت حتكم املظاهر اخلاص  موكالة الالج ني ا واال
لالج اني ا احلصاو  علاى وثاائق وإقاما  و امان اجتمااعي واالساتفاو  ما  ساوق ال ما  واملاا و  

وأعربة حقا  حقاوق القفا  عا  القلاق ألن األطفاا  ملتمساي ع (117)والك ري م  احلقوق األخر 
مهجااري   اللجااوء والالج ااني، ماا   اايهم الااذي    ااحف  اام مفو ااي  الالج ااني، يُ تااربون بوجااا عااا 

 ع(118)غري شرعيني وم  مث يواجهون االعتقا  واالحتجا  والقرو أحياناً 
و  احف باا وذلاجي بإصادار  وأوصة مفو ي  الالج ني با ن  اقح احلكوما  مركاز الالجائ -76

وثااائق وطقيااا  حمياااع األشاااما  املوااامولني بواليااا  مفو ااي  الالج ااانيع وأوصاااة أي ااااً بااا ن  فاااي 
 فاقياا  الاات احزائاار بصااور  كاملاا  بالتزاما ااا الدولياا  ا إطااار اال فاقياا  املت لقاا  مركااز الالج ااني واال

قياا  بواا ن و ااع األشااما  عاادميي  فاواال  ريقياااأحتكاام املظاااهر اخلاصاا  موااكالة الالج ااني ا 
 ع(119)وبإورا  أحكا  هذ  الصكوف  م  إطارها القانور ايلي احقسي 

وح ة حقا  حقاوق القفا  احزائار علاى ال ادو  عا   ار  اسجار  غاري القظاميا  و امان  -77
 ع(120) تع أطفا  ال ما  املهاجري  إقوقهم وون  ييز

 ساتفد  مل "ال واري  الساوواء"وأعربة اللجق  نفُسها ع  القلق ألن األسار املواّرو  أثقااء  -78
ملسااااعد ا علاااى  ل يااا   مااا  أي برناااامه يرماااي إ   ساااهي  عوو اااا ب ماااان إ  أماكقهاااا األصااالي  أو

 ع(121)احتياجا ا اخلاص  باإلسكان ا األماك  الت   يجل  يها ا الوقة احلا ر
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