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 مقدمة  
السنوات األخرية عملية إصالححات شالاملة وشالفافة  الد  إط توطيالد باشرت اجلزائر يف  -1

 سيادة القانون واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية.
واسالالالتوجبت هالالالذه اإلصالالالالححاتم ن،الالالراا حلجمهالالالالام حتسالالالت اإلطالالالالار التشالالالريع  والتن،يمالالالال   -2

ذي هالو نتالام مشالاورات م بتعديل القانون األساس  ال2016شباط/فّباير  7القائم وتالوِّجتم يف 
 واسعة النطاق.

وقد جاءت هذه اإلصححات كنتيجة لرغبة الساللطات العامالة يف تعزيالز حقالوق اإلنسالان  -3
 مبفهومها العامل  والفعل .

وتتجسالالد عمليالالاا يف زيالالادة مشالالاركة املالالواطنت يف إدارة شالاليوتمم وحتسالالت بي الالتهم املعيشالاليةم  -4
 وتبسيط الوصول إط اخلدمة العامة.

 المنهجية والتشاور -أوالً  
 15املالالالالير   60/251يُقالالالدهم هالالالالذا التقريالالالر عمالالالالحا بقالالالرار اجلمعيالالالالة العامالالالة لألمالالالالم املتحالالالدة  -5

م وخباصة 2007حزيران/يونيه  18املير   5/1وقرار جملس حقوق اإلنسان  2006آذار/مارس 
املعلومالات املقدهمالة يف )أ( منه. وقد أُِعد وفقاا للمبادئ التوجيهية العامة املنقحة إلعالداد 15الفقرة 

 .(17/119إطار الستعراض الدوري الشامل. )املقرر 
وهالالو يسالالالتند بوجالالاله خالالالاي إط التقالالالارير الدوريالالة الالالاليت قالالالدمتها اجلزائالالالر إط  تلالالال  ا ليالالالات  -6

الدوليالالة واإلقليميالالة حلقالالوق اإلنسالالان وإط التقريالالرين الالالوطنيت املتعلقالالت بتنفيالالذ السالالتعراض الالالدوري 
 .2012و 2008املقدمت يف سنيت الشاملم 

وكانت صياغته مثالرة مشالاورات عديالدة داخالل فريالق عامالل متعالدد القطاعالات بتنساليق مالن  -7
 وزارة الشيون اخلارجية.

وسالالا ت أيضالالاا يف إعالالداد هالالذا التقريالالر هي الالات استشالالارية مثالالل املفويالالية العليالالا لألمازي يالالة  -8
اإلسالحم  األعلالى واللجنالة الوطنيالة الستشالالارية واجمللالس الالوطا القتصالادي والجتمالاع  واجمللالالس 

 لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان.
وأخالالرياام ُدِعالال   ثلالالو اجملتمالالع املالالديف النشالالطون يف ميالالدان حقالالوق اإلنسالالان إط املشالالاركة يف  -9

 عملية إعداد هذا التقرير.

 المستجدات التي طرأت منذ االستعراض األخير -اً ثاني 
بشالالالالإلن اإلصالالالالححات امليسسالالالالية  2011الالالالاليت باشالالالالر ا يف سالالالالنة  واصالالالاللت اجلزائالالالالر العمليالالالالة -10

 .2016شباط/فّباير  7القتصادية واليت تالوِّجت مبراجعة الدستور يف  - والسياسية والجتماعية
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 مراجعة الدستور -ألف 
جاءت مراجعة الدستور كنتيجة لعملية شاملة مجعت الطبقة السياسية واحلركالة اجلمعويالة  -11

ارية والشخصيات الوطنية وصانع  الرأي والزعماء الدينيت ب ية مجالع ا راء إثالراءا واهلي ات الستش
 القانون الدستوري. ي لعمل الصياغة الذي ُعِهد به إط جلنة من أخصائ

 يل : ما وسنذكر من بت جوانب التجديد يف جمال حقوق اإلنسان -12
 كل ة رمسية؛  إيفاء الطابع الرمس  على الل ة الوطنية األمازي ية )أ( 
 حصر عدد الوليات الرئاسية يف وليتتم وهو أمر غري قابل للتعديل؛ )ب( 
 تشجيع الدميقراطية التشاركية على الصعيد احملل ؛ )م( 
 تعزيز دور املعارية الّبملانية؛ )د( 
 هد  املساواة بت اجلنست يف احلصول على العمل واملسيوليات؛ )ه( 
ز لالالدا الشالالرطة واحلالالد مالالن  ارسالالة الحتجالالاز السالالابق حتسالالت والالرو  الحتجالالا )و( 

 للمحاكمة؛
إدخالالال الوسالالاطة يف املسالالائل اجلنحيالالة ومبالالدأ التقايالال  علالالى درجتالالت يف املسالالائل  )ز( 
 اجلنائية؛
 إعادة تإلكيد الطابع اإلجرام  للتعذيب؛ )ح( 
 إدخال الطعن بعدم دستورية األحكام؛ )ط( 
 بقرار معلل من السلطة القضائية؛ إل نل تُفرض القيود على حقوق املواط )ي( 
 محاية البيانات ذات الطابع الشخص ؛ )ك( 
 تكريس حرية الت،اهر السلم ؛ )ل( 
توطيد يمان حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية واإللكرتونيةم دون أي  )م( 

 شكل من أشكال الرقابة؛
 األشخاي ذوي اإلعاقة؛محاية الطفولة وح،ر عمل القاصرين ورعاية  )ن( 
 احلق يف الثقافة ويمان  ارسة احلريات األكادميية والبحث العلم  والبتكار؛ )س( 
 العرتا  حبرية الستثمار والتجارة ومحاية املستهلك. )ع( 

 اآلليات المؤسسية -باء 
 تعزيز دور المعارضة البرلمانية  

حقوقالالالالاا جديالالالالدة لتنشالالالاليط أدوارهالالالالا يف احليالالالالاة مالالالالند الدسالالالالتور املعالالالالدهل األحالالالالزاب السياسالالالالية  -13
 السياسية.



A/HRC/WG.6/27/DZA/1 

5 GE.17-01918 

وهالالالو يعالالالزز دور املعاريالالالة الّبملانيالالالة مبنحهالالالا حقوقالالالاا يكنهالالالا مالالالن مشالالالاركة جمديالالالة يف احليالالالاة  -14
 يل : ما السياسيةم من خحل

 مراقبة العمل احلكوم ؛ ويف املشاركة الفعالة يف األعمال التشريعية )أ( 
 لّبملانية؛يثيل مناسب يف اهلي ات ا )ب( 
 الستفادة من املساعدات املالية املمنوحة عن املنتخبت يف الّبملان؛ )م( 
 املشاركة يف الدبلوماسية الّبملانية. )د( 

جمموعالالالات  أو وخيصالالالل الّبملالالالان جلسالالالة شالالالهرية ملناقشالالالة جالالالدول أعمالالالال تقدمالالاله جمموعالالالة -15
عضالالواا مالالن أعضالالاء  30بالالادرة برملانيالالة تنتمالال  إط املعاريالالة. ولديالاله صالالححية اسالالتجواب احلكومالالة مب

يومالاا علالى األسال لة الشالفوية واخلطيالة  30إحدا ال رفتت. وتكون احلكومة ملزمة بالرد يف غضالون 
 املوجهة إليها.

ول بالالالالالد مالالالالالن موافقالالالالالة الّبملالالالالالان عنالالالالالدما يتعلالالالالالق األمالالالالالر بالتصالالالالالديق علالالالالالى بعالالالالال  املعاهالالالالالدات  -16
 والتفاقيات والتفاقات املذكورة يف الدستور.

ادئ املكرسة يف الدستور املعالدهل فالتد وسالائط اإلعالحم العامالة للمعاريالة. و الدر ومن املب -17
اإلشالالارة إط يالالرورة مالالند األحالالزاب السياسالالية حيالالزاا زمنيالالاا مالالن البالالث اإلذاعالال  يف وسالالائط اإلعالالالحم 

 العامة يتناسب مع مستوا يثيلها على الصعيد الوطا.

 تعزيز استقالل القضاء  
 2016شالالباط/فّباير  7ريالالت مراجعالالة دسالالتوريةم وقالالد أنشالالإلت مراجعالالة يتعالالزز القضالالاء كلمالالا أُج -18

 يمانات جديدة.
واجمللالالس األعلالالى للقضالالاءم الالالذي يرتأسالاله رئالاليس اجلمهوريالالة ويتالالإلل  يف غالبيتالاله مالالن قضالالاةم  -19

والالالل رئاسالالالة الالالالرئيس  ويف حي،الالى بالسالالالتقحل اإلداري واملالالالاس ويقالالالرر سالالالري احليالالاة الوويفيالالالة للقضالالالاة.
ام يسالالالالهر اجمللالالالالس علالالالالى احالالالالرتام ن،الالالالام السالالالاللطة القضالالالالائية ومراقبالالالالة انضالالالالباط األول للمحكمالالالالة العليالالالال

 القضاة.

 تعزيز استقالل المجلس الدستوري  
اجمللس الدستوري ميسسالة مسالتقلة تتمتالع بالسالتقحل اإلداري واملالاس. وهالو يسالهر علالى  -20

وتكتسالال  آراء احالرتام دسالتورية القالوانت واملعاهالالدات واألن،مالة وعلالى صالالحة النتخابالات املختلفالة. 
 اجمللس وقراراته طابعاا إلزامياا بالنسبة للسلطات العامة والسلطات اإلدارية والقضائية.

عضالالواا يشالال لون مناصالالبهم لوليالالة واحالالدة مالالد ا مثالالايف سالالنوات غالالري  12وهالالو يتالالإلل  مالالن  -21
 قابلة للتجديد.

شالالالإلن دسالالالتورية وُيصالالالِدر اجمللالالالس الدسالالالتوريم بطلالالالب مالالالن رئالالاليس اجلمهوريالالالةم رأيالالالاا إلزاميالالالاا ب -22
رئالاليس اجلمعيالالة الشالالعبية  أو القالالوانت العضالالوية. وميكالالن أن يرفالالع إليالاله القضالالايا رئالاليس جملالالس األمالالةم

 عضواا من أعضاء جملس األمة. 30 أو نائباا  50 أو رئيس الوزراءم أو الوطنيةم
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 وباملثلم ميكن أن يرفع القضايا إط اجمللالس الدسالتوري متقالاضإ بلحالالة مالن احملكمالة العليالا -23
 جملس الدولة )الطعن بعدم الدستورية(. أو

 إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة االنتخابات  
اهلي الالة العليالالا املسالالتقلة ملراقبالالة النتخابالالات آليالالة جديالالدة تكفالالل مزيالالداا مالالن الشالالفافية والنزاهالالة  -24

 للعملية النتخابية.
التوزيالالالع العالالالادل  وهالالال  مسالالاليولة عالالالن مراقبالالالة عمليالالالة اسالالالتعراض القالالالوائم النتخابيالالالة وتكفالالالل -25

لوسالالائل احلملالالة النتخابيالالة بالالت املرشالالحت. وتضالالمن تالالوافر املالالواد النتخابيالالة واحالالرتام سالالاعات فالالتد 
 مراكز القرتاع وإغحقها وحق املرشحت يف حضور عملية القرتاع.

وه   ولة لرتفع إط سلطة يبط وسائل اإلعحم السالمعية البصالرية أي  الفالة تحح،هالا  -26
 ابري الحزمة.لختاذ التد

املعروية عليها تكتس  طابعاا جنائيالاام فلتالا  أو وعندما ترا أن إحدا الوقائع املحح،ة -27
 ختطر بذلك املدع  العام املختل إقليمياا.

أعضالالاء مالالوزعت بالتسالالاوي بالالت القضالالاة وخالالّبات مسالالتقلة  410وتتالالإلل  اهلي الالة العليالالا مالالن  -28
ة دائمالالة تتالالإلل  مالالن عشالالرة أعضالالاء وميكنهالالا أن تنتشالالرم منالالذ  تالالارة بالالت اجملتمالالع املالالديفم ولالالديها جلنالال

 حل،ة استدعاء هي ة الناخبتم يف شكل مناوبة حىت يف اخلارمم حسب القتضاء.

 إنشاء مجلس وطني لحقوق اإلنسان  
 13-16اجمللس الوطا حلقوق اإلنسانم الالذي أُنشالمب مبوجالب الدسالتور ومبوجالب القالانون  -29

 م هي ة مستقلة تابعة لرئيس اجلمهورية.2016فمّب تشرين الثايف/نو  3املير  
ويتمتع اجمللس بالشخصية العتبارية والستقحل املاس واإلداريم ويعمل من أجل تعزيالز  -30

ومحايالالة حقالالوق اإلنسالالان ويضالالطلع مبهالالام املراقبالالالة واإلنالالذار املبكالالر والتقيالاليم يف جمالالال احالالرتام حقالالالوق 
 اإلنسان.

يالالالالالتم اختيالالالالالارهم لكفالالالالالاء م املثبتالالالالالة ونالالالالالزاهتهم وخالالالالالّب م  عضالالالالالواا  38ويتالالالالالإلل  اجمللالالالالالس مالالالالالن  -31
واهتمالالالامهم حبقالالالوق اإلنسالالالان مالالالن بالالالت  ثلالالال  اجملتمالالالع املالالالديف واحلركالالالة اجلمعويالالالة واملن،مالالالات املهنيالالالة 
والنقابيةم وكذلك الّبملان. وينتخب رئيَس اجمللس أقراناُله لوليالة مالد ا أربالع سالنوات قابلالة للتجديالد 

 مرة واحدة.
 إط رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء والّبملان تقريراا سنوياا ويضمن نشره.ويوجه اجمللس  -32

 إنشاء منصب مندوب وطني لحماية الطفولة  
 12-15أُعلالالالالالن عالالالالالالن إنشالالالالالالاء منصالالالالالب املنالالالالالالدوب الالالالالالالوطا حلمايالالالالالة الطفولالالالالالالة يف القالالالالالالانون  -33
مبهالام مالن مجلتهالا . وهذه ا لية اجلديدة التابعة لرئيس الوزراء مكلفة 2015يوز/يوليه  15 املير 

تنسالاليق مجيالالع املسالالائل املتصالاللة بالطفولالالة علالالى الصالالعيد الالالوطا وتوجيالاله انتبالالاه احلكومالالة إط عالالدد مالالن 
 املواييع اليت تدخل يف نطاق وليتها وموافا ا بتوصيات يف هذا الشإلن.
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واملنالالدوب الالالوطا مكلالال  بتعزيالالز حقالالوق الطفالالل مالالن خالالحل إنشالالاء بالالرام  وطنيالالة و ليالالة  -34
 زيز حقوق الطفل وتقييمها دورياا.حلماية وتع

تنصيب سللطة ضلبو وسلائل اإلعلالم السلمعية البصلرية ولجنلة مؤقتلة مدلفلة بقةلدار بطاقلة   
 الصحفي

( علالالالالى إتالالالالاء احتكالالالالار األنشالالالالطة السالالالالمعية 05-12يالالالالنل القالالالالانون العضالالالالوي ل عالالالالحم ) -35
ددات الراديويالالة البصالالرية ويالالمان أمالالور مالالن مجلتهالالا مزيالالد مالالن اإلنصالالا  والشالالفافية يف ختصالاليل الالالرت 

وتالراخيل  ارسالة األنشالالطة السالمعية البصالرية. وهالالو يالنل علالالى إنشالاء هي الة مسالالتقلة لضالبط اجملالالال 
 السمع  البصري.

املتعلالالق باألنشالالطة السالالمعية البصالالرية مهالالام اهلي الالة واختصاصالالا ا  04-14وحيالالدد القالالانون  -36
 بكل استقحلية.وتشكيلتها وسري عملها ويسند إليها دور هي ة مستقلة يارس نشاطها 

خطالالالوة هامالالالة يف عمليالالالة القضالالالاء  2016ويشالالالكل إنشالالالاء هالالالذه األخالالالرية يف حزيران/يونيالالاله  -37
 على احتكار األنشطة السمعية البصرية و ارستها حبرية.

عمليالالة إنشالالاء جلنالالة  2014وتإلييالالد العالالاملت يف وسالالائط اإلعالالحمم بوشالالرت يف يوز/يوليالاله  -38
تعالالالداد الصالالالحفيت احملرتفالالالت وإصالالالدار بطاقالالالة الصالالالحف   مشالالالرتكة ميقتالالالة مكلفالالالة بالالالإلمور مالالالن مجلتهالالالا

 وإعداد اجلمعية العامة التإلسيسية للجنة الوطنية الدائمة املكلفة هبذه املهمة.

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -اً ثالث 
 مواةلة عملية ترقية التشريعات المتعلقة بالحريات -ألف 

اإلصالالالالححات الالالالاليت بالالالالدأت منالالالالذ العقالالالالد األول مالالالالن  م2012اسالالالالتمرتم ابتالالالالداءا مالالالالن سالالالالنة  -39
 األلفية الثانية وتناولت مسائل  تلفة منها أساساا:

 مراجعة قانون االنتخابات -1 
املتعلالق بالن،الام  2016آب/أغسالطس  25املير   10-16 رقميدعو القانون العضوي  -40

جعالالل املواعالالد النتخابيالالة النتخالالاا األحالالزاب السياسالالية إط تعزيالالز وجودهالالا يف السالالاحة السياسالالية و 
 ذروة عمل حزا مستمر.

وهالالوم باإليالالافة إط توطيالالد مراقبالالة عمليالالات التصالالويت يف مجيالالع مراحلهالالام يكفالالل شالالفافية  -41
تامالالالة يف تالالالإلطري مكاتالالالب ومراكالالالز القالالالرتاع وتالالالوفري القالالالوائم النتخابيالالالة لفائالالالدة املرشالالالحت واألحالالالزاب. 

الفالالالرز علالالالى مسالالالتوا مكاتالالالب القالالالرتاع ويسالالالمد هلالالاليلء بتسالالالجيل شالالالكاواهم وطعالالالوتم يف  ايالالالر 
 واحلصول على نسخ طبق األصل من النتائ  و ارسة الطعون لدا اهلي ات املختصة.

وخيفالال  قالالانون النتخابالالات اجلديالالد مالالن اإلجالالراءات املتعلقالالة بالرتشالالد لحنتخابالالات احملليالالة  -42
املطلوبالالالة ويالالالوفر والتشالالريعيةم مالالالن خالالالحل إقالالرار مبالالالدأ اإلعالالالحنم فضالالحا عالالالن تعالالالديل عالالدد التوقيعالالالات 

 حتمحا أفضل للتكالي  املتعلقة بإلنشطة املرشحت.
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 تعزيز حقوق المواطنين وضماناتهم -2 

 الحتجاز لدا الشرطة  
القواعالالالالالالد الالالالالالاليت تالالالالالالن،م تالالالالالالدابري  2015يوز/يوليالالالالالاله  23املالالالالالالير   02-15عالالالالالالدرل املرسالالالالالالوم  -43

صالالالالون وتعالالالالزز حقالالالالوق الحتجالالالالاز لالالالالدا الشالالالالرطةم وهالالالالو يييالالالالد التالالالالدابري الالالالاليت سالالالالبق إدخاهلالالالالا والالالالاليت ت
 األشخاي الذين خيضعون هلذا التدبري.

وينشالالمب املرسالالوم تالالالدابري جديالالدةم خاصالالالة إمكانيالالة تلقالالال  الشالالخل احملتجالالالز زيالالارة  اميالالالهم  -44
بالتمثيليالة  أو ولألجانب اخلايالعت لتالدبري الحتجالاز لالدا الشالرطة إمكانيالة التصالال بالرب العمالل

 إمكانية الستعانة خبدمات مرتجم شفوي.القنصلية لبلداتمم فضحا عن  أو ةالدبلوماسي
وتُنسخ احلقوق املذكورة أعحه بالل ات الوطنية وبالفرنسية وتُنَشر على لفتة تويالع عنالد  -45

 مدخل قاعة الدوام يف مجيع أماكن الحتجاز.

 الحتجاز السابق للمحاكمة وقرينة الّباءة  
اإلجالالراء الالالذي أصالالبد ا ن إجالالراءا تعالالزز آليالالات جديالالدة قواعالالد وشالالروط اللجالالوء إط هالالذا  -46

 استثنائياا حيدد القانون أسبابه ومدته وشروط  ديده.
القاعدة العامة اليت جيب أن تالرجهد يف إطالار التحقيالق القضالائ م  02-15ويّبز املرسوم  -47

إذا  إل ميكن للقاي  أن يقرر ذلالك ول وه  أن املتهم جيب أن يبقى طليقاا خحل هذا اإلجراء.
 صالالالون األدلالالالة أو محايتالالاله أو هالالالذا التالالالدبري هالالالو الوحيالالالد الالالالذي يضالالالمن مثالالالول املالالالتهم مالالالن جديالالالدبقالالال  
منعها أوم أخرياام بتجنالب التشالاور بالت املتهمالت والشالركاء  أو عندما يسمد بويع حد للجرمية أو

 الذين قد حيولون دون وهور احلقيقة.
د القالانون شالروط اللجالوء ولتإلكيد الطابع السالتثنائ  لححتجالاز السالابق للمحاكمالةم حيالد -48

إط هالالالذا التالالالدبريم خاصالالالة بتفضالالاليل اللجالالالوء إط  تلالالال  تالالالدابري املراقبالالالة القضالالالائية. وإذا ولالالالت هالالالذه 
التدابري غالري كافيالة لضالمان مثالول املالتهم مالن جديالدم جيالوز للقايال  أن يلجالإل إط تالدابري الحتجالاز 

عداا علالالالى قايالالال  السالالالابق للمحاكمالالالة مالالالن خالالالحل األحكالالالام القانونيالالالة الالالاليت تفالالالرض مالالالن ا ن فصالالالا
التحقيالالالق تعليالالالل قالالالراره وإخطالالالار املالالالتهم بالالاله )مالالالع إمكانيالالالة اعالالالرتاض هالالالذا األخالالالري مالالالن خالالالحل قنالالالوات 

 الست نا (.
 ول ينطبق قرار الحتجاز السابق للمحاكمة على األحكام اليت تقل عن ثالح  سالنوات -49
 أسالالالفرت عالالالن وفالالالاةإذا كانالالالت اجلرميالالالة قالالالد  أو يقالالالدم املالالالتهم أي يالالالمانات للمثالالالول جمالالالدداا  مل إذا إل
تتجالاوز مالدة الحتجالاز السالابق للمحاكمالة أربعالة  ول سببت ايطرابات وايحة للن،الام العالام. أو

أشالالهر قابلالالة للتجديالالد مالالرة واحالالدة بالنسالالبة للمسالالائل اجلنحيالالة ومالالرتت يف املسالالائل اجلنائيالالة وثالالح  
 عدام.اإل أو السجن امليبد أو سنة 20مرات إذا كانت العقوبة املستحقة ه  السجن ملدة 

وقالالد سالالالاعد هالالالذا الن،الالالام اجلديالالد علالالالى إدخالالالال إجالالالراء املثالالول الفالالالوري ليحالالالل  الالالل أحكالالالام  -50
 أدا إط اخنفاض أرقام الحتجاز السابق للمحاكمة.  ا اإلجراءات املتعلقة بالتلبس باجلرميةم

 وباملثالالاللم عالالالزز إدخالالالال سالالالوار املراقبالالالة اإللكرتونيالالالة ن،الالالام تالالالدابري املراقبالالالة القضالالالائيةم وكالالالذلك -51
 فعلت خدمة اجملتمع كبديل لححتجازم واإلفرام بكفالة بالنسبة لألجانب.
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  رمي العن  يد املرأة  
علالى  19-15 رقالمتنل التعديحت اليت ُأجريت على قانون العقوبات مبوجب القالانون  -52

 النفسية. أو أحكام جديدة  رم بع  األفعال اليت تنتهك كرامة املرأة وسحمتها البدنية
وينالالالزل القالالالانون عقابالالالاا شالالالديداا مبالالالرتكمل أفعالالالال العنالالال  املنالالالزسم والعنالالال  البالالالديفم والعتالالالداء  -53

النفس  املتكررم وهجر األسرةم ومضايقة امرأة يف مكان عامم بإلي  أو بالضربم والعن  اللف، 
 إكالراه أو عنال  أو كحم ينتهك عريهام وأي عدوان يُرتكب على حت غالرةم أو تصر  أو فعل
تلماليد  أو قالول ذي طالابع أو س احلرمة اجلنسية للضحيةم والتحر  اجلنس  بالإلي فعالل ديد مي أو

 جنس .
وينل القانون على عقوبات قسرية إذا وقعت اجلرمية يف مكان العمل وب،رو  مشالددة  -54

إذا كالان الفعالل املرتكالب قالد يسالره يالع   أو عندما تكون الضحية قاصراا عمرها سالتة عشالر عامالاا 
إذا ارتكبالالالت  أو كوتالالالا حالالالامحا  أو النفسالالال  أو عجزهالالالا البالالالديف أو إعاقتهالالالا وأ مريالالالها أو الضالالالحية

 حتت  ديد السحح. أو اجلرمية حبضور أطفال قصرر
لالالالديها حضالالالانة  أو وللحفالالالال علالالالى كرامالالالة املالالالرأة املطلهقالالالة الالالاليت تعالالالايف صالالالعوبات اجتماعيالالالة -55

الذت تالداب ري جديالدة بشالإلن دعالم مالادي أطفال ُقصهرم وتلبية احتياجات املادية على اخلصويم اختِخ
ومالاس تتمثالالل يف مالند نفقالالة للمالالرأة واألطفالال الُقصهالالر املوجالودين حتالالت رعايتهالالا مالن صالالندوق خالالاي 

 .2015كانون الثايف/يناير   4املير   01-15 رقمأنشمب مبوجب القانون 

 نزع الصفة اإلجرامية عن اإلدارة والصحافة  
انون اإلجالالالالالراءات اجلنائيالالالالالة مبوجالالالالالب تفالالالالالرض التعالالالالالديحت اجلديالالالالالدة الالالالالاليت ُأجريالالالالالت علالالالالالى قالالالالال -56

قيوداا على اإلجراءات العامة يف القضايا املتعلقة باألفعال اإلدارية اليت أدت إط  02-15 املرسوم
فقالداتا باشالرتاط  أو إتحفهالا أو إط إسالاءة اسالتعمال هالذه األمالوال أو خاصالة أو سرقة أمالوال عامالة

 الدعوا العامة. تقدمي شكوا مسبقة من اهلي ات الجتماعية قبل بدء
وهكذا أُعف  املديرون من القيود املتصلة باإلدارة وميكنهم العمل دون خو . وساليكون  -57

مالالن ا ن فصالالاعداا مالالن مسالاليولية اهلي الالات الجتماعيالالةم أي جملالالس اإلدارة واجلمعيالالة العامالالة يف هالالذه 
 احلالةم تقدمي الشكاوا يف حالت اجلرائم اليت يرتكبها املديرون.

افة إط ذلالالالالكم يالالالالنل الدسالالالالتور املعالالالالدهل علالالالالى أنالالالاله  ل ميكالالالالن أن ختضالالالالع جنحالالالالة وباإليالالالال -58
 الصحافة لعقوبة سالبة للحرية .

 محاية الطفولة  
قالالد أجالالرا تعالالديحت تالالنلم يف  2014شالالباط/فّباير  4املالالير   01-14كالالان القالالانون  -59

جنسالياا. وكالان قالد مجلة أمورم على  رمي التسالول رفقالة قاصالر واختطالا  القصهالر والعتالداء علاليهم 
 13سالالالالنوات كاملالالالالة وذكالالالالر أن القصالالالالر دون سالالالالن  10حالالالالدد أيضالالالالاا املسالالالاليولية اجلنائيالالالالة للطفالالالالل يف 

 ميكالالن أن يتعريالالوا ل ميكالالن أن خيضالالعوا سالالوا لتالالدابري إصالالححيةم وأتالالم يف مسالالائل املخالفالالات ل
عقوبالات  أو إعالادة تإلهيالل أو سنةم ميكن أن خيضعوا إما لتدابري محاية 18و 13للتوبيخ وبت  إل

  فهفة.
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واملتعلالالالق حبمايالالالة الطفولالالالة ليالالاليطر  2015يوز/يوليالالاله  15املالالالير   12-15وجالالالاء القالالالانون  -60
 عامل هذه الف ة من السكان اليت تكون عناصر منها أحياناا  الفة للقانون.

 العنال  أو اإل الال أو وينل القانون على يمان محاية الطفل من مجيالع أشالكال التحيالز -61
اجلنسال م مالن  أو املعنالوي أو أي نالوع مالن أنالواع العتالداء البالديف أو السالت حل أو ملالةسوء املعا أو

خحل جمموعة مالن التالدابري املناسالبة وعلالى محايالة حقوقاله يف حالالت الطالوارئ والكالوار  واحلالروب 
 والنزاعات املسلحة ومحايته من وسائل اإلعحم لتجنب أي مساس بتوازنه البديف والعقل .

ون احتجالالالاز القاصالالالر السالالالابق للمحاكمالالالة يف أمالالالاكن مناسالالالبة وتتمشالالالى مالالالع وجيالالالب أن يكالالال -62
احالالرتام كرامالالة اإلنسالالان وخصالالائل الطفالالل واحتياجاتالاله والتسالالجيل السالالمع  البصالالري إلزامالال  جلميالالع 

أن مالالن اإللزامالال  تقالالدمي مسالالاعدة  كمالالا  جلسالالات السالالتماع إط األطفالالال يالالحايا العتالالداء اجلنسالال 
 نفسية أثناء اجللسات.

 بحقوق اإلنسان ونشرها وتعليمهاالتوعية  -باء 
تتضمن الّبام  التدريبية املختلفة يف ميسسات وزارة العدل وحدات تدريب أوس جلميالع  -63

 إعادة تدريبهم. أو وحدات لتعزيز أو القضاة
وقد أدرجالت دوائالر األمالن وإدارة السالجون هال  أيضالاا الفصالل املتعلالق حبقالوق اإلنسالان يف  -64

 ويباط الص  واملووفت املكلفت بلنفاذ القانون.الدروس املوجهة للضباط 
 وواصالالل املعهالالد الالالوطا حلقالالوق اإلنسالالانم مبوجالالب وليتالالهم جهالالود التالالدريب الالالذي أصالالبد -65
مركزيالالالاا ليصالالالل إط الكثالالالري مالالالن أسالالالاء البلالالالد وتسالالالتفيد منالالاله القطاعالالالات احلكوميالالالة واجملتمالالالع املالالالديف  ل

 ور:م نذكر يف مجلة أم2012ووسائل اإلعحم. ومنذ سنة 
 تن،يم حلقات عمل بشإلن هي ات املعاهدات: )أ( 

  م واللجنة املعنية بالقضالاء 2012اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانم يف نيسان/أبريل
 ؛2012على التمييز يد املرأةم اجلزائر العاصمة يف أيار/مايو 

  اللجنالالالة املعنيالالالة بالالالاحلقوق القتصالالالادية والجتماعيالالالة والثقافيالالالةم اجلزائالالالر العاصالالالمة يف
 ؛2012آب/أغسطس 

  ؛2013جلنة حقوق الطفلم قسنطينة يف نيسان/أبريل 
  جلنالالة القضالالاء علالالى التمييالالز العنصالالريم اجلزائالالر العاصالالمة يف تشالالرين األول/أكتالالوبر

 ؛2013
 تالالالالالدريب املالالالالالدربت بشالالالالالإلن ا ليالالالالالات الدوليالالالالالة حلمايالالالالالة حقالالالالالوق املالالالالالرأةم يف أيلالالالالالول/ )ب( 
 ؛2013وتشرين الثايف/نوفمّب  2012 سبتمّب

التالالدريب بشالالإلن حقالالوق األشالالخاي ذوي اإلعاقالالةم يف شالالباط/فّباير وأيار/مالالايو  )م( 
 ؛2013وكانون األول/ديسمّب 

حلقالالالة عمالالالل لتقالالالدمي الّبوتوكالالالول اإليالالالايف لتفاقيالالالة مناهضالالالة التعالالالذيبم اجلزائالالالر  )د( 
 ؛2013العاصمة يف شباط/فّباير 
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يالع أشالكال تدريب لفائدة أعضاء جلنة متابعة توصيات اتفاقية القضالاء علالى مج )ه( 
 ؛2014التمييز يد املرأةم اجلزائر العاصمة يف كانون األول/ديسمّب 

تدريب لفائالدة الصالحفيت بشالإلن مويالوع: الصالحافة وحقالوق اإلنسالانم اجلزائالر  )و( 
 ؛2015العاصمة يف نيسان/أبريل 

سلسلة تدريبية بشإلن اإلصححات األخرية لقانون اإلجالراءات اجلنائيالةم مجعالت  )ز( 
 ة العدل واألمن الوطا والدرك الوطا يف عدد من وليات البلد.مووف  وزار 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -جيم 
م وجهت احلكومة دعوة إط سبع من آليات حقوق اإلنسان. وسبق أن 2010يف سنة  -66

؛ ويتعلالالالالق األمالالالالر بالالالالا ليتت 2012زار اجلزائالالالالر نالالالالس مالالالالن هالالالالذه ا ليالالالالاتم اثنتالالالالان منهالالالالا منالالالالذ سالالالالنة 
 يتت:التال

كالالالانون   24املقالالرر اخلالالاي املعالالا بالالاحلق يف التعلالاليمم السالاليد كيشالالور سالالين م مالالن  )أ( 
 ؛2015شباط/فّباير  3الثايف/يناير إط 

 27املقالالالالرر اخلالالالالالاي املعالالالالالا بالالالالالاحلق يف الصالالالالحةم السالالالالاليد داينيالالالالالوس بالالالالالوراسم مالالالالالن  )ب( 
 .2016أيار/مايو  10نيسان/أبريل إط 

 بقمتابعة توةيات االستعراض السا -اً رابع 
 التوةيات التي ُأحيو بها علماً  -ألف 

قبلالالالالالت اجلزائالالالالالر التوصالالالالالية املتعلقالالالالالة بالالالالالالن،ر يف إمكانيالالالالالة القيالالالالالام هبالالالالالذا  :6و 5التوةللللليتان  -67
 تزال تن،ر يف ذلك. ول التصديق.

اجلزائالالالالالالالالر حتالالالالالالالالرتم التزاما الالالالالالالالا.  :68و 23و 22و 19و 15و 14و 12التوةلللللللليات  -68
 وتستند القوانت اليت اعتمدها الّبملان بشإلن احلريات الدميقراطية إط املعايري الدولية.

وإن تكييالال  التشالالريعات الوطنيالالة عمليالالة دائمالالة. وهالالذا اجلهالالد نتيجالالة تقيالاليم منالالت،م لتنفيالالذ  -69
  هالذا التقياليم إط حتديالد القوانت تقوم به السلطات العامة مع أصحاب املصلحة املعنيت. ويهد

 املمارسات اجليدة ولكن على اخلصوي إط حتديد القيود ب ية تصحيحها والت لب عليها.
جيالوز  ل إذ وقد جالاء الدسالتور املعالدهل بضالمانات جديالدة ملمارسالة حريالة اإلعالحم والتعبالري -70

رَِّست حرية الت،اهر من ا ن فصاعداا إصدار أي عقوبة سالبة للحرية حبق اإلعحميت. وباملثلم كُ 
 السلم .

 .17 رقموان،ر أيضاا الرد على التوصية  -71
 توجد يف اجلزائر قوانت ييز بت املواطنت. ل :85و 84و 83و 30التوةيات  -72
وأل ت اجلزائرم منالذ اسالتقحهلام التالدابري التشالريعية والتن،يميالة التمييزيالة. ويكالرس الدسالتور  -73

ة بت مجيع املواطنت يف احلقوق والواجبالات وبتمالتعهم باحلمايالة القانونيالة علالى املبدأ القائل باملساوا
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قدم املساواة. والتشريع اجلزائريم الالذي يراعال  إط حالد كبالري ن،الام التفاقيالات الدوليالةم يسالتند إط 
 مبدأ عدم التمييز هذا.

قة كلية وشاملةم ويستند قانون اإلر  إط القانون اإلسحم  )الشريعة(. وهو من،هم بطري -74
تتحملها الزوجة وإمنا الزوم. وينطبالق الفالرق بالت اجلنسالت يف اإلر  يف  ل باعتبار أن املهر والنفقة

 ير  الرجل. ل حالة وحيدة ولكن هناك حالت عديدة تر  فيها املرأة أكثر من مرةم يف حت
 .37و 36و 35و 34و 33و 29ان،ر الرد على التوصيات  -75
 11رُفعالالالالالت حالالالالالالة الطالالالالالوارئ عالالالالالن كامالالالالالل اإلقلالالالالاليم الالالالالالوطا يف  :23و 17 التوةللللليتان -76

. و د  التدابري اخلاصة بولية اجلزائر العاصمة إط كفالة محايالة األشالخاي 2011شباط/فّباير 
واملمتلكالات مالالن أعمالال اجلماعالالات اإلرهابيالة احملتملالالةم رغالم تقلالاليل هالذه األعمالالال والالتحكم فيهالالا 

 بشكل جذري.
زالالالالت تالالالن،م يف اجلزائالالالر  مالالا ر أن األحالالالزاب السياسالالية واجلمعيالالالات األخالالالراواجلالالدير بالالالالذك -77

تثبالالت ذلالالك آل  التجمعالالات الالاليت  كمالالا  العاصالالمة امل،الالاهرات والعتصالالامات املالالإلذون هبالالا مسالالبقاام
 اتسمت هبا العمليات النتخابية املختلفة اليت شهد ا اجلزائر يف السنوات األخرية.

أن يعالززا إعمالال  2012اجلمعيالات الصالادرين يف سالنة  ومن شالإلن قالانون اإلعالحم وقالانون -78
احلق يف حرية الرأي والتعبري وكذلك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ويتفق هذان القانونان ياماا 

 مع املعايري الدولية يف هذا اجملال.
تتعالالالاون اجلزائالالالر تعاونالالالاا تامالالالاا مالالالع  :112و 104و 89و 88و 87و 86التوةللليات  -79

ألولويا الالا اا هالالذا السالالياقم وجهالالتم وفقالال ويف اصالالة التابعالالة جمللالالس حقالالوق اإلنسالالان.اإلجالالراءات اخل
 الوطنية يف هذا اجملالم دعوة إط سبعة مكلفت بولياتم منهم نسة زاروا البلد فعحا.

واجلزائر مستعدة للن،ر بعت الريا يف أي طلب زيارة يرد مالن املكلفالت بوليالات أخالرام  -80
 تعدة ملواصلة املشاورات معهم.وه  يف هذا السياق مس

تلتالالزم اجلزائالالر بوقالال  ميقالالت لعقوبالالة اإلعالالدام حبكالالم الواقالالع  :92و 91و 90التوةلليات  -81
م وقد أدخلت إصححات على قانون العقوبات أصبحت معها عقوبالة 1993منذ أيلول/سبتمّب 

لتحالالل  اإلعالالدام تقصالالر علالالى أخطالالر اجلالالرائم. وجالالاءت يف قالالانون العقوبالالات عقوبالالات سالالالبة للحريالالة
 الالل عقوبالالة اإلعالالدام بالنسالالبة جلالالرائم السالالرقة مالالع محالالل السالالحح وال الالار غالالري املشالالروع باملخالالدرات 

 واحلرق عمداا والسرقة ب،رو  مشددة وتزوير النقود والتهريب.
 وهناك دورياا أحكام باإلعدام صدرت بشكل تائ  خُتفه  إط السجن امليبد. -82
م عاشالالالالالت اجلزائالالالالالر أزمالالالالالة أمنيالالالالالة بسالالالالالبب 1990خالالالالالحل العقالالالالالد  :94و 93التوةللللليتان  -83

اإلرهاب. وللتصدي لعواقب هذه األزمةم اختالارت اجلزائالر آليالة وطنيالة داخليالة ملعاجلالة هالذه األزمالة 
 واخلروم منها وعريتها على موافقة الشعب؛ وهذه ا لية ه  ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية.

تعادة السالالالالالحم وإعالالالالالادة التماسالالالالالك و الالالالالد  هالالالالالذه الوثيقالالالالالة الالالالالاليت أُقالالالالالرت باسالالالالالتفتاء إط اسالالالالال -84
 الجتماع  والت ام اجلراح العميقة اليت أصابت السكان املدنيت بفعل اإلرهاب.
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عالالالذراا للعفالالالو يف والالالل النسالالاليان  ول وليسالالالت املصالالالاحلة الوطنيالالالة مبعالالالي امليثالالالاق عمليالالالة فرديالالالة -85
 مع سياق اجلزائر.واإلفحت من العقابم وإمنا ه  شكل من أشكال العدالة النتقالية املكيهفة 

واألمر يتعلق باستجابة دميقراطية مجاعية لويع حد تائ  إلراقة الدماءم وإحالحل سالحم  -86
دائمم وفتد آفاق مسالتقبلية للشالعب اجلزائالري قوامهالا التضالامن والعفالو مالن أجالل بنالاء البلالد لصالا  

 األجيال املقبلة.
تن،الالر اجلزائالالر  ل ال احلضالالاريمعلالالى غالالرار الالالدول املنتميالالة إط نفالالس اجملالال :107التوةللية  -87

 إط اسرافات بع  الف ات من األشخاي على أتا مرتبطة حبقوق اإلنسان وإمنا بسلوك فردي.

 التوةيات المنفذة جزئياً  -باء 
اجلزائالالالر طالالالر  يف مع،الالالم الصالالالكوك الدوليالالالة حلقالالالوق اإلنسالالالان. وقالالالد  :9و 8التوةللليتان  -88

م علالالالالى بروتوكالالالول مالالالالابوتو املتعلالالالق حبقالالالالوق املالالالرأة وامليثالالالالاق 2016أيلول/سالالالبتمّب  27صالالالدقتم يف 
 األفريق  بشإلن الدميقراطية والنتخابات واحلكم.

منالالالالذ واجلزائالالالالر طالالالالر  يف اتفاقيالالالالة محايالالالالة حقالالالالوق مجيالالالالع العمالالالالال املهالالالالاجرين وأفالالالالراد أسالالالالرهم  -89
 .189 رقمم وه  تن،ر يف إمكانية النضمام إط اتفاقية من،مة العمل الدولية 2005 سنة
املتعلالالالالالق باجلمعيالالالالالات احلالالالالالق يف تكالالالالالوين  06-12 رقالالالالالميوطالالالالالد القالالالالالانون  :69التوةلللللية  -90

يلالالزم اإلدارة بالبالالت يف غضالالون مهلالالة  الالددة يف طلالالب التسالالجيلم ويعلالالن يف الوقالالت  إذ اجلمعيالالات
ميكالالن أن يكالالون ألسالالباب أخالالرا غالالري عالالدم  ل يعالالا املوافقالالة وأن الالالرف نفسالاله أن صالالمت اإلدارة 

 احرتام القانون ويكون قابحا للمراجعة القضائية.
حي،الالالالر القالالالالانون التمويالالالالل األجنالالالالمل. بالالالالل هالالالالوم علالالالالى  ل بتمويالالالالل اجلمعيالالالالاتم يتعلالالالالق فيمالالالالاو  -91

ق عليهالام ومنهالا العكس من ذلكم يشجع الشراكةم ولكناله يشالرتط المتثالال للمعالايري العامليالة املتفال
ين والشالالالفافية املاليالالالة و اسالالالبة األمالالالوال املتلقالالالاة وبيالالالان غالالالرض املن،مالالالة غالالالري احلكوميالالالة  نزاهالالالة املسالالالريِّ

 وإمكانية اقتفاء أثر األموال املستخدمة.
علالى  2013وافقت احلكومة من حيالث املبالدأ يف كالانون األول/ديسالمّب  :95التوةية  -92

ل املناقشالة جاريالة بالت اجلالانبت لحتفالاق علالى اإلطالار املرجعال  تالزا ول زيارة الفريالق العامالل للجزائالر.
 للزيارة وفرتة القيام هبا.

 .86 رقمان،ر أيضاا الرد على التوصية  -93
توجالالد السالالجون يف اجلزائالر حتالالت سالاللطة القضالاء. وتكفالالل النيابالالة العامالالة  :105التوةلية  -94

م تقالالوم املن،مالالات غالالري احلكوميالالة املختصالالة إقليميالالاا عمليالالات تفتيشالالها بانت،الالام. وعالالحوة علالالى ذلالالك
اجلزائريالالالالة وامليسسالالالالة الوطنيالالالالة حلقالالالالوق اإلنسالالالالان وجلنالالالالة الصالالالالليب األمحالالالالر الدوليالالالالة بزيالالالالارات منت،مالالالالة 

 للسجون ومرافق الحتجاز املوجودة يف مراكز الشرطة والدرك الوطا.
زيالارة وحتادثالت دون وجالود  265وأجرت جلنة الصليب األمحر الدولية وحدها أكثر مالن  -95
 ود مع آل  احملتجزين.شه
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 تفتيش أماكن االحتجاز لدى الشرطة -1 
 2015 2014 2013 السلطة

 9 766 9 679 9 331 قضاة النيابة العامة

 تفتيش المؤسسات السجنية -2 
 2015 2014 2013 السلطة

 219 147 2 018 قضاة النيابة العامة
 6 156 10 355  املفتش العام

 12 13 16 األمحراللجنة الدولية للصليب 
 2 395 1 757 2 331 من،مة غري حكومية

 التوةيات المنفََّذة -جيم 
كان لدا اجلزائرم قبل التصديق على صك األمم املتحدة بوقالت طوياللم   :10التوةية  -96

(. 2002أيار/مالالايو  8املالالير   09-02قالالانون إطالالاري بشالالإلن األشالالخاي ذوي اإلعاقالالة )القالالانون 
وباإليالالافة إط ذلالالكم يكفالالل الدسالالتورم مالالدا احليالالاةم حالالداا أدغ ملعالالا  األشالالخاي غالالري القالالادرين 

 على العمل.
تضالالمن مجيالالع الدسالالاتري اجلزائريالالة للمالالواطنت حريالالة  ارسالالة  :20و 16و 13التوةلليات  -97

 حرية الرأي والتعبري وتكوين اجلمعيات. وتن،م قوانت  ددة  ارسة هذه احلقوق.
 .25ان،ر الرد على التوصية  -98
 2011شالباط/فّباير  9كانت آثار حالة الطالوارئ قالد رُفعالت قبالل تالاريخ   :18التوةية  -99

بوقت طويل. وتشمل هالذه ا ثالار يف مجلالة أمالور: ح،الر التجالول وإغالحق  يمالات األمالن اإلداري 
وتالالالدابري اإلقامالالالة اجلّبيالالالة املتخالالالذة حبالالالق بعالالال  األشالالالخاي. وا بشالالالكل تالالالدرجي  رفالالالع مجيالالالع التالالالدابري 

 تكييفها يف نصوي القانون العام. أو تعديلها أو 1992القانونية املتخذة يف سنة 
إطالالار اإلصالالححات التشالالريعية الالاليت  ويف يوجالالد سالالجناء رأي يف اجلزائالالر. ل :21التوةللية  -100

يتضالالالمن القالالالانون العضالالالوي اجلديالالالد املتعلالالالق بالالالاإلعحم  ل م2012و 2011ُأجريالالالت خالالالحل سالالالنيت 
 هذا التدبري يف الدستور املعدهل.عقوبات سالبة للحرية. وهناك من ا ن فصاعداا إشارة إط 

يتجالالالزأ مالالالن املشالالالهد امليسسالالال . وقالالالد  ل تُعتالالالَّب األحالالالزاب السياسالالالية جالالالزءاا  :24التوةلللية  -101
أتاحت الدولة هلذه األخرية  تلكات عقارية وتسهيحت حىت تتمكن من اليالطحع بإلنشالطتها. 

سالياا جديالداا ليصالل عالددها حزباا سيا 43م يت املوافقة على 2012ومنذ إصدار القانون يف سنة 
 حزباا. 71اإلمجاس إط 

ويكفالالل الدسالالالتور لألحالالالزاب السياسالالالية املسالالاواة يف املعاملالالالة والوصالالالول العالالالادل إط وسالالالائل  -102
 اإلعحم. ويكفل القانون العضوي سداد تكالي  احلمحت النتخابية.
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وجيالالالب علالالالى  توجالالالد تشالالالريعات  الالالرم احلالالالق يف  ارسالالالة حريالالالة العبالالالادة. ل :25التوةلللية  -103
األديالالان أن تراعالال  القواعالالد الالاليت تالالن،م هالالذه املمارسالالة الالاليت ميكالالن الحتجالالام هبالالا أيضالالاا علالالى  ارسالالة 

 الدين اإلسحم .
نل علالى يال مل ومل جيرم املشرع اجلزائري فعل التحالول مالن ديالن إط آخالر يف حالد ذاتاله ألناله -104

 أي عقوبات جنائية حبق أي شخل ي ري دينه.
يوجالالالالد يف اجلزائالالالالر أي حالالالالاجز حيالالالالول دون وصالالالالول املالالالالرأة إط  ل :32و 28التوةلللليتان  -105

 اجلدارة. أو الووائ  سوا حواجز امليهحت أو  تل  املهام
وتعمالالالل الدولالالالة علالالالى ترقيالالالة املالالالرأة يف مناصالالالب املسالالاليولية يف امليسسالالالات واإلدارات العامالالالة  -106

 وق العمل.وعلى مستوا امليسسات وكذلك لتحقيق مبدأ املساواة بت اجلنست يف س
. 2004نيسالالالان/أبريل  19وصالالالدقت اجلزائالالالر علالالالى اتفاقيالالالة احلقالالالوق السياسالالالية للمالالالرأة يف  -107

لتعزيالالالز التمثيالالالل السياسالالال  للمالالالرأة يف اجملالالالالس املنتخبالالالة. وصالالالدر  2008 عالالالام وعالالدلت دسالالالتورها يف
 .2012كانون الثايف/يناير   12قانون عضوي بذلك يف 

 املساواة بت مجيع املواطنت مبدأ أساس  مكرس يف الدستور. :31التوةية  -108
اسالالرتاتيجية وطنيالالة ملكافحالالة  2007اعتمالالدت احلكومالالة يف سالالنة  :42و 38التوةلليتان  -109

العن  يد املرأة ونفذ ا منذ ذلك احلت. ورافق هذه السرتاتيجية خطالة اتصالالت ُأشالرِكت فيهالا 
 ن واجملتمع املديف.وسائل اإلعحم ورجال الدين واألكادمييو 

يعاقالالالب قالالالالانون العقوبالالالات اجلزائالالالالري أشالالالكال العنالالالال  املرتكبالالالة يف أمالالالالاكن  :43التوةلللية  -110
 اخلاي. أو يف اجملال العام أو العمل
 .47و 46و 45و 44و 41و 40و 39ان،ر الرد على التوصيات  -111

 التوةيات المقبولة -دال 
أثنالالاء املناقشالالة التحاوريالالة مالالع املقالالرر اخلالالاي والالالدول األعضالالاء يف اجمللالالسم  :11التوةللية  -112

املزمالع  أو قدمت اجلزائر إط اجللسة العامة للمجلس يف دورته العشرين عرياا عن التالدابري املتخالذة
 اختاذها لتفعيل التوصيات الواردة يف التقرير املقدم.

 .25و 24و 21و 16ان،ر الرد على التوصيات  -113
اسالالالالرتاتيجية  2007اعتمالالالالدت احلكومالالالالة يف سالالالالنة  :49و 48و 27و 26التوةلللليات  -114

وطنيالالالة ملكافحالالالة العنالالال  يالالالد املالالالرأة. واختالالالذتم يف إطالالالار تنفيالالالذ هالالالذه السالالالرتاتيجيةم جمموعالالالة مالالالن 
 يل : مبا التدابري تتعلق على اخلصوي

 ويع خطة لحتصال؛ )أ( 
 إجراء دراسات؛ )ب( 
 جمموعة اإلحصاءات؛ )م( 
 دليل للمتدخرلت يف جمال التصدي للعن  يد املرأة؛ إعداد )د( 
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 تدريب املتدخلت لتحست رعاية النساء يحايا العن . )ه( 
وسهر على تقييم تنفيذ هذه السرتاتيجية جلنة وطنية ذات تشكيلة تعدديالة: امليسسالات  -115

 واجملتمع املديف واألوساط األكادميية واألخصائيون الجتماعيون.
مبالالدأ املسالالاواة بالالت اجلنسالالت مكالالرس  :37و 36و 35و 34و 33و 29يات التوةلل -116

 يف جمموعة من مواد الدستور. و در اإلشارة يف هذا الصدد إط أن املرأة:
 تصل إط مجيع املناصب العامة؛ )أ( 
 ناخبة وميكن أن ترتشد جلميع النتخابات؛ )ب( 
 وتقوم بلدار ا ويثيلها؛ نقابة عمالية أو مجعية أو ميكنها أن تيسس حزباا  )م( 
 ميكنها أن تعّب عن آرائها حبرية وجبميع الوسائل؛ )د( 
 ميكنها أن تعقد اجتماعات وتن،م م،اهرات؛ )ه( 
 لديها احلق يف رفع دعاوا إط احملاكم؛ )و( 
 تقيم وتتنقل حبرية داخل البلد وخارجه؛ )ز( 
يف ذلالالك  مبالالا هالالا القالالانونمتتمتالالع بكالالل السالالتحقاقات الجتماعيالالة الالاليت يالالنل علي )ح( 

 السكنم رهناا باستيفاء شروط األهلية؛
 حتصل على التعليم على املستوا البتدائ  واملتوسط والثانوي والعاس؛ )ط( 
 تستفيد من دورات التدريب املها يف مجيع الشعب؛ )ي( 
 العحجية؛ أو حتصل على الرعاية الصحية الوقائية )ك( 
 أنواعها؛تّبم العقود جبميع  )ل( 
من أي شكل من أشكال القالروض املماثلالة الاليت يالنل  أو تستفيد من الئتمان )م( 

ينطالالالوي القالالالانون علالالالى أي يييالالالز فيمالالالا خيالالالل مالالالند القالالالروض املصالالالرفية والرهالالالون  ول عليهالالالا القالالالانون.
 العقارية؛
 حتصل على الووائ  وتستفيد من يمانات التطوير الوويف  والرتقية؛ )ن( 
 رتب وأيام العطل القانونية والتقاعد.حت،ى بنفس امل )س( 
ينطالالالالالالالوي القالالالالالالالانون  ل :47و 46و 45و 44و 41و 40و 39 رقلللللللمالتوةللللللليات  -117

اجلزائالالري علالالى أي يييالالز عنالالدما يتعلالالق األمالالر مبعاقبالالة مجيالالع أشالالكال العنالال  يالالد األشالالخاي وهالالو 
 الشالالخلمالالاليت ُتطبهالالق وفقالالاا للحالالالتم مالالع مراعالالاة آثارهالالا علالالى اجلالالزاءات يالالنل علالالى جمموعالالة مالالن 

 يف ذلك حالت التحر  اجلنس . مبا
م إدرام 2014وقالالالالد اقرتحالالالالت جلنالالالالة مشالالالالرتكة بالالالالت القطاعالالالالاتم أُنِشالالالال ت يف آذار/مالالالالارس  -118

أحكام جديدة يف قانون العقوبات يف جمال العن  يد املرأةم واعُتمدت هذه األحكام يف كانون 
 .2015األول/ديسمّب 

 .54و 53و 52ان،ر الفقرات  -119
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املتعلقالالة بالالالتخل  عالالن األسالالرة  330بالالالعن  القتصالالاديم ا تعالالديل املالالادة  يتعلالالق مالالافيو  -120
لتشمل التخل  عن الزوجة. وينل القانون على محاية هذه األخرية مالن التصالرفات الاليت ترمال  إط 

 مواردها باللجوء إط اإلكراه والتخوي . أو حرماتا من  تلكا ا
وام القائم على مبالدأ فصالل أمالوال الالزوجتم أُل ال  العالذر وملواءمة التشريعات مع ن،ام الز  -121

املالالالالّبئ مالالالالن القالالالالانون فيمالالالالا خيالالالالل السالالالالرقة بالالالالت األزوام وشالالالالرط تقالالالالدمي شالالالالكوا لُتتهخالالالالذ اإلجالالالالراءات 
 اجلنائية.
أثنالالالالالالالالاء كالالالالالالالالل  ارسالالالالالالالالة تالالالالالالالالرتبط باحلريالالالالالالالالات  :55و 53و 52و 51و 50التوةلللللللليات  -122

م يراعالال  املشالالرِّع املعاهالدات املصالالدهق عليهالالا الدميقراطيالة وحقالالوق اإلنسالان وسالاليادة القالالانون واحلوكمالة
 يف صياغة القوانت.

ويُراعى هذا املبدأ ألن املعاهدات املصدق عليها تعلو على القانون الوطا وألن بلمكان  -123
يتماشالالى مالالع املعاهالالدات املصالالالدق  ل اجمللالالس الدسالالتوري أن يالالرف  القالالانون الالالوطا إذا اتضالالد أنالاله

 عليها.
الرتتيبالالالالات املتخالالالالذة والتعالالالالديحت املدخلالالالالة يف عالالالالدة مناسالالالالبات علالالالالالى وكالالالالان اهلالالالالد  مالالالالن  -124

النصوي التإلسيسية للممارسة التعددية يف اجلزائر هو دائماا جعالل احلقالوق أكثالر فعاليالة وتوطيالدها 
 يف يوء أوجه القصور اليت تكش  عنها املمارسة وجعلها أكثر بروزاا وكفاءة.

الفسالالالالالالالاد ومكافحتالالالالالالاله. وباإليالالالالالالالافة إط أنشالالالالالالالإلت اجلزائالالالالالالالر آليالالالالالالالات ملنالالالالالالالع  :54التوةلللللللية  -125
م املعالالالزز بلطالالالار قالالالانويف يسالالالتند إط املعاهالالالدات 2006شالالالباط/فّباير  26املالالالير   01-06 القالالالانون

 الدوليةم يعاقب قانون العقوبات على هذه املمارسة اإلجرامية.
 وأنشإلت اجلزائر هي الات ملكافحالة الفسالاد. ومالن بالت هالذه اهلي الات: اهلي الة الوطنيالة للوقايالة -126

مالالن الفسالالاد ومكافحتالاله والالالديوان املركالالزي لقمالالع الفسالالاد ووحالالدة معاجلالالة املعلومالالات املاليالالة وجملالالس 
 احملاسبة واملفتشية العامة للمالية.

ُوِيالالالالعت خطالالالالة  :102و 101و 100و 99و 98و 97و 96و 49التوةلللليات  -127
مالع املالديف وفريالق عمل وطنيالة بعنالوان  اجلزائالر اجلالديرة باألطفالال  مبشالاركة امليسسالات الوطنيالة واجملت

 استشاري من األطفال واملراهقتم بدعم من اليونيسي .
وتشالالمل أربعالالة جمالالالت تالالدخل كبالالرية هالال :  2015-2008وت طالال  خطالالة العمالالل الفالالرتة  -128

حقالالالوق الطفالالالل وتشالالالجيع حيالالالاة صالالالحيةم ونوعيالالالة التعلالالاليمم ومحايالالالة الطفالالالل. ولضالالالمان متابعالالالة هالالالذه 
 سسات الوطنية واجملتمع املديف واألطفال واملراهقت.اخلطةم أُنِش ت جلنة توجيهية تتإلل  من املي 

وتشالالالدد اسالالالرتاتيجية مكافحالالالة العنالالال  يالالالد األطفالالالال يف الوقالالالت نفسالالاله علالالالى الوقايالالالة مالالالن  -129
العنالالال  وإعالالالادة إدمالالالام الضالالالحايا يف اجملتمالالالع. وأعالالالوان الدولالالالةم مبالالالن فالالاليهم املدرسالالالون واألخصالالالائيون 

داخالل  أو العنال  املشالتبه فيهالا يف املدرسالة الجتماعيون واملعلمونم ملزمون بالاإلبح  عالن حالالت
 األسرة. ويرافق هذه السرتاتيجية خطة اتصال وتدريب.

احلالق يف التعلاليم واحلالق  :80و 76و 70و 60و 59و 58و 57و 56التوةيات  -130
يف الصالالحة مالالن احلقالالوق الدسالالتورية. و الالا حقالالان جمانيالالان وشالالامحن للجميالالع. وقالالد حققالالت اجلزائالالر 

 اإلمنائية لأللفية بشإلن هاتت املسإللتت. قبل األوان األهدا 
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بالالبي  يتعلق فيماوحت،ى مجيع مناطق البلد بنفس املعاملة وتستفيد بنفس املزايام خاصة  -131
 التحتية الطرقية والتعليمية والستشفائية والوصل بشبكات املاء والصر  الصح  والكهرباء.

ام  إمنائيالالالة خاصالالالة. ويتعلالالالق األمالالالر جبميالالالع وتسالالالتفيد اهلضالالالاب العليالالالا واجلنالالالوب الكبالالالري بالالالّب  -132
 القطاعات وحي،ى منها التعليم والصحة والعمالة باألولوية.

 وتشالالالمل اإلجالالالراءات قالالالرب البالالالي التحتيالالالة والنقالالالل واحلالالالافحت املدرسالالالية وأشالالالكال الرعايالالالةم -133
 التدريب املها. أو سيما املدرسة الداخلية يف ميسسات التعليم الوطا ول

 .81 رقمان،ر الرد على التوصية  -134
تعتالالزم السياسالالة الجتماعيالالة للدولالالة إتاحالالة نفالالس الفالالري  :77و 62و 61التوةلليات  -135

 واملزايا جلميع املواطنت ب   الن،ر عن موقعهم اجل رايف.
ميكالالن إنكالالار فوائالالالدها  ل وباإليالالافة إط اخلطالالط اخلمسالالية وخطالالالط إحيالالاء القتصالالاد الالالاليت -136

يةم تنفالالذ الدولالالة بالالرام  خاصالالة إيالالافية لفائالالدة بعالال  الوليالالات. ويهالالد  هالالذا علالالى التنميالالة البشالالر 
يثالبط اهلجالرة إط املراكالز   الا النه  إط حتقيق استقرار السكان بتالوفري نفالس اخلدمالة يف كالل مكالانم

 احلضرية الكّبا وعلى اخلصوي العمل على استفادة اجملتمع الوطا بإلكمله من اإليرادات.
لالالذي ينالالدرم فيالاله إنشالالاء منالالاطق إداريالالة جديالالدة )وليالالات منتَدبالالة( يف وهالالذا هالالو السالالياق ا -137

 جنوب اجلزائر.
ينطبالالالق مبالالالدأ عالالالدم التمييالالالز يف مجيالالالع ال،الالالرو  مبوجالالالب التمتالالالع بالالالاحلقوق  :63التوةلللية  -138

 املدنية والسياسية وكذلك احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.
وتعالالالالالالزز أشالالالالالالكال يكالالالالالالت الشالالالالالالباب والنسالالالالالالاء وتكالالالالالالافد السياسالالالالالالة الجتماعيالالالالالالة اإلقصالالالالالالاء  -139

واألشالالخاي الالالذين يعيشالالون وروفالالاا صالالعبة إلدمالالاجهم يف النسالالي  الجتمالالاع  وانتشالالاهلم مالالن بالالراثن 
 الفقر.
يف املائالالالة مالالالن النالالالات  احمللالالال  اإلمجالالالاس  30متوسالالالطه  مالالالا ختصالالالل الدولالالالة :64التوةلللية  -140

تماعية التعلاليم والثقافالة والصالحة للسياسة الجتماعية والتضامن الوطا. وتشمل التحويحت الج
 والسكن والضمان الجتماع  واملاء والصر  الصح  والطاقة.

 كان إصحح العدالة أحد األورا  اليت فُِتحت يف بداية األلفية الثانية.  :65التوةية  -141
وباإليالالافة إط مراجعالالة النصالالوي ومحءمتهالالا مالالع املعالالايري بالنسالالبة إط املعاهالالدات الدوليالالة  -142

احلقائق اجلديدة يف اجملتمع اجلزائريم ُشرِع يف تكثي  اخلريطالة القضالائية وإصالحح إدارة السالجون و 
 من خحل خطة حتديث لبنيا ا التحتية.

ومن جانب آخرم أحالد  اسالتخدام تكنولوجيالا املعلومالات والتصالالت ثالورة يف القطالاع  -143
ة العامالالالة القضالالالائية يف التطبيقالالالات ألن اخلالالالدمات تعالالالر  حاليالالالاا قفالالالزة نوعيالالالة وجيالالالد مسالالالتعملو اخلدمالالال

 متابعة ملفا م القضائية عن بعد. أو املبسهطة إمكانية احلصول على وثائقهم
  ميكالن السالت ناء عنالهم ل اجملتمع املديف شريك للسلطات العامة :67و 66التوةيتان  -144
 من،مة. 110 000يتضد من عدد اجلمعيات الذي يزيد على  كما
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تكالالالرس الدولالالالة جالالالزءاا كبالالالالرياا مالالالن امليزانيالالالة للنهالالالوض بالصالالالالحة يف  :72و 71التوةللليتان  -145
 اجلزائر:

 احلق يف الصحة حق دستوري؛ )أ( 
احلصول على الرعاية الصحية جمايف وليس فيه أي يييز. وهو مفتوح لألجانالب  )ب( 

 ب   الن،ر عن ويع إقامتهم؛
 ت ط  اخلارطة الصحية مجيع مناطق اإلقليم الوطا. )م( 
وتنالالالالزع الدولالالالالة إط حتسالالالالت اسالالالالتحقاقات القطالالالالاع بفضالالالالل عقالالالالود األداء الالالالاليت توقعهالالالالا مالالالالع  -146

 امليسسات ب ية حتست نوعية اخلدمة من جهة وترشيد النفقات من جهة أخرا.
تالالالرد رعايالالالة األشالالالخاي ذوي اإلعاقالالالة يف القالالالانون األساسالالال  الالالالذي يالالالنل  :75التوةلللية  -147

ف الالات الضالالعيفة ذات الحتياجالالات اخلاصالالة مالالن  تعمالالل الدولالالة علالالى تسالالهيل اسالالتفادة ال علالالى أن:
 احلقوق املعرت  هبا جلميع املواطنتم وإدماجها يف احلياة الجتماعية .

 يبل الالالالوا سالالالالن العمالالالاللم والالالالالذين مل وييكالالالالد الدسالالالالتور أن  والالالالرو  معيشالالالالة املالالالالواطنت الالالالالذين -148
 يستطيعون القيام بهم والذين عجزوا عنه تائياام مضمونة . ل

اجلهالالالود الالالاليت بالالالذلتها الدولالالالة يف جمالالالال محايالالالة وتعزيالالالز األطفالالالال ذوي اإلعاقالالالة يف و سالالالدت  -149
 - إنشاء آليات للرعاية من شالإلتا أن تكفالل إدمالاجهم يف بي التهم األسالرية والتعليميالة والجتماعيالة

 القتصادية.
 وتتعلالالالق هالالالذه ا ليالالالات باعتمالالالاد قالالالانون لتعزيالالالز ومحايالالالة األشالالالخاي ذوي اإلعاقالالالة يف أيالالالار/ -150
 وجمموعة من التشريعات التنفيذية. 2002 مايو
تقالالالالوم السياسالالالالة الوطنيالالالالة يف جمالالالالال التعلالالالاليم علالالالالى تكالالالالافي  :78و 74و 73التوةلللليات  -151

 6الفالالالري بالالالت األطفالالالال. والتعلالالاليم جمالالالايف مالالالن املرحلالالالة البتدائيالالالة إط اجلامعالالالة. وهالالالو إجبالالالاري مالالالن 
 فاهلم باملدرسة.سنة ويتعرض الوالدان جلزاءات يف حال عدم التحاق أط 16سنوات إط 

وب يالالالة حتسالالالت مكافحالالالة والالالاهرة التسالالالرب املدرسالالال م أنشالالالإلت الدولالالالة لألطفالالالال احملالالالرومت  -152
آليالالالات دعالالالم مدرسالالال  عالالالن طريالالالق اسالالالرتاتيجية تربويالالالة تصالالالحيحية تسالالالتهد  التكالالالرار وجمموعالالالة مالالالن 
  تالالدابري الالالدعم منهالالا: املنحالالة املدرسالالية والكتالالب واللالالوازم املدرسالالية واملطالالاعم والنقالالل املدرسالال . وهالال

 تتحمل تكالي  أطفال املدارس الداخلية يف املناطق النائية.
وتستفيد الفتاة بنفس املزايا اليت يستفيد منها الفتيان. وقالد حققالت هالذه السياسالة نتالائ   -153

 ملحووة لصا  الفتيات امللتحقات باملدارس.
يوجالالالد احلالالالق يف التعلالالاليم يف صالالاللب جالالالدول أعمالالالال السالالاللطات  :106و 79التوةللليتان  -154

العامالالالالة. وباإليالالالالالافة إط كونالالالالاله إلزاميالالالالاام يسالالالالالاعد طابعالالالالاله الشالالالالالموس علالالالالى إتاحتالالالالاله جلميالالالالالع األطفالالالالالال 
 واستفاد م منه.

ميكالن فصالله عالن  ول يتجزأ من التعليم يف اجلزائالر ل وتشكل ثقافة حقوق اإلنسان جزءاا  -155
ميالذ وجعلاله التدريب على املواطنة. ويقع الختيارم كل سنة دراسيةم على مويالوع لتوياليحه للتح

 مويوع متابعة خحل السنة.
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وينطبالق هالذا الالنه  علالالى مجيالع األطالر وغالريهم مالالن املتالدخلت الالذين يشالاركون يف تالالدريب  -156
النخالالالالب املقبلالالالالة يف البلالالالالد. وتقالالالالدم ميسسالالالالات التعلالالالاليم العالالالالاس )املالالالالدارس املتخصصالالالالة واجلامعالالالالات 

دة يف امتحانالالالات تالالالدريب واملالالالدارس العليالالالا( دورات بشالالالإلن مسالالالإللة حقالالالوق اإلنسالالالان وتالالالرد هالالالذه املالالالا
 معلم  املدارس واألساتذة ومدرست آخرين.

ويالدخل التثقيال  يف جمالال حقالالوق اإلنسالان يف صالميم الالالدعوة املسالتمرة للساللطات العامالالة  -157
 واجملتمع املديف  اه اجملتمع اجلزائري.

 أدركالالالالالت اجلزائالالالالالر التحالالالالالدي الالالالالالدمي رايف وويالالالالالعت اسالالالالالرتاتيجية لحسالالالالالتفادة :81التوةلللللية  -158
م اعتمالالدت احلكومالالالة خطالالالة العمالالالل لتعزيالالالز العمالالالالة 2008نيسالالالان/أبريل  ويف ميثلالالاله مالالالن عوائالالالد. ا الال

 يل : مبا ومكافحة البطالةم اليت تركز على أهدا  ترم  إط القيام
مكافحة البطالة بتشجيع تقالدمي الالدعم لحسالتثمارات املسالتحدثة لفالري العمالل  )أ( 

 سعار الفائدة؛عن طريق تدابري مالية وشبه مالية وإعانات أل
 تطوير املهارات املتعلقة بالعمل عن طريق تدابري خاصة بالتدريب؛ )ب( 
 تنمية عروض العمل مباشرة من خحل برام  تن،يم املشاريع؛ )م( 
تعزيز كفاءة ميسسات سوق العمل لتحقيق معادلة بت الطلب على الووالائ   )د( 

 وعروض امليسسات التجارية يف إطار الوساطة.
 1 800 000يقل عالن  ما ل ومسحت هذه ا ليات بزيادة عدد السكان العاملت ألن -159

 .2015-2008وويفة للشباب أنش ت خحل الفرتة 
 :2012قدمت احلكومة اجلزائرية منذ نيسان/أبريل  :82التوةية  -160

 القرار األوس املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاي ذوي اإلعاقة؛ )أ( 
 الثايف املتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ التقرير )ب( 
املتعلقالالالت بتنفيالالالذ التفاقيالالالة الدوليالالالة للقضالالالاء علالالالى  21و 20التقريالالالرين الالالالدوريت  )م( 

 مجيع أشكال التمييز العنصري؛
بّبوتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشإلن اشرتاك األطفال يف التقرير األوس املتعلق  )د( 

 ؛املنازعات املسلحة
 التقرير الرابع املتعلق بالعهد الدوس اخلاي باحلقوق املدنية والسياسية؛ )ه( 
التقريالالالالالرين اخلالالالالالامس والسالالالالالادس املتعلقالالالالالت بامليثالالالالالاق األفريقالالالالال  حلقالالالالالوق اإلنسالالالالالان  )و( 
 والشعوب؛
 التقرير األوس املتعلق حبقوق الطفل األفريق  ورفاهه؛ )ز( 
 ا حلقوق اإلنسان.التقرير الثايف املتعلق بتنفيذ امليثاق العر  )ح( 
 حي،ر الدستور الرق والست حل والستعباد. :103التوةية  -161
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جيالالالوز هلالالالا أن  ل أن امليسسالالالات 2016مالالالن الدسالالالتور املعالالالدهل يف سالالالنة  10وتيكالالالد املالالالادة  -162
 يل : مبا تقوم

 املمارسات اإلقطاعية واجلهوية واحملسوبية؛ )أ( 
 إقامة عحقات الست حل والتبعية؛ )ب( 
 السلوك املخال  للخلق اإلسحم  وقيم ثورة نوفمّب. )م( 
وصدقت اجلزائر على التفاقيات املتعلقالة باجلرميالة العالابرة للحالدود الوطنيالة والّبوتوكالولت  -163

اإليافيةم وكانت تشريعا ا متقدمة بالفعل قبل أن تصبد طرفالاا يف هالذه املعاهالدات الدوليالة. وقالد 
م جلنالة وطنيالة 2016  الن،ام القانويف الوطا وأنشإلتم يف سالنة عززت تشريعا ا يف سياق تكيي
 معنية بال ار باألشخاي.

قسالمت جديالدين ُأياليفا  2009شالباط/فّباير  25املير   01-09 رقموأدخل القانون  -164
 إط قانون العقوبات  ا:  ال ار باألشخاي  و  ريب املهاجرين .

م تُعالالالره  جرميالالالة  ال الالالار 15مكالالالرراا  303إط  4اا مكالالالرر  303ومبوجالالالب املالالالواد اجلديالالالدة  -165
باألشخاي  وفقاا للّبوتوكول املتعلق بال ار باألشخاي. وحُيكم بالسجن وبدفع غرامات علالى 
 مالالالرتكمل هالالالذه اجلرميالالالة وُتشالالالدد العقوبالالالة عنالالالدما مُيالالالارس ال الالالار علالالالى شالالالخل يالالالعي  بسالالالبب سالالالنه

 عرو  لدا اجلايف.امل أو العقل م ال،اهر أو عجزه البديف أو مريه أو
ل يالالعراق أو توجالالد أي قيالالود ل شالالريطة المتثالالال لقالالانون احلريالالة النقابيالالةم :108التوةللية  -166

مليالالون عامالالل  2.5من،مالالة تالالدع  أتالالا تضالالم أكثالالر مالالن  66حتالالول دون إنشالالاء النقابالالات. وهنالالاك 
 يف ذلك أربعة احتادات. مبا من،مة ألرباب العملم 35مإلجور و
عت املقالالالالررة اخلاصالالالالة املعنيالالالالة بالسالالالالكن الحئالالالالقم السالالالاليدة راكيالالالالل اسالالالالتطا :109التوةللللية  -167

م تقييم مدا التالزام الساللطات 2011يوز/يوليه  19إط  9رولنيكم عقب زيار ا إط اجلزائر من 
العامة بلتاحة السكن للمواطنت يف إطار السرتاتيجية اليت اعتمد ا احلكومة على أساس خفال  

 اء الصفيد.العجز يف السكن والقضاء على أحي
مليالون مسالكن  2.5ومسحت  تل  اخلطط املنفذة يف السنوات األخرية ببناء أكثر مالن  -168

 .2019-2015بإلشكال  تلفة وهناك مشاريع جديدة مدرجة يف إطار برام  الفرتة 
تتضالالامن اجلزائالالر مالالع الشالالعوب الالاليت تكالالافد مالالن أجالالل حتررهالالا السياسالال   :110التوةللية  -169

واسالالتقحهلا القتصالالادي. واقتناعهالالا نالالات  عالالن مسالالارها التالالارخي م وبالالاألخل حالالرب حتريرهالالا الوطنيالالة 
 يد الستعمار.

سالالالاليما يف أفريقيالالالالا.  ل وقالالالالد سالالالالاعدت اجلزائالالالالر علالالالالى التعجيالالالالل بعمليالالالالة إتالالالالاء السالالالالتعمارم -170
ة الشالالعب الصالالحراوي خالالري دليالل علالالى ذلالالك. وتييالالد اجلزائالالر حالالق الشالالعوب ودعمهالا املسالالتمر لقضالالي

الواقعالالالالالة حتالالالالالت السالالالالاليطرة السالالالالالتعمارية واألجنبيالالالالالة يف تقريالالالالالر املصالالالالالري وتالالالالالوفر هلالالالالالا دعمهالالالالالا السياسالالالالال  
 والدبلوماس  لنتصار قضاياها العادلة.
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لالى تيمن اجلزائر بتعددية األطرا . وترا أن الفضاءات الاليت تتيحهالا ع :111التوةية  -171
الصعيد اإلقليم  والعامل  تسمد لألسالرة البشالريةم مالن حيالث تنوعهالا واخالتح  عناصالرهام بلبالداء 

 آرائها بطريقة سلمية من شإلتا أن تساعد على إجراء مناقشة مفتوحة.
ويالالنعكس هالالذا القتنالالاع يف تّبعا الالا املختلفالالة لصالالناديق األمالالم املتحالالدة وبراجمهالالا ووكال الالا  -172

 فويية السامية حلقوق اإلنسان.فيها امل مبا األخرام

 تحديد التقدم المحرز وأفضل الممارسات -اً خامس 
 إةالح األخالق في الحياة العامة -ألف 

تنالالدرم مكافحالالة الفسالالاد يالالمن أولويالالات عمليالالة اإلصالالححات الشالالاملة الالاليت بالالدأت منالالذ  -173
 واحلكم الرشيد. بداية العقد األول من األلفية الثانية وه  تساهم يف تعزيز سيادة القانون

 ومن باب الوقايةم يُلالزم كبالار املالووفت واملنتخبالت بالاإلعحن عالن  تلكالا م وقالت تعييالنهم -174
وليتهم. ويسعى هذا اإلعالحن عالن املمتلكالات إط منالع الثالراء  أو انتخاهبم وعند تاية مهمتهم أو

 وطا.ال أو غري املشروع للمووفت العموميت واملنتخبت على الصعيد احملل 
م وحالدة ملعاجلالة املعلومالات املاليالة مساليولةم 2004ويف إطار الكش م أنش تم يف سنة  -175

يف مجلالالة أمالالورم عالالن مطالالاردة غسالالل األمالالوال مالالن خالالحل تلقالال  البحغالالات املتعلقالالة بالشالالك يف وجالالود 
 معامحت مشبوهة.

باريالالالالالة واهلي الالالالالة الوطنيالالالالالة ملنالالالالالع ومكافحالالالالالة الفسالالالالالاد هي الالالالالة مسالالالالالتقلة تتمتالالالالالع بالشخصالالالالالية العت -176
والسالالتقحل املالالاس وتقالالدم تقاريرهالالا مباشالالرة إط رئالاليس اجلمهوريالالة. وهالال  اجلهالالة الفاعلالالة الرئيسالالية يف 

يف مرحلة القمالعم يف حالالة الشالكاوا  إل تتدخل اهلي ة ول السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
 املتعلقة بلعحن املمتلكات.

م آليالالة حتقيالالق 2013عملالاله منالالذ آذار/مالالارس واملكتالالب املركالالزي لقمالالع الفسالالادم الالالذي بالالدأ  -177
 جديدة متخصصة  مع عناصر من  تل  دوائر الشرطة القضائية وخّباء ماليت.

 تحديث اإلدارة وتقريبها من المواطنين -باء 
. وهالو هي الة استشالارية مهمتهالا إجالراء 2016أنشمب مرصد وطا للخدمة العامة يف سالنة  -178

 على تنفيذها. تقييم للسياسات العامة واإلشرا 
وهالالالو هي الالالة للخالالالّبة واملراجعالالالة والتقيالالاليم والتالالالدخل تسالالالاعد احلكومالالالة والسالالاللطات العامالالالة يف  -179

عملية  ديد اخلدمالة العامالةم وتشالارك يف عمليالة إنشالاء اإلدارة اإللكرتونيالةم ويتخالذ شالكل إحالدا 
 آليات الرصد السرتاتيج  يف إطار سري عمل اخلدمات العامة.

الداخليالالالة والبلالالالديات يف مشالالالروع كبالالالري لتخفيالالال  اإلجالالالراءات اإلداريالالالة زارة و وقالالالد شالالالرعت  -180
 وحتقيق الحمركزية فيها. ومن بت التدابري الرئيسية:

 ؛إنشاء جلان يف الوليات مسيولة عن إصحح اخلدمات اإلدارية العامة )أ( 
 مراجعة القانون املتعلق باحلالة املدنية؛ )ب( 
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 حالة املدنية؛إنشاء السجل الوطا ا س لل )م( 
 ختفي  قائمة وثائق احلالة املدنية املستخدمة يف البلديات واخلدمات القنصلية؛ )د( 
تيسالالالري إجالالالراءات سالالالحب وثالالالائق احلالالالالة املدنيالالالة للمالالالواطنت املولالالالودين يف اخلالالالارم  )ه( 

 واملسجلت يف سجحت احلالة املدنية القنصلية؛
اقالالالات تسالالالجيل املركبالالالات وختفيالالالال  ة إدارة امللفالالالات اخلاصالالالالة ببطمركزيالالال ل حتقيالالالق )و( 

 إجراءات إصدارها؛
 ختفي  اخلطوات املتصلة بتصحيد األخطاء يف وثائق احلالة املدنية؛ )ز( 
 املتابعة الدقيقة لتنفيذ التدابري الرامية إط حتست اخلدمات العامة. )ح( 
علالالالالى وشالالالالك النطالالالالحق. ويتعلالالالالق األمالالالالرم علالالالالى  أو ومثالالالالة عالالالالدة عمليالالالالات أخالالالالرا جاريالالالالة -181
صالالالويم بالالاللطحق بطاقالالالة اهلويالالالة الوطنيالالالة اإللكرتونيالالالة البيومرتيالالالةم وإنشالالالاء امللالالال  الالالالوطا لالالالرخل اخل

 السياقةم ورقمنة احملفووات اإلداريةم واإلدارة اإللكرتونية لستحقاقات الوليات والبلديات.
 23 كمالةم مالن بينهالا  219هنالاك:  إذ وواصلت وزارة العدل تكثي  اهلياكل القضالائية -182

 كمالالة جنائيالالة و كمالالة عليالالام ون،الالام إداري يشالالمل  الالاكم  37 كمالالة اسالالت نا  و 47وملحقالالة 
( وجملسالالاا للدولالالة. وقالالد أنشالال ت  كمالالة للتنالالازع للفصالالل يف منازعالالات الختصالالاي بالالت 38إداريالالة )

  اكم الن،امت.
ا ويتعلق التقسيم القضائ  بلنشاء احملاكمم مع مراعاة كثافة القضايا اليت ينب   البت فيه -183

 والصعوبات املتإلصلة يف املسافات اهلامة بت  تل  مناطق البلد.
 ويف إطالالار التحالالديث وب يالالة يالالمان حتسالالت تلبيالالة طلبالالات املالالواطنتم بالالدأت بالالرام  بشالالإلن -184
 يل : ما

 تفعيل ن،ام آس إلصدار السجل العدس وشهادة اجلنسية؛ )أ( 
 الطحع عن بعد على ن،ام إدارة املل  القضائ ؛ )ب( 
 إدارة السجناء ومتابعتهم آلياا؛ )م( 
إنشاء ن،ام إلدارة أوامر التوقي  مالن خالحل قاعالدة بيانالات وطنيالة بشالإلن مجيالع  )د( 

 األشخاي املطلوبت مبوجب القانون وأول ك الذين استفادوا من وق  البحث.
وشالالالرعت وزارة العمالالالل والتشالالال يل والضالالالمان الجتمالالالاع م مالالالن جانبهالالالام يف ويالالالع قاعالالالدة  -185
ات بشإلن التإلمت الجتماع  ُتدعى  الشفاء  واستحقاقات طبية عن بعد. وقد مسحت هذه بيان

العمليالالة بويالالع قائمالالة لحسالالتحقاقات وحتديالالد املسالالتفيدين والشالالركاء بدقالالة وهالال  ختضالالع لتعالالديحت 
 منت،مة.
وتالالالوس مجيالالالع اإلدارات العامالالالة اهتمامالالالاا خاصالالالاا لألشالالالخاي ذوي الحتياجالالالات اخلاصالالالة؛  -186

م مسالالاعدة خاصالالة تتجلالالى مالالن خالالحل بنالالاء منحالالدرات لتنقالالل املعالالاقت حركيالالاام وويالالع فهالال  تالالوفر هلالال
إشالالارة علالالى شالالباك  الالدد لسالالتقبال األشالالخاي الضالالعفاءم وتالالدريب املالالووفت علالالى ل الالة اإلشالالارةم 

 وإعداد كتب مدرسية ال رض منها إبح  األميت حبقوقهم.
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نرتنالالت لتمكالالالت املالالالواطنت مالالالن وأنشالال ت جمموعالالالة مالالالن اخلطالالوط اهلاتفيالالالة اجملانيالالالة ومواقالالالع اإل -187
التبليالالال  عالالالن  أو متابعالالالة حالالالالة تقالالالدم ملفالالالا مم أو الطالالالحع علالالالى اإلجالالالراءات اإلداريالالالةم أو التنبيالالالهم

 امليسسات املنافية حلقوق اإلنسان. أو سلوك املووفت العموميت

 الصعوبات والمعوقات -اً سادس 
 العائد الديمغرافي -ألف 

الشالالالباب والهتمالالالام الالالالذي جيالالب أن يالالالوط لالالاله ب يالالالة جعلالالاله فالالالاعحا تالالدرك اجلزائالالالر إمكانالالالات  -188
 لتطور اجملتمع.

وقالالد بالالدأت احلكومالالة تالالدابري رلالالت اإلدارات املركزيالالة واحملليالالةم والقطالالاع املصالالريفم واجملتمالالع  -189
املالالالديف؛ و سالالالدت هالالالذه التالالالدابري يف  تلالالال  آليالالالات اإلدمالالالام يف عالالالامل العمالالالل مالالالن خالالالحل تن،الالاليم 

 ختل الزراعة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت واحلر  اليدوية. مشاريع لفائدة الشباب
وقد مسحت هذه السياسة بلنشاء م ات ا ل  من املشاريع بال ة الص ر. وه  تكمل  -190

 جهود التدريب والتعليم املهنيت وإدمام الشباب.
شالالالكال يف مكافحالالالة الشالالالرور الجتماعيالالالة ومجيالالالع أاا وتسالالالاهم هالالالذه اإلجالالالراءات هالالال  أيضالالال -191

 التطر  والتلقت العقائدي والتشدد.

 السياق األمني اإلقليمي المتوتر -باء 
شهدت منطقة الساحل والصحراء يف السنوات األخرية تركز مجاعات إرهابيالة اسالتفادت  -192

إط حالالد كبالالري مالالن زعزعالالة السالالتقرار الالاليت رافقالالت النتفايالالات الشالالعبية املزعومالالة. ومالالن دوافالالع هالالذا 
اءات اجلرميالالالة املن،مالالالة عالالالّب الوطنيالالالة الالالاليت  الالالا عائالالالدات كبالالالرية مالالالن أخالالالذ الرهالالالائن الوجالالالود أيضالالالاا إغالالالر 

 وال ار باملخدرات وال ار باألشخاي والتهريب جبميع أنواعه.
وإن عائالالدات اجلرميالالة املن،مالالة الالاليت ت الالذي اجملموعالالات والشالالبكات اإلرهابيالالة تسالالمد هلالاليلء  -193

املسالالالروقة مالالالن السالالاللطات  أو رتسالالالانات املكتشالالفةسالالاليما ال ل بشالالراء األسالالاللحة مالالالن عيالالارات  تلفالالالةم
 املسيولة عن سحمتها.

وتشالالالالكل العحقالالالالات املتشالالالالعبة الالالالاليت أنشالالالالإل ا هالالالالذه اجلماعالالالالات  ديالالالالداا لسالالالالتقرار املنطقالالالالة.  -194
وتوجد اجلزائر يف طليعة اجلهود الرامية إط عرقلة  مع هذه اجلماعات وتنقلها وانتشارها والقضاء 

 ة الدائمة لقوات األمن على طول حدودها حتدياا يومياا للدولالة اجلزائريالة عليها. وتشكل هذه التعب
اليت تكرس موارد كبرية لتكفلم بالتعاون مع بلالدان املنطقالةم وسالائل عملياتيالة لحتالواء التهديالدات 

 ويمان الستقرار.
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 أضرار الصدمة النفطية -جيم 
مواردهالالالالا الطاقيالالالالة. وخالالالالحل  حتصالالالالل اجلزائالالالالر علالالالالى جالالالالزء كبالالالالري مالالالالن إيرادا الالالالا مالالالالن اسالالالالت حل -195

السالالالنوات األخالالالريةم نفالالالذت العديالالالد مالالالن اخلطالالالط والالالالّبام  اإلمنائيالالالة ب يالالالة إحيالالالاء القتصالالالادم وتعزيالالالز 
 النموم واحلد من البطالةم ويمان رفاه مواطنيها.

وكان هذا اجلهد الذي بذلته الدولة مرفوقاا بسياسالة اجتماعيالة سالخية جالداا وآليالة تضالامن  -196
 ت مكرسة للتنمية البشرية.وطا  اه املواطن

وأثالالر اخنفالالاض األسالالعار املرجعيالالة الدوليالالة ملالالوارد الطاقالالة يف القالالدرات املاليالالة للدولالالة. وحالالىت  -197
ذلك الوقتم مسد دفالع مجيالع ديوتالا اخلارجيالة مسالبقاا وإنشالاء صالناديق احتياطيالة بتخفيال  صالدمة 

 جتماعية.األزمة ومبواصلة جهود الستثمارات العامة وسياسة التحويحت ال
 ة إط ترشالاليد التكالالالي  التشالال يليةم ولكنالالهيالالودفالالع هالالذا ال الالاه التنالالازس ل يالالرادات احلكوم -198
تالالزال املشالالاريع  ل يالاليثر حالالىت ا ن علالالى القطاعالالات املسالالاعدة علالالى التنميالالة الجتماعيالالةم حيالالث مل

 املسجهلة حت،ى يف امليزانية مبخصصات كافية تساعد على حتقيقها.
ر اخنفاض األسعار يشكل حتدياا حقيقياا للدولة اجلزائرية اليت بدأت سياسة ولكن استمرا -199

تنويع اقتصادي بزيادة حترير املبادرة من خحل تإلييد الشراكة وإنشاء آليات وتسهيحت يكن مالن 
 بناء الثروة.

 آفاق تطور حالة حقوق اإلنسان -اً سابع 
 فةستدمال إنشاء الهيئات المعنية بقدارة الصحاا -ألف 

إنشالالالاء سالالاللطة يالالالالبط الصالالالحافة املكتوبالالالالة يف املسالالالتقبل: هالالالال  هي الالالة مشالالالالرتكة تضالالالم  ثلالالالال   -200
 الصحفيت. وستكون على اخلصوي مسيولة عن إصدار تصاريد لستحدا  املنشورات.

انتخالالالالاب أعضالالالالاء اجمللالالالالس األعلالالالالى  داب وأخحقيالالالالات الصالالالالحافة ليتسالالالالي ويالالالالع مدونالالالالة  -201
نون العضالالوي املتعلالالق بالالاإلعحم حقالالاا علالالى إنشالالاء جملالالس  داب وأخحقيالالات اإلعالالحم. ويالالنل القالالا

أعلالالالالالى  داب وأخحقيالالالالالات الصالالالالالحافة ينتخالالالالالب أعضالالالالالاءه الصالالالالالحفيون أنفسالالالالالهم وحتالالالالالدد اجلمعيالالالالالة 
 التإلسيسية تن،يمه وسري عمله.

 اإلةالح التشريعي -باء 
سيكون هدفه تكالريس احلكالم  مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات: -202

(م الالالذي رفالالع قالالانون اجلمعيالالات إط مرتبالالة قالالانون عضالالويم ومواصالاللة 54الدسالالتوري اجلديالالد )املالالادة 
 .2012تعزيز حرية تكوين اجلمعياتم يف يوء اخلّبة املكتسبة يف تنفيذ قانون سنة 

 يهالد  إط مواصاللة مسودة مشروع القلانون العضلوي المتعللق بلاألحزاب السياسلية: -203
توطيد مكانالة ودور األحالزاب السياساليةم وحتديالد طرائالق يتعهالا بالاحلقوق اجلديالدةم الاليت اعالرُتِ  هلالا 

سيما فيما خيالل الوصالول إط وسالائط اإلعالحم العامالة  ل (م53هبا بفضل تعديل الدستور )املادة 
 والتمويل العامم وكذلك  ارسة السلطة على الصعيدين الوطا واحملل .
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يهالالالد  إط تكييالالال   ون المتعللللق بحريلللة التجملللع والتملللاهر السللللمي:مشلللروع القلللان -204
(م وتعزيالالز 49التشالالريعات احلاليالالة مالالع احلكالالم اجلديالالد الالالذي كالالررس حريالالة التجمالالع السالاللم  )املالالادة 

 يمانات  ارستهام ويمان الطابع السلم  املتإلصل يف  ارستها.
ية علللللى ةللللعيد مسلللودة مشللللروع القللللانون المتعلللللق بتشلللجيع الديمقراطيللللة التشللللارك -205

 الالالالالد  إط حتديالالالالالد طرائالالالالالق وآليالالالالالات تنفيالالالالالذ احلكالالالالالم الدسالالالالالتوري اجلديالالالالالد  الجماعلللللات المحليلللللة:
 (م الذي كررس الدميقراطية التشاركية.3م الفقرة 15 )املادة
 8المللللؤر   155-66 رقللللممسللللودة مشللللروع القللللانون المعللللدل والمدمللللل ل مللللر  -206

: تكالالرس مبالالدأ التقايالال  علالالى ائيللةوالمتضللمن لقللانون اإلجللراءات الجن 1966حزيران/يونيلل  
درجتالالالت يف املسالالالائل اجلنائيالالالة. ويالالالنل مشالالالروع القالالالانون هالالالذا علالالالى إنشالالالاء السالالالت نا  يف املسالالالائل 
اجلنائيالالالةم ولكالالالن أيضالالالاا إصالالالحح عنصالالالر احملكمالالالة اجلنائيالالالة وسالالالري عملهالالالا باحملاف،الالالة علالالالى مبالالالدأ هي الالالة 

ب واملخالالدرات والتهريالالب الالاليت احمللفالالت الشالالعبية يف قضالالايا القالالانون العالالامم باسالالتثناء حالالالت اإلرهالالا
سيتولها قضالاة  رتفالونم مالع البقالاء علالى مبالدأ القتنالاع الشخصال  للمحكمالة اجلنائيالة مالع إدخالال 

 ورقة التعليل.
الاليت كانالت مويالوع تشالاور مالع  تلال   مسودة مشروع القانون المتعلق بقانون العمل -207

وتبالالادل ا راء بشالالإلن توقعالالات كالالل الشالالركاء الجتمالالاعيت والقتصالالاديت مالالن أجالالل  الالاوز اخلحفالالات 
طر  ن،راا لتنالوع املواياليع الاليت تتناوهلالا. وجيالب أن تلقال  الضالوء يف الوقالت املناسالب علالى التفكالري 
يف التمالالاس صالالالي  محئمالالالة  مالالع بالالالت احلالالالق يف العمالالالل والضالالمانات ذات الصالالاللة بالقالالالدرة التنافسالالالية 

 والكفاءة امليسسية والتنمية القتصادية وترشيد النفقات.
ستسالالالمد بتن،الالاليم سالالالوق اإلعحنالالالات  مسلللودة مشلللروع القلللانون المتعللللق باإلعالنلللات: -208

 بتحديد شروط  ارسة هذا النشاط.

 االستنتاجات  
حاولالالت احلكومالالة اجلزائريالالة عنالالد وفائهالالا هبالالذا اللتالالزام التعريالال  باإلاالالازات احملققالالة يف هالالذا  -209

 .2012اجملال منذ استعرايها يف اجلولة الثانية يف أيار/مايو 
 الالة كالل اإلاالازات احملققالة يف جمالال حقالوق  ل ومل يعرض هذا التقرير الذي يبقى ناقصاا  -210

اإلنسانم ولكنه أشار إط أ ها. وهو يتضمن إحالت إط املمارسالات اجليالدة الاليت تسالعى اجلزائالر 
 إط التعري  هبا وتقامسها ويعرض احللول لبع  احلالت املواتية لسياق اجلزائر.

يف سياق يت ري باستمرارم مثلما هالو احلالال يف كالل مكالانم علالى أن هنالاك  اامويشدد أخري  -211
 يُنجز بعد. فكلما ُأحرز تقم تطورت املعايري. مل عمحا كثرياا 

    


