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 مقدمة

ّ                                                                    صّدقت اجلزائر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف            - ١    ويف   .     ١٩٨٩       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢ 
ّ                     ، قّدمت تقريرها األويل         ١٩٩١       أبريل   /        نيسان  ٥    ) CCPR/C/62/Add.1 (      اليت نظرت فيه                                    إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                  

     مارس  /      آذار  ٢٧   و  ٢٥               املعقودة يومي     ١١٢٩    و     ١١٢٨    و     ١١٢٥                                                  يف دورهتـا السـابعة واألربعني يف أثناء جلساهتا          
١٩٩٢    )   CCPR/C/SR.1125و   CCPR/C/SR.1128و   CCPR/C/SR.1129.(   

                  يف أثناء جلستيها     ) CCPR/C/101/Add.1 (                 قدم من اجلزائر                                                  ونظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين امل        - ٢
      ١٦٩٦                                        ، واعتمدت مالحظاهتا اخلتامية يف جلستها          ١٩٩٨       يوليه   /      متوز   ٢١    و   ٢٠                   املعقودتني يومي        ١٦٨٤    و     ١٦٨١

  .    ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٩          املعقودة يف 

    ٢٣                 إقرار دستور                                                                                       ولدى تقدمي التقرير الثاين، عرض الوفد اجلزائري برنامج اإلصالحات الذي انطلق منذ            - ٣
                                                                                     بغية إرساء مؤسسات جديدة تقوم على أساس التعددية السياسية والفصل بني السلطات              ١٩٨٩         فـرباير    /      شـباط 

  .                                    واستقالل السلطة القضائية وحرية التعبري

                                             ً                                             أمـا عـلى الصعيد الدويل، فأكد الوفد اجلزائري أيضاً أن السلطات اجلزائرية حرصت على اإلسراع يف     - ٤
                                                                            ً      ً   نضمام إىل الصكوك الدولية املختلفة اخلاصة حبقوق اإلنسان حبيث باتت اجلزائر اليوم بلداً موقعاً                عملية متدرجة لال

  .                          على مجيع االتفاقيات الرئيسية

                             ً                                                                         وقـدم أعضـاء اللجنة بدورهم عدداً من املالحظات والتعليقات اليت يقدم هذا التقرير ردود احلكومة                 - ٥
  .                                    مة بشأن التغريات اليت طرأت منذ ذلك احلني                  ً                   اجلزائرية عليها فضالً عن التوضيحات الالز

ّ            وطـبقاً للمـبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع تقارير الدول األطراف، يتألف هذا التقرير الدوري املوّحد،       - ٦                                                                                  ً     
  :                                                                     الحتوائه على التقريرين الثالث والرابع يف وثيقة واحدة، من جزأين كبريين مها

                                            دود احلكومة اجلزائرية على انشغاالت اللجنة                           معلومـات عامـة ور     "                         اجلـزء األول، بعـنوان        ) أ ( 
  .                                      ّ                                                                ، يقدم اهليكل السياسي العام للبلد ويذكّر باإلطار الذي يتم مبوجبه تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها               "          وتوصـياهتا 

          ً                                                                                                     وحيتوي أيضاً على ردود احلكومة اجلزائرية على املالحظات والتعليقات اليت قدمها أعضاء اللجنة، يف أثناء تقدمي                
  .    ١٩٩٨      يوليه   /                      ير الدوري الثاين يف متوز     التقر

                                                                                            اجلـزء الثاين وحيتوي على معلومات تتعلق باألحكام اجلوهرية من العهد اليت أدخلت التغريات               ) ب ( 
  .   ً        بناًء عليها

ّ         ً                                      وتـود احلكومة اجلزائرية أن تؤكد أن تقدمي هذا التقرير الدوري املوّحد متأخراً بعض الشيء عن املوعد                  - ٧                                                            
                                                                                         البتة عن إرادة مبيتة للتنصل من التزام دويل، بل يعرب يف الواقع عن حرص السلطات اجلزائرية على               ً املقرر ليس نامجاً

                           ً                                                                         تقدمي تقرير نوعي، يسجل تطوراً باملقارنة مع التقارير السابقة، ويتناول باألخص أوجه التقدم اليت حتققت يف مجيع 
  .                            امليادين املتعلقة بأحكام العهد
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 اجلزء األول

 وردود على انشغاالت اللجنة وتوصياهتامعلومات عامة 

  معلومات عامة-   ً أوال  

                                                                                                         تعـود اجلهود اليت ما انفكت السلطات العامة اجلزائرية تبذهلا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها إىل غداة                 - ٨
          ا اجملال مع                                                                   ومن هذا املنطلق، كرست الدساتري اجلزائرية املتتالية املبادئ العاملية يف هذ  .     ١٩٦٢                   استقالل البلد يف عام 

  .                                                                ً مراعاة متطلبات اجملتمع اجلزائري لتحقيق احلداثة ودفع عجلة التنمية معاً

ّ                        ، راحت اجلزائر تسّرع من عملية االنضمام إىل     ١٩٨٩                                                 وبفضـل االنفـتاح على التعددية احلزبية يف عام         - ٩                 
                يف جمال احلريات  ًً        كبريا ًً         تقدما                                      وباتت اليوم من البلدان اليت أحرزت       .                                                    الصـكوك القانونـية الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان       

  .                                                                        ً                            الدميقراطية، وما برحت، منذ ذاك احلني، تضطلع بواجب تقدمي التقارير املطلوبة وفاًء بالتزاماهتا الدولية املختلفة

 اإلقليم والسكان: ١اجلدول 

       املساحة               كيلومتر مربع ٢     ٣٨٠     ٠٠٠

       السكان  .     لنساء      من ا    ٤٩,٥             من الرجال و    ٥٠،٥       ، منهم  )    ٢٠٠٤ /  ١٢ (             مليون نسمة     ٣٢,٣

          دخل الفرد  )    ٢٠٠٦ /  ٠٣ (                                دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٣     ١٠٠

َ           الَدين اخلارجي  )    ٢٠٠٦ /  ٠٢ (                                      مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١٥,٥    

             معدل البطالة  )    ٢٠٠٥ (          يف املائة     ١٥,٣

                    معدل النمو االقتصادي  )    ٢٠٠٥ (          يف املائة    ٥,١

       التضخم  )    ٢٠٠٦ /  ٠٣ (          يف املائة    ١,٦

             اللغة الرمسية        العربية

               اللغات الوطنية                   العربية واألمازيغية

        الديانة      اإلسالم

                   متوسط العمر املتوقع  )                بالنسبة للنساء    ٧٢,٨    ً                   عاماً بالنسبة للرجال، و  .     ٧٠,٠ (     ً   عاماً     ٧١,٥

            يف األلف من     ٣٣,٣                   يف األلف من البنني و    ٣٦,١                     يف األلف يف املتوسط أي     ٥١,١
       البنات

  )    ٢٠٠٢ (                 معدل وفيات الرضع 

                  معدل وفيات النفاس  )    ٢٠٠١ (       والدة    ١٠٠     ٠٠٠                حالة وفاة لكل      ١٠٦,١

  )            القيد املدرسي (             معدل التمدرس           يف املائة  ٩٨
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  اهليكل العام للبلد-ألف 

                                                                                                    لقـد واجهت اجلزائر غداة استقالهلا حتديات مجة تتعلق، يف مجلة أمور، بإقامة مؤسسات وهياكل دولة                 -  ١٠
                                                                          مارية، وإعادة البناء الوطين جبميع أبعادها، وعودة الالجئني، والتكفل بأسر ضحايا                          خرجت من توها من حقبة استع

                                    ً                     وكانت الوسائل اليت رصدت قد مسحت تدرجيياً، يف ظرف سنوات         .                           ً        ً         حـرب الـتحرير الوطين اجتماعياً ومعنوياً      
        ً           سية جماناً وبإعمال                                                                                              معدودة، بكفالة التعليم اإللزامي جلميع األطفال، وحصول السكان على الرعاية الصحية األسا           

  .                                  سياسة ترمي إىل بلوغ العمالة الكاملة

                                                                                    ، كانـت احلالة العامة للبلد تتسم بسياسة طوعية متيزت بتوجيه الدولة للمجالني                 ١٩٨٨              وحـىت عـام      -  ١١
      ً                                                وابتداًء من ذلك التاريخ، قررت اجلزائر االنتقال إىل مرحلة   .                                                 السياسي واالقتصادي وباحتكارها للتجارة اخلارجية    

  .                                                                 ة جديدة وحتولت حبزم إىل انتهاج الدميقراطية السياسية والتحرير االقتصادي    نوعي

                                       فعملية بناء دولة حديثة دميقراطية من حيث   .                                                  وكما يف سائر البلدان، مل حيدث هذا التطور بدون صعوبات -  ١٢
                الواحد وبالقيود                                                                                      عملها وشفافة من حيث إدارة الشأن العام فيها قد واجهت معوقات داخلية مرتبطة بثقافة احلزب 

  .                    االقتصادية واالجتماعية

                   ً                    ُ  َّ                                                       وبذلـك أسـفرت تدرجيـياً اإلصـالحات السياسـية املُطـبَّقة منذ ذلك احلني عن إقامة مؤسسات                   -  ١٣
    ٢٨                 ، مث تنقيحه يف         ١٩٨٩       فرباير   /                                                  وأدى اعتماد دستور، عن طريق االستفتاء، يف شباط         .                          منتخـبة باالقتراع العام   

                                                                         يادة تعزيز جمال احلريات، والتعددية السياسية، وفصل السلطات، واستقالل                 ، إىل ز      ١٩٩٦       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  
  .                السلطـة القضائية

                                                                                                        وقـد سـاهم خمتلف االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية اليت جرت يف اجلزائر منذ اعتماد الدستور                 -  ١٤
   .                      مثيل للمؤسسات املنتخبة                                                  ً                  اجلديد يف تعزيز وترسيخ الدميقراطية وسيادة القانون فضالً عن كفالة حسن الت

                                                                                                      وباإلضـافة إىل ذلك، أكدت الربامج احلكومية املتعاقبة توجه البلد بغري رجعة صوب اقتصاد السوق مع                 -  ١٥
                                                                                                      احلفـاظ يف الوقـت نفسه على املكتسبات االجتماعية للعمال يف إطار جوالت املفاوضات املنتظمة مع الشركاء            

ِ         االجتماعيني وإقرار تدابري مصاِحبة لصاحل   .                         الفئات االجتماعية احملرومة                          

                                                                                                       وعـالوة على الدستور، مثة اليوم العديد من النصوص التشريعية اليت تشجع على ترسيخ الدميقراطية يف                 -  ١٦
  :                              األنشطة العمومية يف اجلزائر، منها

                 ، والذي مسح بظهور     ١٩٩٧               واملعدل يف عام     ١٩٨٩                                          قـانون األحزاب السياسية، املعتمد يف عام        ) أ ( 
                                            ولقد أدت التصفية اليت جرت يف وقت الحق إىل         .       ً       ً                                     تشكيالً سياسياً على الساحة السياسية يف اجلزائر        ٠ ٦          أكثر من   

      ً            حزباً يف اجلزائر؛  ٢٨                                 إعادة تشكيل جديدة حبيث يوجد اليوم 

ُ  َّ                قـانون اجلمعيات الذي ُسنَّ يف عام          ) ب (  ُ  ِّ               وُعدِّل يف عام         ١٩٨٨                                              ، وينص على جواز تأسيس         ١٩٩٠  
  .                                                                                   ملؤسسون إما إىل الوالية أو إىل وزارة الداخلية إذا كانت اجلمعية ذات طابع وطين                                         مجعـيات مبجرد بيان يقدمه ا     
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     فعلى   .                         مجعية نشطة يف اجلزائر      ٧٨     ٠٠٠                       ً                                                 وقـد منح هذا القانون زمخاً للحركة اجلمعوية حبيث يوجد اليوم زهاء             
               ل مجعيات الدفاع                 ويطالب بعضها، مث  .        مجعيات ٣     ٨١٠    ُ      ، اعُتمدت     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢                           سبيل املثال، يف الفترة ما بني 

                                                                    عن حقوق املرأة وتعزيزها، بأن يعترف هلا مبركز املؤسسة ذات املنفعة العامة؛

                                              ً              ، الذي فتح اجملال لنشأة صحافة خاصة أو حزبية جنباً إىل               ١٩٩٠                              قـانون اإلعالم، املعتمد عام        ) ج ( 
ّ         أدق بشأن التنّوع يف                                                     وترد يف مواضع أخرى من هذا التقرير توضيحات           .                                        جنـب مع الصحافة العمومية التقليدية                   

  .                       الساحة اإلعالمية يف اجلزائر

     ويضع   .                                               َّ                                            وميـارس رئـيس اجلمهورية السلطة العليا يف احلدود املقرَّرة يف الدستور، ويعني رئيس احلكومة            -  ١٧
                    وال جيوز جتديد والية      .                                                                                       رئـيس احلكومة برناجمه ويقدمه إىل اجمللس الشعيب الوطين وإىل جملس األمة للموافقة عليه             

  .                   س أكثر من مرة واحدة     الرئي

                                                                                                    وقـد سـامهت االنتخابات العديدة الرئاسية والتشريعية والبلدية اليت جرت منذ تقدمي التقرير األخري يف            -  ١٨
  .                                                                ترسيخ عملية املمارسة الدميقراطية التعددية اليت انطلقت منذ عدة سنوات

  .     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ٨          لرئاسية يف               واالنتخابات ا    ٢٠٠٢                                         فقد جرت االنتخابات احمللية والتشريعية يف عام  -  ١٩
  .                                        ً                                      وشكلت مناسبات لتعزيز هذا الترسيخ وأحداثاً كربى يف سبيل االستقرار السياسي يف اجلزائر

                                                                                                        وتسـهر احلكومـة اجلزائرية على تنفيذ خطة وطنية ترمي إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان اليت يكفلها                  -  ٢٠
                                         ً                     ياسة حقيقية للجزائر يف هذا اجملال، تؤكد جمدداً عزم الدولة                                                 وهذه اخلطة الوطنية، اليت تضع معامل س        .          الدسـتور 

                                               ً                                                               اجلزائرية على تعزيز حريات وواجبات املواطنني أفراداً ومجاعات، وتعزيز حرية التعبري بوجه عام واملكتسبات يف               
              ً                                                          وهي تعتزم أيضاً الشروع يف إجناز مشاريع إصالح مهام الدولة وتنظيمها             .                                  جمـال حـرية الصحافة بوجه خاص      

  .      ً                                                  تدرجيياً، واالنتهاء من إصالح قطاعي العدالة والتربية الوطنية

       ويراقب   .                                                                                           وميـارس الربملان السلطة التشريعية، ويتألف من غرفتني مها اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة              -  ٢١
ّ                        الـربملان عمـل احلكومة ويصّوت على القوانني             جهات       ً               نائباً ميثلون التو      ٣٨٠                                ويتألف اجمللس الشعيب الوطين من        .                      

  .    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ٣٠                                                                   السياسية املختلفة يف البالد، املنبثقة من االنتخابات التشريعية اليت جرت يف 

َ                عضواً ُينتَخب ثلثاهم       ١٤٤       ، من       ١٩٩٧       ديسمرب   /                                                  ويـتألف جملـس األمة، الذي أنشئ يف كانون األول          -  ٢٢    ُ ً     
                                          ة والوالئية، بينما يعني رئيس اجلمهورية الثلث                             ِ                                    باالقتراع العام غري املباشر من ِقبل هيئة أعضاء اجملالس الشعبية البلدي

ّ       الباقي املكّون من    .     ً  عضواً  ٤٨          

                السلطة القضائية  "                            من الدستور اليت تنص على أن    ١٣٨                                                  واسـتقاللية السـلطة القضائية مكرسة يف املادة          -  ٢٣
   ".                            مستقلة، ومتارس يف إطار القانون
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 ها اإلطار القانوين العام لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت-باء 

  آليات حقوق اإلنسان-١

                                                                                           عالوة على األحكام الدستورية واالنضمام إىل جممل االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان،  -  ٢٤
                  وتقوم هذه األجهزة،   .                                                                               أنشئت يف اجلزائر أهم األجهزة احمللية لتعزيز حقوق اإلنسان ولإلنذار واملراقبة يف هذا اجملال

                                                                                       الفردية واملدنية والسياسية كما تشمل احلقوق اجلماعية واالقتصادية والثقافية، على أربع فئات               اليت تشمل احلقوق
  .                                 كربى من اآلليات اليت تعمل بشكل متالزم

                اآلليات السياسية  ) أ ( 

                      اجمللس الشعيب الوطين    -                                                                                تـتمحور هذه اآلليات حول اهليئة التشريعية، أي الربملان الذي يشكل بغرفتيه              -  ٢٥
      ً       ً                                                ً                                  تعـبرياً مؤسسياً عن البعد الدميقراطي للدولة اجلزائرية ومنتدى مالئماً للتعبري عن انشغاالت              -       ألمـة            وجملـس ا  

   .                                املواطنني يف جو من احلرية والتعددية

                                                                                                       وحتظـى مسـائل حقـوق اإلنسـان مبكانـة هامة يف املناقشات وتتناوهلا اللجان الدائمة اليت تنشئها الغرفتان          -  ٢٦
  .         هلذا الغرض

  .            ً                                                                                   لقانون أيضاً إىل األحزاب السياسية على أهنا عنصر يندرج يف إطار آليات تعزيز حقوق اإلنسان                      وينظر ا  -  ٢٧
ّ             ، املعّدل يف آذار       ١٩٨٩       يوليه   /      متوز  ٨        فقانون                                                         ، املتعلق باألحزاب السياسية يشترط بالفعل أن تذكر            ١٩٩٧      مارس   /     

                                 ا ضمان احلقوق الفردية واحلريات                                                                               األحزاب السياسية بشكل صريح يف أنظمتها األساسية وبراجمها أن من أهدافه          
                                                                             من هذا القانون على أن احلزب السياسي ملزم يف مجيع أنشطته مبراعاة املبادئ واألهداف  ٣           وتنص املادة   .        األساسية
                                                                                              احترام احلريات الفردية واجلماعية واحترام حقوق اإلنسان؛ والتمسك بالدميقراطية يف إطار احترام الثوابت   :        التالية

ـ                           وتساهم اجملالس الشعبية     .                                                                       رار التعددية السياسية؛ واحترام الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة                        الوطنـية؛ وإق
                                           فيتعني عليها، يف عالقتها باملواطن، أن تكفل       .                                    ً                                الوالئـية واجملـالس الشعبية البلدية أيضاً يف تعزيز حقوق اإلنسان          

  .                                               انتظام احلياة االجتماعية احمللية واالستجابة النشغاالته

                اآلليات القضائية  ) ب ( 

                                                                                             هتـدف مجـيع النصوص التشريعية املعمول هبا فيما يتعلق بتنظيم املنظومة القضائية وكذلك آليات إقامة     -  ٢٨
                     وهلذه الغاية، يتكون     .                                                                                         العـدل إىل كفالة حقوق املواطن من جهة وضمان استقاللية قرار العدالة من جهة أخرى              

   :                                  التنظيم القضائي يف اجلزائـر مما يلـي

                           احملكمة، على مستوى الدائرة؛   ) أ ( 

                         اجمللس، على مستوى الوالية؛   ) ب ( 

  .                              احملكمة العليا، على املستوى الوطين  ) ج ( 
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     ً         عضواً، يشكل   ٤٤                                     منه على إنشاء جملس للدولة، يتألف من    ١٥٢                                ونص الدستور من جهة أخرى يف املادة  -  ٢٩
  .    ١٩٩٨      يونيه  /        حزيران  ١٧         اجمللس يف             وقد أنشئ هذا  .     ً                                       هيئةً تنظيمية لنشاط اهليئات القضائية اإلدارية

                                                                                                          وجيدر التأكيد على أن اجلزائر قد شرعت بالفعل، يف إطار مسعاها الرامي إىل ترسيخ سيادة القانون، يف                  -  ٣٠
  :                                                تنفيذ إصالح شامل للعدالة بغية حتقيق األهداف التالية

                         ا من البت يف املنازعات                                                                             تعزيـز استقاللية املنظومة القضائية ومصداقيتها جبعلها متاحة وبتمكينه          ) أ ( 
                          وتنفيذ قراراهتا بشكل دؤوب؛

                                                                              تنسيق التشريع اجلزائري لضمان انسجامه مع التعهدات الدولية اليت التزمت هبا اجلزائر؛  ) ب ( 

                          تعزيز عملية تدريب القضاة؛  ) ج ( 

                                      زيادة القدرات املادية للشبكة القضائية؛  ) د ( 

  .              ؤسسات العقابية                                 حتسني الظروف اإلنسانية للمحبوسني يف امل    ) ه ( 

             حرية الصحافة  ) ج ( 

                                                                                         إن احلق يف اإلعالم واحلق يف حرية الصحافة، املكرسني يف الدستور، مها يف نظر القانون مبثابة آلية أساسية  -  ٣١
                                                           ويف هذا الصدد، جعلت الصحافة مبا شهدته من تطور ملحوظ يف اجلزائر   .                                  ملراقبة ومحاية حقوق األفراد واجلماعات

  .                                      دعامة حقيقية يف سبيل محاية حقوق اإلنسان            من هذين احلقني

         صحيفة    ٤٣                                                                              ً             وباإلضافة إىل التلفزيون واإلذاعة ووكالة األنباء، اليت تقدم خدمات حكومية، يوجد حالياً              -  ٣٢
        وقد مسح    .                         صحف وجمالت نصف شهرية     ٦                         صحيفة وجملة شهرية، و      ١٧                           صحيفة وجملة أسبوعية، و      ٦٠           يومـية، و  

                                                                                  وتنوعها جلميع امليول والتوجهات السياسية اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري بإجياد سبل                                       هذا العدد الكبري من العناوين    
  .                        ً التعبري عن أنشطتها إعالمياً

         مليون     ١,٤                 ً                                          مليون نسخة يومياً يف اجملموع بالنسبة للصحف اليومية و            ١,٨                                   ويبلغ متوسط عدد النسخ املطبوعة       -  ٣٣
  .                  ً  ماليني قارئ أسبوعياً ٩                           ويقدر مجهور القراء بأكثر من   .    عية                                       نسخة يف األسبوع بالنسبة للصحف واجملالت األسبو

             وتتعلق احلاالت   .      ً                                                                               وخالفاً ملا ورد يف بعض وسائط اإلعالم، مل حيدث أن أدين أي صحفي جزائري جبنحة رأي                -  ٣٤
     اوين      ً                               وأخرياً، يرجع السبب يف عدم صدور بعض عن  .                                                                   الوحيدة املسجلة بقضايا متابعة بتهمة القذف أو نشر أخبار كاذبة       

  .                     ً                                                                الصحافة الوطنية عموماً إىل نشوب نزاعات جتارية مع مؤسسات الطبع أو إىل وقوع حاالت إفالس جتاري

                                                                       ً                                  وتعـد الصـحافة يف اجلزائر، باعتراف املنظمات الدولية ذاهتا، من أكثر الصحف متتعاً باحلرية يف العامل                  -  ٣٥
ُ                       واالحتاد الدويل للصحفيني ُمعتمد يف اجلزائر ويوجد م  .       النامي   .                                       قر مكتبه لشمال أفريقيا يف اجلزائر العاصمة                     
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                                                                                                     ومـنذ اسـتكمال عملية وضع املؤسسات حيث تزودت اجلزائر بكل الوسائل القانونية املرتبطة بالعمل                -  ٣٦
تابع أي جهة صحفية أمام العدالة، وإن كانت هناك حاالت              للقذف والسب  "                              ُ                                                     الدميقراطي حتت سيادة القانون، مل ُت

     وجتدر   .                                    للجوء إىل العدالة للحصول على تعويض      ً  وافياً                        ً يها بعض الصحف وتشكل مربراً       تورطت ف  "             بصورة متكررة
  .                                       ُ                                           اإلشارة يف هذا السياق إىل رفع القيود اليت فُرضت يف وقت سابق يف جمال معاجلة املعلومات األمنية

                 ددة إلتاحة مزيد    ُ                                        وُينظر يف هذا االعتماد يف إطار آلية حم         .                                             ويعتمد الصحفيون األجانب بانتظام يف اجلزائر      -  ٣٧
                                                                 وبالنظر إىل اإلحصائيات املتعلقة بطلبات االعتماد يتبني أن أكثر          .                                               مـن املـرونة والسـرعة يف تلبـية الطلبات         

                                                                                                     صحفي ميثلون أكثر من مائة بلد ويعملون حلساب خمتلف وسائط اإلعالم أقاموا يف اجلزائر يف الفترة                  ٤     ١٠٠    من  
  .                                    ائة صحفي يف املتوسط من املراسلني الدائمني        ، منهم م    ٢٠٠٤      يونيه  /           إىل حزيران    ١٩٩٩       من عام 

                         اآلليات اجلمعوية والنقابية  ) د ( 

    ٧٨     ١٠٨                            ً             ويوجد على الصعيد الوطين حالياً قرابة         .     ١٩٨٨                          ً     ً           شهدت احلركة اجلمعوية ازدهاراً كبرياً منذ        -  ٣٨
           مكانة هامة                         وقد أوىل الدستور اجلزائري   .                                          مجعية ذات طابع وطين، تنشط يف ميادين متنوعة   ٩٤٧                 مجعـية، مـنها     

                                   ً         ً     منه تكفل الدفاع عن هذه احلقوق فردياً أو مجاعياً،   ٣٢       فاملادة   .                                         حلرية إنشاء اجلمعيات للدفاع عن حقوق اإلنسان
  .                                   حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع  :                              منه جمال تطبيق هذه احلقوق وهي  ٤١                بينما حتدد املادة 

                                               ً  ليشمل امليدان السياسي، غري أن هذه احلرية جتسدت أيضاً                                          وميتد نطاق حرية إنشاء اجلمعيات بطبيعة احلال  -  ٣٩
                                                                                                          يف محايـة بعـض احلقـوق اخلاصة بفئات معينة، مثل حقوق املرأة، والطفل، واملرضى، واملعوقني، واملستهلكني                 

  .                                                          وتشجع السلطات العمومية عمل اجلمعيات بتقدمي إعانات وتسهيالت شىت  .                         ومستعملي اخلدمات العمومية

                                                                                    اجلمعـيات اليوم بوضع قانوين، وقواعد وأنشطة مبا ميكنها من االندماج يف شبكات                              ويتمـتع معظـم    -  ٤٠
                                                                                         وقد أثبتت اجلمعيات اليت تعىن بتعزيز حقوق املرأة، والتعليم، ومكافحة األمية على وجه               .                     اجلمعـيات الدولـية   

                   ركز االستشاري لدى                                                                    ويتمتع بعضها، بالنظر إىل أمهيتها والعمل الذي تضطلع به، بامل           .            ً      ً     اخلصـوص نشاطاً حثيثاً   
  .                                                اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع ملنظمة األمم املتحدة

     فثمة   .     ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١                                            ُ                         أمـا عن احلرية النقابية، اليت يكرسها الدستور، فُينظمها قانون            -  ٤١
                        عد مبثابة شركاء اجتماعيني                                                                            ُ عشرات املنظمات النقابية املستقلة، اليت متثل خمتلف الفئات املهنية، حتظى باالعتراف وُت

  .                  أساسيني يف جمال العمل

                                            اآلليات األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها    ) ه ( 

                                                                                                    تدعمـت عملـية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بإنشاء مؤسسة وطنية أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية             -  ٤٢
    ٤٥            وتتألف من     .     ٢٠٠١        أكتوبر   /        ين األول       تشر  ٩                                                           االستشارية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، واليت تأسست يف         

  .                                                 امرأة، مبا يعكس مبدأ التعددية االجتماعية واملؤسسية  ١٣    ً       عضواً منهم 
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     مارس  /       آذار   ٢٥                   الصادر بتاريخ      ٧١-  ٠١                                                              وتعـد هذه اللجنة، اليت أنشئت مبوجب املرسوم الرئاسي رقم            -  ٤٣
                                    عة لرئيس اجلمهورية، حامي الدستور                        مؤسسة مستقلة، تاب   "                                             لكي حتل حمل املرصد الوطين حلقوق اإلنسان،             ٢٠٠١

                                                        وهذه اللجنة مبثابة جهاز ذي طابع استشاري للمراقبة واإلنذار    ".                                         واحلقوق األساسية للمواطنني واحلريات العمومية
                                               وهي مكلفة بالنظر يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت   .                                                        املـبكر والتقيـيم فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان        

                       القيام بكل عمل للتوعية  "                  ً    وتتمثل مهمتها أيضاً يف   .    ً                                    لماً هبا وباختاذ أي إجراء مالئم يف هذا اجملال           ُ       تعاينها أو ُتحاط ع
                                                                                                            واإلعـالم واالتصال االجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان، وترقية البحث والتربية والتعليم يف جمال حقوق                

ِع      ...".                                                  اإلنسان وإبداء اآلراء بشأن التشريع الوطين قصد حتسينه                 ً      ً                       د اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق اإلنسان  ُ  ِ  وُت
  .                       لعرضه على رئيس اجلمهورية

  املعاهدات الدولية والنظام القانوين الداخلي-٢

                                            فقد أكد اجمللس الدستوري يف قراره الصادر بتاريخ   .                                                 تعلو االلتزامات الدولية للجزائر على القانون الوطين -  ٤٤
                                                            ذي ينص على أن املعاهدات الدولية املصدق عليها تعلو على القانون                    املبدأ الدستوري ال    ١٩٨٩      أغسطس  /    آب  ٢٠

َ            ً                       أن أي اتفاقية تصبح بعد التصديق عليها وفوَر نشرها جزءاً من القانون             "                     ً          وينص هذا القرار حرفياً على        .        الداخلي                                         
                                                                          من الدستور سلطة أعلى من سلطة هذا القانون، مبا يسمح ألي مواطن               ١٣٢                 ً                الوطـين وتكتسـب وفقاً للمادة       

    ".                                      جزائري باالحتجاج هبا لدى اجلهات القضائية

                                                                                                          لـذا فإن جلوء األفراد إىل آليات احلماية اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان أو جلنة مناهضة التعذيب أمر                   -  ٤٥
  .                                            جائز فور استنفاد سبل االنتصاف الداخلية املتاحة

                               ً      قوق اإلنسان ومحايتها واجلمعيات فضالً                                                                    وتويل السلطات اجلزائرية واللجنة الوطنية االستشارية لتعزيز ح        -  ٤٦
                           غري أنه يف املمارسة، يبدو       .                      أمام اآلليات الدولية                        ً     ً                                     عن وسائط اإلعالم اهتماماً كبرياً هبذه اإلمكانيات املتاحة للطعن          

  .                                                             أن املواطنني اجلزائريني وحماميهم مكتفون بعدد سبل الطعن املتاحة حمليا

 نسان التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإل-٣

ّ                                          انضـمت اجلزائر إىل مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وصّدقت عليها وهي تفي بانتظام                -  ٤٧                                                             
  .                                                                                            بااللتزامات املترتبة عن تعهداهتا وذلك بتقدمي تقاريرها الدورية إىل اللجان املنبثقة عن هذه االتفاقيات

                                                ثة ومتواصلة مع املقررين اخلاصني ومع غريهم من                                                              وبالـتوازي مع ذلك، تقيم اجلزائر عالقات تعاون حثي         -  ٤٨
                                    ً     ً         وبالرغم من انتهاج بعض هذه اآلليات هنجاً مثرياً         .                                                                األفـرقة العاملـة للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة         

              ً                                                             ً                        للجدل، إذ كثرياً ما تفضل اللجوء إىل مصادر غري موثوقة ومتحيزة، كانت اجلزائر دائماً ترد على مراسالهتا بكثري 
  .          من االهتمام

     ّ                                   ً                                                               وممـا مـّيز العمل الذي اضطلعت به اجلزائر أيضاً يف جمال حقوق اإلنسان انفتاحها على املنظمات غري                   -  ٤٩
                                                                   وبالفعل، فقد أقام العديد من ممثلي خمتلف هذه املنظمات يف اجلزائر مرات      .                                        احلكومية الدولية العاملة يف هذا اجملال     

  .    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٠                     عديدة يف الفترة ما بني 
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                   ً                                                                                      وينـبغي التأكيد أيضاً على أن اجلزائر قد طورت، منذ حرهبا للتحرير الوطين، عالقات جيدة مع اللجنة                  -  ٥٠
                         إبان احلكومة املؤقتة،        ١٩٤٩                                                          وقد كانت اجلزائر، اليت وقعت على اتفاقيات جنيف لعام            .                      الدولية للصليب األمحر  

ّ          ، اليت صّدقت عليها    ١٩٧٧                                   من بني رواد الربوتوكوالت اإلضافية لعام    .    ١٩٨٩        يف عام        

                                      ويقوم مندوبو اللجنة بزيارات دورية       .                                                               والعالقـات بـني الطرفني على أحسن ما يرام يف الوقت احلاضر            -  ٥١
                                     وينظر الطرفان واألوساط الدبلوماسية      .                                                                     للسـجون ومراكـز احلـبس االحتياطي الكائنة يف خمتلف أحناء اجلزائر           

  .   مثل                                               واملالحظون املطلعون إىل هذا التعاون على أنه مضرب لل

  اإلعالم واإلشهار والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان-جيم

                                                                                                   حيظـى تصـديق اجلزائر على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان حبملة إشهار واسعة عرب وسائط                 -  ٥٢
    ُ            وقد ُنشرت مجيع     .                                                                                           اإلعـالم الوطنية لدى عرض هذه الصكوك على اجمللس الوطين من أجل النظر فيها واعتمادها              

  .                                                                      ليت جرى التصديق عليها على هذا النحو، يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية         النصوص، ا

                                                                                           وباإلضـافة إىل امللتقـيات واحللقات الدراسية اليت تعقد بانتظام بشأن موضوع حقوق اإلنسان، يشكل       -  ٥٣
           ريف مبختلف                           ً         ديسمرب، مناسبة متجددة أيضاً للتع     /              كانون األول    ١٠                                           االحـتفال السنوي بيوم حقوق اإلنسان، يف        

                                                                                                                   الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت التزمت هبا اجلزائر وبالتدابري اليت اختذهتا السلطات العمومية يف سبيل                
                                      يونيه مناسبتني منتظمتني كذلك للتأكيد     /         حزيران  ١       مارس و  /       آذار  ٨             ويشكل يوما     .                         حتسـني وضع حقوق اإلنسان    

  .                                 جمددا على دور املرأة والطفل يف اجملتمع

ّ                               وأمـا عـن التثقـيف يف جمـال حقـوق اإلنسان، فتجدر اإلشارة إىل أن املادة اليت كانت تدّرس يف                      -  ٥٤                                                                         
ّ                   قد أعيد إدراجها يف املقرر احملّدث بعد تضمينه آخر   "               احلريات األساسية "                                     اجلامعـة بكلـيات احلقوق حتت عنوان                                  

              وقد شرع بعض     .                الصكوك الدولية                                                                            املسـتجدات املـتعلقة بالـتطورات الدولية وعمليات االنضمام اجلديدة إىل            
ّ                 وُتدّرس مادة حقوق     .                             بالفعل يف وضع مقررات حمددة      )                                           مـثل جامعات وهران، وتيزي وزو، وعنابة       (           اجلامعـات      ُ 

                                                                                                                اإلنسـان لطلبة املدرسة العليا للقضاء، ويف املدرسة العليا للشرطة واملدرسة الوطنية إلدارة السجون وكذلك يف                
  .                 مدارس الدرك الوطين

           ويرمي هذا    .     ١٩٩٥                                                                 دث كرسي لليونسكو بشأن حقوق اإلنسان يف جامعة وهران يف عام                       وقـد استح   -  ٥٥
  .                                                                                       اهليكل التربوي إىل وضع وتعزيز نظام متكامل للبحث والتدريب واإلعالم والتوثيق بشأن حقوق اإلنسان

             اليت تؤخذ    ُ                                                                                           وُتعـد مسألة نشر أفكار ومبادئ القانون اإلنساين الدويل يف املؤسسات التعليمية من املسائل              -  ٥٦
                               بني وزارة التربية الوطنية         ٢٠٠٤      مايو   /                                                  وقد أبرم يف هذا الصدد بروتوكول اتفاق يف أيار          .                   ً     بعـني االعتبار تدرجيياً   

                                                                                                                 وبعـثة اللجـنة الدولية للصليب األمحر يف اجلزائر العاصمة، أعقبه تنظيم حلقة تدريبية جملموعة من املدرسني يف                  
  .                            موجهة ألساتذة التعليم العايل    ٢٠٠٦  ه     يولي /             ، وأخرى يف متوز    ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-دال

                   وكانت مكافحة هذه     .                                               ، ظاهرة اإلرهاب يف ظل من الالمباالة والريبة           ١٩٩١                          واجهت اجلزائر، منذ عام      -  ٥٧
  .    نسان                                                       ً                             اآلفة، اليت تطلبت اللجوء إىل تنفيذ تدابري خاصة، تندرج دائماً يف إطار قانوين يراعي كرامة اإل

  ،     ١٩٩٢      فرباير  /                                                                               فلمواجهة هذه احلالة االستثنائية، قررت السلطات العمومية يف اجلزائر أن تعلن، يف شباط   -  ٥٨
                                                                       ولئن أدت حالة الطوارئ هذه إىل بعض التقييد ملمارسة بعض احلريات العامة، فهي   .                  ً         حالة الطوارئ وفقاً للدستور

                                                   ريات األساسية للمواطن اليت ينص عليها النظام الدستوري                                                  مل تعلـق التزامات الدولة فيما خيص ضمان ممارسة احل    
ّ                 الداخلي واالتفاقيات الدولية اليت صّدقت عليها اجلزائر                                 .  

                                                                                                      فقد أحيطت كافة التدابري االستثنائية اليت اختذت يف إطار تطبيق حالة الطوارئ بضمانات حلماية حقوق                -  ٥٩
     من   ١٨   و  ١٦   و  ١٥   و  ١١   و ٨   و ٧   و ٦                ص عليها يف املواد                                       ومل يفرض أي قيد على احلقوق واحلريات املنصو  .       اإلنسان

  .                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                                                                    وإضافة إىل ذلك، كانت عملية احلفاظ على النظام العام والدفاع عن األشخاص ومحاية املمتلكات اليت                -  ٦٠
                                    ن خمتلف الصكوك الدولية اليت التزمت هبا                                                                   يهددها اإلرهاب تتم دائما يف إطار القانون واحترام االلتزامات الناشئة م

                                                                                          ويرمي هذا العمل إىل تعزيز سيادة القانون وهتيئة الظروف اليت مكنت من إضفاء الشرعية على املؤسسات   .       اجلزائر
                                                                                                              مـن خـالل العودة إىل االقتراع العام احلر والتعددي والدميقراطي بشكل حقيقي، وهو ما شهدته اجلزائر خالل                  

  .    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٩              لفة اليت جرت يف               االنتخابات املخت

                                                                                                       وبذلك قامت الدولة، حرصا منها على العودة إىل السلم االجتماعي، باختاذ تدابري للرمحة تسمح بإتاحة                -  ٦١
        املؤرخ   ١٢-  ٩٥         األمر رقم  (                                                                                 خمـرج لإلرهابيني الذين يرغبون يف التماس سبيل التوبة وذلك باعتماد قانون الرمحة         

ـ   )     ١٩٩٥         فـرباير    /         شـباط    ٢٥                                                                         ذي نص على سلسلة من التدابري مشلت اإلعفاء من املالحقات والتخفيف من                ال
  .                 العقوبات بشكل كبري

                                                                                                           وقـد تعـزز هذا القانون بالقرار الذي اختذه رئيس اجلمهورية بتعميق مسار الوئام املدين وذلك بإجراء                  -  ٦٢
      ، اليت  "                       حقيق السلم والوئام املدين                                 املبادرة الشاملة لرئيس اجلمهورية لت "       بشأن     ١٩٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٦            استفتاء يف   

  .         يف املائة     ٩٦,١٩                     أقرها الناخبون بنسبة 

    ٢٥          املؤرخ     ١٢-  ٩٥                                                                                  ومبوجـب أحكـام قضائية وقانونية، قضى هذا القانون بإلغاء أحكام األمر رقم               -  ٦٣
  ل                                                           ويتيح هذا القانون، حبسب احلال، لألشخاص املتورطني يف أعما          .                        املتضمن تدابري الرمحة       ١٩٩٥       فرباير   /      شـباط 

                                                                                                               اإلرهاب والتخريب الذين يعربون عن رغبتهم يف وقف أنشطتهم إمكانية االستفادة من تدابري تتراوح بني اإلعفاء                
    وقد   .                   ً                                                                                   مـن متابعتهم قضائياً وإطالق سراحهم مع خضوعهم للمراقبة والتخفيف من العقوبات الصادرة يف حقهم              

         ّ                                 احملترفني كلّ واحدة من اللجان املعنية بالبت يف                                                        أسند هبذا اخلصوص دور رئيسي للعدالة إذ يرأس قاض من القضاة 
َ                       من يستحق االستفادة من هذه التدابري، واليت ُيتَوخى إنشاؤها يف كل والية   ُ                                       .  
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                                                                                                     ويستثىن من االستفادة من أحكام هذا القانون، األشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا يف ارتكاب جرائم                -  ٦٤
                                                             يف عمليات تفجري يف أماكن عامة أو يرتادها اجلمهور، أو يف                                                             أدت إىل وفـاة أشخاص، أو يف جمازر مجاعية، أو           

  .             عمليات اغتصاب

                                                                                                        وقـد مسـح تطبيق هذا القانون آلالف األشخاص، الذين مل يرتكبوا جرائم قتل يف أثناء قيامهم بأنشطة                   -  ٦٥
             ملية مكافحة                                                            ومل يكن يعين تطبيق هذا القانون حبال من األحوال وقف ع            .                       ً              إرهابـية، باالندماج جمدداً يف اجملتمع     

  .                                                  اإلرهاب اليت تعهدت الدولة اجلزائرية مبواصلتها بال هوادة

  .                                ً      ً                                                وبعد هذه املرحلة، اختذت اجلزائر هنجاً جديداً يرمي إىل تعزيز السلم املدين وحتقيق املصاحلة الوطنية -  ٦٦

ّ                               ولوضع حد هنائي آلثار األزمة اليت مر هبا البلد، صّوت الشعب اجلزائري يف استفتاء يوم -  ٦٧       سبتمرب  /       أيلول  ٢٩                                             
                                          ، بعد أن عرض رئيس اجلمهورية عليه مشروع هذا  "                           ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية "                     بأغلبية ساحقة لصاحل     ٢٠٠٥

  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ١٤         امليثاق يف 

                                                                                                 ومبوجب هذا امليثاق، أعرب الشعب اجلزائري أيضا عن امتنانه أللئك الذين وقفوا باملرصاد للحفاظ على          -  ٦٨
                                                                                             أيـيده العتماد تدابري ترمي لتدعيم السلم واملصاحلة الوطنية وتدابري لدعم سياسة التكفل مبلف                              الـبلد وأبـدى ت    
  .                املفقودين املأساوي

                                                                                                        ويعرب امليثاق عن رغبة الشعب اجلزائري يف بناء مستقبل يعمه السلم واالستقرار ويف اإلعالن عن اعتقاده                 -  ٦٩
                                                    ية وذوي احلقوق من أقربائهم املباشرين جديرون بتدابري                                                           أن مجـيع األشـخاص الذين وقعوا ضحايا املأساة الوطن         

  .                                                                      تكفل هلم كرامتهم واحتياجاهتم االجتماعية يف إطار مسعى مجاعي من التضامن الوطين

                              ، حجم هذه الظاهرة العابرة         ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                                   وجيـدر الـتذكري بأن العامل أمجع قد أدرك، منذ            -  ٧٠
                                                                          ئام اجملتمعات وباستقرار الدول؛ األمر الذي حيتم شن كفاح عاملي يف إطار                                                 للحدود القادرة على إحلاق الضرر بو     

  .                                                                            من التعاون الدويل، إذ هو السبيل الوحيد القادر على استئصال شأفة هذه اآلفة هنائيا

             فاجلزائر اليت    .                                                                                         إن اجلزائر اليت طاملا نادت إىل جبهة موحدة حملاربة اإلرهاب ماضية حبزم على هذا الدرب               -  ٧١
                                                                      ً                           ت إىل املعاهدات واالتفاقات الدولية واإلقليمية حملاربة اإلرهاب تعترب نفسها طرفاً يف هذا االلتزام وال تألو          انضـم 

  .                                         جهدا يف سبيل دعم كل مبادرة تسري يف هذا االجتاه

                            ً      ً                                                                              وتظـل اجلزائر مقتنعة اقتناعاً جازماً بأنه من املفيد تناول هذه املسائل احلساسة والراهنة من قبيل تعزيز                 -  ٧٢
                                                                                                            حقـوق اإلنسـان يف إطار موصلة حوار صادق تسوده الثقة واملنافع املشتركة بني مجيع املؤسسات املعنية هبذه                  

  .        اإلشكالية
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                                                      ردود احلكومــة اجلزائريـة وتعليقاهتا على التوصيـات        -     ً  ثانياً 
                                                      واملالحظات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أثناء 

  )             ، اجمللد األولA/53/40     انظر    (                       حبث التقرير الدوري الثاين

    ٣٥٠                                                                      فيما يتعلق بالتأخر املسجل يف تقدمي التقرير الثاين، على حنو ما ذكر يف الفقرة  - ١ 

ّ                                                          قـّدم الوفد اجلزائري توضيحات لرئيسة اللجنة هبذا اخلصوص         -  ٧٣       ّ                                    فقد ذكّر رئيس الوفد رئيسة الدورة، يف         .  
                                                             ها واالتفاق املبدئي الذي أبرمه معها وأعلن عنه يف مؤمتره                                      ، باملقابالت اليت أجراها مع        ١٩٩٨         يولـيه    /        متـوز    ٢١

                                                        وبالتايل، فإن هذه املالحظة ال تعكس الواقع وتبتعد عن           .     ١٩٩٧        أكتوبر   /                                    الصـحفي الذي عقده يف تشرين األول      
  .                                            عالقات الثقة اليت منت بني الطرفني يف السنوات األخرية

    ٣٥٤   و   ٣٥١          يف الفقرتني   "              على نطاق واسع "  ة                                          وفيما يتعلق باجملازر واالستعمال املتكرر لعبار - ٢ 

           ُ                  فاجملازر اليت ُيشار إليها تندرج   .                             ً       ً                            فإن هذا االستعمال ليس استعماالً مبالغاً فيه فحسب، بل إنه غري مناسب -  ٧٤
                                                                                 ً                            يف إطـار سياسة األرض احملروقة اليت تنتهجها اجلماعات اإلرهابية املنهارة واليت كانت هتدف أساساً إىل معاقبة                 

  .                                       دنيني الذين يرفضون تسلطها ومشروعها اهلدام         السكان امل

                                                                                                             فعمليات القتل هذه، اليت كانت حمصورة من حيث الزمان واملكان، أثبتت، ملن حيتاج إىل إثبات، أن أكثر ما                   -  ٧٥
                                                                                            ً            يسعى إليه اإلرهاب، من خالل استهداف السكان املدنيني العزل يف املناطق النائية، تسليط األضواء إعالمياً على جرائمه

  .                                                                                           وإىل أن يسترعي، بشدة وحشيته، اهتمام وسائط اإلعالم واملراقبني الدوليني ومن بينهم هيئات حقوق اإلنسان

                                                                                                   وخبصـوص هذه اجملازر، فقد حدد أعضاء اللجنة، الذين أتيحت هلم الفرصة إلبداء الرأي يف املوضوع،                 -  ٧٦
  .                ً اها مرتكبوها أصالً                                                        هوية مرتكبيها ونددوا هبذه االنتهاكات للحق يف احلياة، اليت تبن

                                        ، مل يفت رئيسة اللجنة، لدى تلخيصها           ١٩٩٨       يوليه   /      متوز   ٢١                                       ويف االسـتنتاجات اخلتامـية املؤرخـة         -  ٧٧
                                                      اللجنة ال تقلل من شأن اتساع نطاق اإلرهاب وال من           "                                                      للمناقشات اليت دارت حول املوضوع، التأكيد على أن         

                                                 عن حتديد هوية مرتكيب هذه اجملازر ال تظهر يف                     ً                                      ومـن احملـري حقـاً مالحظة أن مثل هذه اإلشارات             ".       حدتـه 
  .                                                                                             االستنتاجات اخلتامية، بل واألسوأ من ذلك أن تترك هذه املسألة معلقة مبا يفتح اجملال للتأويل بسوء النية

    ٣٤٥                                                                    وفيما يتعلق باالدعاءات بتواطؤ أفراد من قوات األمن، مثلما ذكر يف الفقرة  - ٣ 

                                                                    ملراحل اليت مر هبا اإلجرام اإلرهايب وفشله الذريع يف بلوغ مبتغاه، وهو زعزعة      ُ                ً     فقد أُحيطت اللجنة علماً با -  ٧٨
                                                                  فقد أدت حالة االهنيار اليت منيت هبا اجلماعات اإلجرامية إىل شن هجمات بشكل   .                         استقرار املؤسسات اجلمهورية

                    ومية وارتكاب جمازر                                ً                                                           عشـوائي عـلى السكان املدنيني مجيعاً بالسيارات املفخخة وزرع القنابل يف األماكن العم             
  .                      مجاعية يف املناطق الريفية

                                   ّ                                                                       فهـذه االدعاءات املنقولة عن شهادات متحّيزة، واليت نفاها الناجون والصحافة الدولية اليت انتقلت إىل                -  ٧٩
  .                                             أماكن ارتكاب هذه اجملازر، ال ميكن التأكد من صحتها
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  :   يلي        ً                                            واستناداً إىل معلومات موثوق هبا، أحيطت اللجنة علما مبا  -  ٨٠

                                                                                                كانت قوات األمن تتنقل إىل مكان الفاجعة يف كل مرة يتم إخطارها وفقا للممارسة املتبعة يف                  ) أ ( 
          هذا اجملال؛

                                                                                كانت هجمات اجلماعات اإلرهابية ترتكب بشكل عام أثناء الليل، ويف مناطق معزولة مستعملة   ) ب ( 
                                   وات األمن، اليت تتلقى اإلنذارات يف وقت                                      ويف مثل هذه األوضاع، من الصعب على ق      .                        السالح األبيض يف الغالب   
  .                   متأخر، التدخل بسرعة

    ً                                                                                      خالفاً ملا نقلته وسائط إعالم ومنظمات غري حكومية عن جمازر ابن طلحة ورايس وبين مسوس،                 ) ج ( 
                                                        مل تكن الثكنات قريبة من أماكن املذابح بل بعيدة منها بكثري؛

                         ً               ا ويف أثناء فرارها، ألغاماً متفجرة لتأخري                                                 كانـت اجلماعـات اإلرهابية تضع، من بداية هجماهت       ) د ( 
                                  غارات قوات األمن عليها أو مالحقتها؛

                                            ً                                                    مثـة عـدة إنذارات مزيفة أطلقها إرهابيون وأحياناً بواسطة متواطئني معهم بنية نصب كمائن                   ) ه ( 
            لقوات األمن؛

  .                                        خفف تدخل قوات األمن بشكل كبري من هول اجملازر  ) و ( 

                                                                            زائرية والدولية وكذلك شىت املراقبني األجانب، الذين متكنوا من االنتقال إىل                                  لقـد الحظت الصحافة اجل     -  ٨١
                                                                                                             األمـاكن الـيت وقعت فيها هذه اجملازر، أن االدعاءات اختذت وسيلة للدعاية من قبل اإلجرام اإلرهايب، فكان                  

  .                       السكان يكذبوهنا يف كل يوم

                             لتسليط الضوء على اجملازر املشار                                                    وفيما يتعلق بإجراء حتقيقات مستقلة ووضع آليات مستقلة  - ٤ 
    ٣٥٤       الفقرة          إليها يف   

    وقد   .                                                                                             جتـدر اإلشارة إىل أن مثل هذه اإلجراءات مهام دستورية من اختصاص السلطة القضائية اجلزائرية           -  ٨٢
    ملان     فالرب  .                                                                                                أبلغت اللجنة أن الربملان هو وحده، بالنظر إىل نظامه الداخلي، املخول لتعيني جلنة حتقيق من هذا القبيل    

                                                                                                 الذي يتميز بتعددية تشكيلته، اليت تنتمي إىل عشرة أحزاب سياسية وحتالف من املستقلني، رفض هذا النهج بنفسه 
                      ً                                                                        إذ من شأنه أن يلقي ظالالً من الشك على هوية الفاعلني ويضفي مصداقية على أقوال روجها بعض املنظمات غري 

  .                               لة املصدر يستحيل التأكد من صحتها                 ً                             احلكومية اليت غالباً ما كانت تستند إىل شهادات جمهو

    ٣٥٦                                                      وفيما يتعلق جبماعات الدفاع املشروع املشار إليها يف الفقرة  - ٥ 

     ُ                                                                                                         فقد أُبلغت اللجنة أن قرار إنشاء جمموعات الدفاع املشروع مستلهم من القانون اخلاص بالدفاع الشعيب الذي                 -  ٨٣
  .                   من قانون العقوبات  ٤٠   و  ٣٩               ىل أحكام املادتني                والذي يستند إ    ١٩٨٧                              اعتمده اجمللس الشعيب الوطين يف عام 
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                                                                                                    ومل تكـن مهمة هذه اجملموعات حماربة اإلرهاب، فتلك مهمة ختتص هبا القوات املشكلة التابعة للدولة                 -  ٨٤
                            ً       ً                                                 ً                     بل إن دورها كان يف األساس دوراً وقائياً حلماية اهلياكل األساسية املوجودة يف أماكن معزولة متاماً مثل                   .     ً حصراً

  .                           خزان املاء واملستوصفات الصحية        املدرسة و

                                  ً                                                                وقـد أحاط الوفد اجلزائري اللجنة علماً بأن هذه اجملموعات استحدثت عندما أخذت ظاهرة اإلرهاب                -  ٨٥
      ً                                                                                               أبعاداً كبرية حبيث بات اجملتمع اجلزائري بأكمله ومجيع اهلياكل األساسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد 

                                  ً                                             وكانت هذه التعبئة اإلضافية تليب أيضاً حاجة ملحة ملد يد العون لقوات حفظ النظام اليت   .  ب      ً             أهدافاً حمتملة لإلرها
  .              كيلومتر مربع ٢     ٣٨٠     ٠٠٠                             تعمل على امتداد إقليم مساحته 

  ُ                ً                                                                              وأُبلغـت اللجـنة أيضـاً بأن عمل هذه اجملموعات كان جيري بشكل حصري حتت مسؤولية ومراقبة                  -  ٨٦
                                          من املرسوم التنفيذي الصادر يف كانون         ١٢    و   ١١    و   ١٠    و  ٩             رسته املواد                                         السـلطات ويـندرج يف إطار قانوين ك       

  .    ١٩٩٧      يناير  /     الثاين

ّ                                                                                 وقد قُّدم عالوة على ذلك عرض ألعضاء اللجنة عن اجلانب العملي جملموعات الدفاع املشروع والعالقات  -  ٨٧ ُ     
                             ة أن إنشاء جمموعات الدفاع                                  ويف األخري، جرى التأكيد للجن      .                                                    الوثيقة اليت تربطها بالسلطات املكلفة حبفظ النظام      

                                                                                                                 املشـروع، العاملـة حتت رقابة وقيادة القوات املشكلة، مل يكن القصد منه سوى الوقاية من األعمال اإلرهابية                  
                                                                                                 والتخريبية وأنه ال ميكن ألفراد هذه اجملموعات الدخول إىل داخل مرتل إال إذا اعتصم به هاربون أو لتقدمي الغوث 

  .   ً               بناًء على طلب الغري

                                                                     ً                         وفيما يتعلق حبل جمموعات الدفاع املشروع، فقد أبلغت اللجنة بأن ذلك يتم بناًء على قرار تتخذه السلطة  -  ٨٨
  .                                           ً                           املخولة بإنشاء هذه اجملموعات عندما تنتفي هنائياً األسباب اليت استدعت إنشائها

ّ                                                                ونظـراً لتطور أشكال وحّدة اإلجرام اإلرهايب وال سيما يف شكل أعمال قتل مجاعي وجم               -  ٨٩                ازر يتعرض هلا        ً               
ُ                                                                                                  مواطنون ُعزل يف مناطق معزولة، ولالستجابة لطلب املواطنني امللح، حددت السلطات العمومية، مبوجب املرسوم                       

  .                                                      ، ظروف إعمال احلق يف الدفاع املشروع يف إطار منظم             ١٩٩٧       يناير   /               كانون الثاين   ٤             املؤرخ يف      ٠٤ /  ٩٧       رقـم   
                                                      ائي ناجم عن حالة الطوارئ ويهدف إىل متكني املواطنني من محاية                                             وميكن اعتبار سن هذا القانون مبثابة إجراء استثن

  .                                                                 أنفسهم من اهلجمات اإلجرامية اليت تشنها عليهم اجلماعات املسلحة اإلرهابية

                                                                                                       ويندرج هذا اإلجراء االستثنائي، الذي يأيت للتعويض عن غياب أجهزة األمن اجلوارية يف املناطق اجلبلية                -  ٩٠
                                                                                       ياق األحكام القانونية العامة اليت سبق أن توخاها القانون واملتعلقة باحلفاظ على النظام العام                      والريفية النائية، يف س

  .                      ومحاية األشخاص واملمتلكات

                                  باستعادة قطع األسلحة النارية         ١٩٩٣                                                     ً                  وينبغي التذكري بأن السلطات العمومية كانت قد اختذت قراراً يف عام             -  ٩١
          ومن مث وجد   .                     ً                                 ء، حتت التهديد، مصدراً لتزويد اجلماعات اإلرهابية باألسلحة                                  الـيت حبوزة املواطنني لكي ال يصبح هؤال  

  .                                                                ً                      املواطنون أنفسهم حمرومني من وسائل الدفاع وأصبحوا بذلك يشكلون أهدافاً سائغة ألعمال اإلرهابيني
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              مرافق للشرطة                                                                                                وأمـام ازدياد رقعة اإلجرام اإلرهايب يف املناطق املعزولة أو يف املناطق اليت ال يوجد فيها                  -  ٩٢
   ".               للدفاع عن النفس "                                                                          اجلوارية، بادر املواطنون أنفسهم بالطلب من السلطات العمومية االنتظام يف جمموعات 

                                                                                               فمجموعـات الدفاع املشروع تتكون من مواطنني متطوعني خيضعون ملسؤولية ورقابة السلطات املكلفة              -  ٩٣
                                                 و صد األعمال اإلرهابية املوجهة ضدهم أو أفراد                           ومهمتهم هي منع أ     .                                         باحلفـاظ عـلى النظام واألمن العموميني      

  .                                                                                      أسرهم أو أفراد ساكين البلدات واألماكن السكنية والقرى اليت تفتقر إىل منافذ أو القرى املعزولة

  .                                                                                                 وقـد أنشئت جمموعات الدفاع املشروع هذه بترخيص من الوايل ويشرف على أنشطتها رئيس الدائرة               -  ٩٤
                   أو قوات األمن أو        ...          ً      ً                                                 ط ارتباطاً وثيقاً بأحزاب سياسية أو أي فرع من فروع اجليش                          تتبع أو ترتب   "                فهي بالتايل ال    
   ".           مسؤولني حمليني

                                                                                              ويف هذا اإلطار، خيضع كل عضو مرشح لالنتساب إىل هذه اجملموعات للتحقيق يف مدى أهليته وحسن                 -  ٩٥
  .        ً روع أجراً                                 وال يتقاضى أفراد جمموعات الدفاع املش  .                               سلوكه لتربير منحه رخصة محل السالح

  ُ                     ، ُيتخذ قرار حل جمموعات     ١٩٩٧      يناير  /              كانون الثاين  ٤          املؤرخ     ٠٤ /  ٩٧                             ومبوجـب أحكام املرسوم رقم       -  ٩٦
                                                                                                الدفاع املشروع من قبل الوايل املخول يف املنطقة عندما تنتفي األسباب اليت استدعت إنشاءها أو عندما تستحدث 

  .                                     وحدات من الدرك الوطين يف املناطق املعزولة

  :                               اخلتام، ينبغي التأكيد على ما يلي   ويف  -  ٩٧

                                                                              أخذت السلطات العمومية بعني االعتبار ضرورة إدراج عمل جمموعات الدفاع املشروع يف إطار   ) أ ( 
                                                                                                          قـانوين وعـام حيـدد، مبوجب مرسوم نشر يف اجلريدة الرمسية، أبعاد وحدود العمل الرامي حلماية األشخاص                  

  ؛ "        الوطنيون "       أو اسم   "                       جمموعات الدفاع عن النفس "      ا اسم                                      واملمتلكات الذي متارسه جمموعات أطلق عليه

                                                                                             ال جمـال لتشبيه أنشطة جمموعات الدفاع املشروع مبهام الشرطة اليت تنطوي على أعمال فعلية                 ) ب ( 
                                     للتدخل والتحييد يف إطار مكافحة اجلرمية؛

                ارئ وخيضع لقواعد                                                                               يستند إنشاء جمموعات الدفاع املشروع إىل أحكام قانونية ناجتة عن حالة الطو             ) ج ( 
                               أنظر القانون املتعلق بالوالية     (                                                                                        ترخيص صارمة من قبل الوايل، باعتباره السلطة اإلدارية الذي ينوب عن سلطة الدولة              

                                                                                           ومـن جهة أخرى، فإن شروط إنشاء جمموعات الدفاع املشروع وتنظيمها وجمال وطرائق عملها                 ).     ١٩٩٠        لعـام   
  .                                                   وزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية                                    وكذلك مراقبتها حمددة يف مرسوم مشترك بني

             من قانون     ٤٠    و   ٣٩                                                                         إن إضـفاء الشـرعية على جمموعات الدفاع املشروع بالنظر إىل املادتني               ) د ( 
                                                                                              العقوبات يقتضي أن عمل هذه اجملموعات ال مسوغ له يف نظر القانون إال باحلاجة إىل الدفاع املشروع عن النفس 

                                                       وعلى أية حال، فإن األمر يعود إىل السلطة القضائية للتأكد،   .                              ، مبا يتناسب مع خطورة االعتداء                 أو عـن اآلخرين   
  .                                                                            عند االقتضاء، من مدى مطابقة عمل الدفاع املشروع املنظم للمعايري اليت حددها القانون
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                        بانتهاكات حقوق اإلنسان  ١٠   و ٩                                     فيما يتعلق باملزاعم الواردة يف الفقرتني  - ٦ 

ّ        ً                                                   عضـاء اللجنة علماً بأن احلكومة اجلزائرية قّدمت، بناًء على واليات األفرقة العاملة واملقررين                       أحـيط أ   -  ٩٨                       ً                
                                                                                               اخلاصني املواضعيني اليت تلزم احلكومات بالتعاون مع إجراءات جلنة حقوق اإلنسان، هلذه اآلليات الدالئل واألجوبة 

  .                 التعاون املتواصل                          وقد رحب مجيع هذه اآلليات هبذا  .                          وغريها من املعلومات املطلوبة

                                                                                                                   أمـا فيما خيص االدعاءات اليت عرضت هلا اللجنة يف أثناء دورة النظر يف التقرير، فقد ذكر الوفد أن السلطات                     -  ٩٩
  .                                                                                  اجلزائرية كانت على علم هبذه احلاالت وأن اإلجابات عنها قد قدمت ألمانة اللجنة للتشاور فيها

                                                        الت اجلديدة، أن باإلمكان حبث هذه احلاالت على أساس مقارعة احلجة                                    ويف األخري، أعلن الوفد، فيما خيص احلا    -   ١٠٠
  .                         باحلجة والبينة على من ادعى

                                                                                                     فـيما يـتعلق بإدراج بعض أحكام القانون اخلاص باألنشطة اهلدامة واإلرهابية يف القوانني العقابية                - ٧
    ٣٥٩                               العادية على حنو ما ورد يف الفقرة 

  :          جنة مبا يلي                            أبلغ الوفد اجلزائري أعضاء الل -   ١٠١

                          ً                      ساعة ولكنها قد متتد استثناًء، بالنظر إىل          ٤٨                                              مـدة احلـبس االحتـياطي هي يف كل األحوال             ) أ ( 
                                                                                              ً           ضرورات التحقيق واتساع رقعة اإلقليم وتعقيد الشبكات وتفرعاهتا الدولية، إىل ما ال يتجاوز اثين عشر يوماً بعد      

                        موافقة السلطة القضائية؛

  .                                                                   قضية من قضايا اإلرهاب هي نفسها حالة القاصر املالحق يف قضية جنائية عادية                     حالة القاصر املتورط يف   ) ب ( 

     ً                                        ً                      عاماً ويتورط يف قضية من قضايا اإلرهاب بات خاضعاً، للمقاضاة             ١٦                                            والفرق الوحيد هو أن القاصر الذي يبلغ         -   ١٠٢
                                  على اإلطالق استفادة القاصر الذي                   وهذا ال مينع      .                                من قانون اإلجراءات اجلزائية       ٢٤٩                      ً               أمـام حمكمة اجلنايات وفقاً للمادة       

                                                                                                                ميـثل أمام حمكمة اجلنايات من مجيع إجراءات احلماية اخلاصة باألحداث اجلاحنني، وكذلك من العذر بسبب صغر السن                  
   ).                   من قانون العقوبات  ٥٠      املادة  (     ً                                عاماً بعقوبة اإلعدام وال بالسجن املؤبد   ١٨              ً                        حبيث ال ميكن أبداً احلكم على القاصر البالغ 

ّ                                 ً                                                          ونظـراً لوجـود القُّصر يف العديد من قضايا اإلرهاب، جنباً إىل جنب مع األشخاص البالغني، فقد محل ذلك                    -   ١٠٣ ُ          ً     
                                             ً                                                                          املشرع على منح الوالية حملكمة اجلنايات ملقاضاهتم معاً وبالتايل جتنب الفصل بني األحداث والبالغني وهو ما من شأنه أن                   

  .                          يضر بإقامة العدل حسب األصول

                      االعتقال االنفرادي أو    (                                                       الدعاءات بوجود أماكن اعتقال ال ختضع إلشراف القانون                          فـيما يتعلق با    - ٨
  )   ٣٦٠                                                فيما يسمى بأماكن سرية على النحو املذكور يف الفقرة 

                                                                                    ً                        يـتعلق األمـر بشهادات غامضة وتقريبية أدىل هبا أشخاص مل تسمح شهاداهتم بتحديد هذه األماكن علماً بأن                   -   ١٠٤
                                                                 ّ                            االدعاءات سارعت إىل إجراء حتقيقات داخلية للتأكد من هذه املزاعم اليت تبّين أهنا ال أساس                                             وزارة العدل اليت تلقت هذه      

  .           هلا من الصحة
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                                             ً            ً       ً                                       فأي اعتقال جيري خارج اإلطار القانوين املذكور آنفاً يشكل اعتقاالً تعسفياً تعاقب عليه أحكام قانون                -   ١٠٥
  .               العقوبات بصرامة

                                                                      اإلجراءات اجلزائية حق املتهم يف حرية اتصاله مبحاميه مبجرد حبسه،                                               وعالوة على ذلك، كرست أحكام قانون      -   ١٠٦
  .             من نفس الفقرة  )  ب ( و  )  أ (                                                 على النحو الذي أوصت به اللجنة يف الفقرتني الفرعيتني 

           من قانون    ١٠٢                                                                       ً                         ولـيس هـناك من استثناء من حرية االتصال هذه، بل حىت إمكانية منع االتصال، طبقاً للمادة                 -   ١٠٧
                                                                                          ائية، اليت جيوز لقاضي التحقيق أن يقررها ملصلحة التحقيق ملدة ال تتجاوز عشرة أيام، ال ميكن أن تشمل                اإلجـراءات اجلز  
  .                ً حمامي املتهم مطلقاً

           من هذا     ٩١              وتكرس املادة     .                           منه، حرمة مكتب احملامي      ٨٠                                                        ويكفل القانون املتضمن تنظيم مهنة احملاماة، يف املادة          -   ١٠٨
  .                                                               السرية لعالقات احملامي مبوكله وكذلك سرية مراسالهتما وامللفات اليت ختصهما                            القانون احلماية املطلقة لطابع 

                                                                                                             وانتهاك أي حكم من األحكام املتعلقة باحترام احلق يف الدفاع يؤدي إىل بطالن اإلجراء، كما جتب إحالة مجيع                   -   ١٠٩
  .                                                مستندات امللف القضائي إىل احملامي مبجرد بداية التحقيق

                                                                                           التشريع املعمول به ال يقضي حبرية االتصال بني احملامي واملتهم احملبوس، أو املتمتع باإلفراج                                   ومـن مث يتجلى أن       -   ١١٠
                                                 وال جيوز البتة استعمال حمتوى املعلومات املتبادلة بني     .                                                    ً              املؤقـت فقـط، بل ببطالن اإلجراء مىت انتهكت هذه احلرية أيضاً           

  .                              إلفحام املتهم أو اختاذها أدلة ضده                                              احملامي وموكله كما ال جيوز االستشهاد هبا أمام احملاكم 

    ٣٦١                                                           فيما يتعلق باالستنتاجات فيما خيص وضع املرأة كما وردت يف الفقرة  - ٩

                                      ال ميكن فصله عن تطور البلد على            ١٩٦٢                                                                        أوضـح الوفـد اجلزائري أن الوضع العام للمرأة اجلزائرية منذ عام              -   ١١١
  .                                          املستوى السياسي واالقتصادي والثقايف واالجتماعي

  ّ         كلّ املواطنني  "         منه أن   ٢٩                                                                     فاملساواة بني املواطنني تكفلها قبل كل شيء أحكام الدستور الذي ينص يف املادة  - ٢  ١١
ّ                    تذّرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد، أو العرق، أو اِجلنس، أو الّرأي، أو أّي                          ُ    وال ميكن أن يُ     .                        سواسـية أمام القانون            ّ           ِ                                               ّ   

       تستهدف  "         املؤسسات                   منه على أن       ٣١          ً             دستور أيضاً يف املادة             وينص ال    ".                                      شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي      
              ّ                                                                                                ضـمان مساواة كلّ املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان،                

   ".                           ّ                                                       وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلّية يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

                                                                                                نون املـدين وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون االنتخابات وغريها من القوانني                    فالقـا  -   ١١٣
                             تستند إىل مبدأ املساواة بني        .)                                                                    القانون التجاري وقانون اإلعالم وقانون الصحة وقانون اجلمارك، إخل         (         املتخصصة  
        اتفاقية                                         ني ما ينطوي على مساس بروح أو بنص                                 ٍّ                             ومل جيد اجمللس الدستوري يف أيٍّ من أحكام هذه القوان           .        املواطنني

  .                                     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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                                                                                                                 وقـد أدخلت أحكام يف النصوص التشريعية والتنظيمية لتعزيز املساواة يف املعاملة بني املواطنني دون متييز بسبب                  -   ١١٤
               وقد أفضت هذه     .                              العمل ويف األجور والترقية                       ً                                            وقد نص القانون أيضاً على مسألة املساواة يف جمال الوصول إىل            .       اجلـنس 

  .                                                                   التدابري إىل إحراز النساء على تقدم جدير بالتقدير يف خمتلف ميادين النشاط

                                         ً                                                              ومـن جهـة أخرى، أصبح جترمي التحرش اجلنسي فعلياً يف قانون العقوبات اجلديد، وذلك استجابة باألخص                  -   ١١٥
                                                                      لك النقابات العمالية، بغية متكني الضحية من إعمال حقها يف مالحقة                                                            للطلبات اليت أعربت عنها اجلمعيات النسائية وكذ      

  .                                                                    مرتكب مثل هذه األفعال أمام العدالة وطلب التعويض هلا عن الضرر الذي حلقها

          ً  يعد مرتكباً     : "      ً                                                                   مكرراً من قانون العقوبات اليت جترم التحرش اجلنسي على النحو التايل              ٣٤١                     ويـرد نـص املادة       -   ١١٦
      دج   ٥٠     ٠٠٠             وبغرامة من     )  ١ (                إىل سنة واحدة      )  ٢ (                                          جلنسـي ويعاقـب باحلـبس مـن شـهرين                              جلـرمية الـتحرش ا    

                                                                                                             دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار األوامر للغري أو بالتهديد أو اإلكراه أو                      ١٠٠     ٠٠٠    إىل  
   ".       العقوبة                   يف حالة العود تضاعف   .                                                        مبمارسة ضغوط عليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته اجلنسية

                                                                                                          ويف إطـار مسعى اجلزائر الشامل لالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وباألخص تلك اليت ترمي إىل                  -   ١١٧
ّ                      تعزيـز حقوق املرأة، صّدقت اجلزائر، يف                              اتفاقية القضاء على                               ، مع بعض التحفظات، على          ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢                   

                                                           وقدمت تقريرها األويل بشأن إعمال هذه االتفاقية يف كانون           )   ٥١-  ٩٦     رقم          املرسوم     (                                  مجـيع أشـكال التمييز ضد املرأة      
ّ                                                 وقُّدم التقرير الدوري الثاين إىل اللجنة املعنية ب         .     ١٩٩٩         يـناير    /       الـثاين      ١٣      يف                                              القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ُ

  .    ٢٠٠٥      يناير  /           كانون الثاين

ّ                 كمـا صّدقت اجلزائر، يف    -   ١١٨                                                      فاقية احلقوق السياسية للمرأة، اليت أقرهتا اجلمعية العامة         ، على ات    ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ٨     
  .     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب  ٤                                                       وأودع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة يف             ).  ٧- د (   ٦٤٠                         لألمم املتحدة يف قرارها     

  ا          يف أفريقي                                                                     روتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة                     ً              ً             ويـتوخى أيضاً التصديق قريباً على ب      
  .    ٢٠٠٣                            الذي وقعت عليه اجلزائر يف عام 

ّ               ً                                                                                          وصّدقت اجلزائر أيضاً على االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت وضعت يف إطار منظمة العمل الدولية، ومنها على            -   ١١٩   
                                                                        بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية،                ١٩٥١         لعام      ١٠٠                           وجه اخلصوص االتفاقية رقم     

ّ                  املصـّدق علـيها يف                                 بشأن التمييز يف االستخدام     ١٩٥٨       لعام    ١١١                   ، واالتفاقية رقم        ١٩٦٢        أكتوبر   /                تشـرين األول     ١٩   
  .    ١٩٦٩     مايو  /      أيار  ٢٢                                 واملهنة، اليت انضمت إليها اجلزائر يف 

        ن جهة،                                                                                                         ومبناسـبة تقدمي التقرير األويل، أكد الوفد اجلزائري على أن قانون املعاهدات جييز تقدمي التحفظات، م                -   ١٢٠
                                                                                                                 وأن األحكام حمل تلك التحفظات كانت، من جهة أخرى، تتعارض مع بعض أحكام القانون الوضعي اجلزائري ال سيما                  

  .                                                                         يف جمال األحوال الشخصية واكتساب اجلنسية، املستوحاة من قراءة صارمة للفقه اإلسالمي

   ٨                              ، مبناسبة انعقاد جملس الوزراء يف                                                              وجتـدر اإلشـارة هبذا الصدد أن رئيس اجلمهورية ذكر، يف مجلة ما ذكر    -   ١٢١
                                                         هبا وتنفيذ ما يلزم من اإلجراءات اإلجيابية اليت متكن                املعمول                                           أن اجلزائر قد اختارت تعزيز القوانني         ،    ٢٠٠٤      مارس   /    آذار

            وطلب إىل    .                                                                                 القيود االجتماعية والتمتع بصورة كاملة وفعالة باحلقوق اليت يكفلها الدستور            من                         النسـاء مـن االنعتاق      
                                                                 بني التشريع الوطين وتطور القانون الدويل يف جمال محاية حقوق                   للمواءمة                                           ومة يف هذا اإلطار اختاذ التدابري الالزمة           احلك
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         يف جدوى      النظر                                      آثار على وضع املرأة القانوين وأن تعيد           تنطوي على                            التصديق على الصكوك اليت                الشروع يف              املـرأة، و  
   .                                 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      للقضاء                         ديق على االتفاقية الدولية           أثناء التص  يف                           التحفظات اليت أبدهتا اجلزائر 

                                                                                                            وشـرعت احلكومة اجلزائرية يف تنقيح قانون األسرة وقانون اجلنسية اللذين شكال موضوع األمر الصادر بتاريخ                 -   ١٢٢
ُ                                                        الذي ُعرض على الربملان للموافقة عليه؛ وهو ما أدى إىل إبطال بعض ا    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٧   .       لتحفظات      

ُ  َّ                        ومل ُيـنقح قانون األسرة منذ ُسنَّ مبوجب القانون           -   ١٢٣                        ومما جعل هذا التنقيح      .     ١٩٨٤       يونيه   /         حزيران  ٩      يف     ١١-  ٨٤   ُ                     
      ً                                                                                                               مفروضـاً بطـبعه التغريات االجتماعية املتعددة اليت طرأت على اجملتمع اجلزائري وضرورة تكييف التشريع الداخلي مع                  

ّ                     االتفاقـيات الدولـية اليت صّدقت عليها اجل                                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            للقضاء                   االتفاقية الدولية                    زائر، وال سيما                           
  .                   واتفاقية حقوق الطفل

  ،     ٢٠٠٣        أكتوبر   /                                                                                         ومـن هـذا املـنطلق، كلف رئيس اجلمهورية وزير العدل، حافظ األختام، يف تشرين األول                -   ١٢٤
      أن      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٦                                           والحظت اللجنة اليت شكلت هلذا الغرض يف        .                                   الشـروع يف تنقـيح قانون األسرة      

       عاجلة                                                                            رئيسها الزوج إىل أسرة قائمة على التعاون العائلي، واقترحت تعديالت                 أبوية                                    األسـرة اجلزائرية تطورت من أسرة       
      على                ً  الظلم وحيض أيضاً    حيارب                  للفقه اإلسالمي الذي     ً وفقاً                                                    ألحكـام الدستور الذي يكرس املساواة بني املواطنني و        ً   وفقـاً 
  .       ً  مفتوحاً             باب االجتهاد           واإلبقاء على         اجملتمعية                                           ويتميز بقدرته على التكيف مع خمتلف التحوالت        املساواة

                               ، املعدل واملتمم للقانون رقم         ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ٢٧          املؤرخ     ٠٢-  ٠٥           األمر رقم      (                           التعديالت الرئيسية املقترحة   و -   ١٢٥
           على متييز      تنطوي                     إلغاء بعض األحكام اليت       دف إىل      إمنا هت   )                    املتضمن قانون األسرة    ١٩٨٤      يونيه  /        حزيران ٩         املؤرخ    ١١-  ٨٤

     الية   الو                                    منح املرأة إمكانية االختيار خبصوص          و  ،      الزواج                    ورضا الطرفني يف      ،                                              ضد املرأة وال سيما يف جمال توحيد سن الزواج        
      سياسي          نقاش          قد دار  و   .                                           ويوفر محاية أفضل لألطفال يف حال الطالق             الزوجني                                            يف عقـد الـزواج، مما يكرس املساواة بني          

  .        احلكومة        اقترحتها                                  وإعالمي واجتماعي بشأن التعديالت اليت 

ّ                                            وكانت هناك مسألة أساسية تعني تسويتها وهي مسألة ضمان محاية األطفال القُّصر يف حالة النـزاع أو انقطاع                  -   ١٢٦ ُ                                                                  
            ر كما فرض                                                         ً           ُ ّ              وقد حتقق ذلك حيث إنه، يف حالة الطالق، يكون حق السكن مكفوالً لألطفال القُصّ               .                    العالقـة الزوجـية   

                                    وجرى التغلب على صعوبة أخرى وهي        .                                                                            بقـاؤهم يف بيت الزوجية حىت حتقيق هذا الواجب الذي يقع على عاتق األب             
ّ                                                                   مـنح حق الوصاية على األطفال القُّصر بالكامل لألم اليت تستفيد من حق احلضانة يف حالة الطالق                                 وكانت هذه املسائل   .                              ُ

  .                                                   األطفال الوقوع عرضة لالبتزاز أو النعدام مسؤولية الكبار                                       تنطوي على مشاكل حقيقية لزم حلها لتجنيب 

                                              فقد نص القانون بوضوح على أن الزواج عقد          .                                                                  وألغي نظام الوالية على املرأة الراشدة وكذلك الزواج بالوكالة         -   ١٢٧
      من                                                                                                                  بالتراضـي ويشترط يف صحة العقد موافقة الزوجني كما أن شرط أهلية الزواج مطلوب من الرجل كما هو مطلوب                  

  .                                                         ووجود الويل ال يؤثر يف شيء من اإلمكانية املتاحة للمرأة الراشدة  .      ً                    عاماً، وهو سن الرشد املدين  ١٩               املرأة ببلوغ سن 

ّ                                              وقـد حتررت املرأة الراشدة من الوالية الزوجية اليت مل تعد متارس سوى على القُّصر من الرجل واملرأة على حد                     -   ١٢٨ ُ                                                                   
ّ          وتـندرج الوالية على القُّصر يف       .       سـواء                            ففيما خيص الزواج، متارس هذه   .                                                    إطار املبادئ العاملية اليت كرسها القانون املدين                            ُ

                                                                                                                    الوالية حتت إشراف قاض مع التأكيد على أن الويل ال جيوز لـه اإلكراه على الزواج وال االعتراض على زواج الشخص                    
  .                 ي وافق على الزواج                                                                       القاصر الذي أجاز القاضي زواجه للضرورة أو إذا كان ذلك يف مصلحة القاصر الذ
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                                                                                                      أما فيما يتعلق مبسألة تعدد الزوجات، فنطاقها حمصور يف حدود ضيقة وشروط جوازه تكاد جتعل حتقيقه                 -   ١٢٩
  .      ً مستحيالً

                          ُ                                                                                   وفـيما خيـص مسألة التطليق واخلُلع، فإن التعديالت اليت أدخلت قد جعلت منها مسألة مصطلحية أكثر منها                   -   ١٣٠
                                                                                  القاضي سواء كان بطلب الرجل أو املرأة، ويف حالة التعسف يكون النطق بالطالق                               فالطالق ينطق به      .                مشـكلة جوهرية  

                                          ُ                           ً                  وبالنسبة للمرأة، يكون هذا التعويض مبثابة اخلُلع، وهذا ال يغري من األمر شيئاً، إذ                .       ً                           مقـروناً بتعويضات للطرف املتضرر    
                                           غرار الرجل، طلب الطالق للشقاق مقابل                                                                                        املهـم هو وضع حد للحياة الزوجية القسرية بالنسبة للمرأة اليت تستطيع، على            

  .                                                                                تعويض، وميكنها احلصول على تعويض عند إثبات وقوع الضرر حىت وإن كانت هي اليت طلبت الطالق

                                                                                              فـيما يـتعلق بالتسـاؤالت فيما خيص ظروف تعيني القضاة وترقيتهم وفصلهم وآثار ذلك على                 -  ١٠
    ٣٦٢                                          استقاللية السلطة القضائية، مما ورد يف الفقرة 

                                  إصالحات جذرية على األصعدة السياسي     ١٩٩٦      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢٨                                   أدخـل الدسـتور اجلزائري املؤرخ        -   ١٣١
                               وينص الدستور على أن السلطة       .                                                   ويفرد عدة مواد للسلطة القضائية ويرسي استقالهلا        .                             واملؤسسي واالجتماعي االقتصادي  

  .                                 كل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية                                                  القضائية مستقلة وحتمي اجملتمع واحلريات وتضمن للجميع ول

            منه حتمي      ١٤٨                   ، كما أن املادة      "                           القاضي ال خيضع إال للقانون     "                         من الدستور على أن         ١٤٧                      وبالفعل، تنص املادة     -   ١٣٢
        والقاضي   .                                                                                              القاضـي مـن كـل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات اليت قد تضر بأداء مهمته أو متس برتاهة حكمه      

  .                                                                       لس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهامه، حسب األشكال املنصوص عليها يف القانون             مسؤول أمام اجمل

                                                                                           ً                  واستقالل القاضي مصون من خالل الضمانات اليت يكفلها لـه القانون أثناء ممارسته ملهامه، وتتمثل أساساً يف                 -   ١٣٣
           ً                         سؤولية، فضالً عن احلق النقايب، وهي                                                                                         عـدم قابلية عزل القضاة، وعدم جواز اجلمع بني مهنة القضاء ووظيفة أخرى، وامل             

  .                                       ً ضمانات أقرت يف مصلحة القضاة واملتقاضني معاً

                 ً      ويتعلق األمر حتديداً بعدم   .                                                                       واهلدف من عدم جواز اجلمع بني مهنة القضاء ووظيفة أخرى هو محاية نزاهة القاضي -   ١٣٤
                  ً        ً        ط يتقاضى عليه أجراً، عمومياً كان أو                                                                                  جـواز تـويل مناصب انتخابية، أو االنتماء إىل حزب سياسي، أو ممارسة أي نشا              

    ً                                                              ً                                                       خاصـاً، أو امـتالك مؤسسـة بنفسه أو بواسطة الغري مما من شأنه أن يشكل عائقاً للممارسة الطبيعية ملهامه واملساس                     
  .                باستقاللية القضاء

ّ                  ولضـمان اسـتقاللية القضاء، ُسّن يف عام          -   ١٣٥  ُ     اة،                                                         قانونان عضويان، تعلق أحدمها بالقانون األساسي للقض           ٢٠٠٤                        
                                                      وقد تقرر مبوجب ذلك أن النظام األساسي للقضاء حيدد           .                                                        واآلخـر بتشـكيل اجمللس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته        

                                                                                                                 حقوق القضاة وواجباهتم وكذلك تنظيم سري مهنتهم ويهدف إىل محاية القاضي من مجيع أشكال الضغوط، وذلك بتعزيز                 
                                                           ت وظيفته وتتماشى مع القواعد واالمتيازات املعمول هبا بالنسبة                                                             اسـتقراره بإعمـال نظام لألجور والتقاعد يتفق ومتطلبا        

  .                       للوظائف العليا يف الدولة

  :                       ويشمل سلك القضاء ما يلي -   ١٣٦
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                                                                                               قضاة احلكم والنيابة العامة للمحكمة العليا واجملالس القضائية واحملاكم التابعة للنظام القضائي العادي؛  ) أ ( 

                         س الدولة واحملاكم اإلدارية؛                          قضاة احلكم وحمافظو الدولة جملل  ) ب ( 

                                                                                                        القضـاة العـاملون يف اإلدارة املركزية لوزارة العدل، وأمانة اجمللس األعلى للقضاء، واملصاحل اإلدارية                 ) ج ( 
  .                                                                       للمحكمة العليا وجملس الدولة، ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل

                                                           م إمتام تكوين ملدة ثالث سنوات يف املدرسة العليا للقضاء                     ويتعني عليه   .     َّ                                  ويوظَّـف القضاة بعد اجتيازهم مسابقة      -   ١٣٧
  .                                                           ويعينون مبوجب مرسوم رئاسي بعد مداوالت جيريها اجمللس األعلى للقضاء

                                                                                                               ولضـمان اسـتقاللية القضاء، يتضمن التشريع الوطين جمموعة من املواد اليت حتمي القاضي أثناء ممارسته ملهامه                     ١٣٨
                                          منه على أشكال اإلهانات والتعدي على          ١٤٨    و    ١٤٤                               ص قانون العقوبات يف املادتني                  وبالفعل، ين   .                     وترسـخ اسـتقالليته   

                                                                                                            وكرس القانون املتعلق بتشكيل اجمللس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته مبدأ استقاللية القاضي الذي نص عليه                 .       القاضي
                                        ملخولة بالبت يف تعيينات القضاة ونقلهم                                                                           وهذه املؤسسة الدستورية املتمثلة يف اجمللس األعلى للقضاء هي وحدها ا            .        الدستور

                                                                             ويتمتع اجمللس األعلى للقضاء بكافة الوسائل البشرية واملادية الالزمة لعمله            .              ً                              وترقيـتهم، فضالً عن رقابة انضباط القضاة      
  .                                             وتدرج االعتمادات الالزمة لعمله يف ميزانية الدولة  .         واستقالله

                                                     اجمللس األعلى للقضاء من أغلبية من القضاة املنتخبني من قبل                                       وبفضل هذا القانون العضوي اجلديد، يتألف  -   ١٣٩
                     ّ                                                ً                                           نظرائهم ومن شخصيات يعّينها رئيس اجلمهورية من بني الكفاءات الوطنية، بعيداً عن أي متثيل لإلدارة املركزية                

  .            لوزارة العدل

    ٣٦٣                                                                          فيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة باستعمال اللغة الوطنية، على حنو ما ذكر يف الفقرة  -  ١١

                                                        وشدد على أن اإلقليم الذي يشكل اجلزائر احلالية كان،           .   ّ                                                      ذكّر الوفد اجلزائري باملراحل املختلفة من تاريخ اجلزائر        -   ١٤٠
            النقوش على   (             ّ                              فاآلثار اليت خلّفها السكان األوائل للبلد         .                     ً                                      منذ آالف السنني، مسرحاً لتخالط شعوب قدموا من جهات شىت         

  ّ                                                   تبّين أهنم كانوا ينتمون منذ ذلك الوقت إىل أجناس           )                            األلفية الثانية قبل املسيح                                             الصـخور يف مـنطقة طاسـيلي تعود إىل          
  .                                  متنوعة، مبا يف ذلك من حيث لون البشرة

      ً                                                                        ً                                  وابـتداًء من القرن السابع، بدأت تتعايش يف اجلزائر شعوب مسيحية ويهودية ومسلمة، علماً بأن العنصر املسلم                 -   ١٤١
                  فمما ال جدال فيه،    :                               ويكتسي هذا اجلانب األخري أمهية      .                          ستئثار بالسلطة السياسية                                           كان هو السائد من حيث الدميغرافيا واال      

                                                                                                                         من الناحية التارخيية، أن تعايش الديانات الثالث كان بفضل اإلسالم الذي يعترف بالرساالت الدينية السابقة لـه وحيمي                 
                                       شري، ويذم النعرات على أساس الفروق                             ً                                              ويشـدد الديـن اإلسالمي أيضاً على الطابع الفريد لنشأة اجلنس الب             .          أتـباعها 

         وقد كان    .                                                   ً                                                                االجتماعية والقبلية والعرقية واللغوية، وال يقيم وزناً للتنافس بني الشعوب إال إلشاعة العمل الصاحل بني األفراد               
  .                                        ً                                          الرصيد الذي جاءت به الثقافة اإلسالمية حامساً يف توحيد هذه الشعوب ويف رفض التمييز العنصري

                     ً       ً                                                              ، أرسى االستعمار نظاماً متييزياً يقوم على منح املواطنة الفرنسية إىل اجلالية اليهودية من السكان         وباملقابل -   ١٤٢
    ٢٦      قانون  (                    مث إىل اجلالية املسيحية   )     ١٨٧٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤        املؤرخ Crémieux  -            مرسوم كرمييو  (      احملليني 



CCPR/C/DZA/3 
Page 25 

                            العرب، واملورسكيون والقبائل    :          به إثنية                              ً                 ، ويقـوم على تصنيف السكان وفقاً ملعايري ش         )    ١٨٨٨         يونـيه    /        حزيـران 
                              فهذا الفصل العنصري، الناجم عن    ).     ١٨٨١                         قانون السكان األصليني لعام  (                                   والكراغلة واملزاب والشاوية والطوارق 

           ، شأنه شأن     ١٩٦٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                        جهل مطبق بعملية التشكل السكاين يف اجلزائر، ألغي مبوجب قانون 
                           ً                           وبعد استعادة احلرية، وانطالقاً من احترام مبدأ عدم          .                                     الستعمارية اليت متس بالوحدة الوطنية                          مجـيع قوانني احلقبة ا    

                                                                                                                التمييز الذي قاتلت من أجله عدة أجيال من اجلزائريني خالل احلقبة االستعمارية، دأبت السلطات العمومية منذ                
  . ة                                 ً                              ذلك احلني على رفض إحصاء السكان وفقاً ملعايري لغوية أو دينية أو عرقي

                          ً                                                                                              وقد أحيط أعضاء اللجنة علماً بأن الدولة اجلزائرية تنفذ سياسة فعلية وطوعية لدعم التدابري الرامية للتشجيع على                  -   ١٤٣
ّ                     وقد تّوجت هذه املساعي مبا يلي  .                        النهوض باللغة األمازيغية      :  

                                  ً                 إنشاء اجمللس األعلى لألمازيغية، ملحقاً برئاسة اجلمهورية؛  ) أ ( 

                                    األمازيغية يف جامعيت تيزي وزو وجباية؛                 إنشاء معهدين للغة  ) ب ( 

                                               استحداث نشرة تلفزيونية يومية باللغة األمازيغية؛  ) ج ( 

  .                                                                     إدراج تعليم اللغة األمازيغية يف املناهج الدراسية يف العديد من واليات البلد  ) د ( 

                       ي اعتمده اجمللس الشعيب          ً                                                                                  وبعـيداً عن نية اإلقصاء، يهدف القانون املتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، الذ             -   ١٤٤
                                                                              ، إىل متكني هذه اللغة من تبوء املكانة اليت تليق هبا يف اجملتمع وإىل تعزيز                   ١٩٩١       يناير   /               كانون الثاين    ١٦            الوطـين يف    

                                                                         ، تقرر، مبوجب مرسوم تشريعي، تأجيل تطبيق هذا القانون حىت يتمكن خمتلف املؤسسات     ١٩٩٢       ويف عام   .         استعماهلا
                                                                                             لية من اختاذ التدابري الداخلية لتدريب املوظفني واقتناء األدوات التعليمية وجعلها منسجمة                                 واملنشآت واجملموعات احمل  

  :                    من الدستور، ما يلي ٣                                        ومن خصائص هذا القانون، املستلهم من املادة   .            مع املتطلبات

     سيما ُ   َّ             ً                                                                                ُيطـبَّق القانون فعالً منذ ما يزيد على عقد من الزمن، ويسري على مجيع مؤسسات الدولة وال                    ) أ ( 
                                                                                                                          فـيما خيـص وضع املستندات اإلدارية، من قبيل مستندات العدالة واحلالة املدنية ووثائق حركة املرور واإلقامة والتجارة                  

    ً                                                                          فضالً عن مجيع املستندات الصادرة عن اإلدارة وتفرعاهتا، وتسجيل هذه املستندات وإصدارها؛

                        ومن املفيد اإلشارة إىل أن    .          م واإلعالم  ُ   َّ                                                           وُيطـبَّق القـانون بشـكل خـاص، فيما يتعلق بقطاعي التعلي             ) ب ( 
      ً                                           عاماً تسلك طريقها إىل سوق العمل دون صعوبات تذكر؛  ٤٠               ّ                                 اإلطارات اليت تكّونت يف املدرسة اجلزائرية منذ أزيد من 

                                                                                                   يسمح القانون بكتابة املستندات الطبية واإلعالنات ووضع العالمات على املواد التجارية بلغتني شرط               ) ج ( 
  .             موافقة اإلدارة

                                                                                                          وعـالوة عـلى ذلـك، نص هذا املرسوم التشريعي، التدرجيي يف تنفيذه، على إنشاء هيئة وطنية للتنفيذ مكلفة             -   ١٤٥
  .                                   ً            ُ                                     باملتابعة وتطبيق أحكام هذا النص، فضالً عن أكادميية ُيحدد تنظيمها وعملها مبوجب قانون تنظيمي
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                                         روبة واألمازيغية تشكل املكونات األساسية                                                                  واجلدير بالذكر أن الدستور ينص يف ديباجته أن اإلسالم والع          -   ١٤٦
     وينص    ).  ١      املادة    " (                                              اجلزائر مجهورية دميقراطية شعبية، وهي وحدة ال تتجزأ "                          ً         للهوية اجلزائرية، وينص أيضاً على أن 

                     ورفع الدستور، مبوجب     .                                                                              على أن اإلسالم هو دين الدولة وأن العربية هي اللغة الوطنية والرمسية             ٣    و  ٢           يف مادتيه   
   ).      ً  مكرراً ٣      املادة  (                                         ، اللغة األمازيغية إىل مرتبة اللغة الوطنية     ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ٨      تعديل 

      ، أهنا    ٣٦٥                                                                                          فـيما يـتعلق حبرية تشكيل مجعيات اليت رأت اللجنة، يف استنتاجاهتا الواردة يف الفقرة                -  ١٢
           حرية مقيدة

                             لية حلقوق اإلنسان تشجع على                                                                                    يف هذا الصدد، مل ينتهك أي حكم من أحكام العهد وليس هناك من معاهدة دو               -   ١٤٧
                         بل على العكس من ذلك،       .                                                                                                    إنشـاء أحـزاب سياسية على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو اجلنس أو اإلقليم أو الطائفة                 

         ً                          ، التزاماً على الدول مبكافحة كل        ٢٦    و   ٢٢    و   ١٩    و  ٥                                                                      تفـرض املعاهدات الدولية، على غرار هذا العهد بالنظر إىل مواده            
  .             أشكال التمييز

ّ                                       فـيما يتعلق بضمان نشر معاهدات حقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها اجلزائر، على النحو املذكور     -  ١٣                                               
    ٣٦٦         يف الفقرة 

                                                                                      ال بد من اإلشارة إىل أن هذه املعاهدات تنشر على نطاق واسع عرب وسائط اإلعالم الوطنية وقت عرضها  -   ١٤٨
                                                 ع النصوص اليت جرى تصديقها على هذا النحو يف             ُ         وقد ُنشر مجي    .                                               على اجمللس الشعيب الوطين للنظر فيها وإقرارها      

  .                                اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
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 اجلزء الثاين

 األحكام األساسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  حق الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها- ١املادة 

                                                      للتحرير الوطين، كان من الطبيعي أن ختتط اجلزائر                                                      ً        بعد أن عانت اجلزائر بنفسها االستعمار وقادت حرباً        -   ١٤٩
                     وقد اختذ هذا الدعم      .            ً                                                                           املسـتقلة هنجـاً يدعم حركات التحرير والشعوب اليت تناضل من أجل استعادة استقالهلا             

       اجلزائر  "                                        ومن ذلك ينص الدستور احلايل صراحة على أن     .              ً        ً      ً                              واملساندة مبدأً دستورياً مكرساً يف دساتري البلد املتعاقبة       
                                                                                                        ضامنة مع مجيع الشعوب اليت تكافح من أجل التحرر السياسي واالقتصادي، واحلق يف تقرير املصري وضد كل                   مت

   ).  ٢٧      املادة    " (          متييز عنصري

                                                             دعم التعاون الدويل وتنمية العالقات الودية بني الدول على          "                                ً             وتسـعى الدبلوماسـية اجلزائرية دائماً إىل         -   ١٥٠
                     ً     كما ينص الدستور صراحةً       ).   ٢٨       املادة     " (                                عدم التدخل يف الشؤون الداخلية                                         أسـاس املساواة واملصلحة املتبادلة و     

                                                                       أن ميتنعوا عن اللجوء إىل احلرب من أجل املساس بالسيادة املشروعة للشعوب األخرى  "                         على أن زعماء البلد عليهم 
   ).  ٢٦      املادة    " (       وحريتها

   ّ                             ملنقّح إىل إدراج مبدأ التضامن         ا     ١٩٩٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                                      وقـد أفضت هذه العناصر من دستور         -   ١٥١
  )   ١٥- د (    ١٥١٤             ً                                                                     بوصفه مستحقاً فقط للشعوب واألقاليم املستعمرة املعنية بقرار اجلمعية العامة              ٢٧                      املذكـور يف املـادة      

                                                                  ويف هذا اإلطار، تستمر اجلزائر يف تقدمي مساعدهتا إىل الشعوب اليت             .     ١٩٦٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤         املـؤرخ   
                           وباملوازاة مع ذلك، تواصل      .                                                    لوطين، وال سيما شعب فلسطني وشعب الصحراء الغربية                                 تكـافح من أجل حتررها ا     

                                                                                                       احلكومة اجلزائرية سياستها النشطة والطوعية الداعمة للتدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز السياسي أو 
  .                                 العنصري أو الديين على الصعيد الدويل

 العهد عدم التمييز يف تنفيذ أحكام -٢املادة 

                                                                                    من الدستور اجلزائري على متتع كل أجنيب موجود على التراب الوطين حبماية شخصه                ٦٧              تـنص املادة     -   ١٥٢
             ال يسلم أحد    "                                             بتسليم األجانب حيث تنص األوىل على أنه           ٦٩    و   ٦٨                 وتتعلق املادتان     .            ً              وأمالكـه طـبقاً للقانون    

                ال ميكن حبال من     "                            ، وتنص الثانية على أنه       " ً     اً لـه                         ً                                       خارج التراب الوطين إال بناًء على قانون تسليم اجملرمني وتطبيق         
   ".                                             ً           األحوال أن يسلم أو يطرد الجئ سياسي يتمتع قانوناً حبق اللجوء

                 املتعلق بوضعية      ١٩٦٦       يوليه   /      متوز   ٢١          املؤرخ      ٢١١-  ٦٦                                                ويـنظم إقامـة األجانب يف اجلزائر األمر رقم           -   ١٥٣
  .                          اليت جاءت مكملة أو معدلة له                                                  األجانب يف اجلزائر وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية 

ّ                             أمـا على الصعيد الدويل، فقد صّدقت اجلزائر، يف عام           -   ١٥٤                                 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       ، على     ١٩٦٦                           
             ومن ذلك أن     .                                                                           وتقدم منذ ذلك احلني تقاريرها الدورية اللجنة املنشأة مبوجب االتفاقية                                   أشـكال التمييز العنصري   
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ّ                 التقرير املوّحد، املتضمن ال    ّ      ، وقُّدم      ١٩٩٩                                                                           تقرير الثالث عشر والتقرير الرابع عشر يف وثيقة واحدة، أحيل يف عام                         ُ    
  .    ٢٠٠١     مارس  /                  أمام اللجنة يف آذار

                                                                                                         وقد شدد الوفد اجلزائري، لدى تقدميه تقريره الدوري الثاين مبوجب العهد، على أن املمارسات التمييزية                -   ١٥٥
                                                    األساس مجيع أشكال الفصل العنصري والديين والثقايف عالوة                                            ظاهرة غريبة على اجملتمع اجلزائري الذي يعارض من

ّ                                                                                            عـلى أن املشـّرع اجلزائري حرص، منذ االستقالل، على جترمي مجيع أشكال القذف يف حق شخص أو جمموعة                              
  .                                                     أشخاص ينتمون إىل جمموعة إثنية أو مذهبية أو إىل دين بعينه

                                                  كل فعل ينال من كرامة أو قدر أشخاص أو جهة              ً                                                  وبـناًء عـلى ذلك، يعترب قانون العقوبات اجلزائري           -   ١٥٦
  :                                           من قانون العقوبات اللتان تنصان على ما يلي   ٢٩٨   و   ٢٩٦                                                مقصودة هبذا الفعل على أنه قذف تعاقب عليه املادتان 

                                                               كل ادعاء بواقعة من شأهنا املساس بشرف واعتبار األشخاص أو اهليئة           ً  يعد قذفاً    : "   ٢٩٦         املـادة    -
                                                                         ليهم أو إىل تلك اهليئة ويعاقب على نشر هذا اإلدعاء أو ذلك اإلسناد                                         املدعى عليها به إسنادها إ    

                                                                                   مباشـرة أو بطريق إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو     
                                                                 سم ولكن كان من املمكن حتديدها من عبارات احلديث أو الصياح أو التهديد  ال              هيئة دون ذكر ا

  ؛ "                            الفتات أو اإلعالنات موضوع اجلرمية                          أو الكتابة أو املنشورات وال

                                                                      يعاقب على القذف املوجه إىل األفراد باحلبس من مخسة أيام إىل ستة أشهر وبغرامة    : "   ٢٩٨      املادة  -
  . "                        أو بإحدى هاتني العقوبتني              دينار جزائري ١     ٥٠٠     إىل    ١٥٠   من 

                       و مذهبية أو إىل دين معني                                                               ويعاقب على القذف املوجه إىل شخص أو أكثر ينتمون إىل جمموعة عنصرية أ " -   ١٥٧
                               إذا كان الغرض هو التحريض على              دينار جزائري    ٣     ٠٠٠   ىل      إ    ٣٠٠                                            باحلـبس مـن شـهر إىل سنة وبغرامة من           

  )   ٢٩٨      املادة     ". (                             الكراهية بني املواطنني أو السكان

           ا، وهذا ما            اهتام بفعل م                            ً        ً                  تعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقرياً أو قدحاً ال ينطوي على                   ً        وباملثل، يعد سباً أي      -   ١٥٨
  .      ً                                  مكرراً من قانون العقوبات وتعاقبان عليه   ٢٩٨   و   ٢٩٧                 تنص عليه املادتان 

       ً                                ً        ً            يعد سباً كل تعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقرياً أو قدحاً ال ينطوي    : "            على ما يلي   ٢٩٧              فقد نصت املادة  -   ١٥٩
   .  "               على إسناد واقعة

           على أنه    ١٩٨٢      فرباير  /      شباط  ١٣      املؤرخ     ٠٤-  ٨٢      ً              مكرراً من القانون    ٢٩٨                        ومن جهة أخرى، تنص املادة  -   ١٦٠
                                                                                                              يعاقب على السب املوجه إىل شخص أو أكثر ينتمون إىل جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل دين معني باحلبس من                     "

   .  "                        أو بإحدى هاتني العقوبتني              دينار جزائري ١     ٥٠٠     إىل    ١٥٠                                مخسة أيام إىل ستة أشهر وبغرامة من 

ّ                   وُعّدلـت املادتـان      -   ١٦١  ُ ـ     ٢٩٨    و    ٢٩٨      ٢٦          املؤرخ     ٠٩-  ٠١   ً                                       رراً املشار إليهما أعاله، مبوجب القانون              مك
  .                                          ُ                   ، وذلك برفع مبلغ الغرامة اليت يتعرض هلا من أُدين بالقذف أو السب    ٢٠٠١      يوليه  /              يونيه وليس متوز /      حزيران



CCPR/C/DZA/3 
Page 29 

                           باحلبس من مخسة أيام إىل ستة       األفراد           املوجه إىل      القذف          يعاقب على  "                 اجلديدة على أنه    ٢٩٨           وتنص املادة  -   ١٦٢
  . "                        أو بإحدى هاتني العقوبتني            دينار جزائري    ٥٠     ٠٠٠     إىل  ٥     ٠٠٠               شهر وبغرامة من  أ

                                جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل دين                  بسبب انتمائهم إىل                        املوجه إىل شخص أو أكثر      القذف          يعاقب على  و " -   ١٦٣
    حدى          أو بإ                  دينار جزائري     ١٠٠     ٠٠٠       إىل     ١٠     ٠٠٠            بغرامة من                               شهر واحد إىل سنة واحدة و                       معـني باحلبس من     

   .  "                                                                فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بني املواطنني أو السكان             هاتني العقوبتني

     إىل              بسبب انتمائهم                                    يعاقب على السب املوجه إىل شخص أو أكثر  "      ً       مكرراً أنه    ٢٩٨                   وتذكر املادة اجلديدة  -   ١٦٤
    ٥٠     ٠٠٠     إىل  ٥     ٠٠٠              هر وبغرامة من                                                                جمموعة عرقية أو مذهبية أو إىل دين معني باحلبس من مخسة أيام إىل ستة أش

   .  "                        أو بإحدى هاتني العقوبتني           ينار جزائري د

  املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء-٣املادة 

      من    ٥١    و   ٣٦    و   ٣٤    و   ٣٣    و   ٣١    و   ٢٩                                                                   كرس التشريع اجلزائري مبدأ املساواة أمام القانون، مبوجب املواد           -   ١٦٥
ّ       ميكن أن ُيتذّرع                                                 أن املواطنني سواسية أمام القانون، وأنه ال                                      تنص على وجه اخلصوص على         ٢٩        فاملادة    .        الدستور    ُ       

                                                                                                       بـأي متيـيز يعـود سـببه إىل املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو            
                                   ً                                                ً                 واملساواة بني الرجل واملرأة مكرسة أيضاً يف قانون العمل يف جمال األجور حيث تتقاضى املرأة أجراً                  .          اجـتماعي 

  .    ً                               اوياً ألجر الرجل مقابل العمل املتكافئ   متس

                                                                                     ويف إطار مسعى اجلزائر الشامل لالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وباألخص تلك اليت ترمي  -   ١٦٦
ّ               إىل تعزيز حقوق املرأة، صّدقت اجلزائر، يف                                                 ، على اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، اليت أقرهتا     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ٨                      

   ٤                                              وأودع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة يف    ).  ٧- د   (   ٦٤٠                        مة لألمم املتحدة يف قرارها            اجلمعية العا
  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب

                                                ورغم أن مشاركة املرأة يف اختاذ القرار وتقلد          .                                                         ويكفل الدستور والقانون مشاركة املرأة يف اختاذ القرار        -   ١٦٧
                                                           قارنة مع الرجل، ال بد من اإلشارة إىل إحراز تقدم مطرد يف                                                              أعـلى املناصب يف الدولة ال تزال تبدو متواضعة بامل         

  .        هذا اجملال

      ٢٠٠٤                                                                                                    ففـيما يـتعلق بالوظائف العليا يف الدولة، ينبغي اإلشارة إىل وجود أربع نساء يف حكومة عام                   -   ١٦٨
ُ      ُعينت                          ديوان يف وزارات، ووالية       رئيسات                                           ، وسفريتني، وأمينة عامة إلحدى الوزارات، وأربع     ٢٠٠٦           وحكومة عام 

                     وأربع مفتشات عامات  ،                          وثالث أمينات عامات لواليات ،        منتدبة      ووالية   ،                           وواليتان من الرتبة العليا ،    ١٩٩٩      يف عام 
  .                   وسبع رئيسات دوائر ،      لواليات

      ويذكر   .          يف املائة     ٣٤,٧٢      ً                              قاضياً يف البلد، وهو ما ميثل نسبة     ٣     ٠٤٢                     قاضية، من جمموع      ١     ٠٥٦       وهناك   -   ١٦٩
      ً    رئيساً،    ١٩٣                     رئيسة حمكمة من جمموع   ٢٩                                   ة، وأن هناك ثالث رئيسات جمالس قضاء، و                       أن امرأة ترأس جملس الدول

  .      ً  قاضياً   ٣٣١                     قاضية حتقيق من جمموع   ٨٣ و
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      ً                                        منصباً يف احملكمة العليا تشغلها نساء وأن          ١٥                                                      وجتدر املالحظة أن ستة مناصب رؤساء أقسام من جمموع           -   ١٧٠
  .         غلها نساء                                            مجيع مناصب رؤساء األقسام الستة يف جملس الدولة تش

          وهناك   .         العليا      الرتب              من موظفي       ١٤٦                    امرأة من جمموع       ٢٢      هناك   ف                  وزارة العدل،                       أمـا عـلى مستوى     -   ١٧١
             من موظفي     ١٠     ٢١٠                    امرأة من جمموع      ٤     ٩١٧    ، و       ً                  موظفاً من مجيع الرتب      ١٣     ٧٣٧                    امرأة من جمموع      ٦     ٠٢٤

  .         يف املائة     ٤٨,١٦                       أن النساء يشكلن نسبة   أي              أمانات الضبط، 

                                    يف جملس العملة واالئتمانات، وهو         عضو و           اجلزائر      بنك            نائب حمافظ                            هناك امرأة تشغل منصب                كمـا أن     -   ١٧٢
  .                                                                   وتدير نساء كلية علوم الطبيعة وكلية اآلداب وجامعة العلوم والتكنولوجيا  .                        أعلى سلطة مالية يف البلد

                        مية لضمان حضور ملحوظ                    ً                                                             وجتـدر اإلشارة أيضاً إىل التدابري املشجعة للغاية اليت اختذهتا السلطات العمو            -   ١٧٣
                                              فاملرأة اجلزائرية باتت حاضرة أكثر فأكثر يف         .                                          ً                     للنساء يف وظائف كانت تعترب حىت عهد قريب حكراً على الرجال          

                                                                                                          خمـتلف فـروع اجليش ويف الدرك الوطين ويف قطاع الشرطة الوطنية اليت تطور أنشطة جوارية وفضاءات لدى                  
          شرطة على    لل       حمافظة                توجد يف كل             وبالتايل،  .                 يعانني صعوبات                                                حمافظـات الشـرطة لالستماع إىل النساء الالئي       

      على      إنساين              دف إضفاء طابع      ذلك هب   ، و         وتوجههن     لنساء           باستقبال ا      كفل   ت               على األقل ت        واحدة                       مستوى الدائرة امرأة    
      أعوان     من                أصبح للنساء       قد   و                                         التوجه إليها بطمأنينة لعرض مشاكلهم؛                                       الشرطة وتشجيع املواطنني على              حمافظـات 

            مصاحل الشرطة          يف خمتلف      وتوجد  .           القضائية       الدوائر       كذلك يف  و                                        م واألمن حضور بارز يف املطارات واملوانئ            الـنظا 
  .                                           افظ فرقة شرطة تشغل املنصب السامي ملديرة األحباث   حم     برتبة        امرأة      وهناك  .    افظ                      نساء برتبة ضابط أو حم      احلضرية

                                       العدالة واستحداث شرطة جوارية قد                                                                     وال بـد من التأكيد على أن توظيف النساء يف مناصب مساعدي            -   ١٧٤
                                                                                                  مسح بالتكفل هبذه الفئة بعينها من النساء املعرضات لسوء املعاملة بفضل االستماع إليهن وتوجيههن والوقوف إىل 

  .                                               جانبهن حىت تقدمي اجلناة أمام اجلهات القضائية املختصة

      وخالل  .                   التوظيف واألجور   ل ا جم         تخذة يف      امل          التشجيعية                 ن خالل التدابري                                     تكتسب أبعاد هذا املبدأ أمهية م      و -   ١٧٥
  :      كالتايل                     كان توظيف الشرطيات  ،    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢              السنوات الثالث 

 توظيف النساء يف الشرطة: ٢اجلدول 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  

                   أعوان النظام العام ٥٠٠ 

       مفتشات  ١٥٠ ٧٥
       ضابطات ٥٠ ٣٤

              ً                                          ساء يشغلن أيضاً مكانة هامة يف هذه املؤسسة إذ يبلغ                                                                  وعالوة على توظيف الشرطيات، فإن أعوان الدعم من الن         -   ١٧٦
                ، كانت الشرطة       ٢٠٠٤          ففي عام     .                                                        وهذا العدد مرشح للزيادة ال سيما يف األقسام املتخصصة          .           امـرأة   ٢     ٩٥٧         عددهـن   

  .                من أعوان الدعم ٢     ٩٥٧                       شرطية من خمتلف الرتب و ٣     ٤٦٦             امرأة منهن  ٦     ٤٢٣                          الوطنية تضم يف مالك موظفيها 
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                عرف عنها أهنا من       مهام           النساء يف                فقد جتسدت مشاركة                               املديرية العامة للحماية املدنية،       مستوى         أما على  -   ١٧٧
  .                           والتنفيذية للحماية املدنية       اإلدارية                              إدماج وترقية املوظفات يف اهلياكل  ب       وذلك         باألساس      الذكور       اختصاص 

ـ           وهكـذا،  -   ١٧٨ ُ                    هذا اجلهاز، ُشرع منذ عام              خصوصيات            بالرغم من      ف                      إجراءات للتغلب على               يف اختاذ        ١٩٩٢            
  .                        وال سيما يف وحدات التدخل      النساء                                         العراقيل واحلواجز النفسية اليت تعترض توظيف 

        املؤرخ    ٢٧٤-  ٩١                  املرسوم التنفيذي      وخباصة                 احلماية املدنية،     قطاع  م  ي   تنظ ل                          أن وضع آلية قانونية              والواقـع  -   ١٧٩
     قسم     كان                 هذا السياق،      ويف  .    اكل              يف بعض اهلي          النسائي       ّ                         ، قد مكّن من إدماج العنصر           ١٩٩٢         أغسـطس    /     آب   ١٠

     ً                شحيحاً يف أول األمر،                           واستخدام الطبيبات                       بعد أن كان توظيف    و  .      لنساء               ً    األقسام استيعاباً ل                          اإلغاثـة الطبية أكثر     
  . ني      ً             ملحوظاً على مر السن     ً  تطوراً                    اليت ينطوي عليها،                    ظروف العمل الشاقة   رغم              شهد هذا اجملال، 

     ١٠١                                              من الطبيبات العامالت يف جمال عمليات التدخل ب         املدنية    ية      احلما            تقدر طاقة                       الوقـت احلاضر،       ويف -   ١٨٠
         االنضباط             لنفس قواعد                هؤالء الطبيبات  ضع خت   و .  ٤٨    ل                                                 برتبة ضابط موزعات حسب احتياجات الواليات ا               طبيـبة   
  .        الذكور   ؤهن    نظرا             اليت خيضع هلا       والعمل

    وهو    ،    ١٩٩٦                    ابتداء من عام           املدنية    ية                                 حقت عناصر نسائية بصفوف احلما     ت ل ا   ،           املوظفني            إىل هؤالء        وإضافة -   ١٨١
                            سؤولية يف التسلسل القيادي                يف مواقع امل         وظائف                                        من الضابطات املهندسات، وأنيطت هبن           دفعة                 تاريخ خترج أول    

   ي   ذ         هذا اجلهاز             مع متطلبات     ً متشياً                   قواعد انضباط صارمة                        ينبغي التذكري بأنه خيضع ل       ، الذي                     الذي يدير هذا القطاع
              على مكانة      ً داالً       ً مؤشراً                                          املسؤولية أو القيادة املخصصة للنساء            مواقع              تطور عدد         ويشكل  .  ي             القيادي القو        تسلسل    ال

  .        اجلزائرية                       يف هيئة احلماية املدنية         تضطلع به                        املرأة والدور الذي أصبحت 

                     تشغلهما على التوايل      الكربى        للمخاطر            مدير مساعد                                       فإن منصيب مدير مساعد للعمل االجتماعي و      وهكذا، -   ١٨٢
              النساء وظائف              يف تبوء                              ً      تشجيع العنصر النسائي أيضاً        وجتلى  .          اجلامعة          تخرجة من                      تبة نقيب ومهندسة م              طبيـبة بر  
  .  صف                   امرأة برتبة ضابط   ١٤                    امرأة برتبة ضابط و   ١٥٨ و      سامية                نساء يف وظائف  ٨        فهناك       سامية؛

                         املرأة يف احلياة السياسية      مشاركة

          املرأة يف    وحق   .                      احلياة السياسية للبلد يف            شاركة املرأة                                             يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي مينع أو يقيد م ال -   ١٨٣
َ              أن َتنَتِخـب وُتنَتَخـب        َ  ُ    ِ       ١٩٩٧      مارس   /       آذار  ٦          املؤرخ     ٠٧-  ٩٧        رقم         املرسوم       ومبوجب              الدستور          مبوجب  ل و  كف م   َ  َ 

                                                    هذا النص ذاته شروط التصويت يف االنتخابات وال             وحيدد  .   ات       االنتخاب      نظام                 عضوي املتعلق ب            لقانون ال  ا        املتضمن   و
                   احمللية اليت جرت             االنتخابات                                                  اإلحصاءات التالية فكرة عن مشاركة املرأة يف              وتعطي  .                  بني املرأة والرجل         ً مطلقاً     مييز  

         ً                      ناخباً، بلغ عدد النساء      ١٨     ٠٩٤     ٥٥٥           البالغ        الناخبني       عـدد           جممـوع                    ويالحـظ أن مـن        .     ٢٠٠٢          يف عـام    
  .       املائة يف       ٤٦,١٤            امرأة، أي  ٨     ٣٤٩     ٧٧٠
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 ات املختلفةترشيح النساء يف االنتخاب: ٣اجلدول 
 )٢٠٠٢انتخابات عام (

  عدد املترشحات جمموع املترشحني النسبة املئوية

                 اجمللس الشعيب الوطين ٦٩٥ ١٠ ٠٥٢ ٠,٠٦

                      اجملالس الشعبية الوالئية ٢ ٦٩٧ ٣٢ ٦٢٧ ٠,٠٨
                      اجملالس الشعبية البلدية ٣ ٧٠٥ ١١٩ ٦٣٦ ٠,٠٣

 عدد النساء العضوات يف الربملان: ٤اجلدول 

  عدد النساء  اإلمجايلعدد النواب

                 اجمللس الشعيب الوطين ٢٣ ٣٨٩

         جملس األمة )معينات ضمن الثلث املعني من الرئيس (٣ ١٤٤

 عدد النساء العضوات يف اجملالس احمللية: ٥اجلدول 

  عدد النساء عدد النواب اإلمجايل

                      اجملالس الشعبية الوالئية ١١٥ ١ ٩٦٠

                      اجملالس الشعبية البلدية )ةمنهن واحدة رئيسة بلدي (١٤٩ ١٣ ٤٦٤

  :                                                             أما عن مشاركة املرأة يف االنتخابات احمللية والتشريعية، فهي كما يلي -   ١٨٤

 مشاركة النساء يف االنتخابات احمللية والتشريعية: ٦اجلدول 

١٩٩٧ ٢٠٠٢  

  املترشحات املنتخبات املترشحات املنتخبات

                      اجملالس الشعبية البلدية ١ ٢٨١ ٧٥ ٣ ٦٧٩ ١٤٧

                      اجملالس الشعبية الوالئية ٩٠٥ ٦٢ ٢ ٦٨٤ ١١٣
                 اجمللس الشعيب الوطين ٣٢٢ ١١ ٦٩٤ ٢٧
         جملس األمة - - - -

                                                                                                       وجدير باإلشارة يف هذا الباب إىل أن امرأة، هي رئيسة حزب العمال، قد ترشحت لالنتخابات الرئاسية                 -   ١٨٥
  .    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ٨  يف 
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                     التعليم واختيار املهن

                                                                                                  عليم الثانوي احلايل من فرعني كبريين مها التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والتعليم الثانوي                         يـتألف الت   -   ١٨٦
                                                                      ُّ                                        وإذا كان عدد الفتيات يف التعليم العام يفوق عدد الفتيان، فإن عددهن يف الشُّعب التقنية أقل من عدد                    .        الـتقين 
                                                  قين متثل نسبة ضئيلة من األعداد الكلية لتالميذ التعليم                                                 بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن أعداد تالميذ التعليم الت  .        الفتيان

   .          يف املائة  ١٣                 الثانوي، إذ تبلغ 

                                                          ً                                                     ويعزى عدم تعلق األولياء واألطفال أنفسهم بالشعب التقنية أساساً إىل كون قيمتها ال تزال متدنية يف اجملتمع                  -   ١٨٧
                                                 فر تشكيلة أعرض من فرص التوظيف وآفاقا أوسع                                                                              اجلزائـري، الذي يفضل الشعب التقليدية يف التعليم العام لكوهنا تو          

  .                                                                                             للمستقبل، مقارنة بالشعب التقنية اليت تتميز بقدر أكرب من التخصص وبالتايل مبحدودية فرص التوظيف فيها

                                                                                                         وكما ذكر يف التقرير، فإن مجيع الشعب مفتوحة أمام كافة التالميذ، بدون أي متييز من أي نوع كان،                   -   ١٨٨
   .      ؤهالهتم    ً             وفقاً الختيارهم وم

                                                                                                         وال بـد من اإلشارة إىل أن نظام التوجيه املعمول به يقضي بتوجيه التالميذ األوائل حسب نتائجهم إىل                   -   ١٨٩
                                                                                                                     شـعب التعلـيم العام اليت هتدف عادة إىل إعدادهم لشهادة بكالوريا التعليم العام اليت تفتح اجملال لالستمرار يف                   

                            ً                                      التالميذ اآلخرون، وهم األقل أداًء على العموم، فيوجهون إىل شعب               أما    .                                       دراسات جامعية أكادميية متفاوتة املدة    
                            ّ                                                                                          التعلـيم الثانوي التقين اليت متكّنهم من التحضري المتحان البكالوريا التقنية وتعدهم ملتابعة دورات تدريبية أقصر                

  .                                مدة، فيتخرجون بدرجة فين أو فين سام

                                                    بة جناح الفتيان، فإهنن خيترن يف أغلب األحيان شعب                                             ً              وملا كانت نسبة جناح الفتيات أعلى عموماً من نس         -   ١٩٠
  .                                             ً                              التعليم العام والشعب التكنولوجية ويتجهن غالباً حنو الدراسات اجلامعية األكادميية

                                                                             ً                                  عـلى أنـه جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من كون عدد الفتيات يف التعليم العام أكرب نسبياً مقارنة بعدد                     -   ١٩١
                  ً     وهذا األمر ليس خاصاً      .   ُ                                       ُ                      ثُلث عدد تالميذ التعليم التقين، وهي نسبة ال ُيستهان هبا                                        الفتـيان، فهن ميثلن مع ذلك     

  .                                                                     ً                              باجلزائر وحدها وإمنا هو اجتاه عاملي يدل يف الواقع على أن الفتيات أقل إقباالً على التعليم التقين من الفتيان

  ،     ٢٠٠٥      سبتمرب  /  ً          راً من أيلول                                                       ً               ويـتوخى اإلصـالح الذي أدخل على النظام التعليمي، وأصبح نافذاً اعتبا       -   ١٩٢
           ومن املنتظر   .                                                             وقد استحدث، يف هذا الصدد، فرع جديد يتعلق بالتعليم التقين واملهين  .                            إعادة هيكلة التعليم الثانوي

                                                 يف املائة من جمموع عدد تالميذ التعليم الثانوي، ومن   ٣٠                                              أن يصل عدد تالميذ هذا الفرع، يف األجل املتوسط، إىل 
   .                             ات زيادة يف هذا الفرع هو اآلخر                 مث سيشهد عدد الفتي

                 ِّ    بيانات بشأن املدرِّسات

                                          وأعداد املدرسات يف خمتلف مراحل التعليم تضاهي   .                                                  يشـهد متثـيل املرأة يف هيئة التدريس زيادة مطردة      -   ١٩٣
       ارة إىل                على أنه جتدر اإلش  .       ً                                                                        تقريباً أعداد املدرسني، باستثناء التعليم العايل حيث يتعني مع ذلك بذل املزيد من اجلهد

  .                                                                     أن النساء ميثلن ثلث هيئة التدريس يف التعليم العايل، وهي نسبة ال يستهان هبا
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 توزيع املدرسني واملدرسات يف خمتلف مراحل التعليم: ٧اجلدول 

                املستوى التعليمي عدد النساء جمموع عدد املدرسني النسبة املئوية

         االبتدائي ٨٤ ٥٩٨ ١٧٠ ٠٣١ ٤٩,٧٥

       املتوسط ٥٦ ٦٨٣ ١٠٧ ٨٩٨ ٥٢,٥٣
        الثانوي ٥٩ ١٧٧ ٢٧ ٩٢٥ ٤٧,١٩
      العايل ٧ ٣٠٩ ٢٢ ٦٥٠ ٣٢,٦

                      تقييم برنامج حمو األمية

                                      يف إطار السنة الدولية اليت أعلنتها        )     ٢٠٠١-    ١٩٩٠ (                                                    أطلـق بـرنامج حمو األمية لدى النساء والفتيات           -   ١٩٤
  .                         داية العقد الدويل حملو األمية    ، وب    ١٩٩٠      سبتمرب  /                                                اليونسكو خالل املؤمتر الدويل املعقود يف تايلند يف أيلول

     وكان    ).      ً   عاماً   ٣٩-  ١٨ (                                          واستهدف املرأة والفتاة يف سن اإلجناب            ١٩٩١                   ً             وقد بدأ املشروع رمسياً يف عام        -   ١٩٥
  .               ً          ً        ً    امرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً  ٣٠     ٠٠٠                                 اهلدف الرئيسي منه هو ترقية وتأهيل 

                        ففي املرحلة األوىل، وقع      .                          روع قد جرت على مرحلتني                                                     وكانـت عملية اختيار الواليات املعنية هبذا املش        -   ١٩٦
                                 أما يف املرحلة الثانية، فاختريت       .                                    أدرار واملدية ومستغامن وعني الدفلة      :                                            االختـيار عـلى الواليـات األربع التالية       

   .                                                                       أدرار وباتنة وجباية وبشار ومتنراست وتلمسان ووهران وتندوف وتيبازة وغرداية  :                      الواليات العشر التالية

                                                       قاعة للتدريس، وأخذ هذا العدد يتزايد باطراد إىل أن بلغ   ٣٢                                 ومل تكن للمشروع يف مرحلته األوىل سوى  -   ١٩٧
                         قاعة للدراسة يف عشر        ٢٠٠                     ّ                               ويف املرحلة الثانية، مكّنت هذه العملية من فتح           .     ١٩٩١                         قاعـة يف هناية عام          ٣٣٣

  .                          واليات هبا معدالت أمية مرتفعة

    ً         وفقاً للتعداد  (          يف املائة   ٤٣                                             تعني التأكيد بوجه خاص على تقليص معدل األمية من                         وفيما خيص نتائج املشروع، ي -   ١٩٨
   ).    ١٩٩٨    ً                                    وفقاً للتعداد العام للسكان واملساكن لعام  (          يف املائة     ٣١,٩   إىل   )     ١٩٨٧                          العام للسكان واملساكن لعام 

  ،     ١٩٩٥      مايو   /       أيار   ٢٠    من                         ّ                                          ً                ويف أعقـاب هذه النتائج، غّير املركز الوطين حملو األمية امسه ليصبح، اعتباراً               -   ١٩٩
                              يف بيجني، على جائزة وشهادة من     ١٩٩٥          سبتمرب عام  /                                                   الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار، وحصل، يف أيلول

  .                                       الرابطة الدولية للقراء عن طريق اليونسكو

               ، وبإنتاج شريط                      ً                                                           ومسح تنفيذ املشروع أيضاً بإعداد جمموعة من املواد والوسائل التعليمية للمستويات الثالثة -   ٢٠٠
                                                                       اليت تنشط يف جمال حماربة األمية، وبتأطري عدد كبري من املدربني واملدربات يف كافة  "         مجعية اقرأ "               فيديو حيمل شعار 

  .          أحناء البلد

                                                                                           ويف إطار تقييم املشروع، كلفت اليونيسيف املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية  -   ٢٠١
  .                                                                           ية للمشروع كيما تتخذ نتائجها وتوصياهتا أدوات لتحسني استراتيجية املشروع وتنفيذه                  بإعداد دراسة تقييم
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                      حماربة القوالب النمطية

                    وهتدف هذه العملية إىل   .                             ، عملية إصالح نظامها التعليمي    ٢٠٠٣      سبتمرب  /                           أطلقت اجلزائر، منذ شهر أيلول -   ٢٠٢
                      ً                        دم ألطفال اجلزائر تعليماً عايل اجلودة وتساهم                                                                      بناء مدرسة عصرية تقوم على مبادئ اجلمهورية ومصممة لكي تق         

  .                  يف تكوين مواطين الغد

                                                                                                    وتـنطوي هذه العملية على إصالح جوهري وجذري يشمل حتسني كفاءة اهليئة التعليمية، وإعادة صياغة                -   ٢٠٣
   ات                                                                                                             شـاملة للمـناهج والكتب املدرسية، وإعادة هيكلة النظام التعليمي، واستحداث طريقة جديدة لتسيري املؤسس              

  .      لتالميذ ل                                                                                          التعليمية، وإسناد أدوار جديدة ملختلف الفاعلني يف تلك املؤسسات من مديرين ومدرسني وتالميذ وأولياء 

                        حقوق اإلنسان، والتربية        جمال       ُ                                                                     وقـد أُدرجـت يف املناهج الدراسية أبعاد جديدة، متثلت يف التثقيف يف               -   ٢٠٤
                                     ويتعلق األمر باختصار، بتقدمي تعليم       .                     ي، والتثقيف البيئي                                                         السـكانية، والتثقيف الصحي، والتثقيف يف احمليط العامل       

  .                     حقيقي يف مبادئ املواطنة

                                                                                   ها هي املبادئ املرتبطة بالقيم العاملية للسلم والتسامح واحترام الغري والتكافل                     ُ  توخى تدريسُ              ُ   واملبادئ اليت يُ   -   ٢٠٥
     ً                                     وأيضاً يف حمتويات مناهج التربية اإلسالمية                                                                              والتضـامن، وهي املبادئ اليت جندها يف حمتويات مناهج التربية املدنية            

  .                                                                                                           وغريهـا مـن التخصصات، وذلك يف إطار الطابع الشمويل للمناهج وتكامل التخصصات التعليمية فيما بينها               
ّ                                                  ً                وبالتايل، فإن املبادئ الدينية اليت ُتّدرس هي املبادئ املرتبطة بالقيم املذكورة وهي تشكل جزءاً من قيم ديننا  ُ                                .  

                                                                                 ت الكتب املدرسية تتضمن يف السابق إشارات إىل قوالب منطية متييزية، فإن احلال مل يعد كذلك           وإذا كان  -   ٢٠٦
                                                                                                   ذلـك أن مجـيع الكتب الدراسية أصبحت ختضع لتقييم مسبق ومنتظم وصارم، كما أن تعميمها على                   .        الـيوم 

       ً            وانطالقاً من املبدأ     .    ضوع                           ً                                                       املؤسسات الدراسية بات مشروطاً حبصوهلا على التصديق من جلنة للخرباء خمتصة يف املو            
                                                           من الطبيعي أن يكرس هذا املبدأ التوجيهي بشكل قاطع يف               كان                                                       القائل بأن القاعدة القانونية قاعدة عامة جمردة،        

  .                                             التشريع اجلزائري، على غرار مجيع التشريعات األخرى

ّ   لّي                وكـان من اجل    -   ٢٠٧                          اجملتمع، يف إطار وظيفتها                                                القوانني احمللية اليت حتكم خمتلف العالقات يف              تدرج         أن       أكثر 
                                                                                  املساواة يف أحكامها القانونية وأن تكفل، يف جمال التسوية واملعاجلة القضائية                                َ   لحياة االجتماعية، روحَ   ل      ِّ     املـنظِّمة 

  .                                                                                  للمنازعات املدنية واإلجراءات اجلنائية، مساواة قضائية خالية من أي شكل من أشكال التمييز

                               ً                                      فقد دأبت اجلزائر، اليت أعلنت دوماً متسكها باحترام احلقوق واحلريات                                            أما على صعيد التشريع اجلنائي،       -   ٢٠٨
                                                                                                                  الفـردية ومببدأ شرعية األحكام، على االستلهام من املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان لتحديد القواعد اليت تطبق يف                 

  .     الرأي                          أو الفصل على أساس اجلنس أو  /                        ً                              التعامل مع املتقاضني بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز و

                                          أو اختالف بعينه تتعرض لـه املرأة، خبالف        /                                                           وهكذا، فمن اخلطأ أن نرمي بغري هدى أن مثة أي تباين و            -   ٢٠٩
  .                                   الرجل، يف نظام القضاء اجلنائي اجلزائري
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                                                                                                          ويف الواقـع، فقد ثبت أن القوانني الزجرية مثل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية وغريمها من                 -   ٢١٠
                                          ً                                                              اصة ال تذكر يف أحكامها املرأة يف حد ذاهتا مطلقاً، على اعتبار أن القانون اجلنائي موجه، بقاعدته                              القوانـني اخل  

  .                                                                اإللزامية، لكل فرد على سبيل العموم، وهو جمرد وال يكتسي أي طابع شخصي

            عام، ويف                              ً                                                                  عـلى أن املشرع اجلزائري، ووعياً منه بالوضعية االجتماعية للمرأة اجلزائرية يف اجملتمع بوجه              -   ٢١١
                                                                                                                األسرة بوجه خاص، اختذ تدابري لتعزيز حقوقها وحفظ هلا ضمانات متكافئة مع الضمانات اليت يتمتع هبا قرينها،                 

  .           حبكم احملكمة                         عقب انفصام العالقة الزوجية                           إخضاع انتقامي من قبل زوجها    أي                    حبيث تكون يف منأى عن 

  ً                        ً         ً       ً        اً عن احملكمة االبتدائية حكماً ابتدائياً وهنائياً              صادر       بالطالق                                        وهكـذا، ففي جمال الطالق، يكون احلكم         -   ٢١٢
                   أو التعويض املدين أو  /                                                                                      وال يقـبل االسـتئناف كمـا كـان احلال يف السابق، باستثناء أحكامه املتعلقة بالنفقة و         

  ،     ١٩٨٤      يونيه  /        حزيران ٩        املؤرخ   ١١-  ٨٤             من القانون   ٥٧                 ومن ذلك أن املادة   .                            التعويضات عن اخلسائر واألضرار
               األحكام بالطالق   "                                        ، املتضمن قانون األسرة، ينص على أن            ٢٠٠٥      مايو   /       أيار  ٤          املؤرخ     ٠٩-  ٠٥             ل بالقانون        َّ واملعدَّ

   ".                                         غري قابلة لالستئناف ما عدا يف جوانبها املادية

                                                                                      ً                     وتعزى القرائن واملسببات اليت استدعت إقرار عدم قابلية استئناف احلكم بالطالق الصادر ابتدائياً إىل أن                -   ٢١٣
                                      ً                     إال إذا أصبح حكم الطالق الذي خيصها هنائياً، وبعد أن تكون مجيع            ً التزوج جمدداً                  ترب مطلقة وال ميكنها           املرأة ال تع

  .                    طرق الطعن قد استنفدت

                   ، ال لشيء إال ألن                 ً  بالتزوج جمدداً                                                                         لقد كان معظم املطلقات يف السابق غري قادرات على بناء حياة جديدة              -   ٢١٤
                            يتزوج بأكثر من واحدة،      ً         الً لـه أن       رج      بكونه                القانون وكذلك        لـه             يكفلها                  املدعوم بطرق طعن                  الزوج السابق،   

                ويف حالة من        ً                                                                                ً                  كـثرياً ما كان يلجأ إىل طرق ملتوية هدفها الوحيد املبيت والشائن هو ترك زوجته السابقة معلقةً                
        إىل أن         ثالث مرات        من جديد        الزواج     لـه                                                               العسر االجتماعي أشد بكثري مما كانت عليه، وهو يعلم أن القانون جييز 

                                                                                                              يصدر احلكم النهائي بالطالق، وأربع مرات من تاريخ صدور هذا احلكم، خبالف املرأة اليت يتعني عليها االنتظار                 
  .                                         إىل أن يكتسب حكم الطالق حجية الشأن املقضي به

                                أو املطلقة، يف حال هجر الزوج بيت /                                                        ويف هذا السياق عالوة على ذلك، كان يتعني على املرأة املتزوجة و -   ٢١٥
                                                                                                                    الزوجية وعدم دفعه النفقة؛ رفع شكوى إىل وكيل اجلمهورية الذي يعود إليه وحده أمر تقدير ما إذا كان األمر                   

  .                                                                          يستدعي الشروع يف مالحقات جنائية ومن مث اختاذ القرار يف قبول الشكوى أو عدم قبوهلا

                        ىل أقسام الشرطة القضائية                                                              وكانت الشكوى، يف حال قرر وكيل اجلمهورية الشروع يف املالحقات، حتال إ -   ٢١٦
                                                                           ً              وكان هذا اإلجراء، الذي جيعل الشكوى تأخذ صفتها الرمسية، يتطلب عدة شهور، وأحياناً               .                   لتستمع إىل الطرفني  

                                                            ً                                                   أكثر من سنة بل أكثر من ذلك، عندما يكون الزوج حمل الشكوى مقيماً يف اخلارج، ناهيك عن اآلجال الطويلة                   
  .       وقت الحق                             اليت تتطلبها إجراءات احملاكمة يف 

    ٢٤-  ٩٠                                                                                         ولوضع حد هلذه احلالة اجملحفة اليت كانت تتخبط فيها املرأة، قرر املشرع اجلزائري، يف القانون          -   ٢١٧
                                                                  ، السماح للمدعي يف األحوال املدنية، أي ألحد الزوجني، تكليف الزوج املدعى     ١٩٩٠      أغسطس  /    آب  ١٨      املؤرخ 
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                            ً                           ألسرة وعدم تسليم األطفال، وفقاً ملا نصت عليه املادة                                                 لمثول أمام حمكمة اجلنح يف حاالت ترك ا        ل                علـيه مباشرة    
  .      ً                            مكرراً من قانون اإلجراءات اجلزائية   ٣٣٧

                                                            ً      ً      ً                                 وقـد اعتربت هذه األحكام مبثابة جتديد يف اجملال اجلنائي، وهي متثل تقدماً نوعياً معترباً يف نظام القضاء                   -   ٢١٨
                                     هة اليت حترك القضايا العمومية وتقرر يف     اجل    عادة                                                         اجلـنائي اجلزائـري، ذلـك أن وكـيل اجلمهورية، الذي يعد       

                      بتحديد مبلغ الكفالة   ُ        ال ُيلزم إال  ،       ً  مكرراً   ٣٣٧                                       ً                   ما ستؤول إليه الشكاوى، بات هو اآلخر، عمالً بأحكام هذه املادة 
                                                                  يف التدخل يف مسألة مقبولية الشكوى وال إبداء الرأي فيها، إذ                لـه                                              اليت يتعني على املدعي املدين دفعها وال حيق         

  .                                    ً       ً                         هذه الشكوى، يف مثل هذه احلاالت، تكليفاً مباشراً باملثول أمام حمكمة اجلنح    تعترب

      أغسطس  /    آب  ١٨        املؤرخ   ٢٤-  ٩٠        القانون  (      ً                               مكرراً من قانون اإلجراءات اجلزائية       ٣٣٧                 وتـنص املـادة      -   ٢١٩
    ترك   :    تية                                                                             ميكن للمدعى املدين أن يكلف املتهم مباشرة باحلضور أمام احملكمة يف احلاالت اآل             "            عـلى أنه      )     ١٩٩٠

                      ويف احلاالت األخرى، ينبغي   .                                                                              األسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة املرتل، القذف، إصدار صك بدون رصيد          
                                     ً  وينبغي على املدعي املدين الذي يكلف متهماً   .                                                             احلصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف مباشر باحلضور   

    وأن   .    ً                                               دماً لدى كاتب الضبط املبلغ الذي يقدره وكيل اجلمهورية      ً       ً                              تكليفاً مباشراً باحلضور أمام حمكمة أن يودع مق  
                                                                                                ً                   ينوه يف ورقة التكليف باحلضور عن اختيار موطن لـه بدائرة احملكمة املرفوعة أمامها الدعوى ما مل يكن متوطناً                  

   ".                                           بدائرهتا، ويترتب البطالن على خمالفة شيء من ذلك

                                                       ملرأة يف نظام القضاء اجلنائي إضافة إىل كوهنا قاضية أو ضابطة                       ً               ومن ناحية أخرى، وحتديداً يف جمال إدماج ا -   ٢٢٠
                    هيئة احمللفني لدى حمكمة             ً    أن تكون عضواً يف   ،                     ً املرأة، بصفتها مواطنةً    على                                         يف الشـرطة القضائية، جيدر التأكيد أن      

        جيوز أن   "    نه                                         من قانون اإلجراءات اجلنائية على أ         ٢٦١                      وبالفعل، تنص املادة      .                                   اجلنايات، شأهنا يف ذلك شأن الرجل     
                                        ً               ً                                                           يباشر وظيفة املساعدين احمللفني األشخاص، ذكوراً كانوا أم إناثاً، جزائريو اجلنسية البالغون من العمر ثالثني سنة               
                                                                                                                       كاملة امللمون بالقراءة والكتابة واملتمتعون باحلقوق الوطنية واملدنية والعائلية والذين ال يوجدون يف أية حالة من                

   ".   ٢٦٣   و   ٢٦٢                    ارض املعددة يف املادتني                        حاالت فقد األهلية أو التع

                  من نفس القانون،    ٢٦٢                                                                        وتتعلق حاالت عدم األهلية ملزاولة هذه الوظيفة، على النحو املشار إليه يف املادة  -   ٢٢١
  .                        باألشخاص ذوي سوابق قضائية

      الذين                                             ، فتتعلق بأعضاء احلكومة واملوظفني اآلخرين          ٢٦٣                                                أمـا حـاالت التعارض املشار إليها يف املادة           -   ٢٢٢
  .                                   تتعارض وظيفتهم مع وظيفة املساعد احمللف

                                    ً                                                                        ويف هـذا السياق ذاته، تشارك املرأة أيضاً يف نظام القضاء اجلنائي عن طريق احملاكم اليت تنظر يف قضايا                    -   ٢٢٣
             من قانون      ٤٥٠    ً                        ً     ً                                    علماً بأن هناك يف كل حمكمة قسماً خاصاً باألحداث، حيث تنص املادة               .                  األحـداث اجلـاحنني   

   ".                                    ً                يشكل قسم األحداث من قاضي األحداث رئيساً ومن قاضيني حملفني   : "                زائية على ما يلي           اإلجراءات اجل

                    وخيتارون من بني أشخاص   .                                                                   ويعني احمللفون األصليون واالحتياطيون ملدة ثالثة أعوام بقرار من وزير العدل -   ٢٢٤
                              جلزائرية ويعرف عنهم االهتمام                                                      ً                               من كال اجلنسي، على أن يكونوا بالغني أكثر من ثالثني عاماً ومن ذوي اجلنسية ا              

  .             هلم بالكفاءة ُ     وُيشهد                        باملسائل املتعلقة باألطفال 
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                                                                                           ويؤدي احمللفون من أصليني واحتياطيني، قبل مباشرة مهامهم، القسم أمام احملكمة على حسن اضطالعهم        -   ٢٢٥
   .                                                                        مبهامهم وعلى أن خيلصوا يف عملهم وأن حيفظوا أسرار املداوالت والتكتم عليها بشدة

 ُ                                                                                ُ   َّ              وُيخـتار احمللفون سواء كانوا أصليني أو احتياطيني من قائمة تضعها جلنة تتبع كل جملس قضائي، ُتحدَّد           - ٦  ٢٢
  .                               طريقة تشكيلها وعملها مبوجب مرسوم

  حالة الطوارئ-٤املادة 

 تذكري مقتضب بظروف إعالن حالة الطوارئ -١

                          ، اختذت تدابري استثنائية        ١٩٩١         ً             بلد ابتداًء من عام         ً                               ً                         نظـراً حلالة التمرد والتخريب اخلطرية جداً، اليت شهدها ال          -   ٢٢٧
      ً   ، وفقاً      ١٩٩٢       فرباير   /                                                                                           أملـتها حالة الضرورة امللحة ومتثل ذلك على وجه اخلصوص يف إعالن حالة الطوارئ يف شباط               

  .                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٤         واملادة     ١٩٨٩      فرباير  /      شباط  ٢٣           من دستور   ٨٦       للمادة 

                                املتضمن إعالن حالة الطوارئ،         ١٩٩٢       فرباير   /       شباط  ٩          املؤرخ     ٤٤ /  ٩٢                           املرسـوم الرئاسي رقم            وكـان  -   ٢٢٨
  )  ٢       املادة     ( . "                                                           استتباب النظام العام وضمان أفضل ألمن األشخاص واملمتلكات        "                             يهـدف على وجه اخلصوص إىل       

                   للهدف الذي أعلنت                                                                 كل اإلجراءات التنظيمية اليت هي من صالحيتها قصد االستجابة           "                         والسماح للحكومة باختاذ    
   ). ٣      املادة    " (                    من أجله حالة الطوارئ

                                        منه، أبلغت احلكومة اجلزائرية األمني العام  ٤           من املادة  ٣    ً                                      وعمالً باإلجراءات اليت توخاها العهد يف الفقرة  -   ٢٢٩
      من   ٢                                                  ومل تتعرض ممارسة احلقوق املشار إليها يف الفقرة           .     ١٩٩٢       فرباير   /       شباط   ١٣                             لألمم املتحدة هبذا اإلعالن يف      
         ً      هدف أساساً إىل    ي      الذي                      إعالن حالة الطوارئ،     "                                ويوضح إعالن حالة الطوارئ أن      .                                 هذه املدة ألي تقييد أو انتهاك     

    عوق  ي                                                                                       استتباب النظام العام وضمان أفضل ألمن األشخاص واملمتلكات وتأمني السري احلسن للمصاحل احلكومية، ال 
             أما يف السياق    ".                                    ية تأمني ممارسة احلقوق واحلريات األساسية           عوق استمرار ي                                  مواصلة املسار الدميقراطي، كما أنه ال 

                                                                                                   العاملي، فقد استعملت اجلزائر كافة موارد القانون الدستوري اليت كانت سارية وقتئذ، دون اللجوء إىل استحداث 
  .                              أحكام قضائية ذات طابع استثنائي

 ً     ً                            اً تاماً مبدأ التناسب بني خطورة                                                                           وعـلى الصعيد العملي، حرصت السلطات العامة على أن حتترم احترام           -   ٢٣٠
    ٨٧                                                                         وكان اهلدف من التدابري املتخذة التغلب على املخاطر املذكورة يف املادة              .     هتها ج                            األزمة والتدابري املتخذة ملوا   

                                  وهي االعتداء اخلطري على مؤسسات البلد    (    ١٩٩٦                          من الدستور املعدل لعام     ٩١           واملادة       ١٩٨٩                  مـن دستور عام     
                                                                                   العصيان توجهها قيادة حزب سياسي إىل قوات األمن، واإلعراب عن الرغبة يف حل                                        عـن طريق دعوة عامة إىل     

                                                      ، واالعتداءات املسلحة على قوات الشرطة وأفراد اجليش وختريب  "         شرطة آداب "   ب                             قوات الشرطة واالستعاضة عنها 
   ).                                   مؤسسات الدولة وتدمري املمتلكات العامة

                                                                   مرتكزاهتا الفلسفية أو السياسية، إمكانية اختاذ تدابري استثنائية                                                  وجتيز مجيع النظم الدستورية، مهما كانت        -   ٢٣١
  .          من العهد ٤                                                             ويتوخى القانون الدويل هذه اإلمكانية، كما هو مبني من أحكام املادة   .               يف حاالت الطوارئ
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                 إذا كانت البالد     :                                        من الدستور وترد على النحو التايل        ٨٧                                              أمـا الظروف فهي بدورها مذكورة يف املادة          -   ٢٣٢
  .                                                                       هددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية، أو استقالهلا، أو سالمة تراهبا م

                                                                                                        وعـالوة عـلى كون احلالة السائدة يف البلد تليب بشكل ملموس الشروط القانونية املقررة الختاذ تدابري                  -   ٢٣٣
                               انون الدويل على حد سواء قد                                                                                           استثنائية، فمن اجلدير بالذكر أن املبادئ الكربى اليت حددها القانون الداخلي والق           

                               ً                                                                                   روعيـت يف هذه احلالة، وتتمثل حتديداً يف مبدأ الشرعية، ومبدأ اإلبالغ، ومبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي،                  
  .                                       ً                         ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ النسبية، وأخرياً مبدأ حرمة احلقوق األساسية

 ١٩٩٥تطور الوضع بوجه عام منذ عام  -٢

                                                 ، يف إطار حالة الطوارئ بتعزيز تدابري مكافحة اإلرهاب     ١٩٩٥                     ات املتخذة، منذ عام                   لقد مسحت اإلجراء   -   ٢٣٤
               ً                                                                                                      وتكييفها تدرجيياً، وبتنفيذ سلسلة من التدابري الرامية إىل إلغاء بعض األحكام اليت تقررت يف إطار حالة الطوارئ                 

  .               أو التخفيف منها

    ١٦                                            التجول يف مجيع الواليات املعنية بتاريخ                                                                   وقد أسفرت هذه التدابري عن غلق مراكز أمنية، ورفع حظر          -   ٢٣٥
  ،     ١٩٩٥       فرباير   /       شباط   ٢٥                                                              ، وإلغاء القانون املتعلق باحملاكم اخلاصة مبوجب األمر املؤرخ              ١٩٩٦         فـرباير    /      شـباط 

                                                                                                    والعودة إىل نظام القانون العام مبجرد سن قانون الرمحة الذي يرمي إىل إعادة إدماج مجيع الذين يبدون رغبتهم يف 
                                                                                                 العنف املسلح يف اجملتمع يف ظل احترام القوانني واألنظمة السارية املفعول، وإدراج عمليات إصدار                            التخـلي عن    

  .                                                      األوامر بالتفتيش والتوقيف للنظر ضمن تدابري القانون العام

          ً                                                                                 ويتضح جلياً أن مجيع التدابري اليت تقررت يف إطار حالة الطوارئ، أو على األقل تلك اليت اعتربت األكثر   -   ٢٣٦
                                                                                                             ية مثل املراكز األمنية، وحظر التجول، وأوامر التفتيش والتوقيف للنظر، وتقييد حرية الصحافة، قد رفعت                    قسـر 

  .      ً                                                                          تدرجيياً مع التقدم يف إدخال التعديالت اليت باتت ممكنة بفضل استعادة النظام العام واألمن

                                   اليت اختذت مبقتضى حالة الطوارئ                                                                              وإذا تعني إحصاء التدابري اليت ال تزال مطبقة اليوم من جمموع التدابري            -   ٢٣٧
                                            ً         ً    وهذا يدل على أن حالة الطوارئ، باعتبارها إجراًء قانونياً،   .   فع                                           ُ والضرورة، فإن املالحظ أن مجيع هذه التدابري قد ُر

                                       يف دائرة اختصاص التشريع والقوانني       ع                                                                            مل تعد تثري أي قلق بشأن إعاقة ممارسة احلريات الفردية واجلماعية اليت تق            
                                                                                         ي كل جانب من جوانبها احملددة، سواء تعلق األمر باالجتماعات واملظاهرات العامة، أو بأنشطة األحزاب        اليت تغط

  .                                                       السياسية، أو بنشاط احلركة اجلمعوية، على سبيل املثال ال احلصر

                   بل على العكس من      .                                                                                ومل يـؤدي إعمال حالة الطوارئ إىل إعاقة احلريات اجلمعوية والسياسية يف شيء             -   ٢٣٨
                                                                                                 استمرت احلركة اجلمعوية واألحزاب السياسية املعتمدة يف أنشطتها بشكل طبيعي، ويف عقد اجتماعاهتا                     ذلـك،   

  .                            واملشاركة يف االنتخابات املختلفة

                                                        املتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي، من إجراءات إنشاء   ٣١-  ٩٠                           وهكذا، فقد خفف القانون رقم  -   ٢٣٩
                                                                وقد مسح هذا النظام بظهور حركة مجعوية واسعة بعد أن كانت             .   يح                                         اجلمعـيات وذلـك باالكتفاء بنظام التصر      

  .    ١٩٨٩     إىل     ١٩٦٢                                   مجعية وطنية طوال الفترة املمتدة من    ١٦٧          ال تضم سوى 
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  .                        ً                   ً                                                        وسـرعان مـا أسفر ذلك أيضاً عن زيادة واضحة جداً يف عدد اجلمعيات ذات الطابع الوطين واحمللي                  -   ٢٤٠
ُ           وهكذا فقد ُسجل يف                                              مجعية وبلغ عدد اجلمعيات املعتمدة يف         ٦٦     ٢٣١          إنشاء       ٢٠٠٢         ديسمرب /              كانون األول    ٣١          

  .    ٢٠٠٣                           مجعية جديدة أنشئت خالل عام  ٧     ٠١٤                  مجعية، أي بزيادة   ٧٣     ٢٤٥  ،     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١

         كانون    ٣١                 مجعية بتاريخ      ٣٠     ٠٠٠                                                                    فعـلى سـبيل املقارنة، زاد عدد اجلمعيات، الذي مل يكن يتجاوز              -   ٢٤١
          وتبني هذه    .     ١٩٩٨                 مجعية يف عام       ٥٢     ٠٢٦       إىل       ١٩٩٧                 مجعية يف عام       ٤٨     ٢٠١         مـن     ،    ١٩٩٢         ديسـمرب    /    األول

                                    معيات مل تعاين أي تضييق، بل على العكس   اجل                          ذلك، أن ممارسة حرية تشكيل      إىل                                 األرقام، إن كانت هناك حاجة      
  .                ً ُ   َّ   ُ                      من ذلك كانت دوماً ُتشجَّع وُتدعم من قبل الدولة

                                                        عامة املكرسة يف الدستور، فاجلدير بالذكر أهنا متارس يف           ال     عات      جتما  اال                                 وفيما يتعلق مبمارسة حرية عقد       -   ٢٤٢
     َّ                         املعدَّل واملستكمل بالقانون        ١٩٨٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١          املؤرخ     ٢٨-  ٨٩                                   إطار احترام أحكام القانون رقم      

                                  هذا الصدد إىل أن عدد التصرحيات         يف                وجتدر اإلشارة     .     ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول   ٢          املؤرخ     ١٩-  ٩١       رقـم   
  .       تصريح   ٣٠٠                                           بلغ، بالنسبة لوالية اجلزائر العاصمة وحدها،     ٢٠٠٤        ة يف عام      املسجل

           ً                              ً     ً                                                     وينـبغي أيضـاً أن يشار يف هذا اجملال إىل أن عدداً كبرياً من االجتماعات العامة عقدت أثناء احلمالت               -   ٢٤٣
             ماعات العامة                                   ويف األخري، جتدر اإلشارة إىل أن عقد االجت  .     ٢٠٠٢                                            االنتخابـية اليت جرت يف إطار انتخابات عام      

  .                                                                                                  أثناء احلمالت االنتخابية مل يتعرض ألية قيود تذكر، اللهم إال ما حدده القانون يف جمال احلفاظ على النظام العام

       األحزاب       قامت                                                                                      وعـالوة عـلى ذلك، مل تعق حالة الطوارئ نشاط التشكيالت السياسية يف شيء، إذ                 -   ٢٤٤
               ، يضاف إليها                    وتنشيطه وعقده                اجتماع عام    ١٤     ٠٠٠          زيد على        ما ي       بربجمة                                منذ إعالن حالة الطوارئ،       ،        السياسية
  .               نشاط اجملتمع املدين       ازدهار 

  مواصلة املسار االنتخايب-٣

                                                         االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية واالنتخابات احمللية  (                                       لقـد جـرى املسار االنتخايب يف جممله          -   ٢٤٥
       ١٩٩٦    و     ١٩٩٥                                    ية والقوانني الالحقة، خالل األعوام          ً                  وفقاً للقواعد الدستور    )                                وانـتخاب أعضـاء جملـس األمة      

                    كاالنتخابات الرئاسية  (                              ً              ، ومتت يف ظروف عادية للغاية، فضالً عن أن بعضها     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٩   و    ١٩٩٧ و
  .                       جرى حتت أعني مراقبني دوليني  )           والتشريعية

         ويف عام     ٢٠٠٢         عد يف عام                     ، كانت اجلزائر على مو    ١٩٩٧        ً                                   وامتداداً للمسار االنتخايب اليت انطلق منذ عام  -   ٢٤٦
                        مسحت بتعزيز الدميقراطية     )                                        االنتخابات التشريعية واحمللية والرئاسية    (                                        مـع ثـالث عمليات انتخابية هامة             ٢٠٠٤

            ّ                                                                                      التعددية ومكّنت من إفراز منتخبني ميثلون خمتلف األحزاب السياسية للمشاركة يف إدارة شؤون الدولة، سواء كان 
   ).                البلدية والوالئية (                                     وطين أو على مستوى اجملالس الشعبية احمللية                            ذلك على مستوى اجمللس الشعيب ال

  :                                                                            ومتيزت هذه اجلوالت االنتخابية الثالث ببعض العناصر اهلامة منها على وجه اخلصوص ما يلي -   ٢٤٧
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                    أثناء التحضريات أو      يف                                                                            التزام اإلدارة الثابت باحلياد والرتاهة يف مجيع املراحل، سواء كان ذلك              ) أ ( 
                      ً      ً   فقد احترم القانون نصاً وروحاً؛  .                                           أو إجراء العملية االنتخابية أو فرز األصوات       التنظيم

        ً                     ً                               ن أحزاباً سياسية معتمدة قانوناً وجمموعات ضغط حاولت بكل          إ                         سـياق سياسي خاص حيث        ) ب ( 
     فشال                                     ً                                                           الطرق، ال سيما باستخدام العنف وأحياناً باملساس بالسالمة البدنية لألشخاص وباملمتلكات والنظام العام، إ

                                     العملية االنتخابية يف بعض مناطق البلد؛

                                                       مشاركة كبرية من مجيع التشكيالت السياسية العاملة يف اجلزائر؛  ) ج ( 

    ٣٠                                                                                           إنشاء جلنة مستقلة ملراقبة االنتخابات، سواء فيما خيص االنتخابات التشريعية اليت جرت يف                ) د ( 
             أو فيما خيص     ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠    يف                                          أو فيما خيص االنتخابات احمللية اليت جرت         ٢٠٠٢      مايو   /      أيـار 

  :    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ٨                             االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف 

                               تتعلق بانتخاب أعضاء اجمللس         ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ٣٠                                         كانت االنتخابات التشريعية اليت جرت يف        ̀  ١̀  
             لبالغ عددها                                                 ويالحظ أن جمموع قوائم املرشحني اليت أودعت، وا          ).       ً   مقعداً    ٣٨٩ (              الشعيب الوطين   

        قائمة    ١٢٩     ً       ً     حزباً سياسياً و  ٢٣                 قائمة مقدمة من    ٨١٤  :                                    قائمـة، تتوزع على النحو التايل       ٩٤٣
      ً               مرشحاً وعدد النساء  ٩     ٥٣٨      ً                   مرشحاً بلع عدد الرجال    ١٠     ٠٥٢                           عـن املستقلني، ومن جمموع      

  ؛       مرشحة   ٦٩٤

         قائمة   ٨     ٠٥٩          إيداع     ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠                                     سجلت االنتخابات احمللية اليت جرت يف        ̀  ٢̀  
         قائمة     ٤٨٨     ً       ً        حزباً سياسياً، و     ٢٢                 قائمة قدمها     ٧     ٥٧٠  :                                    ملرشـحني تـتوزع على النحو التايل      

                   وبلغ جمموع املرشحني     .                                                                  ملرشحني مستقلني وقائمة واحدة قدمها حتالف من عدة أحزاب سياسية         
  ؛       امرأة ٣     ٦٥٤    ً    رجالً و   ١١٥     ٩٦٠      ً        مرشحاً منهم    ١١٩     ٦٣٦

                           ، واليت عرفت مشاركة ستة         ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٨           جرت يف                                  شكلت االنتخابات الرئاسية اليت    ̀  ٣̀  
                            فاحليوية اليت عرفتها احلملة      .                              ً      ً                                مرشحني، منهم امرأة واحدة، حدثاً بارزاً يف احلياة السياسية للبلد         

                                                                                     االنتخابـية وعدد االجتماعات العامة اليت عقدها مجيع املرشحني يشهدان بأن حالة الطوارئ مل      
  .              ملسار الدميقراطي                        حتل على اإلطالق دون تعميق ا

                                                                                                 عرفـت املشـاركة مـن حيث عدد املرشحني على املستوى الوطين زيادة كمية ونوعية باملقارنة مع                  و -   ٢٤٨
   ٤     ١٥٥      كان       ً                         مرشحاً يف االنتخابات التشريعية،  ١٠     ٠٥٢                         ومن ذلك، يالحظ أن من جمموع   .     ١٩٩٧             انتخابات عام 

  .      ً                    مرشحاً يف مستوى الدكتوراه   ٣٨٨       ، منهم      ً                        ً                       مرشحاً، أي ما يقرب النصف، حاصالً على مستوى تعليمي عال

                                   قائمة ملرشحني تتوزع على النحو         ٥٢٣                                                                 وفـيما يتعلق بانتخابات اجملالس الشعبية الوالئية، سجل إيداع           -   ٢٤٩
                                                     قائمة ملرشحني مستقلني ومخس قوائم قدمها حتالف لعدة أحزاب   ٢٧     ً       ً     حرباً سياسياً و  ٢٤              قائمة قدمها    ٤٢٤  :      التايل

  .       امرأة ٢     ٦٥٢    ً    رجالً و  ٢٩     ٩٧٥      ً         مرشحاً، منهم   ٣٢     ٦٢٧               شحني فيها جمتمعة                    سياسية، بلغ عدد املر
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             جرت حبضور       ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٨                                                                  وجيـدر الـتذكري بأن هذه االنتخابات الرئاسية املعقودة بتاريخ            -   ٢٥٠
   فد                                                                                                             مراقبني دوليني وهم ممثل عن األمم املتحدة، ووفد من مخسة مراقبني عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وو                 

       ً         مراقباً ميثلون   ٢٤       ً                                 مراقباً ميثلون اجلامعة العربية، ووفد من   ٦٤                                            من سبعة مراقبني ميثلون الربملان األورويب، ووفد من 
  .                                                                   االحتاد األفريقي، ومراقب واحد عضو يف جملس الشيوخ للواليات املتحدة األمريكية

                                   فرز يف ربوع التراب الوطين وزارت                                                                          وانكبـت فـرق املراقبني الدوليني على مراقبة عمليات االقتراع وال           -   ٢٥١
                                                       كما زارت هذه الفرق مراكز العمليات يف الواليات ويف           .                                                  مراكـز التصويت يف املدن واألرياف على حد سواء        

                                                                    وكانت شهادات مجيع فرق املراقبني إجيابية بشأن ظروف سري االنتخابات            .                                     وزارة الداخلـية واجلماعـات احمللية     
  .                     والشفافية اليت متيزت هبا

                 املتضمن القانون     ١٩٩٧     مارس  /      آذار ٦        املؤرخ   ٠٧-  ٩٧     ً                                    وحتسباً هلذه االنتخابات، جرى تعديل األمر رقم  -   ٢٥٢
                  وقد تناولت األحكام   .                                                                                 العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، يف سبيل تعزيز الدميقراطية والشفافية يف جمال االنتخابات

  :             اجلديدة ما يلي

                                                     ناسبات االنتخابية السابقة، كان أفراد اجليش الوطين              ففي امل   :                                 إلغـاء مكاتـب االقتراع اخلاصة       ) أ ( 
                                                                                                         الشـعيب واألمـن الوطـين واحلماية املدنية واجلمارك الوطنية ومصاحل السجون واحلرس البلدي ميارسون حقهم                

  ؛                                          االنتخايب يف الثكنات مباشرة، أي يف أماكن عملهم

                           ملكلفني حسب األصول من قبل                   حيق للممثلني ا    :                                                 تسـليم نسـخة من القائمة االنتخابية البلدية         ) ب ( 
                                                                                                األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات واملرشحني املستقلني، االطالع على القائمة االنتخابية البلدية واحلصول 

  ؛             على نسخة منها

                                                 تسلم للمرشح أو ملمثله املخول بذلك حسب األصول          :                                    تسليم نسخ مطابقة لألصل من احملاضر       ) ج ( 
                                                                                 تلف احملاضر وكذلك نسخة مطابقة لألصل من حمضر الفرز مبجرد إعداده وتوقيعه من                                     نسخ مطابقة لألصل من خم    

              ً        ويسري ذلك أيضاً على      .                              ي قبل مغادرة مكتب التصويت     أ                                                  أعضاء مكتب التصويت، حال انعقاد جلسة املكتب،        
  ؛                                              حماضر اإلحصاء البلدي لألصوات وحمضر النتائج املركزية    مثل              احملاضر األخرى، 

                                                   كانت اللجنة االنتخابية الوالئية تتشكل يف السابق         :                                ديدة للجنة االنتخابية الوالئية               التشكيلة اجل   ) د ( 
                                                     يكمن األمر املستجد يف تشكيل هذه اللجنة اليت باتت          و  .                                                         من ثالثة قضاة يعينهم وزير العدل ومنهم رئيس اللجنة        

َ              من رئيس برتبة مستشار يعينه وزير العدل ونائب للرئيس ومساعَدين يعينان م     مؤلفة   ؛                     ن بني الناخبني يف الوالية                                                         

                                              عالوة على ضرورة تعليق قوائم أعضاء ومناويب         :                                            تسليم قوائم أعضاء مراكز ومكاتب التصويت             ) ه ( 
                                                                                                            مراكـز ومكاتـب التصويت يف مقر الوالية ومقر البلديات املعنية، مثة أمر مستجد يتمثل يف ضرورة تسليم هذه              

  ؛                                       سية املشاركة يف االنتخابات واملرشحني املستقلني                                      القوائم يف نفس الوقت ملمثلي األحزاب السيا

                                                     يتعني على املرشح تقدمي قائمة األشخاص الذين يفوضهم          :                                    اسـتبدال املراقـبني يف حال غياهبم        ) و ( 
                                                                                                                   لتمثـيله يف خمـتلف مراكز ومكاتب التصويت يف الدائرة االنتخابية، أي البلدية إن كان األمر يتعلق بانتخابات                  
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                                                                                          لدية، أو الوالية إن كان األمر يتعلق بانتخابات تشريعية أو انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية، أو                  اجملالس الشعبية الب
  .                                                                                                 على املستوى الوطين إن كان األمر يتعلق بانتخابات رئاسية، يف غضون األيام الثمانية اليت تسبق تاريخ االقتراع

                                                 افية بديلة، ختضع لنفس الشروط واملهلة الزمنية                                                             وجيوز للمرشح، مبوجب القانون اجلديد، إيداع قائمة إض        -   ٢٥٣
  .              ُ                                                     إليداعها، كيما ُيلجأ إليها يف حال غياب املراقبني يف مكتب أو مركز التصويت

                         عق ممارسة احلريات العامة يف  ي                            ً                                     ومجيع هذه الدالئل املذكورة آنفاً إمنا تدل على أن إعالن حالة الطوارئ مل  -   ٢٥٤
                                                                         إرساء أسس ضرورية لدميقراطية وليدة حقيقية وفعلية يف إطار احترام                                                 شيء، بل على العكس من ذلك ساهم يف       

  .                                                         الدستور وقوانني اجلمهورية والتزامات اجلزائر على املستوى الدويل

                                             ً                                                           ومل يكـن الدافع لإلبقاء على حالة الطوارئ إال حرصاً على استكمال التنسيق بني املصاحل األمنية بغية                  -   ٢٥٥
                                                                          األمن واليت ترعاها اجلماعات اإلرهابية اليت تصر على اللجوء إىل العنف                لـعدم       باقية              ً                 القضاء هنائياً على اجليوب ال    

  .                                                واملساس حبياة البشر والنيل من ممتلكات األفراد واجملتمع

                               ِّ                                                                        ولـن ترفع حالة الطوارئ إال حني تقدِّر السلطات اجلزائرية أن الظروف اليت استدعت إعالهنا قد زالت                  -   ٢٥٦
  .         بشكل كامل

 قييد حقوق اإلنسان األساسية أو إهدارها ت-٥املادة 

                                                            من العهد أعاله، شرح الظروف العامة اليت جرى يف ظلها            ٤                                           لقـد سبق، يف اجلزء اخلاص بأحكام املادة          -   ٢٥٧
                                                                                                               تطبيق األحكام الدستورية خبصوص إعالن حالة الطوارئ وموافقة ذلك مع االلتزامات الدولية اليت قطعتها اجلزائر               

  .         على نفسها

            واملراسيم      ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٧                                    ً                                 أن احلكومـة اجلزائرية تود التأكيد أيضاً على أن األمر املؤرخ                  بـيد  -   ٢٥٨
ن             ُ       ً                                         ّ                 الرئاسـية األربعة اليت ُسنت عمالً بأحكام ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، قد قّن                                 املعاجلة القانونية واإلنسانية      وا                    

  .      اإلرهايب                                                   واالجتماعية لعدد من األوضاع اليت أفرزها عقد من اإلجرام 

     اجمللس                                                                                                    واجلديـر بالذكـر يف املقام األول أن هذه النصوص القانونية تستند إىل الدستور اجلزائري، وأن                  -   ٢٥٩
                                     ً   ويف الواقع، فإن الدستور الذي يتضمن فصالً    .                      منها شذ عن الدستور        حكم              لو أن أي                     ُ            الدستوري ما كان لُيجيزها     

                                              ميكن االحتجاج به على الوجه الصحيح كمصدر إلهدار  ال  "                السلطة القضائية "        وآخر عن   "              احلقوق واحلريات "   عن 
                                                                                                               هـذه احلقـوق اليت يرفعها إىل مرتبة األحكام الدستورية أو للتنازع بني خمتلف السلطات اليت حيددها الدستور                  

  .     بوضوح

                      مصون سواء يف األمر أو يف                     ، أن مجيع املتقاضني،                                                      وإن االحـترام الكـامل حلقـوق املواطنني واملتقاضني         -   ٢٦٠
  .                                                                                          راسيم التطبيقية، وهي النصوص اليت جاءت مطابقة ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  امل

   ّ                                                                 ً                                    وتبـّين املالحظـات اليت قدمت بشأن هذا األمر وهذه النصوص التطبيقية أهنا، خالفاً ملا يقال، مطابقة                  -   ٢٦١
  .               للمعايري الدولية
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                                        من العهد أن ممارسة احلريات املنصوص         ١٩              من املادة     ٣                                           ففيما يتعلق حبرية التعبري، تذكر الفقرة      - 
              جيوز إخضاعها    يه،   وعل  .                               ستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة    ت                   من هذه املادة      ٢                    علـيها يف الفقرة     

                                                                                                لـبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية، وال سيما احترام                
  .                                                 ي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة                                     حقوق اآلخرين أو مسعتهم ومحاية األمن القوم

              ً                                           ال يعارض مطلقاً ممارسة هذا احلق املنصوص عليه بوضوح يف املادة     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٧            فاألمر املؤرخ  -   ٢٦٢
     أنظر  (                                                                                                         مـن الدستور، رغم أن إمكانية تقييده واردة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                   ٤١
   ).      أعاله   ٢٦١   رة     الفق

                                                                                            فحـرية تشكيل مجعية تبقى مكفولة، كما نص عليها القانون العضوي املتعلق باجلمعيات ذات               - 
  .                                    ، جلميع املواطنني املتمتعني حبقوقهم املدنية    ١٩٩٧     مارس  /      آذار ٦                       الطابع السياسي املؤرخ يف 

                          من الدستور كما أهنا وردت   ٤٢                هنا وردت يف املادة  إ                                                 والقيود اليت نص عليها هذا األمر ليست جديدة إذ       -   ٢٦٣
                                                  وهي تتعلق باألشخاص الذين يستغلون الدين ألغراض         .                                      مـن القانون العضوي املشار إليه       ٧    و  ٥    و  ٣            يف املـواد    

  .                                                                 إجرامية أو األشخاص الذين يسلكون طريق العنف ضد البلد ومؤسسات الدولة

  .                             ألعمال بإمكانية ممارسة السياسة                                                       وال يوجد يف العامل أي تشريع يسمح ألشخاص يلجؤون إىل مثل هذه ا -   ٢٦٤
          ليس يف هذا  "          على أنه  ٥           من املادة  ١                                                                  وهبذا الصدد، ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف الفقرة 

                                                                                                               العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص يف مباشرة أي نشاط                     
                                                                            إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها                       أو القيام بأي عمل يهدف

                        من الدستور فيما يتعلق   ٤٢           من املادة  ٢                              وعالوة على ذلك، قضت الفقرة        ".                                    أوسـع من تلك املنصوص عليها فيه      
                        اها القانون وهي قيود                                                                          معيات بعدم جواز إخضاع ممارسة هذا احلق لقيود غري القيود اليت توخ             اجل               حبـرية تشكيل    

                                                                                                                 ضـرورية يف جمتمع دميقراطي لدواعي األمن الوطين والسالمة العامة والنظام العام أو حلماية الصحة العمومية أو                 
    حتظر  "                         من العهد بوضوح على أنه   ٢٠                   ويف األخري، تنص املادة   .                                              اآلداب العامـة أو حقـوق اآلخـرين وحرياهتم       

                                                                  ً             نون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً                       وحتظر بالقا   .                            بالقانون أية دعاية للحرب   
   ّ     يقّيد     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٧                                             وبالتايل، فإن االدعاءات القائلة بأن األمر املؤرخ    ".                                على التمييز أو العداوة أو العنف

  .                                                                       النشاط السياسي واحلزيب ال أساس هلا من الصحة وال تستند ألية حجج قانونية مقبولة

    ١٤           من املادة  ٥   و ١                                                                   ويف جمال احلق يف اللجوء إىل احملاكم وممارسة حق الطعن، كرست الفقرتان         - 
                                      ويبقى أن ممارسة هذه احلقوق املمنوحة        .                                                     مـن العهد هذه اإلمكانيات وجعلتها يف مرتلة احلقوق        

  .                                                       للمتقاضني البد أن تراعي اإلجراءات الوطنية املقررة هبذا اخلصوص

    ٢٧                                               والوارد يف الفصل السادس من األمر املؤرخ           ٤٥                                    التقييد املنصوص عليه يف املادة                         أمـا عـن مسألة     -   ٢٦٥
                                                                               فيما خيص عدم قبول الطعون والشكاوى الفردية واجلماعية ضد عناصر قوات الدفاع واألمن     ٢٠٠٦      فرباير  /    شباط

     يف      ٢٠٠٥       سبتمرب   /   لول     أي   ٢٨                                                                                   التابعة للجمهورية، جبميع أسالكها، فقد أقرها الشعب اجلزائري بأغلبية ساحقة يف            
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                      ً     ً                                         وبالتايل، فهي متثل تعديالً حمدداً أقر يف استفتاء عام على القواعد             .                                              االستفتاء على ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية     
  .                              العامة اليت حتكم اللجوء إىل احملاكم

    ١٨             الناخبة هو                عدد أفراد اهليئة (                                                                ويتوخى هذا احلكم يف الواقع محاية حق املواطنات واملواطنني اجلزائريني      -   ٢٦٦
                                           فالشعب اجلزائري، الذي يعد مصدر الشرعية        .                                             ضد أي استهداف أو تشكيك من أطراف ثالثة         )                ملـيون نسـمة   

َ                                           وُيصِدر القضاء أحكاَمه بامسه، كما تنص على ذلك املادة                         ِ                                                     من الدستور، أخذ على عاتقه هذه املسألة وقرر            ١٤١ ُ  
  .                                    عدم قبول أي جلوء إىل احملاكم يف هذه الصدد

                                                                                      نصوص تطبيق ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية مع القانون الدويل فيما يتعلق بصفة                   تتماشى          األخري،     ويف -   ٢٦٧
   ".        املفقودين "                                                                      الضحية وذوي احلقوق وهي تأخذ باملبدأ الدويل املتمثل يف تقدمي تعويضات يف مسألة 

  عقوبة اإلعدام-٦املادة 

      سبتمرب  /   ٍّ                                         أيٍّ من احملكوم عليهم باإلعدام منذ أيلول                                                           تؤكـد احلكومة اجلزائرية عدم تنفيذ حكم اإلعدام يف         -   ٢٦٨
                                                      ً                  ً           ً      ً     وقد قضت احملاكم بالفعل بعدد كبري من األحكام باإلعدام غيابياً، ولكن احلكم غيابياً ال يعد حكماً هنائياً   .     ١٩٩٣

  .                 يف التشريع اجلزائري

    ً                     عاماً ومل ينفذ يف امرأة                                                                                       كمـا أنه ومنذ استقالل اجلزائر، مل حيكم باإلعدام على قاصر دون الثامنة عشر                -   ٢٦٩
                                                                                    وجتدر اإلشارة إىل أن مئات األشخاص الذين صدرت يف حقهم أحكام هنائية باإلعدام قد                .                   واحدة حكم اإلعدام  

  .                                                              استفادوا، يف السنوات األخرية، من ختفيف أحكامهم هذه إىل أحكام باملؤبد

                  ً                     أن مثة توجها راسخاً، على املستوى                                                                           وبـاملوازاة مـع تعليق تنفيذ أحكام اإلعدام، البد من اإلشارة إىل            -   ٢٧٠
                    ْ                                                           ويتجلى هذا التوجه إنْ يف التعديالت املتعاقبة على قانون العقوبات منذ عام              .                                    التشريعي، حنو إلغاء عقوبة اإلعدام    

ُ ّ                              ، حيث ألغيت فيما يتعلق بنحو عشرة جنايات، أم يف نصوص خاصة أخرى ُسّنت يف إطار إصالح العدالة          ٢٠٠١                                                              
                                                                             كافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، وخبصوص مكافحة االجتار غري املشروع                                  القوانـني املـتعلقة مب     (

  .           ٌّ                       إذ مل ينص أيٌّ منها على عقوبة اإلعدام  )                                          باملخدرات، ومكافحة الفساد، ومكافحة التهريب

     ملها                             ً                                                            وتعكف السلطة التنفيذية حالياً على التفكري يف إعادة النظر يف بعض األحكام القضائية وهو ما قد حي -   ٢٧١
  .                                                                             على عرض مشروع قانون إىل الربملان يتوخى إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لعدد من اجلرائم

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة-٧املادة 

        تشرين   ١٠  خ       املؤر  ١٥-  ١٤                مبقتضى القانون     ٢٠٠٤                                           لقد مسح تعديل قانون العقوبات الذي جرى يف عام  -   ٢٧٢
                                                         فالنص اجلديد الذي جيرم التعذيب، واملستلهم من اتفاقية          .           التعذيب     جرمية                  بإعادة تعريف        ٢٠٠٤       نوفمرب   /       الـثاين 

                                                                                                                     مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يزيد من وضوح العناصر                 
                        لمساس باحلريات الفردية    ل          األخرى                 اجلرمية واألشكال     ً      ً            ييزاً واضحاً بني هذه        ّ        وميّيز مت       اجلرمية                           الـيت ينبين عليها إثبات      
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               عليها، على        تعاقب             التعذيب و      جرمية                                           وقد صيغت األحكام اجلديدة، اليت تنص على          .                         والسالمة البدنية لألشخاص  
  :           النحو التايل

ّ                  ُيقصد بالتعذيب كل عمل متعّمد ينتج عنه عذاب "      ً           مكرراً على أنه    ٢٦٣          تنص املادة  -               أو أمل شديد ُ                        
   ".     ً             ً ُ                              جسدياً كان أو عقلياً ُيلحق بشخص ما، مهما كان سببه

                                        يعاقب بالسجن املؤقت من مخس سنوات إىل عشر    "             على أنه     ً اً      ً        مكرراً ثاني     ٢٦٣                 وتـنص املـادة      - 
                             دينار جزائري كل من ميارس أو    ٥٠٠     ٠٠٠                  دينار جزائري إىل    ١٠٠     ٠٠٠                  سنوات وبغرامة من  

   ".      لى شخص                            حيرض أو يأمر مبمارسة التعذيب ع

     ٨٠٠     ٠٠٠                      دينار جزائري إىل        ١٥٠     ٠٠٠                                                         ويعاقـب على التعذيب بالسجن عشر سنوات وبغرامة من           -   ٢٧٣
  .                                                                       دينار جزائري إذا سبقت التعذيب أو صاحبته أو حلقته جرمية أخرى غري جرمية القتل

        وات إىل                                   يعاقب بالسجن املؤقت من عشر سن      "             على أنه     ً اً      ً        مكرراً ثالث     ٢٦٣                               وبـالفعل، فقـد نصت املادة        -   ٢٧٤
                                          دينار جزائري كل موظف ميارس أو حيرض           ٨٠٠     ٠٠٠                      دينار جزائري إىل        ١٥٠     ٠٠٠          ً                عشرين عاماً وبغرامة من     

   ".                                                                         أو يأمر مبمارسة التعذيب من أجل احلصول على اعترافات أو معلومات أو ألي سبب آخر

                  ه أو تلحقه جرمية                                                                                        وتكـون العقوبة هي السحن املؤبد على بعض اجلرائم عندما تسبق التعذيب أو تصاحب              -   ٢٧٥
  .                  أخرى غري جرمية القتل

         دينار     ١٠٠     ٠٠٠                                                                  يعاقب بالسجن املؤقت من مخس سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة من             "           ويف األخري،    -   ٢٧٦
      ً    مكرراً     ٢٦٣                                                                            دينار جزائري كل موظف يوافق أو يسكت عن األفعال املذكورة يف املادة                 ٥٠٠     ٠٠٠            جزائري إىل   

   ".              من هذا القانون

 رقاق وجتارة العبيد والسخرة االست-٨املادة 

                                                                                                    االسـترقاق وجتارة العبيد والسخرة ممارسات غريبة عن اجملتمع اجلزائري حيث تقوم العالقات فيما بني                -   ٢٧٧
                                                                   ً                                             األفراد وبني السلطات العمومية واألفراد على أساس االحترام واملساواة وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف املادتني               

                  القضاء على استغالل     ...                                 خيتار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها    : "                تنص على ما يلي ٨  ة      فاملاد  .             من الدستور ٩   و ٨
             إقامة عالقات      ...                                 ال جيوز للمؤسسات أن تعمد إىل          : "                     فتنص على ما يلي     ٩                 ، أمـا املادة      "                  اإلنسـان لإلنسـان   
   ".                االستغالل والتبعية

       ويتعلق   .                        ذه املمارسات ومكافحتها             ً                                                      واجلزائر فضالً عن ذلك طرف يف معاهدات دولية هدفها حظر مثل ه            -   ٢٧٨
                                                                                                                 األمـر باتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                

  .       العنصري
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  احلرية الفردية واألمن الشخصي-٩املادة 

                        ود من حيث املدة مبوجب                                                                                 رغـم أن إجـراء التوقيف للنظر، الذي يقرر ملقتضيات التحقيق األويل، حمد             -   ٢٧٩
                                                                                                                القـانون، فهـو يبقى إجراء من إجراءات احلرمان من احلرية شأنه شأن احلبس االحتياطي الذي يأمر به قاضي                   
                                                                                          ً                        التحقـيق، وكذلـك فـترة احلبس اليت تقرر يف إطار اإلجراءات القانونية اليت يتعرض هلا كل فرد ضبط متلبساً                    

  .      باجلرمية

                                                                      ت، اختذ املشرع اجلزائري تدابري تشريعية ترمي إىل تعزيز محاية احلريات الفردية                            وبالنظر إىل هذه االعتبارا    -   ٢٨٠
  .                                              الشرطة القضائية، وال سيما يف جمال التوقيف للنظر   ً                              َ  فضالً عن مراقبة وكيل اجلمهورية أنشطةَ

    ٢٤-  ٩٠           ن القانون م                                                    من قانون اإلجراءات اجلزائية، يف نسخته القدمية املنبثقة   ٥١                       وبـالفعل، تنص املادة     -   ٢٨١
                                                    ً                    ، على أنه يتعني على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع فوراً وكيل اجلمهورية بأي     ١٩٩٠      أغسطس  /    آب  ١٨      املؤرخ 

  .                                                     إجراء من إجراءات التوقيف للنظر يتخذه يف حق شخص أو أكثر

                              ً    ن واجب إطالع وكيل اجلمهورية فوراً    إ                                                             ولكـي ال تكون هذه األحكام جمرد عبارات مألوفة، من حيث             -   ٢٨٢
     ُّ   أيُّ        إجرائها     عدم    "        أن يربر  "                                       ً       مكاملات تلفونية افتراضية كان باإلمكان أصالً              إجراء                          يتجسد يف الواقع مبجرد            كـان   

ّ           ، املعّدل للمادة     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ٢٦        املؤرخ   ٠٨-  ٠١                                             عطل فين يف وسائل االتصاالت، جاء القانون رقم            ٥١    
  .                                         وكيل اجلمهورية عن أسباب قرار التوقيف للنظر                                                         املشار إليها أعاله، ليلزم ضابط الشرطة القضائي بتقدمي تقرير ل

                                        ً     من قانون اإلجراءات اجلزائية كانت تنص أيضاً يف   ٥١                                           ويف هذا السياق نفسه، جتدر اإلشارة إىل أن املادة  -   ٢٨٣
                                                                                          إذا قامت ضد شخص دالئل قوية ومتماسكة من شأهنا التدليل على اهتامه فيتعني على ضابط                "                     صيغتها القدمية أنه    

   ".                                                                           ضائية أن يقتاده إىل وكيل اجلمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من مثان وأربعني ساعة          الشرطة الق

                                                            ً      ً                                   ويالحـظ من الدروس املستخلصة من املمارسة يف هذا املضمار أن مثة توجهاً راسخاً لتعميم تنفيذ هذه                  -   ٢٨٤
                      توقيف األشخاص للنظر،                                                                            األحكام من قبل جزء كبري من ضباط الشرطة القضائية الذين كانوا يلجؤون بانتظام إىل

                                                           والستبعاد املمارسة النامجة عن هذا التوجه املتعلق بإجراء          .                                                     دون اعتـبار ألي عنصـر قد يفيد يف اإلفراج عنهم          
             من قانون     ٥١      ِّ             ، املعدِّل للمادة        ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ٢٦          املؤرخ     ٠٨-  ٠١                                         التوقـيف للـنظر، أدرج القانون رقم        

                                                                  ميل ضابط الشرطة القضائية مسؤولية اإلفراج عن أي شخص مل تقم                                   ً                اإلجـراءات اجلزائية، أحكاماً جديدة بتح     
                                            كما ألزم ضابط الشرطة القضائية بعدم توقيف      .                                                                بشـأنه أيـة دالئل توحي بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جرمية           

                                                                                                         األشـخاص الذيـن مل تقم بشأهنم دالئل سوى للمدة الضرورية ألخذ أقواهلم، وإال وقع حتت طائلة املالحقات                  
  .                               ة املترتبة يف جمال االعتقال التعسفي       القضائي

      أغسطس  /     آب   ١٨          املؤرخ     ٢٤-  ٩٠         القانون   (                                 من قانون اإلجراءات اجلزائية        ٥١                          وبـالفعل، فـإن املادة       -   ٢٨٥
                                                               ً                     إذا رأى ضابط الشرطة القضائية ملقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصاً أو أكثر              "                   تنص على ما يلي       )     ١٩٩٠

   ً اً                                             وال جيوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر مثان         .               ً                   ه أن يطلع فوراً وكيل اجلمهورية            ، فعلي   ٥٠                          ممن أشري إليهم يف املادة      
                                                                            وجيب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع حتت تصرف الشخص املوقف للنظر كل وسيلة متكنه   .            وأربعني ساعة

              ت ضد شخص دالئل         وإذا قام  .               ً                                                           من االتصال فوراً ومباشرة بعائلته، ومن زيارهتا لـه مع االحتفاظ بسرية التحريات
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                                                                                                                  قوية ومتماسكة من شأهنا التدليل على اهتامه فيتعني على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إىل وكيل اجلمهورية                 
                                                            وتضاعف مجيع اآلجال املنصوص عليها يف هذه املادة إذا تعلق            .                                                 دون أن حيجزه لديه أكثر من مثان وأربعني ساعة        

                                                                انقضاء مواعيد احلجز يكون من املتعني إجراء فحص طيب للشخص               ولدى    ...                                      األمـر باعـتداء على أمن الدولة      
                                        وجيري الفحص الطيب الطبيب الذي خيتاره الشخص   .                                                       احملتجز، إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة حماميه أو عائلته

   ".                                    احملتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك

                                             ا هو مبني يف الفقرات السابقة، يعرض ضابط             كم               التوقيف للنظر                                       إن انـتهاك األحكام املتعلقة بآجال        " و -   ٢٨٦
    ".                                                  ً        الشرطة القضائية للعقوبات اليت يتعرض هلا من حبس شخصاً تعسفيا

 لالحتجاز الظروف اإلنسانية -١٠املادة 

    ً                                                                ً                                      نظراً للعناصر اليت سبق تناوهلا أعاله فيما خيص التوقيف للنظر باعتباره إجراًء من إجراءات احلرمان من                 -   ٢٨٧
     قد     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ٢٦        املؤرخ   ٠٨-  ٠١                                                 أن احلبس االحتياطي، من اجلدير بالذكر أن القانون                   احلرية شأنه ش  

           ً                                                                                                      أدرج أحكامـاً جديدة ستحكم نظام التوقيف للنظر، وذلك بإقرار فكرة كرامة الفرد، بكل ما تنطوي عليه من                  
  .                                                     أبعاد إنسانية، يف قانون اإلجراءات اجلزائية على وجه اخلصوص

                                                           من قانون اإلجراءات اجلزائية فقرتان فرعيتان تنصان صراحة على   ٥٢          يف املادة  ت   درج       ُ نطلق، أُ          ومن هذا امل -   ٢٨٨
                                                                                               أن يتم التوقيف للنظر يف أماكن الئقة لكرامة اإلنسان، تكون خمصصة هلذا الغرض وختضع لرقابة وكيل اجلمهورية 

  .        يف كل وقت

    ٢٦          املؤرخ     ٠٨-  ٠١ َّ                        مَّل مبوجب القانون رقم                                    َّ                مـن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدَّل واملك         ٥٢          فاملـادة    -   ٢٨٩
                                  ُ   ِّ                         جيب على كل ضابط للشرطة القضائية أن ُيضمِّن حمضر مساع كل              : "                    تنص على ما يلي        ٢٠٠١         يونـيه    /        حزيـران 

                                                                                                               شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة اليت ختللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما،                
                                                                              ب أن يدون على هامش هذا احملضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إىل                 وجي  .                             أو قـدم إىل القاضي املختص     

            وجيب أن يذكر   .                                                                                       امتـناعه، كما جيب أن تذكر يف هذا البيان األسباب اليت استدعت توقيف الشخص حتت النظر          
                       ُ   ّ   ُ                ّ                                                                   هـذا البيان يف سجل خاص ُترقّم وُتختم صفحاته ويوقّع عليه من وكيل اجلمهورية ويوضع لدى كل مركز من                  

   .                                              ً       ً        مراكز الشرطة أو الدرك اليت حيتمل أن تستقبل شخصاً موقوفاً للنظر

                      وميكن لوكيل اجلمهورية     .                                                                         يـتم التوقيف للنظر يف أماكن الئقة بكرامة اإلنسان وخمصصة هلذا الغرض            " و -   ٢٩٠
  .                                         املختص إقليميا يف أي وقت أن يزور هذه األماكن

                                                          ء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة                                                            وجيـوز لوكـيل اجلمهورية إذا اقتضى األمر، سوا         " -   ٢٩١
    ٥١                                          ً                                                                 الشخص املوقوف للنظر أو حماميه، أن يندب طبيباً لفحصه يف أية حلظة من اآلجال املنصوص عليها يف املادة                   

   ".    أعاله

   ية                                                  إضفاء الطابع اإلنساين على نظام السجون يف عمل                  أدرجت مسألة                                   هلذه التدابري التشريعية، فقد            ً وجتسيداً -   ٢٩٢
  . ه                       إصالح قطاع العدالة وحتديث
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    ً                     فضالً عن حتديث طرق إدارة        االحتجاز                                                        وبالفعل، فإن تعزيز مهمة إعادة اإلدماج وتأهيلها وحتسني ظروف  -   ٢٩٣
           ، يف إطار       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                                                     املؤسسات العقابية، هي أهداف عامة أدرجت يف عملية إصالح العدالة للفترة اخلمسية             

           بعد مغادرة         يف اجملتمع                                               ف، يف مجلة ما يهدف إليه، إىل إعادة إدماج املسجونني                               توجيهات برنامج احلكومة الذي يهد
  .     السجن

                                                                                        إن استحداث املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، اليت أنشئت قبل عقد مضى مبوجب املرسوم  -   ٢٩٤
                   ليت تتحلى هبا احلكومة                                  ، دليل على اإلرادة السياسية ا         ١٩٩٨       يونيه   /         حزيران   ٢٠          املؤرخ       ٢٠٠٢-  ٩٨               التنفيذي رقم   

ْ        إلرساء أسس عملية إعادة إدماج اجتماعية حقيقية ومستمرة بعد مغادرة السجن، تكون قادرة على منع الَعْود إىل   َ                                                                                            
  .                                                     اجلرم، والتأثري بإجيابية على العوامل املرتبطة هبذه الظاهرة

  حرية التنقل واإلقامة وحقوق األجانب-١٣ و١٢املادتان 

                             املتعلق بوضعية األجانب يف         ١٩٦٦       يوليه   /      متوز   ٢١          املؤرخ      ٢١١-  ٦٦                  من األمر رقم      ٣ ١   ً            عمـالً باملادة     -   ٢٩٥
   ".                                     اإلقامة والتنقل حبرية عرب التراب اجلزائري "                اجلزائر، حيق هلؤالء 

     ٢١١-  ٦٦                         املتضمن تطبيق األمر قم      ٢١٢-  ٦٦        رقم                             ُ      مكوث وإقامة األجانب املرسومُ        َ   ظـروفَ        حيكـم    و -   ٢٩٦
ّ                                 عّدل واملستكمل باملرسوم الرئاسي رقم     ، امل    ١٩٦٦      يوليه  /     متوز  ٢١      املؤرخ        ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز  ١٩        املؤرخ    ٢٥١-  ٠٣ 

  .                                           املتعلق على وجه اخلصوص باستصدار بطاقات اإلقامة

                                 ً                                                                 ويسـمح التشريع اجلزائري لألجانب أيضاً مبمارسة نشاط مدر لألجر يف اجلزائر، بشرط الوفاء بواجب                -   ٢٩٧
         املعدل      ١٩٧١       أغسطس   /     آب  ٥          املؤرخ      ٢٠٤-  ٧١         وم رقم              من املرس    ١٨             وتنص املادة     .                      احلصول على رخصة عمل   
          املتعلق      ١٩٦٦       يوليه   /      متوز   ٢١          املؤرخ      ٢١١-  ٦٦    قم   ر                        املتضمن تطبيق األمر        ٢١٢-  ٦٦                        واملكمـل للمرسوم رقم     

                           ً                                         يتعني على األجنيب أن حيصل مسبقاً على رخصة عمل ليمكنه أن يزاول             "                                        بوضـعية األجانب يف اجلزائر، على أنه        
   ".   ائر     ً       ً        نشاطاً مأجوراً يف اجلز

                 ً                  ويتعلق األمر عموماً بأشخاص دخلوا       .                                     ُ                          واألجانب الذين يوجدون يف وضع غري قانوين ُيبعدون من اجلزائر          -   ٢٩٨
                                                        وال تشمل تدابري الطرد الالجئني وال عدميي اجلنسية الذين           .                                                    إىل الـبلد بـدون وثائق سفر وبدون تأشرية صاحلة         

  .                                              تشملهم احلماية مبوجب حكم نص عليه الدستور اجلزائري

 احلق يف العدالة -١٤ملادة ا

       ً                                                                              ً                  اعتباراً من املشرع اجلزائري بأن احلق يف العدالة حق مصون بنص الدستور، عمد هذا املشرع، تكريساً                 -   ٢٩٩
                                                              ً                                                     هلـذا املبدأ، إىل جترمي كل انتهاك أو مساس هبذا احلق، العتبار ذلك حرماناً من العدالة ولكونه ينعت من الناحية                  

     ١٣٦                                                    َّ                       تعمال السلطة على حساب األفراد، وهو عمل منصوص عليه وجمرَّم يف املادة                                           القانونية على أنه تعسف باس    
                                                      جيوز حماكمة كل قاض أو موظف إداري ميتنع بأية حجة كانت عن   "                                             مـن قـانون العقوبات اليت نصت على أنه          

          د التنبيه                                                          ُ                                  الفصل فيما جيب عليه أن يقضي فيه بني األطراف بعد أن يكون قد طُلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بع  
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                                                      دينار جزائري وباحلرمان من ممارسة الوظائف العمومية          ٣     ٠٠٠       إىل      ٧٥٠                                       عليه من رؤسائه، ويعاقب بغرامة من       
   ".                        من مخس سنوات إىل عشرين سنة

  عدم رجعية قانون العقوبات-١٥املادة 

   ٢               نصت املادة                        من الدستور، فقد     ٤٦    ً                                                                نظراً ألن مسألة عدم رجعية قانون العقوبات مبدأ مكرس يف املادة             -   ٣٠٠
           ومن املفيد     ".                                                                 ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة            "                                   مـن قـانون العقوبات على أنه        

                                                                         ً                                          اإلشـارة هبـذا الصدد إىل أن مبدأ عدم رجعية القانون املدين هو موضع تفسري مقيد خالفاً ملا هو عليه بالنسبة                     
                             ال يسري القانون إال على ما يقع  "                             القانون املدين اجلزائري على أنه      من  ٢                   وبالفعل، تنص املادة   .                 للقانون العقوبات

  .                                                                   وال جيوز إلغاء القانون إال بقانون الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء         .                                       يف املسـتقبل وال يكون لـه أثر رجعي       
     جديد                      ً                           ً                                                             وقـد يكـون اإللغـاء ضمنياً إذا تضمن القانون اجلديد نصاً يتعارض مع نص القانون القدمي أو نظم من                     

   ".      ً                                     موضوعاً سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدمي

  احلماية من التدخل التعسفي أو غري القانوين يف األمور الشخصية -١٧املادة 

                                                                       ً        ً                        ملـا كانت احلماية من أوجه التدخل التعسفي أو غري القانوين يف األمور الشخصية حقاً دستورياً يكفله                  -   ٣٠١
ّ                                                                          لذي جيّرم هذا النوع من التدخل، أن هذه األعمال هي مبثابة تعسف باستعمال                                               القانون، اعترب املشرع اجلزائري، ا          

ٍ                                                                               السـلطة ضد األفراد، فضالً عن أهنا تعٍد من جانب السلطات اإلدارية والقضائية، وهو التعدي الذي ينعت من                             ً                     
  .                                  الناحية القانونية بأنه جرمية اخليانة

                                                   السجن على انتهاك حرمة مسكن أي مواطن من قبل                                  من قانون العقوبات ب       ١٣٥                        وبالفعل، تعاقب املادة     -   ٣٠٢
                                                                                                              أي موظـف من السلك اإلداري أو القضائي، أو أي ضابط أو أحد رجال السلطة العمومية، دون اإلخالل بأية                   
                                                                                                                     عقوبة جنائية ينطوي عليها هذا الفعل مىت تعلق األمر بعمل تعسفي فيه مساس باحلرية الفردية أو باحلقوق املدنية                  

  .                                          فيما يتعلق مبوضوعي التعذيب واحلرية الفردية ٩   و ٧                                  أكثر، مثلما جرى تناوله يف املادتني              ملواطن واحد أو

                                                                          ً                       وصاحب الفعل املنتهك للحرية الفردية أو احلقوق املدنية مسؤول مسؤولية مدنية أيضاً شأنه شأن الدولة، على  -   ٣٠٣
  :                              التجاوزات، ويتجلى ذلك فيما يلي                               ويعاقب التشريع اجلزائري على هذه   .                                أن يكون هلا حق الرجوع على الفاعل

  )     ١٩٨٢       فرباير /    شباط    ١٣             املؤرخ يف      ٠٤-  ٨٢            قانون رقم     ال (                     من قانون العقوبات         ١٣٥         املـادة    -
                                                                        كل موظف يف السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو                : "              تـنص على أن   

           ضاه، ويف غري          طنني بغري ر ا                                                             أحـد رجـال القـوة العمومية دخل بصفته املذكورة مرتل أحد املو     
                               يعاقب باحلبس من شهرين إىل       ،                                                             احلاالت املقررة يف القانون وبغري اإلجراءات املنصوص عليها فيه        

  . "   ١٠٧                         دون اإلخالل بتطبيق املادة             دينار جزائري   ٣     ٠٠٠     إىل    ٥٠٠               سنة وبغرامة من 

  س                                   يعاقب املوظف بالسجن املؤقت من مخ      "                                  من قانون العقوبات على أنه          ١٠٧                  وتنص على املادة     -
                                              سواء باحلرية الشخصية للفرد أو باحلقوق الوطنية                                      ٍ إىل عشر سنوات إذا أمر بعمل حتكمي أو ماٍس

   .  "             ملواطن أو أكثر
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     ١٠٧                                   مرتكب اجلنايات املنصوص عليها يف املادة  "                           من قانون العقوبات على أن    ١٠٨           وتنص املادة  -
   .  "              جوع على الفاعل                                                  مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون هلا حق الر           ً مسؤول شخصياً

                                                          من قانون العقوبات بالسجن كل موظف أو كل موظف تابع           ١٣٧                                     هذا السياق نفسه، تعاقب املادة         ويف -   ٣٠٤
تلفها    .                                                                                          ُ        للدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة الربيد يفتح رسائل أو برقيات سلمت إىل الربيد أو خيتلسها أو ُي

                 مندوب عن مصلحة                                      موظفي الدولة وكل مستخدم أو                            كل موظف وكل موظف من       " :            تنص على أن       ١٣٧       املادة   ف
             تالفها يعاقب   إ                                                               تالف رسائل مسلمة إىل الربيد أو يسهل فضها أو اختالسها أو             إ                                 للربيد يقوم بفض أو اختالس أو       

       ويعاقب   .            ينار جزائري د   ١     ٠٠٠   إىل              دينار جزائري      ٥٠٠                                               باحلـبس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من     
     عن                ً ويعاقب اجلاين فضالً  .                                                      ستخدم أو مندوب يف مصلحة الربق خيتلس برقية أو يذيع حمتواها                   بالعقوبة نفسها كل م

   ".                                                                 ذلك باحلرمان من كافة الوظائف أو اخلدمات العمومية من مخس إىل عشر سنوات

                                                                                                  وقد أدخل املشرع اجلزائري أحكاما جديدة تعاقب على التعسف باستغالل السلطة والتعسف املتمثل يف               -   ٣٠٥
                                                                                                    تلكات منقولة أو غري منقولة خارج نطاق احلاالت والشروط احملددة بالقانون، على حنو ما نصت عليه                       تسخري مم 

ّ  ُ             وجتـّرمُه املادة             القانون  (      ً                         مكرراً من قانون العقوبات         ١٣٧                      وبالفعل، فإن املادة      .                              مكررا من قانون العقوبات       ١٣٧  
ّ        ً             ضابط عمومي سّخر أمواالً منقولة                   كل موظف أو       : "            تنص على أن    )     ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ٢٦          املؤرخ     ٠٩-  ٠١     رقم               

                                              ً                                                        أو عقاريـة خارج نطاق احلاالت والشروط احملددة قانوناً، يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من           
                    ً                           كما يعد الفاعل مسؤوالً مسؤولية مدنية شخصية         .                 دينار جزائري     ١٠٠     ٠٠٠                          ديـنار جزائـري إىل         ١٠     ٠٠٠

   ".                                   على أن يكون هلا حق الرجوع على الفاعل                                     وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها املدنية، 

ٍ   ً           أمـا فيما يتعلق بتجرمي أفعال التدخل التعسفي أو غري القانوين يف األمور الشخصية، باعتبارها تعٍدياً من      -   ٣٠٦                                                                                      
                                                                                                            قـبل السلطات اإلدارية والقضائية، وهو ما ينعت من الناحية القانونية على أنه جرمية اخليانة، فقد توخى املشرع        

                                                                                                  مـن خالل أحكام جنائية ذات صلة، احلماية من مجيع أشكال التدخل الصادر من خمتلف السلطات                           اجلزائـري، 
  .                              التشريعية والتنفيذية والقضائية

       فاملادة   .                                                                                            وتساهم هذه األحكام بالتأكيد يف تكريس مبدأ فصل السلطات، ومن مث تعزيز استقالل القضاء              -   ٣٠٧
      يعاقب  "               ينص على أنه      )     ١٩٨٢       فرباير   /       شباط   ١٣     ؤرخ       امل   ٠٤-  ٨٢              القانون رقم    (                              مـن قـانون العقوبـات           ١١٦

   :                   من مخس إىل عشر سنوات       اخليانة                          بالسجن املؤقت مرتكبو جرمية 

                                                                                           القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون يف أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات  - ١ "
                                     داولة ملعرفة ما إذا كانت القوانني                                     تنفيذ قانون أو أكثر أو بامل          وقف                       تشريعية أو مبنع                ً      تتضـمن نصوصـاً   

  ؛             ستنشر أو تنفذ

                              بالتدخل يف القضايا اخلاصة      م                                                                    القضـاة وضـباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاهت          - ٢ "
                                                                                                           بالسـلطات اإلدارية سواء بإصدار قرارات يف هذه املسائل أو مبنع تنفيذ األوامر الصادرة من اإلدارة أو                 

           ائفهم على   ظ                                                            نوا أو أمروا بدعوة رجال اإلدارة مبناسبة قيامهم مبهام و                ِ   ا قد أذِ                              الذين يصرون بعد أن يكونو    
   .  "                                                تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها
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      فرباير  /       شباط   ١٣          املؤرخ     ٠٤-  ٨٢              القانون رقم    (                        من قانون العقوبات        ١١٧                             ومن جهة أخرى، تنص املادة       -   ٣٠٨
                                                           مخس إىل عشر سنوات، الوالة ورؤساء الدوائر ورؤساء اجملالس                                   يعاقب بالسجن املؤقت من      "            عـلى أنه      )     ١٩٨٢

                       ملا هو مقرر يف الفقرة                    ً   يفة التشريعية وفقاً   ظ                                                                        الشعبية البلدية وغريهم من رجال اإلدارة الذين يتدخلون يف أعمال الو          
                 إىل احملاكم أو                                                                         ٍ                أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابري ترمي إىل إصدار أية أوامر أو نواهٍ                 ١١٦                 األوىل من املادة    

  . "        إىل اجملالس

  )     ١٩٨٢       فرباير /    شباط    ١٣             املؤرخ يف      ٠٤-  ٨٢            قانون رقم     ال   (                   من قانون العقوبات       ١١٨       املادة             كمـا أن     -   ٣٠٩
                             ختصاص باحلقوق واملصاحل اليت تدخل                ئية بتقريرهم اال ا                                     عندما يتجاوز رجال اإلدارة الوظائف القض "            تنص على أنه 

                         عتراض بالفصل يف الدعوى     ال                                            عتراض األطراف أو واحد منهم، ورغم هذا ا                                           يف اختصاص احملاكم مث بقيامهم بعد ا      
              وال تتجاوز                دينار جزائري      ٥٠٠                                يعاقبون بغرامة ال تقل عن        ،                                                     قـبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل        

  . "           ينار جزائري   د ٣     ٠٠٠

  حرية الفكر والوجدان والدين-١٨املادة 

  ال  "                            منه اليت تنص على أنه         ٣٦                                  لفكر والوجدان والدين يف املادة                                             يكفـل الدسـتور صراحة حرمة حرية ا        -   ٣١٠
                                                 وعالوة على ذلك، ال ميكن حبال من األحوال أن تشكل هذه  . "          حرية الرأي              املعتقد، وحرمة       حرية                مسـاس حبرمة    

  .          ً                      احلرية شرطاً للتمييز أمام القانون

                       كل املواطنني سواسية أمام  "   ن                                                    من الدستور تنحى هذا املنحى حيث نصت على أ           ٢٩                      ومـن مث فإن املادة       -   ٣١١
ّ                                                                                               وال ميكن أن ُيتذّرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو                      .          القـانون     ُ          

   ".                        ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

                       الذي حيدد شروط وقواعد     ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٨        املؤرخ   ٠٣-  ٠٦                              وعلى هذا األساس صدر األمر رقم    -   ٣١٢
                    من هذا القانون     ٢        فاملادة    .                                                                              الشعائر الدينية غري اإلسالم، هبدف تأكيد ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية                 ممارسة  

                                                                                          تضمن الدولة اجلزائرية اليت تدين باإلسالم حرية ممارسة الشعائر الدينية يف إطار احترام              "                        تـنص صراحة على أنه      
                                                      سارية املفعول واحترام النظام العام واآلداب العامة                                                                    أحكـام الدستور وأحكام هذا األمر والقوانني والتنظيمات ال        

   ".                                                 كما تضمن الدولة التسامح واالحترام بني خمتلف الديانات  .                             وحقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

  حرية التعبري والرأي واإلعالم-١٩املادة 

  نظرة عامة على اإلطار التشريعي والساحة اإلعالمية يف اجلزائر-١

                               املتعلق باإلعالم، سنة واحدة بعد     ١٩٩٠      أبريل  /        نيسان  ٣        املؤرخ   ٠٧-  ٩٠                 تماد القانون رقم            لقد ساهم اع -   ٣١٣
        فقد مسح    .                                                                         ، يف بروز ساحة إعالمية جديدة استفادت منها الصحافة املكتوبة باألساس              ١٩٨٩                  صدور دستور عام    

                 و ما حرر إىل أقصى                                                                  بتقدمي تسهيالت ال سيما يف جمال إنشاء جريدة وذلك بفضل نظام التصريح وه    ١٩٩٠      قانون 
                                                                                                           حد إصدار كل أصناف املطبوعات، وإدراج إمكانية التذرع باالعتبارات ذات الصلة بالضمري بالنسبة للصحايف،              

  .                                                                                       بعد تغيري توجه الصحيفة أو توقف أنشطتها، وفتح القطاع اإلذاعي للمستثمرين اخلواص يف جمال اإلنتاج
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            إصدار نشرية  "             منه على أن   ١٤                     طبوعات حيث نصت املادة                                               وبالـتايل مسـح هذا القانون حبرية إصدار امل         -   ٣١٤
  .                                                                                              ويكفي تقدمي جمرد تصريح إىل احملكمة املعنية إلصدار صحيفة يف الشهر التايل لتقدمي هذا لتصريح                 ".            دوريـة حر  

                                                                                                         وقـد نتجت عن ذلك حرية تعبري ميكن مالحظتها على وجه اخلصوص من خالل األعداد اهلائلة من النسخ اليت                   
                                                                 أما فيما يتعلق باحملتوى، فتتميز الصحافة الوطنية حبرية فائقة           .                                 ف ومن تنوع عناوين هذه الصحف                 تصدرها الصح 

  .               يف اخلطاب والتعبري

                                                                                                    وال بـد مـن التذكري بأن اجلزائر مل يكن لديها قبل هذا القانون سوى صحافة عمومية تتألف من ست                -   ٣١٥
                                            القانون، تغريت الساحة اإلعالمية كلية حبيث                    ومنذ صدور هذا    .                                             صـحف يومية ومثلها من املطبوعات األسبوعية      

  .                                  ً            أصبحت عشرات العناوين اجلديدة معروضةً على القارئ

                         صحيفة وعدد املطبوعات      ٢٧                                                                        وبعـد أربـع سـنوات من صدور القانون، أصبح عدد الصحف اليومية               -   ٣١٦
                   ً       الذي بات لديه تعدداً يف                                                                      وقد أدى هذا التكاثر الرائع يف العناوين إىل اجتذاب القارئ             .        ً     عـنواناً    ٥٩            األسـبوعية   

   .               ً         اخليارات وتنوعاً يف اآلراء

                         وهكذا فقد اجتهت الساحة      .                   مطبوعة أسبوعية    ٥١                  صحيفة يومية و     ٢٢                ، كـان هناك         ١٩٩٥           ويف عـام     -   ٣١٧
                                                                                                                 اإلعالمـية إىل التقلص بعض الشيء، علما بأن السوق مل تعد قادرة على استيعاب كل العناوين املعروضة إذ إن                   

    ١٩                                                             ، ورغم اختفاء بعض العنوانني، كانت السوق الوطنية تعرض              ١٩٩٧         ويف عام     .    ارئ                       بعضـها مل جتـتذب الق     
       ً                          عنواناً بشىت أنواعها من حيث         ١٣٠                                        أما اليوم، فيزيد عدد العناوين على         .                   مطبوعة أسبوعية    ٣٨                 صـحيفة يومية و   
  .    حيفة   ص  ٤٣                                                             ً  ويبلغ عدد الصحف اليومية الوطنية واحمللية اليت تعرض يف السوق حالياً   .             فترات صدورها

                                                                                         لقد كان االنفتاح على مجيع االجتاهات السياسية واحلزبية واجلمعوية يتجلى أكثر ما يتجلى يف جمال حرية  -   ٣١٨
                                                                                                       فسـواء تعلق األمر بالتلفزيون أو باإلذاعة الوطنيتني، كانت تربمج يف مجيع هذه القنوات جمتمعة برامج                 .         التعـبري 

                                                          ا التلفزيون واإلذاعة عالوة على ذلك تشكالن الواسطتني الرئيسيتني           وكانت هيأت  .                              جديدة مبا يتيح التنوع يف التعبري
    ً                             وفضالً عن ذلك، فقد خصصت فترات        .                                                                      لألحـزاب السياسية واجلمعيات املدنية إليصال أصواهتا إىل الرأي العام         

  ،     ١٩٩٤    ام                                                                                                      للبث يف إطار التعبري املباشر أثناء احلمالت االنتخابية اليت اتسمت هبا جوالت االقتراع الشعيب منذ ع               
    ً                                                 ً                                                     وفقـاً لنـتائج سحب القرعة جتريها هيئات مستقلة أنشئت خصيصاً هلذا الغرض وتضم يف عضويتها ممثلني عن                  

  .               األحزاب السياسية

                                                                                 ِّ                   وتبـث مناقشات اجمللس الوطين الشعيب وجملس األمة اليت تكتسي أمهية وطنية على اهلواء مباشرة ومتكِّن                 -   ٣١٩
   .                 السياسية يف البلد                               بالتايل املواطنني من متابعة احلياة 

                                                                                                           وبالـرغم من كل القيود اليت تعانيها الساحة اإلعالمية يف اجلزائر، فهي تتميز مع ذلك حبرية حقيقية يف                   -   ٣٢٠
                ً        وتظل اجلزائر أيضاً أحد      .                                                                                 التعـبري، وهي حرية مكفولة وحممية مبوجب الدستور ومبوجب إطار تشريعي وتنظيمي           

                                                                    ربامج التلفزيونية األجنبية بالسماح بتركيب أطباق التقاط البث من األقمار                                    البلدان اليت تتمتع حبرية احلصول على ال
                                                                         ويقدر اليوم عدد املواطنني اجلزائريني الذين يتابعون هذه الربامج بنحو عشرة ماليني   .                         الصناعية بدون شرط أو قيد
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            ً           ات اآلن حمكوماً مبفاهيم                                                                                       وال شك أن هذا التطور قد أدى إىل اإلدراك بسرعة بأن العامل قد تغري، وبأنه ب                 .       نسـمة 
  .                                            عاملية مشتركة ألهنا من صميم عوملة االتصاالت واحلرية

                                                                         ً                      ومن جهة أخرى، يشكل وجود تنظيمات ومجعيات مهنية خاصة بالصحفيني والناشرين دليالً هو اآلخر               -   ٣٢١
  .                                                                   على االهتمام الذي توليه الدولة حلماية احلقوق املادية واملعنوية هلذه املهنة

                                                                                  الدروس املستخلصة من التجربة املعاشة يف جمال الصحافة املكتوبة باتصال جيد يندرج يف إطار       وستسمح -   ٣٢٢
                              وبغية زيادة حتسني مرفق االتصال يف   .                                                                  ً احترام النظم املعمول هبا وقواعد السلوك األخالقي واملهين املعترف هبا عاملياً

  .                                        عن الشروع يف برامج تأهيلية للمؤسسات                                                          ً              اجلزائـر، فقـد تقرر إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الصحفيني فضالً            
ّ                                     وعالوة على ذلك، ستقام مطابع يف مدينيت ورقلة وبّشار لتسهيل نشر الصحف يف اجلنوب اجلزائري                                            .  

                                                                                         وسيسـعى القطاع من أجل تيسري مجيع أنشطة التدريب الرامية إىل حتسني أداء املؤسسات وتنمية املوارد    -   ٣٢٣
                                                                                ق بالعمل يف بيئة مواتية كفيلة باالستجابة ملقتضيات العوملة والتطور املتزايد                                     وباختصار، فإن األمر يتعل     .          البشـرية 

                                                         وسيسمح تنظيم أنشطة إنتاج املواد السمعية البصرية من          .                                                  باطـراد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستجدة     
   .            األمازيغية                                                                                جديد ونشرها باستحداث حمطات إذاعية وتلفزيونية مواضيعية وقناة تلفزيونية عامة باللغة

  أشكال الدعم املختلفة اليت تقدمها الدولة للصحافة-٢

                                        صندوق املساعدة وترقية الصحافة املكتوبة     (                                                              جتلـت اجلهـود الـيت تبذهلا الدولة يف تقدمي الدعم املباشر              -   ٣٢٤
       قرات يف                                                                      ، ودعم أسعار الطبع، وتسوية ديون الشركات الوطنية لتوزيع اجلرائد، ومنح م )                     والقطاع السمعي البصري

                           وتتوزع هذه املساعدة، اليت      .                                             ً                                 دار الصـحافة، واإلعفاء الضرييب وشبه الضرييب، فضالً عن تسهيالت مادية أخرى           
  :                                     مليون دينار جزائري، على النحو التايل ٢     ٥٠٠          تقدر بنحو 

                                               وقد مسح هذا املبلغ بتأمني املرتبات ملدة سنتني          )                       ماليني دينار جزائري      ٥٠٣ (                  املساعدة املباشرة     ) أ ( 
                                                                                         ونصف جلميع الصحفيني ومن يف حكمهم الذين كانوا على رأس عملهم يف تاريخ صدور املنشور احلكومي املؤرخ 

                                                                            مليون دينار جزائري؛ وتقدمي إعانات لألجهزة اإلعالمية اليت تعاين صعوبات              ٢٩٧       ، أي       ١٩٩٠      مارس   /       آذار   ١٩
         مليون    ٨٧                               السمعي البصري مببلغ قدره                                                             مليون دينار جزائري ودعم إنشاء تعاونيات يف اجملال           ١١٩              بلغت قيمتها   
              دينار جزائري؛

                                     يف شكل إعانات قدمت مباشرة لشركات        )                        مليون دينار جزائري    ١     ٢٣٤ (                     دعـم أسعار الطبع       ) ب ( 
                                                                      ماليني دينار جزائري وذلك يف إطار عملية إصالح األوضاع املالية لشركات الطبع    ٣٠٦                        الطـبع بلغـت قيمتها     

                      مليون دينار جزائري؛   ٩٢٨   ره          مببلغ قد    ١٩٩٦-    ١٩٩٤           مشلت الفترة 

                مبوجب قرار اختذ يف   )                     مليون دينار جزائري   ٣٨٠ (                                         تسوية ديون الشركات الوطنية لتوزيع اجلرائد   ) ج ( 
                   املستحقة لشركات       ١٩٩٥       يوليه   /      متوز   ٣١                                             ، قضى بشطب ديون هذه الشركات حىت تاريخ             ١٩٩٥       يوليه   /     متـوز 

           الوسط،  -                                      ماليني دينار لشركة توزيع اجلرائد         ٥,   ٢٠٤                               مليون دينار جزائري منها           ٣٨٠,٥                       الطـبع مبـبلغ قدره      
         الغرب؛-                                 مليون دينار لشركة توزيع اجلرائد     ٩١,٦          الشرق، و-                                 مليون دينار لشركة توزيع اجلرائد     ٨٤,٤ و
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                                         قدمت يف شكل مقرات تابعة ألمالك الدولة         )                       ماليني دينار جزائري      ٣٠٦ (                 مسـاعدات أخرى      ) د ( 
          يف اجلزائر    )       الدوري (                                                  دن البلد الرئيسية الذين ميلكون وسائل اإلنتاج                                             وضعت حتت تصرف الناشرين اخلواص يف م      
    ومن    ).                                                         الصحف املطبوعة بالفاكس من اجلزائر إىل قسنطينة ووهران        (                                            العاصمة ووهران وقسنطينة والنشر عن بعد       

    ذمة                                                                                                             ذلـك، فقد مت جتهيز أربعة مقرات منها مقران يف العاصمة ومقر يف قسنطينة ومقر يف وهران وهي تشكل ال                   
  .                                  واملكلفة بإدارة هذه املرافق وصيانتها  "            دار الصحافة "                                   العقارية للمؤسسة العمومية اليت تسمى 

                                                                                                    وكانـت هذه املساعدة مصحوبة بإعفاء أويل من الضرائب ملدة ثالث سنوات، متبوعة بتمديد ملدة سنة                 -   ٣٢٥
                     يف املائة؛ وتوسيع     ٧           فة بنسبة                                                                                 حبيـث تصـبح مدة اإلعفاء أربع سنوات يف اجملموع؛ وحتديد ضريبة القيمة املضا             

                 صحفي يف إطار       ٧٠٠                                                                                      التسـهيالت املمـنوحة عن طريق وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها؛ وتسكني             
  .                    مليون دينار جزائري   ٦٠٠                          ّ                  التكفل باجلانب األمين الذي كلّف الدولة أكثر من 

َ                            ومشلـت املسـاعدة اليت قدمتها الدولة أيضاً دعَم طباعة الصحف ا            -   ٣٢٦                                      ليت يبلغ متوسط السحب اليومي منها                                         ً   
  .       صحيفة  ٤٨                                             مليون نسخة تعود للصحف اليومية البالغ عددها    ١,٧                   مليون نسخة، منها    ٢,٥                   لشركات الطبع جمتمعة 

                صفيحة طباعة      ٣٠٠     ٠٠٠                          طن من ورق اجلرائد، و       ٤٠     ٠٠٠       إىل     ٣٠     ٠٠٠            ً              وقـد جرى أيضاً استرياد       -   ٣٢٧
                              وقد أسندت مهمة استرياد ورق       .                                لتلبية هذا الكم من السحب         ً                  ً       طناً من احلرب كان ضرورياً        ٢٥٩             باألوفسـت، و  

                                                       اليت تشترك فيها شركات عمومية للطبع وهيئات مصرفية          "                        الشركة اجلزائرية للورق   "                           اجلـرائد إىل فـرع يسمى       
  .              وشركات تأمينات

  وسائل االتصال السمعي البصري-٣

ّ              ذ ُسّن قانون عام                                                   مثة أمر مستجد يف جمال تطوير اإلذاعة والتلفزيون متثل، من -   ٣٢٨  ُ                    ، يف حتديد دفتر شروط     ١٩٩٠  
                                                                                                                يـبني للمؤسسات السمعية البصرية العمومية واجباهتا بالتزام التعددية يف األخبار والربامج واإلنتاج، وكذلك يف               

                                                   أما عن إعادة التوزيع يف الساحة الوطنية لوسائط اإلعالم   .                 التيارات الفكرية                                 ضمان احلق يف الوصول إليها ملختلف    
                                                                                                         ي البصري، فتتلخص يف املبادرات اليت اختذهتا املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي والتلفزي اليت أطلقت إذاعات                    السمع

  :                    حملية، ومتثلت فيما يلي

         ، أصبحت      ١٩٩٤       أغسطس   /            ففي شهر آب    :                                                    توسيع جمال البث اإلذاعي والتلفزي إىل خارج البلد         ) أ ( 
                تبث عرب األقمار     )                         األوىل والثانية والثالثة   (               إلذاعية الثالث                                      ً                        بـرامج القـناة الوطنية والتلفزيون فضالً عن القنوات ا         
                                      ، جرى توسيع نطاق هذا البث ليشمل           ١٩٩٥         ويف عام     .                                                       الصـناعية وتغطـي أوروبا ومشال منطقة املغرب العريب        

  ة       عملي    ١٩٩٥      سبتمرب  /                                       كما أجرت هيئة التلفزيون الوطنية يف أيلول  .                 واإلذاعة الثقافية  "       البهجة "                  اإلذاعات املواضيعية 
     قناة  (           لتتوجه       ١٩٩٩                                                                                               إعـادة ترتيـب يف سلة برامج قناة التلفزيون الفضائية، مث ختصيص بث هذه القناة يف عام                  

  .                      بربنامج حمدد للشرق األوسط  )               اجلزائر الثالثة (                         بربنامج حمدد ألوروبا وتتوجه   )       اجلزائر

         خريطة      ١٩٩٤        أكتوبر   /                                      أقر جملس وزاري مشترك يف تشرين األول        :                            إنشـاء حمطات إذاعية حملية      ) ب ( 
               ويصل عدد احملطات   .                                                  ً         حمطة إذاعية حملية إضافة إىل احملطات العشر العاملة أصالً         ١٢                              للبـث اإلذاعي تقضي بإنشاء      

  .     حمطة  ٣٠                                     اإلذاعية احمللية العاملة يف يومنا هذا إىل 
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                                   ويف هذا اإلطار تشكل املساعدة على        :                                                          زيـادة حصة اإلنتاج الوطين من سلة الربامج التلفزيونية          ) ج ( 
                                                  ً                                                            نشـاء تعاونيات لإلنتاج وللخدمات السمعية البصرية جزءاً من اخلطوات اليت بادر هبا القطاع لتشجيع اإلنتاج                 إ

  .                                      تعاونية من إعانات للحصول على جتهيزاهتا  ٩٢                   وهكذا، فقد استفادت   .              السمعي البصري

           ت التغطية            تقدر معدال   :                                                                    تذليل بعض الصعوبات وحتسني جمال التغطية على مستوى التراب الوطين           ) د ( 
  .                                                يف املائة، يف حالة السري الطبيعي للتجهيزات التقنية  ٩٦                                                     السكانية اليت تضمنها شبكات البث اإلذاعي والتلفزي بنسبة 

                     وبذلك فقد زاد عدد      .                                                                                   ومشـاركة الوحدات اإلقليمية يف شبكة القناة الوطنية للتلفزيون جديرة بالتقدير           -   ٣٢٩
            يف املائة     ٦٠                                      ويتفاوت معدل اإلنتاج الوطين ما بني         .                  ساعة يف اليوم     ٢٤       إىل     ١٧                                    ساعات بث القناة التلفزيونية من      

  .                                يف املائة من جمموع عدد ساعات البث  ٧٠   إىل 

  الصحافة األجنبية والتعاون مع آليات األمم املتحدة-٤

         ئر اليت مل                           ً                                               ً     ً                  تـبدي الصحافة األجنبية دائماً، سواء يف أثناء األحداث الوطنية أو الدولية، تعلقاً خاصاً باجلزا         -   ٣٣٠
  .                            تقصر يف دعمها يف االضطالع بعملها

              وال شك أن صدور   .                                           ً                               وجتري إدارة شأن الصحافة األجنبية حىت اآلن وفقاً لترتيب يتميز بفراغ قانوين مطلق -   ٣٣١
                                                                         ينظم منح االعتمادات يشكل وسيلة لتنظيم إدارة شؤون الصحافة األجنبية وتسهيل     ٢٠٠٤                   مرسوم تنفيذي يف عام 

  .                                                       األجانب الراغبني يف القدوم إىل اجلزائر وكذلك املراسلني الدائمني            عمل الصحفيني 

                                    ً                                                                     وبالـتايل هناك إرادة حقيقية للمضي قدماً حنو املزيد من الشفافية وذلك بتشجيع االنفتاح على الوجود                 -   ٣٣٢
     قتها                                                                                                       اإلعالمـي الـدويل لكي يتسىن للصحافيني األجانب بأنفسهم تقييم وتقدير أوجه التطور والتحسن اليت حق               

                                                                    وقد جتسد هذا االنفتاح بوجود مئات املراسلني اخلاصني لوسائط إعالم دولية يف عني   .                       اجلزائر يف السنوات األخرية
                                                    يضاف إىل ذلك، وجود مراسلني بشكل دائم يف اجلزائر           .                                                      املكـان يعكفون على تغطية عدد من األحداث الوطنية        

  .                                   ميثلون أكثر من مخسني هيئة صحفية أجنبية

                                                                                              ء املراسلون الدائمون هم يف حكم الصحفيني الوطنيني وبالتايل يتمتعون بنفس احلقوق والواجبات                 وهؤال -   ٣٣٣
                      أما املراسلون املعتمدون    ).     ٢٠٠٤    عام  (      ً   مراسالً   ٨٩                                       ويبلغ عدد املراسلني الدائمني يف اجلزائر       .                     اليت يتمتع هبا هؤالء   

  .  ٠٤  ٢٠      ديسمرب  /            كانون األول ٧                صحافيني بتاريخ    ٥٠٨                 لصحف أجنبية فبلغ 

                                                                                                           وفـيما يـتعلق بالـتعاون مـع آليات األمم املتحدة املكلفة مبسائل حرية الرأي والتعبري، جيدر التذكري                   -   ٣٣٤
ُ                                                                      باالجـتماع الـذي ُعقد يف جنيف على هامش أعمال الدورة الستني للجنة حقوق اإلنسان، يف              مارس  /      آذار  ٣١              

                                            حلق يف حرية الرأي والتعبري والدعوة املفتوحة اليت                                                   ، بني الوفد اجلزائري واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ا    ٢٠٠٤
  .                      وجهت لـه لزيارة اجلزائر
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  حظر الدعاية للحرب وكل دعوة إىل الكراهية-٢٠املادة 

  يف                                                                                      توخى املشرع اجلزائري، يف جمال حظر الدعاية للحرب، عقوبات جنائية على جتنيد متطوعني أو مرتزقة  -   ٣٣٥
  .  ية                            األرض اجلزائرية لصاحل دولة أجنب

  )     ١٩٨٢      رباير ف /    شباط    ١٣          املؤرخ     ٠٤-  ٨٢            قانون رقم     ال (                        من قانون العقوبات       ٧٦                      وبالفعل، تنص املادة     -   ٣٣٦
        كل من               دينار جزائري   ١٠٠     ٠٠٠     إىل   ١٠     ٠٠٠                                            يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة من  "        على أنه 

   ".            ألرض اجلزائرية                                                             يقوم يف وقت السلم بتجنيد متطوعني أو مرتزقة لصاحل دولة أجنبية يف ا

                                                                                                     ويف هـذا السياق نفسه، أدرجت أحكام جنائية يف قانون العقوبات تقمع وتدين جتنيد أي جزائري يف                  -   ٣٣٧
                                           ً                                                                      اخلـارج يف مجعية أو جمموعة أو منظمة إرهابية، أياً كان شكلها أو امسها، حىت ولو مل تكن أنشطتها اإلجرامية                    

  .               موجهة ضد اجلزائر

                                                                  ئري هبذه األحكام العمل على مكافحة مجيع أشكال النشاط ليس اإلجرامي منها                         وقـد أراد املشرع اجلزا     -   ٣٣٨
                          ً                                                                                      فحسـب بل حىت ما من شأنه أيضاً اإلضرار باحلالة الدبلوماسية للجزائر وللبلد الثالث، ومن مث تعريض مواطين                  

                 اإلجرامية املوجهة                                                                                                 البلدين النتقام البعض من البعض اآلخر بالتحريض على الكراهية كنتيجة مباشرة هلذه األفعال              
    ٢٥        املؤرخ   ١١-  ٩٥         األمر رقم  (      ً      ً                      مكرراً سادساً من قانون العقوبات   ٨٧           وتنص املادة   .                       ضد أمن ومصاحل ذاك البلد

                                                                يعاقب بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة وبغرامة مالية من   "            عـلى أنه      )     ١٩٩٥         فـرباير    /      شـباط 
                                                  ، كل جزائري ينشط أو ينخرط يف اخلارج يف مجعية                          دينار جزائري   ١     ٠٠٠     ٠٠٠                      دينار جزائري إىل        ٥٠٠     ٠٠٠

      وتكون   .                                                                                           أو منظمة إرهابية أو ختريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حىت وإن كانت أفعاهلا غري موجهة ضد اجلزائر
   ".                                                                      العقوبة السجن املؤبد عندما تستهدف األفعال املبينة أعاله اإلضرار مبصاحل اجلزائر

      ً      ً         مكرراً سادساً، فقد   ٨٧   و  ٧٦                                            رمية والدعاية هلا على حنو ما ذكر أعاله يف املادتني                       وفيما يتعلق بامتداح اجل -   ٣٣٩
      ً      ً       مكرراً عاشراً من   ٨٧          ، يف املادة     ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ٢٦          املؤرخ     ٠٩-  ٠١ ُ                                     أُدرجت أحكام جديدة، مبوجب القانون      

ٍ                                       قانون العقوبات، تعاقب على استخدام الوعظ أو أي عمل مناٍف لرسالة املسجد النبيلة، أو                                     ما من شأنه املساس                                                          
    ٠٩-  ٠١         القانون   (      ً      ً     مكرراً عاشراً      ٨٧             وتنص املادة     .                                                             بانسجام اجملتمع عرب الدعوة إىل الكراهية وتقمع هذه األفعال        

         دينار    ١٠     ٠٠٠                                                    يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من           "          على أنه     )     ٢٠٠١       يوليه    /       متوز   ٢٦       املؤرخ  
                                                      أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو يف أي مكان عمومي                      دينار جزائري كل من    ١٠٠     ٠٠٠          جزائري إىل 

                                ً          ً                                       ً                                  تقـام فيه الصالة دون أن يكون معيناً أو معتمداً من طرف السلطة العمومية املؤهلة أو مرخصاً لـه من طرفها                    
                      دينار جزائري إىل      ٥٠     ٠٠٠                                                           ويعاقب باحلبس من ثالث سنوات إىل مخس سنوات وبغرامة من             .                 للقـيام بذلـك   

                                                                                     نار جزائري كل من أقدم، بواسطة اخلطب أو بأي فعل، على أعمال خمالفة للمهمة النبيلة للمسجد     دي   ٢٠٠     ٠٠٠
   ".                                                                            أو يكون من شأهنا املساس بتماسك اجملتمع أو اإلشادة باألفعال املشار إليها يف هذا القسم

                      ملسألة الدعاية للحرب                                        ً      ً                           ومن هذا املنطلق، توخى املشرع اجلزائري أيضاً، آخذاً يف اعتباره اجلوانب السابقة -   ٣٤٠
ّ                                                   أو أي دعـوة إىل الكراهية والالحقة هلا، إمكانية جلوء احلكومة إىل سّن مرسوم، يف وقت السلم ووقت احلرب،                                                                              
                                                                                                                 لتوسـيع األحكام املتعلقة باجلرائم أو اجلنح املوجهة ضد أمن الدولة، وباألفعال اليت ترتكب ضد دول حليفة أو                  

                                       جيوز للحكومة مبرسوم تصدره أن ختضع        "                                  من قانون العقوبات على أنه        ٤ ٩                   وهكذا تنص املادة      .               صديقة للجزائر 
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                                                                                                  األفعال اليت ترتكب ضد أمن الدولة احلليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض األحكام اخلاصة باجلنايات أو اجلنح 
   ".                                      ضد أمن الدولة سواء يف وقت احلرب أو السلم

  حق االجتماع السلمي-٢١املادة 

ّ                     حّريات التعبري، وإنشاء  "                            من الدستور اليت تنص على أن   ٤١                           اع السلمي مكفول مبوجب املادة         حق االجتم -   ٣٤١  
    ٣١          املؤرخ     ٢٨-  ٨٩                                                أما طرائق ممارسة هذا احلق، فيحددها القانون           ".                                     اجلمعيات، واالجتماع، مضمونة للمواطن   

         املواد من  (                 حكام هذا القانون           ويتبني من أ  .                                       املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية    ١٩٨٩      ديسمرب  /          كانون األول
                                                                  ً                                   أن هذه العملية ختضع إلجراء مرن حيث يشترط إبالغ السلطات العمومية مسبقاً، قبل ثالثة أيام من                  )   ٢٠       إىل    ٢

  .                                       موعد االجتماع ومخسة أيام قبل موعد املظاهرة

           سبق مثانية                          جبعل مهلة اإلشعار امل        ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول   ٢          املؤرخ     ١٩-  ٩١                      مث قضى القانون رقم      -   ٣٤٢
                                             وأية مظاهرة تعقد بدون ترخيص أو بعد أن          .                                                                  أيـام من موعد االجتماع العمومي الذي بات خيضع ملوافقة الوايل          

  .                                                                      ً         تكون قد منعت تعد مبثابة احتشاد حيق لوزير الداخلية أو الوايل املخول إقليمياً أن يفضه

  حرية تكوين مجعيات-٢٢املادة 

      من    ٤١                                                        مام إىل مجعية حبرية؛ وهذه احلرية مكفولة مبوجب املادة                                            حيـق ألي شـخص يف اجلزائـر االنض         -   ٣٤٣
                                  املتعلق باجلمعيات طرائق ممارسة         ١٩٩٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٤          املؤرخ     ٣١-  ٩٠                    وحيدد القانون رقم      .        الدستور

  .           ً                          هذا احلق فضالً عن سبل تكوين مجعيات وحلها

                                            عية أو حلها ال يتم إال عن طريق القضاء                                         من هذا القانون بأن وقف مج        ٣٨       إىل     ٣٢                     وقد قضت املواد من      -   ٣٤٤
  .                 ً                                 ً                              الذي يقرر ذلك بناًء على طلب السلطات العمومية أو بناًء على شكوى مقدمة من طرف ثالث

                                                                                           وتشكل احلركة اجلمعوية اليوم، بعد األحزاب السياسية، أحد األطراف الفاعلة احليوية والضرورية للحياة  -   ٣٤٥
    ٣١-  ٩٠                                                              وقد أدت إجراءات ختفيف إجراء االعتماد مبقتضى القانون رقم            .     لمية                                     االجتماعية والنقابية والثقافية والع   

                                                             خبصوص تيسري إجراءات تكوين اجلمعيات إىل إحداث زيادة هائلة يف عدد     ١٩٩٠      ديسمرب  /            كانون األول ٤      املؤرخ 
  .       اجلمعيات

     ٩٨        سوى        ً    عاماً،   ١٢            ، أي ملدة        ١٩٨٨    و     ١٩٧٦                     ُ                                      فعـلى سـبيل املقارنـة، مل ُتعـتمد يف الفترة ما بني               -   ٣٤٦
     ٦٧٨                                               ، أي أكثر بقليل من ست سنوات فحسب، فقد ظهرت         ١٩٩٦    و     ١٩٨٩                        أما يف الفترة ما بني        .            مجعية وطنية 
  .          مجعية وطنية

                         مجعية أخرى ذات طابع       ٧٨     ٠٠٠                 مجعية وطنية و      ٩٤٧   ُ        ، أُحصيت       ٢٠٠٦                            ويف النصـف األول من عام        -   ٣٤٧
  :                                             وميكن التمييز بني اجلمعيات حسب عدد كبري من الفئات  .    حملي
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       املهنية    ١٩٠

         الرياضية   ٩٠

                 الثقافة والتعليم    ١١٢

            الصحة والطب    ١٢٧

                   العلم والتكنولوجيا   ٣٩

        الشبيبة   ٤٥

           التعاونيات   ٣٤

               الطلبة القدماء   ٢٩

                           الصداقة، والتبادل والتعاون   ٢٥

                          التضامن، واإلسعاف، واإلحسان   ٢٢

                             املعوقون وغري املتكيفني اجتماعيا   ١٧

      املرأة   ٢٣

           التارخيية       اجلمعيات   ١٩

                 السياحة والترفيه   ٢٦

                اجلمعيات األجنبية   ١٨
       البيئة   ٣٢
                 الطفولة واملراهقة   ١٢
                         املتقاعدون واألشخاص املسنون   ٠٨
            حقوق اإلنسان   ٠٧
                اجلمعيات الدينية   ١٠
              األسرة الثورية   ٠٩
       متنوعة   ٥٣

                                          ا، فإن اجلوانب املتعلقة بنوعيتها، واليت                                                                       وإذا كانت اجلوانب املتعلقة بالعدد تبني طبيعة اجلمعيات واجتاهاهت         -   ٣٤٨
                                      ً         ذلك أن بعض اجلمعيات، وإن كان عددها قليالً، تتمتع   .           ً                                    تتصل أساساً بطبيعة جماالت أنشطتها، مهمة هي األخرى

                                                                                                                بـوزن يف اجملتمع ومتارس فيه بعض التأثري، كتلك اجلمعيات اليت تستند إىل إرث تارخيي، وتلك اليت هتتم بالبيئة                   
  .                               مستعملي اخلدمات وعن املستهلكني، إخل            وبالدفاع عن 

    ١٤-  ٩٠                                          ً          ُ         ً                       وحرية إنشاء النقابات مل يؤكدها الدستور جمدداً فحسب، بل ُنظمت أيضاً يف إطار القانون رقم  -   ٣٤٩
      ديسمرب  /              كانون األول    ٢١          املؤرخ     ٣٠-  ٩١      َّ       َّ                       واملعدَّل واملكمَّل بالقانون رقم          ١٩٩٠       يونيه   /         حزيران  ٢             الصـادر يف    
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                                               فهذا القانون يقر للعمال األجراء يف القطاعني         .     ١٩٩٦       يونيه   /         حزيران  ٦      ملؤرخ      ا   ١٢-  ٩٦                   واألمـر رقـم          ١٩٩١
  .                                                                 اخلاص والعام باحلق يف إنشاء نقابات مستقلة ومنفصلة عن األحزاب السياسية

                 نقابة للعمال     ٦٠                                                                                         وعالوة على وجود تشكيلة متنوعة من املنظمات النقابية املستقلة، هناك ما ال يقل عن                -   ٣٥٠
        نقابة   ١٧                                                               نقابة ألرباب العمل، منها نقابتان تابعتان للقطاع العام و         ١٩                        على املستوى الوطين و                    األجـراء موجودة  

  :                                                                ً                  على أن نقابات القطاع العام تظل اليوم املهيمنة وتغطي نشاطاهتا أساساً القطاعات التالية  .            للقطاع اخلاص

         نقابات ٩  :     الصحة
         نقابات ٩  :                الشؤون االجتماعية

         نقابات ٧  :      النقـل
         نقابات ٦  :       التعليم

         نقابات ٦   :        التدريب

  قانون األسرة-٢٣املادة 

                                وقانون األسرة، الذي يعد أداة        ).               من الدستور    ٥٨       املادة   (                                               تتمـتع األسـرة باحلماية من الدولة واجملتمع          -   ٣٥١
   هي                                                                                                 أساسية لتنظيم العالقات األسرية، عن طريق حتديد األوضاع القانونية ألطراف اخللية األساسية يف اجملتمع أال و    

   .                                                                         األسرة، إمنا يعكس يف الواقع مستوى التطور االجتماعي واالقتصادي والثقايف للمجتمع

                      ، مل تدخل عليه أية         ١٩٨٤       يونيه   /         حزيران  ٩          املؤرخ     ١١-  ٨٤                                          ومنذ صدور قانون األسرة مبقتضى القانون        -   ٣٥٢
                      ة اليت طرأت على اجملتمع                                  ً                                          وممـا جعل تنقيح قانون األسرة مفروضاً بطبعه التغريات االجتماعية املتعدد            .         تعديـالت 

ّ                            اجلزائري مضافاً إليها ضرورة تكييف التشريع الداخلي مع االتفاقيات الدولية اليت صّدقت عليها اجلزائر، وال سيما                                                               ً             
  .                     واتفاقية حقوق الطفل                                على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      للقضاء                 االتفاقية الدولية 

  :              تتعلق مبا يلي    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٧             األمر املؤرخ                                       والتعديالت الرئيسية اليت أدخلت عليه مبوجب -   ٣٥٣

      ً   عاماً؛  ١٩                             ً     توحيد سن الزواج الذي بات حمدداً ب    ) أ ( 

                                           وجوب توضيح الرضى املتبادل لكي ينعقد الزواج؛  ) ب ( 

                                              ّ                            منح املرأة املقدمة على الزواج إمكانية اختيار ويلّ توافق عليه عند عقد القران؛  ) ج ( 

              حق الوصاية؛                    إدخال بعض املرونة على  ) د ( 

  .                                          إعادة تنظيم احلق يف حضانة األطفال يف حال الطالق    ) ه ( 
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  .                                                                                            من قانون األسرة الزواج على أنه عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي                ٤             وحتدد املادة    -   ٣٥٤
         افظة على                                                                                          وهـو يهدف، يف مجلة أمور، إىل تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون، وإحصان الزوجني واحمل     

   ).                 من قانون األسرة  ٣٦   و ٤        املادتان  (                                                                       الـروابط الزوجـية وصون مصاحل األسرة، ورعاية األوالد وحسن تربيتهم           
                                                                                                         وبالتايل من الطبيعي أن يعيش األوالد يف كنف الوالدين، إال أن تربر املصلحة العليا للولد انفصاله عنهما أو تفسر     

  .                     يه إال بقرار من القضاء                                  وال جيوز فصل أي ولد عن أسرته أو والد  .    ذلك

                         املتعلق حبماية األطفال        ١٩٧٢       فرباير   /       شباط   ١٠          املؤرخ     ٠٣-  ٧٢                                      وتـنص املـادة األوىل من األمر رقم          -   ٣٥٥
ّ                                      ً                                             القُّصر الذين مل يكملوا الواحد والعشرين عاماً، وتكون صحتهم وأخالقهم أو تربيتهم عرضة      "                   واملراهقني على أن     ُ   

  "     ً                                                             مضراً مبستقبلهم، ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية واملساعدة التربوية                                                 للخطر، أو يكون وضع حياهتم أو سلوكهم        
  :                          وذلك وفق الترتيبات التالية

                                                                                         قاضـي األحـداث هو وحده املخول باختاذ إجراء احلماية واملساعدة حيال األطفال حمل هذا                -
  ؛ ) ٣   و ٢        املادتان  (        القانون 

      وميكنه    ).  ٦    و  ٥         املادتان   (             ضانة الطفل                                                             جيوز لقاضي األحداث أن يتخذ تدابري مؤقتة فيما يتعلق حب          -
                                 ً                                             تعديل هذه التدابري أو إلغاؤها بناًء على طلب القاصر أو األبوين أو وكيل اجلمهورية؛

                                                                                         يقوم قاضي األحداث، بعد قفل التحقيق وإرسال أوراق القضية إىل وكيل اجلمهورية لالطالع              " -
  "                            أنه من الضروري االستماع إليه                                                      عليها، باستدعاء القاصر ووالديه أو ويل أمره وأي شخص يرى 

ٍ                                                        وحياول، على كٍل، استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبري الذي سيتخذه    ). " ٩      املادة  (   ؛ "            

ّ                                                                    يبّت قاضي األحداث فيما يعرض عليه من قضايا بأحكام يصدرها يف غرفة املداوالت؛ -    

                      ملؤسسات املنصوص عليها يف                                                           عندما يوضع القاصر، بصفة مؤقتة أو هنائية، لدى الغري أو إحدى ا " -
                                                                             من هذا األمر، يتعني على والدي القاصر امللزمني بواجب بالنفقة أن يقدما مشاركتهما   ١١      املادة 

   ).  ١٥      املادة    " (                           يف ذلك، ما مل يثبتا فقر حاهلما

                                                                                              وفـيما خيـص واجبات املواطن، ينص الدستور يف الفصل اخلامس منه على سلسلة من األحكام املتعلقة            -   ٣٥٦
                              جيازي القانون اآلباء على القيام  "                  منه تنص على أنه   ٦٥                               ومن ذلك على وجه اخلصوص أن املادة   .           سرة واجملتمع   باأل

   ".                                                                                        بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما جيازي األبناء على القيام بواجب اإلحسان إىل آبائهم ومساعدهتم

  حقوق الطفل-٢٤املادة 

  .             ً                                        الدستور أوالً ويف عدد من النصوص التشريعية األخرى كذلك                                محاية حقوق الطفل مكرسة بوجه عام يف -   ٣٥٧
                                                                                    منه صراحة الطفولة، إىل جانب األسرة والشبيبة، باعتبارها حالة يكفل الدستور              ٦٣                            ففي الدستور، تذكر املادة     

  .             واحلق يف احلماية                                     احترام احلق يف الشرف، وستر احلياة اخلاصة       بشأهنا 
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                                                           احلماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده      يكفل   نه     ّ                       ويذكّر الدستور يف ديباجته بأ -   ٣٥٨
  .               فيه تفتح اإلنسان               الشرعية ويتحقق

                        يصرح باملواليد خالل مخسة    "                                     املتعلق باحلالة املدنية على أنه         ٢٠-  ٧٠                  من األمر رقم       ٦١                 وقد نصت املادة     -   ٣٥٩
                 األشخاص الذين     ٦٢              وتعدد املادة      ".                  وإال فرضت عقوبات                                                            أيـام من الوالدة إىل ضابط احلالة املدنية ملكان املولد           

                                                       أنه، عالوة على يوم الوالدة والساعة ومكان امليالد           ٦٣              وتوضح املادة     .                                       يتعني عليهم التصريح حبدوث حالة والدة     
  .                      ّ                                       وجنس الطفل، ال بد أن تبّين شهادة امليالد األمساء اليت أعطيت للمولود

                                           وإن مل يكن األب وال األم موجودين، اختار          .                      ً     ئلي لألب إن كان معروفاً                                      ويأخذ الطفل تلقائيا اللقب العا     -   ٣٦٠
                من الشخص الذي   ٦٦                                         أما بالنسبة لألطفال اللقطاء، فتشترط املادة    ).   ٦٤      املادة  (                             املصرح حبالة الوالدة أمساء الطفل 

                  ولودين من أبوين                      أما عن األطفال امل     .        ً                                                                   وجـد طفالً أن يعلن لدى ضابط احلالة املدنية عن املكان الذي وجده فيه             
                                                                                                               جمهولني، فإن ضابط احلالة املدنية هو بنفسه الذي مينحهم األمساء؛ ويكون االسم األخري هو اللقب العائلي للطفل                 

   ).  ٦٤      املادة  (

ّ  ً                   مكّمالً للمرسوم رقم         ١٩٩٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٣          املؤرخ     ٨٤-  ٩٢                       لقد جاء املرسوم رقم      -   ٣٦١    ١٥٧-  ٧١     
           ويهدف هذا    .                                                             تعلق بتغيري اللقب بأن مسح بتسوية حالة األطفال بدون أسر              امل     ١٩٧١       يونيه   /           حزيـران   ٣         املـؤرخ   

                                                                                                                  القـانون إىل ختفيف اإلجراءات اإلدارية املتصلة بتغيري اللقب، وزيادة طلبات التبين من قبل األسر، وتطبيق فكرة                 
  .                                                       لألطفال املولودين من أبوين جمهولني أو من أم معروفة وأب جمهول  "               قانون حمل املولد "

                                                                                                    وعالوة على ذلك، فإن احلفاظ على اهلوية وإثبات الشخصية القانونية للطفل حيثما كان مصون وحممي                -   ٣٦٢
                                              وينص القانون املدين على عدة أحكام تتعلق بإثبات    .       منه   ٣٥    و   ٣٣       إىل     ٣١                                     مبوجب الدستور، وال سيما املواد من       

   ).   ٢٥      املادة    " (             ، وتنتهي مبوته          ً  والدته حياً     بتمام     تبدأ              شخصية اإلنسان  "               وقد جاء فيه أن   .                        الشخصية القانونية للطفل
   ".                                         ً اجلنني يتمتع باحلقوق املدنية بشرط أن يولد حياً "   ّ                                   وتبّين الفقرة الثانية من هذه املادة أن 

                   وإذا مل يوجد هذا      .                                        الة املدنية وهو ما ميثل شهادة إثبات              سجالت احل    يف           و وفاة    أ      والدة            كل حالة       َّ    قـيَّد  ت و -   ٣٦٣
ّ    ُدّون  ا                         الدليل، أو تبني عدم صحة م   . )                 من القانون املدين  ٢٦      املادة  (       أخرى            اإلثبات بطرق     يجوز ف        السجالت،   يف   ُ 

                                                                                        ويقضى قانون العقوبات بدوره بقمع ومعاقبة ارتكاب اجلرائم واجلنح اليت تفضي إىل ظروف من شأهنا أن  -   ٣٦٤
           نوات كل من                                 عاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر س  في   ).    ٣٢١      املادة  (                                 يتعذر فيها التحقق من شخصية الطفل 

                         وإذا مل يثبت أن الطفل        .            مرأة مل تضع   ال                                     آخر به أو قدمه على أنه ولد                  ً  ستبدل طفالً  ا                  أو أخفاه أو         ً   طفالً         ً  نقل عمداً 
  .                                            فتكون العقوبة هي احلبس من شهرين إىل مخس سنوات          ً قد ولد حياً

           فإن اجملرم       عنه،      والديه    ختلى    أو    ً اً         اختياري ه           بعد تسليم             ً مرأة مل تضع محالً             على أنه ولد ال   ً  فعالً         م الولد  ّ ّد     ُ إذا قُ و -   ٣٦٥
  .                                      يتعرض لعقوبة احلبس من شهرين إىل مخس سنوات

    ١٥        املؤرخ   ٨٦-  ٧٠              وحيدد األمر رقم   .                                      من الدستور احلق يف اجلنسية اجلزائرية     ٣٠                      وقـد تكـرس املادة       -   ٣٦٦
  .     قداهنا                                                             املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية شروط اكتساب اجلنسية اجلزائرية وف    ١٩٧٠      ديسمرب  /          كانون األول
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ّ                اجلنسية اجلزائرية معّرفة بالقانون    "                              من الدستور تنص على أن         ٣٠          فاملـادة    -   ٣٦٧                                ، واملقصود به هو األمر رقم       "                  
  :                               من هذا األمر على أن اجلزائري هو ٧   و ٦             وتنص املادتان   .     ١٩٧٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥        املؤرخ   ٨٦-  ٧٠

                           الولد املولود من أب جزائري؛ 

              رية وأب جمهول؛                       الولد املولود من أم جزائ 

                                           الولد املولود من أم جزائرية وأب عدمي اجلنسية؛ 

                                                                                                     الولـد املولـود يف اجلزائر من أم جزائرية ومن أب أجنيب ولد هو نفسه يف اجلزائر إال إذا رفض اجلنسية             
  .                                           اجلزائرية يف أجل مدته عاما قبل بلوغه سن الرشد

   ٧    و  ٦                                        املكتسب اجلنسية اجلزائرية مبوجب املادتني             الولد   "            على أن      ٨٦-  ٧٠                  من األمر رقم      ٨             وتنص املادة    -   ٣٦٨
   ".                  ً                                           ً               أعاله، يعترب جزائرياً منذ والدته ولو مل تثبت الشروط املطلوبة قانوناً إال بعد والدته

                                                                                                  إن إعطاء صفة مواطن جزائري منذ الوالدة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها مبوجب أحكام                 -   ٣٦٩
                                                           ال ميس بصفة العقود املربمة من قبل املعين باألمر وال بصحة              " ٧              من املادة     ٢    و  ١             والفقرتني    ٦              من املادة     ٣        الفقرة  

   ".                                 ً                                ً               احلقوق املكتسبة من قبل الغري استناداً إىل اجلنسية الظاهرة املكتسبة سابقاً من قبل الولد

ّ                                                     يصبح األوالد القُّصر ألشخاص مكتسبني اجلنسية اجلزائرية جزائريني يف           "             على أنه      ١٧             وتنص املادة    -   ٣٧٠     نفس               ُ
   ".              الوقت كوالديهم

                               َّ                                                        وباإلضافة إىل ذلك، فإن األوالد القصَّر غري املتزوجني لشخص استرد اجلنسية اجلزائرية يستردون بدورهم  -   ٣٧١
  .                                                     ً           اجلنسية اجلزائرية حبكم القانون أو يكتسبوهنا إذا كانوا فعالً مقيمني معه

                                     وإذا مل يكن األب وال األم موجودين،         .   ً فاً                                                               ويأخذ الطفل تلقائيا اللقب العائلي لألب إذا كان األب معرو          -   ٣٧٢
   ).                       من قانون احلالة املدنية  ٦٤      املادة  (                                   اختار املصرح حبالة الوالدة أمساء الطفل 

                                                                              ً                        ويذكـر أن نقـل األم اجلزائرية جنسيتها ألبنائها املولودين خارج البالد ألب أجنيب بات ممكناً مبوجب                  -   ٣٧٣
   .     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط                                     التعديالت اليت أدخلت على قانون اجلنسية يف

                                 حق املواطن يف املشاركة يف إدارة شؤون  -  ٢٥      املادة 
                         ُ      الدولة وحقه يف أن ينتخب وُينتخب

                                                   ُ                                                 حق املواطن يف املشاركة يف إدارة شؤون الدولة وأن ينتخب وُينتخب مكفول مبوجب الدستور يف مواده                 -   ٣٧٤
  .                                      ي والتعددي للنظام السياسي اجلزائري                                                         ومبوجـب مجيع القوانني اليت تؤسس للطابع الدميقراط          ١١    و   ١٠    و  ٧    و  ٦

َ       لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن َينَتِخب وُينتَخب "                    من الدستور على أن   ٥٠           وتنص املادة     ُ    ِ  َ  َ                                         ."    

  .                                                 من الدستور إمكانية تقلد املهام والوظائف يف الدولة  ٥١            وتكفل املادة  -   ٣٧٥
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ّ                               وقـد ُعّدل القانون العضوي رقم        -   ٣٧٦  ُ                يف سبيل تعزيز     ٢٠٠٤        يف عام     ١٩٩٧     مارس  /       آذار  ٦          املؤرخ     ٠٧-  ٩٧    
         ً           انظر أيضاً الفقرات      . (            من العهد   ٤                                                                                 املسار الدميقراطي يف جماله االنتخايب على النحو الوارد يف اجلزء املتعلق باملادة             

   ).                من هذا التقرير   ٢٢٦     إىل    ١٥٢   من 

  املساواة أمام القانون-٢٦املادة 

  .                                                          التشريعية والتنظيمية التمييزية املوروثة عن احلقبة االستعمارية                                  ألغت اجلزائر، منذ استقالهلا، التدابري  -   ٣٧٧

                                                                                    من الدستور املبدأ القائل باملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات وبتمتعهم              ٢٩                  وقد كرست املادة     -   ٣٧٨
                سواسية أمام                                                               ومثلما ذكر يف مواقع أخرى من هذا التقرير، فإن املواطنني           .                                        باحلمايـة القانونية على قدم املساواة     
   ).                من هذا التقرير   ٢٢٦     إىل    ١٦٥                انظر الفقرات من    . (           ً                       القانون أياً كان وضعهم دون أي متييز

  حقوق األقليات-٢٧املادة 

                                                                                            إن إحصاء السكان يف اجلزائر ال جيري، على غرار ما ذكر يف التقرير األويل، وفق معايري إثنية أو دينية أو  -   ٣٧٩
                                                                             ستند إىل نظرة قاصرة جتاه الشخصية اجلزائرية، اليت يعترف هبا مبا تتميز به من                                    على أن هذه السياسة ال ت       .        لغويـة 

                                              وإىل جانب ثقافتها العربية واملسلمة، تعتز اجلزائر   .                                                    ثراء وتنوع يف األصول اليت تنحدر منها، وتقاليد وخصوصيات
  .                                                                 ببعدها األمازيغي وانتمائها إىل أفريقيا وإىل منطقة البحر األبيض املتوسط

- - - - - 


