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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالدورة الثالثة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ - مايو / أيار٢١جنيف، 

مـن   ٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       فوضية السامية موجز أعدته امل      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلزائر    

هـات  اجل إحدى عشرة جهة مـن    هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهيـة      .  إىل عملية االستعراض الدوري الشامل     )١(املعنية

وال يتضمن التقرير أية    . ١٧/١١٩ يف قراره    ا جملس حقوق اإلنسان   العامة اليت اعتمده  
آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق              

وقد ذُكـرت بـصورة     . اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة         
 التقرير، كما أُبقي قـدر      منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف        

ومبقتضى قرار جملـس حقـوق اإلنـسان        . اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري     
فرع مستقل خمصص إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقـوق        ، ُيفَرد، عند االقتضاء،     ١٦/٢١

وتتـاح  . اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقّيد الكامل مببادئ باريس         
ى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن            عل

 يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           يوقد روع . مجيع املعلومات الواردة  
  .والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

 .األمم املتحدة التحريرية ب الترمجةدوائر مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل  *  
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الوطنية حلقوق اإلنـسان    ) املؤسسات(املعلومات املقدمة من املؤسسة       -أوالً  
واملعتمدة بالتقّيد الكامل مببـادئ     ابعة للدولة موضوع االستعراض     الت

  ال ينطبق  :باريس

  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -١  
 ٢٠١١فربايـر  /باط ش٢٣ املؤرخ ٠١-١١ أن األمر رقم ٢الورقة املشتركة أفادت    -١

 ٣٠ املؤرخ   ٠٢-٩٣ ورقم   ١٩٩٢فرباير  / شباط ٩ املؤرخ   ٤٤-٩٢قد ألغى املرسومني رقم     
واعتربت . اً عام ١٩، وقضى برفع حالة الطوارئ املعمول هبا على مدى          ١٩٩٢سبتمرب  /أيلول

 أن هذا اإلجراء مل حيدث أي أثر إجيايب وأن انتهاكات حقوق اإلنسان مل              ٢الورقة املشتركة   
 أن اجليش احتفظ، مبوجب قانون القضاء العسكري،        ٢الورقة املشتركة    وذكرت   .)٢(توقفت

وأضافت أن سلطات   . بنفس الصالحيات الواسعة كاليت كان يتمتع هبا يف ظل حالة الطوارئ          
. )٣(اجليش يف إطار مكافحة اإلرهاب والتخريب قد تعززت بعـد رفـع حالـة الطـوارئ              

 الـذي   ٢٠١١مايو  / أيار ٢ ذلك بالقرار الوزاري املؤرخ      لى ع ٢الورقة املشتركة   واستشهدت  
حيدد شروط وكيفيات استخدام وجتنيد اجليش الوطين الشعيب يف إطـار مكافحـة اإلرهـاب        

يتمتع رئيس أركان اجليش الـوطين      ":  منه اليت تنص على ما يلي      ٢والتخريب، وال سيما املادة     
  .)٤("رهاب والتخريبالشعيب بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة اإل

وقد أعربت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري عن أوجه القلق هذه وأضـافت              -٢
 دون أن ُتحدد املسؤوليات عن االنتهاكات اجلسيمة        ٢٠١١أن حالة الطوارئ ُرفعت يف عام       

وأشارت هذه احلركة أن الدولة     . حلقوق اإلنسان اليت ترتكب يف ظل هذا القانون االستثنائي        
شرعت، باملوازاة مع رفع حالة الطوارئ، يف عملية إصالحات تتعلق يف املقام األول بقـانون       
اإلعالم، وقانون األحزاب السياسية، قانون اجلمعيات، وقانون االنتخابات، وإصالح قانون           

  .)٥(اماهالبلديات، والقانون املتعلق مبهنة احمل
ل بـإجراء اسـتعراض شـامل       وأوصت الشبكة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطف        -٣

للتشريعات والسياسات الوطنية لضمان مواءمتها مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفـل            
والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا والعمل، بالتعاون مع اجملتمع املدين، على إعادة بعث            

 عمل األطفال   مشروع قانون الطفل الذي كان اهلدف منه هو تعزيز محاية الطفولة ومكافحة           
  .)٦(والعنف الواقع عليهم
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 أن السلطات اجلزائرية تكـاد مل تنفـذ، منـذ عمليـة             ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٤

، أي من التوصيات اليت قدمتها      ٢٠٠٨أبريل  /االستعراض الدوري الشامل للجزائر يف نيسان     
وقد فشلت السلطات اجلزائريـة     . ة حبماية حقوق اإلنسان   خمتلف آليات األمم املتحدة املعني    

 الـيت قـدمت مبناسـبة    ١٥ و١٢ و١٠ و٥ و٤على وجه اخلصوص يف تنفيذ التوصـيات   
  .)٧(٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل يف عام 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
ليت وضعت  أشارت حركة الشاب املستقل من أجل التغيري إىل أن مشاريع القوانني ا             -٥

 تبّين بوضوح عدم وجود أي إرادة للعمل على مواءمة التشريعات احملليـة             ٢٠١١خالل عام   
 هلذه احلركة،   اًووفق. مع املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها اجلزائر         

جلنة مناهضة مل تراع اجلزائر أي من التوصيات املقدمة إليها من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و
واستشهدت . التعذيب واللجنة املعنية حبقوق العمال املهاجرين وال توصيات األجهزة األخرى 

احلركة على هذا الوضع مبشروع القانون املتعلق باجلمعيات الذي يهدف إىل استبدال نظـام              
ـ     اً، ويفرض أيض  اًالترخيص بنظام التصريح املعمول به حالي      ة  إعادة تشكيل اجلمعيات القائم

  .)٨(جلزائرية بأموال قادمة من اخلارج على اجلمعيات الدولية وعلى متويل اجلمعيات ااًوقيود
فيما يتعلق بالعمال املهاجرين،     ،الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان     ذكر  و  -٦

، بضم األمالك العقارية وأمرت     ٢٠١٠، يف إطار قانون املالية لعام        قراراً أن احلكومة اختذت  
وذكـر  . "بشطب أمساء مالكي األمالك العقارية اليت ختلى عنها أصـحاهبا         "افظة العقارية   احمل

الوسيط أنه ميلك قاعدة بيانات بأمساء ضحايا الترحيل وأفراد أسرهم، وكذلك وثائق متصلة             
وأوصى الوسيط بتقدمي اجلرب املادي واملعنوي على األضرار . ١٩٧٥بانتهاك حقوقهم منذ عام 

  .)٩(ا العمال وأفراد أسرهم ضحايا الطرد التعسفياليت تعرض هل

أحكام القـانون   ، مع مراعاة    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  واجبة التطبيقاإلنساين الدويل ال

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص على نفسه  -١  
 )١٠(ماكن سـرية مـستمر    ذكرت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان أن االعتقال يف أ          -٧

وأوصت املنظمة بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبوضـع           
أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك أماكن االحتجاز التابعة ملديرية االستخبارات واألمن، حتـت             

لتحقيق إشراف السلطات املدنية، وبالسماح هليئة مستقلة بزيارة هذه األماكن دون قيود، وا           
  .)١١( يف مجيع أعمال التعذيب املزعومة
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 ٢٣ املؤرخ ٠٢-١١ عن أوجه قلق إزاء تنفيذ األمر رقم ٢وأعربت الورقة املشتركة   -٨
جييز اإلقامة احملمية يف مكان سري      ) ١: ( املتعلق بالرقابة القضائية والذي    ٢٠١١فرباير  /شباط

جيرم إفشاء أي معلومات تتعلق مبكـان       و) ٢(ملدة أقصاها ثالثة أشهر ميكن متديدها مرتني،        
ويشهد على رغبة السلطات يف استحداث جمموعة من التشريعات         ) ٣(تواجد اإلقامة احملمية،    
وجاء يف هذه الورقة أن األمر املذكور يشكل خطوة أوىل حنو اإلقرار            . لتقييد حقوق الدفاع  

مني باملـساس بـأمن     مبمارسة منتظمة استخدمتها السلطات تتمثل يف احتجاز أشخاص مته        
وأفادت الورقة أهنا أُبِلغت حباالت جديدة من االختفـاء القـسري           . الدولة يف أماكن سرية   

  .)١٢( والتعذيب حدثت منذ إلغاء حالة الطوارئ
حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أن ممارسات التعذيب وسوء املعاملة       وذكرت    -٩

 شائعة لدى األجهزة األمنية رغم التوصيات املختلفة اليت         واملعاملة الالإنسانية والقاسية ال تزال    
قدمتها خمتلف جلان املعاهدات التابعة لألمم املتحدة ورغم االلتزامات اليت قطعتها الدولة على             

وأشارت احلركة إىل أن التـشريعات القائمـة        . نفسها يف إطار االستعراض الدوري الشامل     
 االتصال مبحامٍ وأن العديد من األشخاص الـذين         تتوخ إعطاء الشخص املوقوف إمكانية     مل

اختطفوا واختفوا على أيدي أجهزة مديرية االستخبارات واألمن تبّين أهنم كانوا موجـودين             
وهي الفترة القصوى لالحتجاز االحتياطي املنصوص  ( يوما١٢ًيف السجن بعد فترة تزيد على 

وأضافت احلركة أن معظـم هـؤالء       ). ابعليها يف القانون بالنسبة للجرائم املتعلقة باإلره      
وأشارت إىل أن هؤالء تعرضـوا أثنـاء   . األشخاص اهتموا فيما بعد جبرائم متصلة باإلرهاب      

وقد قدم بعضهم أمام القاضي مث أفـرج عنـهم،          . احتجازهم للتعذيب وللمعاملة الالإنسانية   
  .)١٣(بينما بقي آخرون يف االعتقال

هناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن مسألة العقاب املبادرة العاملية إلوأفادت    -١٠
وقالت احلكومة يف ردهـا إن      . البدين أثريت أثناء دورة االستعراض الدوري الشامل األوىل       

وأضافت املبادرة العاملية أن ُمساءلة اجلزائر هبذا اخلصوص        . العقاب البدين حمظور يف املدارس    
دوري الشامل الثانية سوف يربهن على أن جملـس حقـوق            أثناء دورة االستعراض ال    حتديداً

. اإلنسان يأخذ مسألة انتهاكات حقوق مجيع األشخاص، مبن فيهم األطفال، على حممل اجلد            
 يف  اًوترى املبادرة العاملية أنه مل يتحقق أي تقدم يذكر يف جمال حظر عقاب األطفـال بـدني                

وأضافت أن العقاب   . ٢٠٠٨شامل يف عام    اجلزائر منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري ال      
البدين غري قانوين يف املدرسة وتعاقب عليه احملاكم ولكنه غـري حمظـور يف البيـت وال يف                  

وذكّرت املبادرة العاملية بالتوصيات اليت     . املؤسسات العقابية وال يف مؤسسات الرعاية البديلة      
   .)١٤( قدمتها هيئات املعاهدات يف هذا الصدد

ا يتعلق بالعنف الواقع على األطفال، ذكرت الشبكة اجلزائرية للـدفاع عـن             وفيم  -١١
.  تعرضوا للعنف ولسوء املعاملة على أيدي والـديهم ومعلمـيهم          حقوق األطفال أن أطفاالً   

وأضافت الشبكة أن مسألة العنف اجلنسي إزاء األطفال مل تعاجل على النحو الالئق بـسبب               
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ما مينع الكشف عن شىت احلوادث اليت ارتكبت يف هـذا           جانب احلرمة الذي حييط هبا وهو       
وأوصت بأمور منها إعادة تكييف األحكام اجلنائية املتعلقة حبماية األطفال ضـحايا            . السياق

أو العنف اجلنسي، باالستناد إىل االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق الطفـل وإىل              /سوء املعاملة و  
ذ إجراءات قانونية إلنشاء هيئة تعـىن باألطفـال         الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا واختا    

   .)١٥(أو العنف اجلنسي/ضحايا سوء املعاملة و

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٢  
 يف  ٠١-٠٦أفادت منظمة الكرامة حلقـوق اإلنـسان أن إصـدار األمـر رقـم                 -١٢

ق السلم واملصاحلة الوطنية كـّرس رفـض الدولـة           املتضمن تنفيذ ميثا   ٢٠٠٦فرباير  /شباط
الكشف عن مالبسات عدد ال حيصى من اجلرائم املرتكبة خالل التسعينات، بـل تـزودت               
الدولة فوق ذلك بالوسائل القانونية ملالحقة األشخاص الذين يعملون على مكافحة اإلفالت            

مر املشار إليه ينص على      من األ  ٤٦ومن ذلك الحظت منظمة الكرامة أن املادة        . من العقاب 
أن أي تصريح أو مكتوب أو أي عمل آخر يفسَّر على أنه ميكن أن يسئ للجزائـر يعاقـب     

 واعترب كل من املؤمتر األمازيغي العـاملي        .)١٦(صاحبه بالسجن ملدة ثالث إىل مخس سنوات      
على ضا   وحركة الشباب املستقل من أجل التغيري أن هذا األمر ينطوي أي           ٢والورقة املشتركة   

 أن األحـزاب الـسياسية       وأضافت حركة الشباب أيـضاً     .)١٧(مساس حبرية الرأي والتعبري   
املعارضة ومنظمات اجملتمع املدين اليت عارضت امليثاق املذكور قد ُحظر عليها احلـديث يف              

  .)١٨(اإلذاعة الوطنية أو الظهور يف قناة التلفزيون العام
ادت منظمة الكرامة أن عشرات النصوص القانونية       ويف إطار إصالح نظام العدالة، أف       -١٣

وتكمن مشكلة العدالة   . قد روجعت دون أن يؤدي ذلك إىل تغيري حقيقي يف سري هذا النظام            
ـ . يف افتقارها إىل االستقاللية التنظيمية ويف استعماهلا أداة من قبل السلطة التنفيذيـة              اًووفق

ة من حيث التعيني وإدارة مستقبلهم املهين ونقلهم     ملنظمة الكرامة، يتبع القضاة السلطة التنفيذي     
. من مكان إىل آخر، كما أن اجمللس األعلى للقضاء مراقب هو نفسه من قبل اجلهاز التنفيذي            

وأوصت منظمة الكرامة بتعديل النظام األساسي للمجلس األعلى للقضاء وكفالة اسـتقاللية            
  .)١٩(وعدم قابلية عزل القضاة

 أن حجم السلطات اليت أسندت إىل السلطة الـسياسية          ٢املشتركة  وأضافت الورقة     -١٤
وإىل اجليش يف إطار احلرب على اإلرهاب أدت إىل تدخلهما يف الدعاوى القضائية ومـن مث                

  .)٢٠(املساس باستقاللية القضاة رغم أهنا مكفولة مبوجب الدستور
يدة كل البعـد عـن       أن احملاكم والسجون العسكرية بع     ٢وأفادت الورقة املشتركة      -١٥

وذكرت هذه الورقة أن احملاكم العـسكرية       . احترام حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق الدفاع      
  .)٢١(استمرت، رغم رفع حالة الطوارئ، يف حماكمة أشخاص مدنيني
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وأفادت الشبكة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطفل أن اإلطار التـشريعي، رغـم               -١٦
 حقوق القُصَّر ضحايا كانوا أو جـاحنني، حيتـاج إىل تعزيـز    جوانبه اإلجيابية يف جمال محاية 

  .)٢٢(سيما من حيث أبعاده الوقائية والتربوية ال

  حلق يف الزواج واحلياة األسريةا  -٣  
 ينتـهك   ١٩٨٤ذكر املؤمتر األمازيغي العاملي أن قانون األسرة املعمول به منذ عام              -١٧

الشريعة (ذكر أن هذا القانون يقوم على أساس ديين   و. اً صارخ حريات املرأة اجلزائرية انتهاكاً   
  .)٢٣( يف حالة من الدونية والتبعية واخلضوع إزاء الرجلاً، الذي يضع املرأة عمد)اإلسالمية

 اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف      وتكوينحرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري         -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ـ            -١٨  ٢٤ يـوم    اًأفادت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان أن حالة الطوارئ رفعت رمسي
 املتعلـق  ٢٠١١فربايـر  / شـباط ٢٣املرسوم الرئاسي املـؤرخ  ، إال أن    ٢٠١١فرباير  /شباط

 صـدر لتثبيـت     باستخدام وجتنيد اجليش الوطين الشعيب يف إطار مكافحة اإلرهاب والتخريب         
وأضافت منظمة الكرامة أن ذلك     . ة اإلرهاب والتخريب  يف إطار مكافح  اختصاصات اجليش   

أدى يف الواقع إىل استمرار حظر املظاهرات يف اجلزائر العاصمة، واإلبقـاء علـى حـواجز                
الطرقات، وتكبيل وسائل اإلعالم ومراقبة مجيع األنشطة اجلمعوية والنقابية واحلزبيـة بـل             

  .)٢٤(ومنعها يف كثري من األحيان
 الكرامة أن املضايقات اليت يتعـرض هلـا املـسؤولون النقـابيون             وأضافت منظمة   -١٩

. والصحافيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان تضاعفت مع اتساع رقعة املطالب االجتماعية          
، فقد انتهك اجلـيش     ٢ للورقة املشتركة     ووفقاً .)٢٥(وضربت املنظمة أمثلة على هذا الوضع     

، أعربت حركة  ويف هذا االجتاه أيضاً.)٢٦(حرية التعبري وحرية التظاهر وحرية التجمع السلمي      
وذكرت علـى   . الشباب املستقل من أجل التغيري عن شواغل إزاء احلظر املنهجي للتجمعات          

ان ومجعية جنـدة املفقـودين      سبيل املثال حاالت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنس        
والنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية والتنسيقية الوطنية من أجل الدميقراطيـة            

  .)٢٧(والتغيري
وذكرت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أن العديد من املدافعني عن حقوق               -٢٠

ضافت أنه عالوة على مـضايقات      وأ. اإلنسان قد تعرضوا للمالحقة منذ رفع حالة الطوارئ       
الشرطة واالعتقاالت واحلظر العام الذي فرضته احلكومة دون أي أسـاس قـانوين علـى               
املظاهرات والتجمعات السلمية العامة وعمليات الفصل التعسفية من العمل واالقتطاع مـن            

ـ     اًووفق. الرواتب، فقد شكلت املالحقات القضائية أداة للضغط       ات  للحركة، فـإن املالحق
القضائية مل تزل منذ عدة سنوات تستهدف املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان والنقـابيني                

  .)٢٨(اًوالصحفيني واملتظاهرين واملهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني أيض
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وذكر املؤمتر األمازيغي العاملي أن أنشطة العديد من املنظمات السياسية ومنظمـات              -٢١
ا  التابعني هلـذه املنظمـات قـد تعرضـو          وأن الناشطني  اجملتمع املدين قد أعيقت أو منعت     

 فإن القيود املفروضة    ٢٠١١فرباير  /وأضاف أنه رغم رفع حالة الطوارئ يف شباط       . ملضايقات
فحىت األنشطة الثقافية والعلمية متنع إذا ُنظمت مـن قبـل           . على احلريات ظلت على حاهلا    

  .)٢٩(مجعيات مستقلة
 إزاء التراجع الذي حيدثه اعتماد مشروع       اًعن القلق أيض   ٢وعّبرت الورقة املشتركة      -٢٢

قانون اجلمعيات، إذ تعترب الورقة أن تشكيل اجلمعيات بصورة قانونية مشروط باحلصول على            
ترخيص مسبق من السلطات اإلدارية اليت متلك سلطة رفض منح إيصال التـسجيل إذا رأت               

م أو لآلداب العامة أو ألحكام القـوانني        مناف للنظام العا  "أن اجلمعية أو غرضها أو هدفها       
وأضافت الورقة أن هذا القانون يكرس ممارسة غري قانونيـة كانـت       . "واألنظمة املعمول هبا  

وأفادت الورقة، يف مجلة أمور، أن مشروع       .  ويعيد العمل بنظام الترخيص املسبق     الًشائعة أص 
ول الـسلطات إمكانيـة حرمـان     كبرية يف جمال متويل اجلمعيات إذ خياًالقانون يفرض قيود  

 اجلمعيات  اجلمعيات من األموال اليت تلزمها لتنفيذ براجمها وممارسة رقابة إضافية على موارد           
  .)٣٠(وعلى أنشطتها وشركائها

 إزاء مشروع قانون اإلعالم الذي أقـره        اًأيض  عن القلق  ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٢٣
فروضة على صاحب املعلومة، ويتجلى ذلك يف التقييد         إزاء القيود امل   جملس الوزراء، وال سيما   

الشديد حلرية النشر باإلجراءات الشكلية، والصالحيات املمنوحة لسلطة ضـبط الـصحافة            
املكتوبة، واالنفتاح احملدود لقطاع اإلعالم السمعي والبصري، وواجب التصويب التلقـائي،           

إلبقاء على األحكام اليت تقيد حريـة       والقيود املفروضة على األجانب، وزيادة الغرامات، وا      
  .)٣١(وأوردت الورقة أمثلة أخرى على انتهاكات حرية التجمع والتظاهر واإلعالم. التعبري
 رغـم   اًوذكرت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أن اجملال اإلعالم يظل مغلق             -٢٤

 هذا اجملـال أمـام      التصرحيات األخرية الصادرة عن السلطات اليت حتدثت عن إمكانية فتح         
 للحركة فإن وسائل اإلعالم السمعية والبصرية اليت تظل         اًووفق. املتعهدين من القطاع اخلاص   

 حد كبري من قبل احلكومة القائمة الـيت تـستعملها أداة             على القطاع العام مكّبلة إىل     اًحكر
 ٢٠٠٩يوليـه   / بشأن جرائم االنترنت أقر يف متوز       أن قانوناً  اًوذكرت احلركة أيض  . للدعاية

  .)٣٢(يتيح للسلطات السبل القانونية لتقرير غلق مواقع دون إمكانية الطعن يف هذه القرارات
 عن ذلك، الحظت احلركة أن النشطاء واملمثلني عن منظمات غري حكومية            الًوفض  -٢٥

م أجنبية تعىن بالدفاع عن حقوق اإلنسان الراغبني يف القيام هبام يف إطار أنشطتهم ال يسمح هل
  .)٣٣(عادة بالدخول إىل اجلزائر

 من الدستور اجلزائري تـنص علـى أن         ٢وذكر املؤمتر األمازيغي العاملي أن املادة         -٢٦
، وهو ما مينع كل جزائري، يف نظر املؤمتر، من اعتناق دين آخر أو              "اإلسالم هو دين الدولة   "
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ن والعقيدة تكون بذلك قد     ويرى املؤمتر أن حرية الوجدا    . تغيري دينه أو عدم اعتناق أي دين      
  .)٣٤(انتهكت

وذكرت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أنه بالرغم من أن حريـة الـتفكري         -٢٧
والوجدان والدين مكفولة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية الـذي             

  .)٣٥(كنائسصّدقت عليه اجلزائر، حتدث اعتقاالت وحماكمات ملسيحيني وعمليات إغالق 
يف هذا السياق، أضاف املركز األورويب للقانون والعدالـة أن اجلزائـر مل تـف               و  -٢٨

 ما تبطل مفعول    اًبالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ألهنا كثري         
 منع التبـشري والتجـديف  والحظ أن قوانني اجلزائر بشأن  . جمموعات األقليات الدينية  حرية  

 ودعت منظمة محلة اليوبيل اجلزائـر إىل إلغـاء قـانون            .)٣٦(حتظر اجلهر بديانة غري اإلسالم    
  .)٣٧(التجديف الذي ينتهك دستور اجلزائر واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان واحلرية الدينية

وفيما يتعلق بتسجيل اجلمعيات، قال املركز األورويب للقانون والعدالة إن طلبـات              -٢٩
 ومل يتخذ فيها    ‘أُرجئ البت فيها  ‘ قد   ٢٠٠٨جلمعيات غري املسلمة املقدمة منذ عام       تسجيل ا 

وذكر . وقد قُبل طلب واحد فقط قدمته اجلالية اليهودية       . ٢٠١٠أي إجراء حبلول هناية عام      
املركز أنه بالرغم من تأكيد مسؤويل احلكومة اجلزائرية على التسامح الديين السائد يف البلد،              

 .)٣٨(همة مافتئت تشن محالت على املسيحيني من منطلق قلقها إزاء تزايد أعداد           فإن احلكوم 
 عن أوجه قلق مماثلة وعرضت حالة والية جباية حيث          منظمة الباب املفتوح الدولية   وأعربت  

  .)٣٩( بغلق كنائس٢٠١١أمر الوايل يف عام 
اجلولـة األوىل   أعربت هذه املنظمة كذلك عن أسفها لرفض التوصية املقدمة أثناء           و  -٣٠

 على أساس أن هذا األمر يقّيـد        ٠٣-٠٦من االستعراض الدوري الشامل بإلغاء األمر رقم        
ولذلك تعرب هذه املنظمة عن امتناهنا ألن تعيـد         . بشدة حرية الدين أو املعتقد لغري املسلمني      

الـدين أو   اجلزائر النظر يف موقفها وأن تراجع مجيع تشريعاهتا مبا يكفل التمتع الكامل حبرية              
املعتقد جلميع مواطنيها، على النحو املنصوص عليه يف شىت املعاهـدات الدوليـة حلقـوق               

  .)٤٠(اإلنسان

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٥  
أفادت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أن حركات احتجاجية وإضـرابات              -٣١

وترى احلركة أن األشخاص الذين يطالبون حبقوقهم       . اجلزائر يف   اًوأعمال شغب حتدث يومي   
وذكـرت احلركـة أن     . االجتماعية يتعرضون بوجه عام لعنف الشرطة وملضايقات اإلدارة       

 يف عدة أماكن مـن التـراب        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٥أعمال شغب عنيفة اندلعت يف      
أضـافت أن العديـد مـن       و. الوطين وقامت قوات األمن باعتقال العديد من األشـخاص        

وأفادت احلركـة أن    . املتظاهرين الذين قُبض عليهم تعرضوا لسوء املعاملة يف مقرات الشرطة         
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احلكومة قررت رفع األجور يف العديد من القطاعات اليت تعصف هبا اإلضرابات ولكن تبّين              
  .)٤١(أن هذه اخلطوة، اليت مل تكن مثرة عملية تشاورية، كانت غري كافية

  شخاص ذوو اإلعاقةاأل  - ٦  
 أن األشخاص ذوي اإلعاقة واجهوا العديد من العراقيـل          ١ذكرت الورقة املشتركة      -٣٢

املكـرس  ) ٢٠٠٢(والحظت الورقة أنه بالرغم من وجود قـانون         . اليت أدت إىل إقصائهم   
 ال تنسجم مع الرؤيـة   اًلتعزيز ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن هذا القانون يتضمن مواد         

ـ       . ئمة على احلقوق بل تفاقم حالة املعوقني      القا  اًوأضافت الورقة أن هذا القانون يقدم تعريف
لإلعاقة ال يتفق مع التعريف الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي               

 هلذه الورقة، ال يزال متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اهليئات الوطنيـة دون              اًووفق. اإلعاقة
، يف مجلة أمور أخرى، أن األماكن العامة مل هتيأ وأن معـايري             اًوذكرت الورقة أيض  . ستوىامل

ومن مجلة ما أوصت به الورقة إعادة النظـر يف تعريـف اإلعاقـة              . تيسري الوصول مل حتترم   
 مستندة يف ذلك علـى وجـه   ٢٠٠٢وشروط منح بطاقة املعّوق كما وردت يف قانون عام          

   .)٤٢(ارد يف االتفاقيةاخلصوص إىل التعريف الو

  األقليات والشعوب األصلية  - ٧  
اعترب املؤمتر األمازيغي العاملي أن احلقوق األساسية لألمازيغ، وال سـيما احلـق يف                -٣٣

أن يشكلوا منوهم االجتماعي واالقتصادي والثقايف وأن يرمسـوا         " واحلق يف    "تقرير مصريهم "
، بترقية اللغـة    ٢٠٠٢املؤمتر أن اإلقرار، يف عام      ولذلك اعترب   .  قد انتهكت  "هويتهم الثقافية 

إىل لغة وطنية وإنشاء اجمللس األعلى للغة األمازيغية مل يكن سـوى            ) اللغة الرببرية (األمازيغية  
 على اعتبـار أن ذلـك مل حيـِدث أي تغـيري ملمـوس لـصاحل احتـرام                   اً شكلي الًتناز

 عن شـواغل متـصلة      اً وأعرب املؤمتر أيض   .اً فعلي اًواللغوية لألمازيغ احترام   الثقافية احلقوق
االقتصادي ملناطق األمازيغ وأوصى، يف مجلـة أمـور، بتعـويض            - االجتماعي بالتهميش
القبائليني الذين أُحرقت حقوهلم من قبل اجليش اجلزائري وبتمكني سكان منطقـة            الفالحني  

  .)٤٣(ياهالقبائل من الوصول على حنو منصف إىل مواردهم الطبيعية، وال سيما امل

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  - ٨  
أفادت حركة الشباب املستقل من أجل التغيري أنه مل ُيعلن عن أي تقييم فيما يتعلـق     -٣٤

ومن األشخاص الذين اهتموا بدعم اجلماعات اإلرهابية أو االنتمـاء          . باحلرب على اإلرهاب  
احلركة أن تعريف العمل اإلرهايب     ورأت  .  معاملته ها من اختفى ومنهم من ُعذب أو أسيء       إلي

 رغم املالحظات والتوصيات اليت قدمتـها اللجنـة املعنيـة حبقـوق             اً واسع اًال يزال تعريف  
  .)٤٤(اإلنسان
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Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a national human 
rights institution with “A” status)  : 

KHR Alkarama Human Rights, Genève 

CMA Congrès Mondial Amazigh, Genève 

ECLJ European Centre for Law and Justice, Strasbourg/France 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 

JS1 Joint Submission 1 by la Plateforme des ONG algériennes pour la mise en 
œuvre de la RDPH - FAPH Organisations et Comités membres de la 
Plateforme Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH): 
Groupement Algérien des paraplégiques (GAP); Groupement Algérien des 
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