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  مقدمة

ـ        )              الفريق العامل  (                                                      عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١    وق ـ                                  ، املنشأ مبوجب قرار جملـس حق
   ي    جـر  ُ أُ و  .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٨       إىل    ٧                               ، دورته األوىل يف الفترة من           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥        اإلنسان  

                                          وقد ترأس وفد اجلزائر معايل السيد مراد         .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٤            املعقودة يف       ١١             يف اجللسة                             االستعراض املتعلق باجلزائر  
ّ            الطالع على تشكيلة الوفد املكّون من        ل و  .                              مدلسي، وزير الشؤون اخلارجية             واعتمـد    .                            ، انظر مرفق هذا التقرير         ً   عضواً   ٢٣                         

    .     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٦           املعقودة يف    ١٥                                                 الفريق العامل هذا التقرير املتعلق باجلزائر يف جلسته 

  )                  اجملموعة الثالثيـة   (         التالية         قررين  امل       جمموعة                               ، اختار جملس حقوق اإلنسان          ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
    .                          أوروغواي والفلبني والسنغال   :                             لتيسري االستعراض املتعلق باجلزائر

   :                    تعراض املتعلق باجلزائر                                 ، صدرت الوثائق التالية من أجل االس ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥     ً         ووفقاً للفقرة   -  ٣

   ؛ )A/HRC/WG.6/1/DZA/1   ) ( أ (  ١٥                   ً         تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة    ) أ (

   ) ب (  ١٥                                                     ً                           جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة     ) ب (
) A/HRC/WG.6/1/DZA/2(  ؛    

     ). A/HRC/WG.6/1/DZA/3   ( ) ج (  ١٥                                ً        املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            موجز أعدته    ) ج (

  ُ                                                            ً                                                     وأُحيلت إىل اجلزائر عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة مسائل أعدهتا سلفاً أملانيا، وآيرلندا وإيطاليا، والربتغال،                 -  ٤
     وميكن   .  ا                                                                                                               والدامنرك، ورومانيا، والسويد، وكندا، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولند           

    .                                        يف الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل       األسئلة    ذه            االطالع على ه

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ّ                                         ، قّدم وزير الشؤون اخلارجية يف اجلزائـر،           ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٤               ، املعقودة يف      ١١          يف اجللسة     -  ٥        معـايل     
ِ                                           وقال الوزير إن هذا التقرير قد أُِعد بالتعاون مع مجيع شرائح اجملتمـع            .                  ير اجلزائر الوطين                          السيد مراد مدلسي، تقر    ُ                               

                                                                                                      اجلزائري اليت أعربت عن اهتمامها باملشاركة يف هذه العملية، وهو ما سيعود بالفائدة، يف نظر الوزير، على اجلزائر 
   .                 لذايت واحلكم الرشيد                                            يف اجلهود اليت تبذهلا أفريقيا من أجل التقييم ا              ً باعتبارها طرفاً

     وطيد  ت              األوىل تتعلق ب    :   تني     رئيسي                                              منهمكة يف الوقت احلاضر يف إجناز مبادرتني           ية      اجلزائر        الدولة             وأضاف أن     -  ٦
              يف اإلصـالح                                                                                             ً               السلم الداخلي بعد الفترة الطويلة من العنف اليت بدأت يف التسعينات، والثانية تتعلق باملضي قدماً              

           املتزايد                                                                لق حبقوق اإلنسان، فقد اعتمدت اجلزائر مبدأ عاملية حقوق اإلنسان االلتزام            أما فيما يتع  .               املؤسسي واهليكلي
                                        امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب          يف                              ً     وباإلضافة إىل كون اجلزائر طرفاً      .                        على الصكوك الدولية         لتصديق  با

ّ         ً      وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان، فقد صّدقت مؤخراً                                    اية حقوق مجيع العمال املهـاجرين                     االتفاقية الدولية حلم      على                                 
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                     من االختفاء القسري                                                  عت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           ّ ووقّ  )     ٢٠٠٥       أبريل   /     نيسان   (             وأفراد أسرهم 
    ).    ٢٠٠٧     مارس  /    آذار   (                              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     وعلى   )     ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط (

                                                 رية اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحايـة                           ، أنشأ رئيس اجلمهو       ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول   ٩    ويف    -  ٧
                            هيئة استشارية للرصد واإلنذار     ُّ عدُّ                  ُ وهذه اللجنة، اليت ُت  .        امرأة  ١٦     ً        عضواً منهم   ٤٤                          حقوق اإلنسان، اليت تتألف من 

                                                                                               املبكر والتقييم يف جمال حقوق اإلنسان، هي مؤسسة مستقلة أسندت إليها والية النظر يف احلاالت اليت تنطوي على 
                عـن حالـة           ً   سنوياً  ُ                 ً    وُتعد اللجنة تقريراً    .              هذا الصدد      يف                                                ً        تهاك حلقوق اإلنسان، واختاذ اإلجراء الذي تراه مناسباً         ان

   .                                            حقوق اإلنسان يف اجلزائر وتقدمه إىل رئيس اجلمهورية

                                                                                                        وعالوة على ذلك، فقد أخذ رئيس اجلمهورية بسياسة متعددة األبعاد لتعزيز التنمية املـستدامة، وهـي                  -  ٨
                             األضرار االجتماعية اليت تسبب          إصالح                                                              ح مؤسسات الدولة؛ وإصالح املنظومة التربوية؛ والعمل على                  تشمل إصال 

                                          وقد شرع الرئيس، بعد توليـه الـسلطة          .                                                                      فيها اإلرهاب؛ وتنفيذ خطة شاملة لتحقيق املزيد من النمو االقتصادي         
                                 ، يف مجلة ما يهدف إليـه، إىل                                                                                 مباشرة، يف االضطالع بإصالح جوهري وواسع النطاق للمنظومة القضائية يهدف         

ّ                               وقد ُسّن يف هذا الصدد على وجـه          .                                                                            تعزيز استقاللية القضاء، وإصالح نظام السجون، وتعزيز مبدأ قرينة الرباءة           ُ     
   .                                                                                           اخلصوص قانونان عضويان يتعلقان بالنظام األساسي للقضاء وبتشكيل اجمللس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته

ّ                 دخلت على قانون األسرة، املعّدل يف عام                                  وقد مسحت التعديالت اليت أ      -  ٩                          ، بتصحيح عدد من أوجه         ٢٠٠٥                         
        كما قضى   .                                        تعلق بسن الزواج وحقوق السكن يف حال الطالق ي                                           احليف اليت كانت تعاين منها املرأة، مبا يف ذلك ما 
                 فاقية القضاء على   ات     من  ٩           من املادة  ٢            بشأن الفقرة              أبدته اجلزائر                                              قانون اجلنسية اجلديد بإلغاء وإبطال التحفظ الذي 

   .                                                  ، ومن مث بات بوسع املرأة اجلزائرية نقل جنسيتها ألطفاهلا                          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  .                                          ، استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد النساء    ٢٠١١                                   إن احلكومة تنفذ، حىت هناية عام                         ً   واستطرد الوزير قائالً    -   ١٠
                             ومن هذا املنطلق، أنـشئ جملـس     .                             الصدارة يف برنامج احلكومة                                          قضايا املساواة بني اجلنسني حتتل مكان        ظل           وبالفعل، ت 

                                                                                مهمته اقتراح تدابري لتعزيز املبادرات العديدة اليت أطلقت لـصاحل املـرأة ولعـدم          ٢٠٠٦                            وطين لألسرة واملرأة يف عام      
            قت يف شؤون                   ً                                    والحظ الوزير أيضاً أن أوجه التحسن املطرد اليت حتق          .                                                التراجع عنها، وكذلك اختاذ تدابري مؤقتة خاصة      

   .    ٢٠١٥                                                                                   الطفل وصحة األم كفيلة بأن تسمح ببلوغ ما يتصل بذلك من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

                                                         ، بتعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام، وتعمل منذئذ على حتويل األحكام     ١٩٩٣      سبتمرب  /                        وتلتزم اجلزائر، منذ أيلول  -   ١١
              القرار املتعلق       صياغة                                    ناء الدورة األخرية للجمعية العامة، يف                  اشتركت اجلزائر، أث   قد  و  .                        باإلعدام إىل أحكام بالسجن

ّ                                                 بتعليق عقوبة اإلعدام كما صّوتت يف النهاية لصاحل النص الذي اقترحه االحتاد األورويب                          .   

                   القانون األساسي يف                   املماثلة حيظرها           مارسات    امل                                                             أما فيما يتعلق بالتعذيب، ذكر الوزير أن هذه املمارسة و           -   ١٢
   .                                وجود مراكز احتجاز سرية يف البلد      ً  قاطعاً            ً كما نفى نفياً  .          والظروف          مجيع األماكن

                                                                                    ً                        وفيما خيص طلبات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة اجلزائر، الحظ الوزير أن عدداً من هذه                   -  ١٣
             وقـال إنـه     .   اس                                                                                          الزيارات قد جرت بالفعل وأن مثة طلبات أخرى مل يبت فيها بعد بسبب تقدميها يف ظرف سياسي حس        

   .                                                                                               ميكن إعادة النظر يف هذه املسألة، مع مراعاة ما لكل بلد من حق قانوين يف أن يقرر مدى مالءمة هذه الزيارات
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                                                         خطوة اختذت يف إطار مكافحة اإلرهاب وسترفع مبجرد انتفاء الظروف    هو                   إعالن حالة الطوارئ        قال إن  و  -   ١٤
     جرى           ُ  االنتخابات تُ  و  :                              احلياة الدميقراطية تسري بثبات                ، ما زالت                                بيد أنه رغم حالة الطوارئ      .                   اليت استدعت إعالهنا  

                                            الصحافة حرة، واملواطنون يسمح هلم بالسفر دون    تظل         عملها، و        تواصل                                         بانتظام، واألحزاب السياسية واجلمعيات     
                                            من الزمن، بالتوقيع، حتت رعايـة األمـم                             منذ أكثر من عقدين                                                 والحظ الوزير أن اجلزائر ما فتئت تنادي،          .     قيود

   .             هلذه الظاهرة                                                         ً املتحدة، على اتفاقية دولية بشأن اإلرهاب ميكن أن تتضمن تعريفاً

    ٩٩                                        وهذا يسري على اإلسالم، دين أكثر من          .                                األديان من أجل منع التجاوزات           شعائر                         وينظم القانون ممارسة      -   ١٥
        شـعائر               مل ممارسـة              حبيث تش      ٢٠٠٦       أبريل   /                                         وقد جرى توسيع أحكام القانون يف نيسان        .                       املائة من اجلزائريني    يف

   .                                                كانت الديانة اليت ختصها، مقررة يف اجلزائر وحيتفل هبا                   ً والعطل الدينية، أياً  .             األديان األخرى

                ، وضع اللغـة        ٢٠٠٢                                                                                         وأحاط الوزير الفريق العامل علما بأن الدستور قد منح اللغة األمازيغية، منذ عام                -   ١٦
ُ     وُوضع   .                                   اللغة األمازيغية يف مدارس حكومية     ب        ً تعليماً         حىت اآلن              قد تلقوا             تلميذ      ١٠٠     ٠٠٠             أكثر من      أن          الوطنية و   

   .                                               برنامج حمدد لتدريب املعلمني ملواصلة تعليم األمازيغية

                              سبوعية والفصلية اليت يبلـغ      أل                                                                        ومما يشهد على حرية الصحافة وجود عدد كبري من املطبوعات اليومية وا             -   ١٧
                 قضية من هذا       ٢٠٠   يف       نظر             القضاء     إن         القذف، ف                وفيما يتعلق ب    .        نسخة    اليني    م    ٤,٥                              عدد النسخ املوزعة منها حنو      

ّ                                وقد حتّولت هـذه اإلدانـات، بعـد          .             قضية فقط    ٢٦                                                     النوع خالل السنوات الست املاضية، وأدان صحفيني يف               
                                                                           ومارس رئيس اجلمهورية حقه يف إصدار العفو على من أدين من الصحفيني يف               .        تربئة                          االستئناف، إىل غرامات أو   

                         ميكن رفض تسجيل التصريح       ال   و  .                                            معيات فمكفولة عن طريق إيداع جمرد تصريح        اجل                  أما حرية تشكيل      .        مناسبتني
                                                      ، أو إذا كان غرض املنظمة املزمع تشكيلها ال يتفق                       ً  أدينوا جنائياً          سبق أن                                 كان أحد األعضاء املؤسسني ممن               إال إذا   

   .                             مع النظام املؤسسي وحقوق اإلنسان

               هو أكرب من أن                                  لبلد على مدى ما يقرب من عشر سنوات                            إن الضرر الذي أحلقه اإلرهاب با          ً  وأضاف قائالً   -   ١٨
                  ساسـية وفقـدان     أل                                                                               فاخلسائر يف األرواح وتدمري املدارس واملصانع ومراكز الرعاية الصحية واهلياكل ا            . ُ     ُيحسب

             ، اليت اعتمدت     ١٩٩٩      يف عام   "            الوئام املدين "      ّ              وقد شكّل تبين مبادرة   .                                     الوظائف هي كلها انتهاكات حلقوق اإلنسان
                                              ، أدى الدعم الشعيب العارم الذي حظي بـه             ٢٠٠٦         ويف عام     .                                         اء، نقطة التحول يف الصراع ضد اإلرهاب             باالستفت

               مراسيم رئاسية         إصدار      إىل    )     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٨          املؤرخ     ٠١-   ٠٦           األمر رقم    (                                ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية     
                                   األسر احملرومة اليت ابتليت بضلوع أحد                                                         بعينها منها تعويض ضحايا املأساة الوطنية؛ ومساعدة الدولة           ً تعاجل أوضاعاً

      من     فصل                                           الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية لل          فراد                                                         أقارهبا يف اإلرهاب؛ وإجراءات إعادة إدماج أو تعويض األ        
   .               باملأساة الوطنية           ألسباب تتصل       العمل 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

               عن تقديرهم        ً                         ً       وفداً ببيانات أعربوا فيها مجيعاً       ٤٦                     تقدمي التقرير، أدىل         عقب      أ     الذي                 احلوار التفاعلي      خالل    -   ١٩
                                               عن تقديرهم للدور الذي اضطلعت به اجلزائر يف جملس                ً  من الوفود أيضاً   كثري      وأعرب   .                           لنوعية التقرير الوطين املقدم

   .                                                  حقوق اإلنسان، وال سيما يف بناء االستعراض الدوري الشامل
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     رحبت  و  .                                                                   منها فيما يتصل بإجياد حل للتهديدات اخلطرية اليت يشكلها اإلرهاب                               وأعربت جيبويت عن تضا     -   ٢٠
                                                والحظت أنه سيجري بانتظام استشارة أعضاء اجملتمـع   .    ١٩٩٩                                      اإلصالحات التشريعية اليت بدأت يف عام              بعملية  

ُ                              ويف هذا الصدد، تساءلت جيبويت عما إذا كان قد ُوضع جـدول زمـين                 .                              املدين أثناء سري هذه العملية              لتنفيـذ                                            
                                                                                    وفيما يتعلق بالوساطة بني املواطن ومؤسسات الدولة، تساءلت جيبويت عما إذا كانت توجد هياكل   .        اإلصالحات

   .                                         ميكن أن تساعد املواطن على ضمان احترام حقوقه

              ويف صـناديق                             املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          يف أنشطة           ً سامهت مالياً   قد                           والحظت فلسطني أن اجلزائر       -   ٢١
ّ                                ً        ا صّدقت على معظم الصكوك الدولية، فضالً                أخرى، وأهن    .                                                       عن الصكوك اإلقليمية والعربية املتعلقة حبقوق اإلنسان        

                          االجتماعيـة ومـشاركة          ساواة                                                                            فتئت اجلزائر ترسي ما تقوم به من عمل، منذ استقالهلا، على أساس من امل                  وما
                                    ل هبا احلكومة اجلزائرية مع ظاهرة اهلجرة                                   وتود فلسطني معرفة الكيفية اليت تتعام  .                            املواطنني واحترام حقوق اإلنسان
   .                           على الصعيدين اإلقليمي والدويل

                                                                                                         والحظت الكويت أن اجلزائر تعاين من اإلرهاب وأشارت إىل أن منطقة مشال أفريقيا بصفة خاصة ما برحـت                    -   ٢٢
        عـن                يت معلومـات             وطلبت الكو   .            ً                                                                     تواجه أعماالً إرهابية وأن التعاون اإلقليمي والدويل مطلوب للتصدي هلذه املشكلة          

                        وأوصت الكويـت بعقـد       .                                                                          جية اليت اعتمدهتا اجلزائر ملواجهة اإلرهاب مع احلفاظ على احلريات املدنية           ي       االسترات
   .                               الترابط بني األمن واحلريات األساسية        العالقة و                                 مائدة مستديرة دولية ملناقشة مسألة        اجتماع 

                                             جمال إقامة توازن بني مكافحـة اإلرهـاب                            ضطلع به اجلزائر يف    ت                                      ورحب السودان بالدور الريادي الذي        -   ٢٣
            وبينما الحظ    .                                                                                         ومحاية حقوق اإلنسان، وأوصى اجلزائر بأن تشرك جملس حقوق اإلنسان يف جتربتها هبذا اخلصوص             

       ّ قد حثّ                              عن احلقوق املدنية والسياسية، ف                                                            ً السودان احلاجة إىل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، فضالً
              لفية، واستفسر  أل              هداف اإلمنائية ل أل                                   جتربتها يف جمال مكافحة الفقر وبلوغ ا   على                البلدان األخرى   الع ط            اجلزائر على إ

   .                                    عما أحرزته اجلزائر حىت اآلن يف هذا الصدد

                                                                    للجزائر، معلومات عن النهج الذي سلكه البلد موضوع االستعراض                ً   جماوراً                          ً    وطلبت مايل، باعتبارها بلداً     -   ٢٤
   .          ة يف املنطقة                     فيما يتعلق مبسألة اهلجر

                                        السلم هبدف إحراز املزيد من التقدم يف جمال     وطيد                                                  ودعت بنن اجلزائر إىل زيادة تعزيز احلوار الذي بدأته لت  -   ٢٥
   .                                                                   التنمية املستدامة يف البلد، مؤكدة أن التقدم بدون السلم ضرب من املستحيل

ُ                         ً       والحظت ُعمان أن اجلزائر أصبحت طرفاً       -   ٢٦                              تعلقة حبقوق اإلنسان ورحبـت                                    يف معظم الصكوك الدولية امل           
ُ                                       والحظت ُعمان أن اجلزائر تسعى إىل مكافحـة          .                                                   اليت اختذت ملكافحة الفقر وحتسني الصحة والتعليم               اإلجراءات ب       

ُ        وتساءلت ُعمان     .                                       الفقر وحتسني املستويني الصحي والتعليمي                         من بلوغ األهداف                                  عما إذا كانت اجلزائر ستتمكن            
   .    ٢٠١٥               أللفية حبلول عام  ل        اإلمنائية 

                                                                   ت ملتزمة، منذ استقالهلا، بتحقيق التنمية االجتماعيـة واإلنـصاف                 ما زال                          والحظت الصني أن اجلزائر       -   ٢٧
                                                             إحراز تقدم يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية كما هـو                                    أهنا ما برحت تعمل على                             والعدالة االجتماعيني، و  

    ٩٧                                      ة القيد املدرسي يف مرحلة التعليم األساسي               حيث بلغت نسب-                                            احلال على سبيل املثال بالنسبة للحق يف التعليم 
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                            من هتديدات إرهابية، فقـد             اجلزائر     ه               ورغم ما واجهت    .     لفية أل                         من األهداف اإلمنائية ل     ٢                وبلوغ اهلدف    -           يف املائة   
                                        وتود الصني معرفة مدى التقدم احملرز يف         .                                                             ملسائل متجذرة يف التخلف، مثل الرعاية الصحية والبطالة                 ً  تصدت أيضاً 

                                                                                                    اخلطة الوطنية خبصوص النمو االقتصادي واالجتماعي، ودعت اجلزائر إىل تقاسم جتارهبا الناجحة يف هـذا                      تنفيذ  
   .                   الصدد مع بلدان أخرى

ّ                                                                                                  ونّوهت إيطاليا باخلطوات اإلجيابية اليت حتققت يف جمال حقوق الطفل غري أهنا الحظت أن العقاب البدين                  -   ٢٨   
                                  وبالتايل أوصت إيطاليا بأن تتخذ       .                      من أشكال التأديب               ً  باعتباره شكالً                               على نطاق واسع يف اجملتمع                   ً   ال يزال مقبوالً  

          باخلطوات                   ً ورحبت إيطاليا أيضاً  .                                      لعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين        للتصدي ل                        اجلزائر املزيد من التدابري 
  .                      م يف قانون العقوبات                                                                                              اليت اختذت يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام وذلك بتقييد نطاق اجلرائم املوجبة لعقوبة اإلعدا             

                        القرار بـشأن تعليـق       تقدمي                                                               بقرار اجلزائر إبان الدورة األخرية للجمعية العامة املشاركة يف                   ً    إيطاليا أيضاً       أشادت و
   .                                            وأوصت إيطاليا باالستمرار يف تعليق عقوبة اإلعدام  .                       اللجوء إىل عقوبة اإلعدام

                           يف جمال جترمي التعـذيب، ويف           احملرز        تقدم    ال         لشمالية                                             اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا            والحظت    -   ٢٩
                      عن االستمرار يف تعليق                                                      ً الشرطة يف موضوع حقوق اإلنسان، وحتسني املعايري يف السجون، فضالً      أفراد           جمال تدريب 

                                                                  وأوصت بأن تواصل حكومة اجلزائر عملها الرامي إىل حتسني إعمـال             .     ١٩٩٣                                    عقوبة اإلعدام الذي بدأ منذ عام       
                          وبينما الحظت اململكة املتحدة   .                                      الثقافية واالجتماعية وكذلك القانونية     حواجز                      أة، مبا يف ذلك التصدي لل        حقوق املر

                                           املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو                                                      أن الطلبات اليت وجهها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، و
                                                      زيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق                                   ، واملقرر اخلاص املعين بتع                           ً    بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

                                                            طلبت تقدمي املزيد من املعلومات عن حالة هـذه الطلبـات                فقد                                    لزيارة اجلزائر مل يبت فيها،        ،              مكافحة اإلرهاب 
   .                                                   وأوصت حكومة اجلزائر بالتعاون الكامل مع املقررين اخلاصني

                                                   ر انتهاجه ملواصلة تعزيز حقوق املرأة وحتقيق املـساواة،                                                    وطلبت فرنسا معلومات عن السبيل الذي تنوي اجلزائ       -   ٣٠
                                    واستفسرت فرنسا كـذلك عمـا إذا         .                                                                             وال سيما فيما يتعلق بالتوظيف يف القطاع اخلاص وفيما يتصل بقانون األسرة           

  ر           ً                              وطلبت أيضاً معلومات عما إذا كانت اجلزائ     .                                                                       كانت اجلزائر تنوي إصالح قانون الصحافة من أجل تعزيز حرية التعبري          
   .       ً               ، مالحظةً أهنا توصي بذلك                                                   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري                 تنوي التصديق على 

                                                                                                             والحظ الكرسي الرسويل أن املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أثارت خماوف بشأن القانون املعتمد                  -   ٣١
         وتـساءل    .                   ّ                            غري املسلمني، والذي قّيد ممارسة شعائر األديان األخرى                                     فيما يتعلق مبمارسة الشعائر الدينية ل    ٢٠٠٦       يف عام  

                    كما طلـب معرفـة       .                   ّ                                                                             عن الكيفية اليت توفّق هبا احلكومة بني هذا القانون والنص الدستوري الذي كفل حرية املعتقد              
                       الدينية بوجه خاص،                                                                     ً                                   الكيفية اليت تتعامل هبا املنظومة التربوية مع مسألة حقوق اإلنسان عموماً، ومسألة احلق يف احلرية              

   .                                                   وأوصى الكرسي الرسويل مبواصلة احلوار مع األقليات الدينية  .                            وزيادة تعددية اجملتمع اجلزائري

                                 الرامية إىل محاية وتعزيز مجيـع                     املثرية لإلعجاب                         والربامج والقوانني           إلجراءات                         ورحبت كوبا بالتدابري وا     -   ٣٢
                          اجلهود اليت تبذهلا يف جمال             وتكثيف                          كومة اجلزائرية مبواصلة                   وأوصت كوبا احل    .                                  احلقوق، وال سيما احلق يف التنمية     

   .                                                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية
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   ،                                                                   وىل من املداخالت، قال الوزير إن اجلزائر حريصة على تقاسم جتارهبا           أل                              ويف معرض الرد على اجملموعة ا       -   ٣٣
                 معنية شىت منكبة                                       ً وفيما يتعلق حبرية التعبري، الحظ أن أطرافاً  .                      يف جمال مكافحة اإلرهاب ،    طراف أل              يف سياق متعدد ا

                                                              وأضاف أن مبادرات جديرة باملالحظة قد اختذت يف جمال التضامن            .                                     على وضع النظام األساسي للصحفيني          ً حالياً
                     النقـاش الـسياسي    ً        اً بواسطةُ          ُيكافح أيض                                           وقال عضو آخر يف الوفد اجلزائري إن اإلرهاب       .                     الوطين ملكافحة الفقر  

                                            وأكد عضو آخر يف الوفد على أن العقـاب           .                              األسباب الدفينة هلذه الظاهرة        كشف        بغية           ال سيما                   واحلوار الوطين،   
           األطفـال           يف جمال صحة                                                                  يف البيئة املدرسية وأن من واجب مجيع الشركاء التعليميني والعاملني                    ً   البدين حمظور رمسياً  

                         ُ                                أما فيما يتعلق باهلجرة، فذُكر أن مثة مشروع قـانون            .                          اليت يتعرض هلا األطفال                               اإلعالن عن مجيع حاالت العنف    
   .                                          ً بشأن تعزيز حقوق املهاجرين جتري مناقشته حالياً

   ّ                                                                                                 وسلّطت مجهورية الكونغو الدميقراطية الضوء على اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفقـر والنـهوض                 -   ٣٤
       وحثـت    .                                                          والسكن والعمل ويف جمال اعتماد سياسة للتضامن الوطين                                                  باملرأة، واحلق يف التعليم، واحلق يف الصحة      

               السلم واملصاحلة        إحالل                                                                                            مجهورية الكونغو الدميقراطية احلكومة اجلزائرية على املضي يف العملية الصعبة املتمثلة يف             
                رقية ومحاية حقوق                                                                                     املزيد من املعلومات عن عدد التقارير اليت قدمتها اللجنة الوطنية االستشارية لت           ت             الوطنية وطلب 

                                        وخبصوص الضمانات املتعلقة حبرية الـرأي        .                                                                 اإلنسان منذ تأسيسها حىت اآلن، وأثرها على تعزيز حقوق اإلنسان         
        ، أعربت  ً اً    وأخري  .                                                                                    والتعبري، استفسرت مجهورية الكونغو الدميقراطية عن انتهاكات الصحافة كما نص عليها القانون

   .                                               رائم اإلرهاب حياكمون أمام حماكم خاصة أو حماكم عادية                                     عن رغبتها يف معرفة ما إذا كان مرتكبو ج

                                املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز           تدعيم    و   ات                                           اخلطوات اليت اختذهتا اجلزائر لتعديل التشريع         إىل            األردن       أشار و  -   ٣٥
    جهة           لجزائر ملوا ل                اإلرادة السياسية     يربز                                                      فقد أولت اجلزائر األولوية الحترام التنوع الثقايف، وهو ما   .            حقوق اإلنسان

                                         درب حتقيق املصاحلة الوطنية ورحب باجلهود               سري على                                   وأوصى األردن اجلزائر مبواصلة ال      .                     التحديات ذات الصلة  
   .                   املبذولة يف هذا الصدد

  .                                                                                                 ورحبت موريتانيا بإحراز تقدم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها رغم وجود عراقيل كاإلرهاب               -   ٣٦
                                لتعزيز اإلجنازات اليت حتققت يف جمايل     ٢٠٠٤                       ليت اختذت يف إطار خطة عام                                   وأعربت عن رغبتها يف معرفة التدابري ا

   .                                           التعليم والصحة وفيما يتعلق حبماية حقوق الطفل

                    الفقر، واحلق يف العمل      شأفة                                                التقدم الذي أحرزته اجلزائر يف جماالت مثل استئصال       إىل          املكسيك         أشارت   و  -   ٣٧
                                                      وفيما يتعلق بعملية اإلصالح القانوين اليت قامت هبـا           .            ت العمومية              ساسية للخدما                 طوير اهلياكل األ                  ويف التعليم، وت  

                                                                                                    اجلزائر لتكييف التشريع الوطين مع الصكوك الدولية، شجعت املكسيك اجلزائر على مراجعة األنظمة املتعلقة حبالة    
  .              ملستقبل القريب       رفع يف ا                        ُ أن حالة الطوارئ ميكن أن ُت               إن ما تفهمه هو        ً قائلةً  ،     ١٩٩٢                          الطوارئ املعمول هبا منذ عام 

          وإذ تعترف   .                                                                     معرفة ما إذا كانت عملية اإلصالح القانوين ستتناول مسألة االختفاء القسري                 ً وطلبت املكسيك أيضاً
                                            معلومات بشأن التدابري اليت اختذت ملعاجلة               قد طلبت                                             واجهه اجلزائر من حتد يف مكافحة اإلرهاب، ف        ت            املكسيك مبا   

                                                   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وكذلك املقرر اخلـاص               أبدهتا                املالحظات اليت                      اجلزائر مبراعاة        أوصت             املسألة، و   ه  هذ
        املزيد                  ً وطلبت املكسيك أيضاً  .                                                                   املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

                       اذ تدابري لسحب التحفظات                                                                             من التفاصيل عن التدابري التشريعية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وأوصت باخت
                           وطلبت املكسيك معلومات عن      .                                                     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              من     ١٦           واملادة    ٢            على املادة   
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                 صل بني اجملتمع املدين   وا          تعلقة بالت  امل     سائل   امل                                                              دور اللجنة الوطنية االستشارية لترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف معاجلة 
   .                                                تتبادل البلدان جتارهبا فيما بينها على املستوى الدويل                  واحلكومة وأوصت بأن 

                                                                                              ورحبت مجهورية كوريا بإصالح قوانني األسرة املتعلقة مبعاملة الرجال والنساء علـى قـدم املـساواة،          -   ٣٨
                    اإلجنـازات الـيت               ً  والحظت أيضاً   .       األحداث            نظام قضاء                                                       وكذلك باجلهود املبذولة لالرتقاء بوضع األطفال ضمن        

        لبيانات    ً اً   وفق          يف املائة   ٩٧                                      مستوى عال يف جمال القيد املدرسي بلغ            بلوغ                                 يتعلق باحلق يف التعليم، مثل                  حتققت فيما   
  .      سـنة     ١٦ و          سنوات    ٦                          ذين تتراوح أعمارهم بني                               واجملاين جلميع األطفال ال         لزامي                              اليونيسيف، وضمان التعليم اإل   

                                            أكرب من العناية للتوصيات اليت قدمتـها شـىت                              ً أن تويل احلكومة اجلزائرية قدراً           إهنا تتوقع                 مجهورية كوريا         قالت   و
   .                                الوفود بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان

ّ       بينما نّوهت    و  -   ٣٩            قد دعتها                                                                                  اململكة العربية السعودية باجلهود اليت بذلتها حكومة اجلزائر ملكافحة اإلرهاب، ف                 
                                وق املرأة وطلبت معلومات عـن                   بتعزيز حق            ً  ورحبت أيضاً   .                                                    إىل بذل املزيد من اجلهود يف جمال التسامح واملصاحلة        

   .                            التدابري اليت اختذت يف هذا الصدد

      تبذهلا                عن اجلهود اليت                                                             ً  مدغشقر يف اعتبارها الصعوبات والتحديات اليت تواجهها اجلزائر فضالً       إذ وضعت و  -   ٤٠
             مليـة الـيت                                                           من احلكومة اجلزائرية تقدمي املزيد من التفاصيل عن الع              قد طلبت                                    لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ف    

   .           ا يف املستقبل م       لتصدي هل                     اليت ستنتهجها ملتابعة ا            ، وعن السبل                    بالفعل يف هذين اجملالني               شرعت يف تنفيذها 

                    ترمي إىل حتقيق املصاحلة                                    تعاملت حبزم مع اإلرهاب وانتهجت سياسة    قد                             وأشارت باكستان إىل أن اجلزائر   -   ٤١
                              عن التدابري الراميـة إىل                                                                       ً           وطلبت معرفة آراء الشعب اجلزائري يف عملية السالم واملصاحلة الوطنية، فضالً            .        الوطنية

   .                                        تعزيز سبل الدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر

                   ر معلومات توضـح                               ، طلبت ماليزيا من اجلزائ        ٢٠٠٤                                                        وفيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة يف عام           -   ٤٢
                                                                                          ختتلف وظائف هذه اللجنة، يف جمال تلقي الشكاوى من األطفال والنظر فيها ومعاجلتها، عن وظائف حمكمة    كيف

                                                                                          املزيد من التفاصيل بشأن التدابري اليت اختذت لزيادة توفري فرص العمل وضمان وجـود                         ً  وطلبت أيضاً   .       األحداث
   .      السكان                 راعاة شواغل أضعف                    شبكة أمان اجتماعي مل

  ّ                                                                                                           وهّنأ لبنان احلكومة اجلزائرية على اجلهود اليت بذلتها يف سبيل تنفيذ ميثاق السلم واملـصاحلة الوطنيـة،                   -   ٤٣
                                    واستفسر لبنان عن احتماالت حتقيـق        .                                                                   وإنشاء آليات مالئمة حلماية حقوق اإلنسان، تغطي جمموعة من احلقوق         

   .       التعليم               يف جمايل الصحة و    ٢٠١٥                               األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

                                                                                                  وأعربت أملانيا عن االهتمام باالطالع على اخلطط الكفيلة بتمكني عدة مكلفـني بواليـات يف إطـار                   -   ٤٤
                                                                                                             اإلجراءات اخلاصة من زيارة اجلزائر، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات                 

                                                      الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري              ب، و               ًً                                       موجزة أو تعسفاًً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذي       
                    ً وأشارت أملانيا أيضاً  .                                   اليت قدمتها اململكة املتحدة هبذا اخلصوص          ذات الصلة           للتوصية        تأييدها          وأعربت عن   .       الطوعي

            تاحة أيـة                                                                                                        إىل املعلومات املتعلقة حباالت املشتبه فيهم احملتجزين طيلة شهور أو سنوات دون إبالغ القضاء ودون إ               
                      ّ                                                             م أو حماميهم، كما هو مبّين يف كل من التقرير التجميعي والتقرير املوجز املقدم مـن         ه   أسر ب       التصال              إمكانية هلم ل  
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       وأعربت   .             سوء املعاملة    و أ                                                                   املصلحة، كما أشارت إىل التقارير اليت حتدثت عن ممارسات التعذيب                  صاحبة         اجلهات  
             العمـل دون                                                   جلزائر أن تعاجل هبا هذه املشاكل وأوصت بضمان                                                           عن رغبتها يف معرفة الكيفية اليت تنوي حكومة ا        

   .                               معاجلة احلاالت اليت أوردهتا التقارير         تأخري على 

      وأوصت   .                                                                                                وطلبت كندا معلومات عن مسائل متعلقة بتعديل قانون األسرة، وكذلك مبسألة اإلفالت من العقاب               -   ٤٥
                        ً                                        حكام ال تزال تشكل متييزاً ضد النساء فيمـا يتعلـق مبـسائل                                                                         كندا اجلزائر مبراجعة قانون األسرة لتعديل ما يرد فيه من أ          

                اتفاقية القضاء                                    اجلزائر حتفظاهتا على أحكام يف          سحب         بأن ت            ً  وأوصت أيضاً   .        االغتصاب       قضايا                     الطالق والشهود يف    
                                                                            أما فيما يتعلق باإلفالت من العقاب، فقد أعربت عن خماوفها من أن يؤدي               .                                    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

                         وأوصت كندا اجلزائر مبراجعة   .      شخص  ١٠     ٠٠٠                                                         يثاق السلم واملصاحلة الوطنية إىل إهناء التحقيقات بشأن اختفاء  م
                                                                                                هذا امليثاق حبيث يتماشى مع توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لضمان حماكمة الذين انتهكوا حقوق اإلنسان 

   .           ً الحقة جنائياً                   منتقدي احلكومة للم                                      للمعايري الدولية، والتأكد من عدم تعرض             ً ومقاضاهتم وفقاً

                                                                                                         وأشارت بيالروس إىل العمل اجلاد الذي أجنز لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مشددة على إتاحة فرص                 -  ٤٦
                   وفيما يتعلق حبقوق     .      ً                                                             ، فضالً عن الضمان االجتماعي واحلقوق املتعلقة باملعاشات التقاعدية                                       ً    التعليم والرعاية االجتماعية جماناً   

                                                                                                                  رأة، رحبت بيالروس باستحداث حقيبة وزيرة منتدبة مكلفة باألسرة وقضايا املرأة وإنشاء جملس وطين يعىن باألسـرة                   امل
   .            وقضايا املرأة

    وإذ   .                     كر يف التقرير الـوطين                    ُ   اإلرهاب على حنو ما ذُ      كافحة            بتجربة م   ه                                وأعرب االحتاد الروسي عن اهتمام      -   ٤٧
      كيفية                          طلب املزيد من املعلومات عن     فقد         لتهديد،               الذين تعرضوا ل      واطنني                                االحتاد الروسي إىل أن العديد من امل     أشار 

   .      اإلرهاب       مكافحة                          ضمان حقوق اإلنسان يف أثناء 

                                                                                                  ودعت مجهورية إيران اإلسالمية اجلزائر إىل تقدمي تفاصيل مستفيضة بشأن اإلجنازات املتعلقة مبكافحـة                -   ٤٨
                                                            لتعليم، وشرح مدى احتمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة                                                             الفقر واجلهود الرامية إىل تعزيز احلق يف الصحة وا        

                                            عاجل هبا اجلزائر مسألة اهلجرة على املستويني        ت              الكيفية اليت          معرفة        يف                        ً    وأعربت عن رغبتها أيضاً     .     ٢٠١٥           حبلول عام   
             ل ولتنفيـذ                                                                              ، استفسرت إيران عن التدابري امللموسة اليت اختذت لزيادة توفري فرص العم            ً اً    وأخري  .                اإلقليمي والدويل 

   .           شرائح اجملتمع     أضعف             برامج حلماية 

ّ    نّوهت و  -   ٤٩                                                                                                       اجلمهورية العربية السورية باجلهود اليت بذلتها اجلزائر يف جمال تعزيز احلقوق يف التعليم والغذاء                
                                    عن التدابري اليت اختذت لتعزيـز           فسرت ت  اس و  .                       عن احلق يف التنمية                                        ً      والعمل، وحقوق الطفل وحقوق املرأة، فضالً     

   .                                                               أة، وشجعت اجلزائر على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لضمان احلق يف التعليم        حقوق املر

                                                                  باإلجنازات اليت حتققت يف جمال إعمال احلقوق املدنية والـسياسية                                             مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية          ورحبت    -  ٥٠
                                    على االستراتيجية الـيت تنتـهجها                                                                                        واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودعت اجلزائر إىل إطالع غريها من البلدان          

   .                                  ً                                                     لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، مالحظةً أن هذه املسألة تكتسي أمهية كربى بالنسبة للبلدان النامية

            هبدف تطوير     ١٩٨٩                                                                         وأشارت أذربيجان إىل اجلهود اليت بذلتها اجلزائر والسياسات اليت اعتمدهتا بعد عام   -   ٥١
ّ    نّوهت و  .                                  ا والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها                          املمارسة الدميقراطية وترسيخه                               بإنشاء جملس وطين لألسرة وقضايا  
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                                           وطلبت معلومات بشأن التدابري الرامية إىل        .                                                           عن اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة                  ً  املرأة، فضالً 
   .                      وال سيما اهلجرة الداخلية              لتنظيم اهلجرة،         املبذولة                                                 احلد من الفقر يف املناطق الريفية، وكذلك بشأن اجلهود 

                                                                                                   ويف إشارة إىل إحدى املشاكل اليت أخذت تتفاقم يف األعوام األخرية، تطرقت مصر إىل قضايا كان على                   -   ٥٢
         االتفاقية                                                                                                       اجلزائر ومصر وبلدان نامية أخرى مواجهتها، وهي اهلجرة الوافدة واهلجرة إىل اخلارج، وذلك يف سياق                

ّ   ً    مصّدقاً                     ً    وملا كانت اجلزائر بلداً     .                           املهاجرين وأفراد أسرهم                                    الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                            على هذه االتفاقية،       
   .                              يف إعمال حقوق العمال املهاجرين ه                                           طلبت مصر معرفة رأيها بشأن الوضع القائم وأثر    فقد 

                                                                                       ورحبت تونس باإلجنازات اليت حتققت فيما خيص التعليم والصحة والعمل، وكذلك فيما خيص احلقـوق         -   ٥٣
                                                                                              وأشارت إىل السياسة اليت انتهجتها اجلزائر يف سبيل الوئام املدين واملصاحلة الوطنيـة، كمـا                 .          والسياسية        املدنية  

             الكيفية اليت                            وطلبت تونس معلومات عن       .                                                                  أشارت إىل التحديات اليت واجهتها اجلزائر نتيجة للتطرف واإلرهاب        
   .             هاتني الظاهرتني                          تعمل هبا اجلزائر على مكافحة 

                                                         بذهلا اجلزائر يف جماالت الصحة والتعليم واحلد من الفقر،          ت                                  ات العربية املتحدة باجلهود اليت                  ورحبت اإلمار   -   ٥٤
   .                                ودعتها إىل تقدمي شرح واف هلذه اجلهود

              وطلبت معلومات   .                                                                      ورحبت بلجيكا باملبادرات اليت اختذهتا اجلزائر خبصوص محاية حقوق األطفال والنساء  -   ٥٥
                                                                        للتشاور مع اجملتمع املدين بشأن إعداد التقرير الوطين، وعمـا إذا كانـت هـذه               تها اجلزائر     اتبع                  عن املنهجية اليت    

                                                                      تفاصيل بشأن املعايري املطبقة يف حالة االختيار بني أكثر مـن جهـة                              كما طلبت تقدمي                             املنهجية شاملة للجميع،    
                مر املثري للجدل                                                                       عن األسف إزاء تدهور حالة حرية الدين واملعتقد وأشارت إىل األ                             ً   وأعربت بلجيكا أيضاً    .      واحدة

                   وطلبت معلومات عـن    .                                                      الذي حيدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني و      ٢٠٠٦              الصادر يف عام  
                                                                                                وراء هذه التدابري التشريعية والقضائية وأوصت بلجيكا اجلزائر باحترام حرية الدين واملعتقد،                       اليت تكمن            الدوافع  

   .                          وتعليق تطبيقه يف انتظار ذلك  ،     ٢٠٠٦                            وتنقيح نص األمر الصادر يف عام 

              تخذها اجلزائر   ت                     ما هي اخلطوات اليت       :       توصيات         فضي إىل                                                    وطرحت سلوفينيا األسئلة التالية اليت ميكن أن ت         -   ٥٦
                                                                             االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغري ذلك من أشكال االستغالل ومحايتهم                ملنع                      إلنشاء إطار قانوين    

                                 ؛ وما الذي قامت به اجلزائر لتعميم    ً        ً  فعالً إجرامياً                        يف القانون احمللي باعتباره   ‘      االجتار ‘                        من هذه املمارسات، وإلدراج 
                                                                                                            مراعاة املنظور اجلنساين أثناء املشاورات وعند وضع التقرير الوطين، مبا يف ذلك عند تناول نتيجـة االسـتعراض             

                   مـن اتفاقيـة       ١٦           واملادة    ٢     ادة                                                                             ومتابعته؛ وما هي اخلطوات اليت اختذت يف سبيل سحب حتفظات اجلزائر على امل            
   .          وموضوعها                                               ، وهي حتفظات تعتربها سلوفينيا خمالفة لغرض االتفاقية                                     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ّ                                     والحظ العراق أن اجلزائر وقّعت وصّدقت على معظم الصكوك الدولي           -   ٥٧                                 حلقوق اإلنسان، وأهنا أحـرزت       ة                        ّ     
            كان بوسـع                     استفسر عما إذا     و  .                                          بني مكافحة العنف ومحاية حقوق اإلنسان                               فيما خيص إقامة توازن         ً   كبرياً      ً تقدماً

                                                                                                              اجلزائر تقدمي مزيد من املعلومات عن اآلليات الوطنية الرامية إىل احلفاظ على حقوق اإلنسان وصـوهنا، كمـا                  
   .                                          عن دور املصاحلة الوطنية يف احتواء موجات العنف       استفسر 
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                                                               السلم واملصاحلة الوطنية الذي اعتمدته اجلزائر هبدف حتقيـق             ّ                                     وسلّطت جنوب أفريقيا الضوء على ميثاق       -   ٥٨
  .                                                    ً                                                                  املصاحلة الوطنية ومللمة اجلراح وإحالل السلم يف اجملتمع، فضالً عن إقرار تعويضات لضحايا املأساة اليت مر هبا البلـد                  

                      يق األهداف اإلمنائيـة                                                                                                  وطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري اليت نفذت الستئصال شأفة الفقر يف سياق السعي لتحق              
   .                                                                              ، وعن الربامج الرامية إىل معاجلة قضايا البطالة والتقدم احملرز منذ تنفيذ هذه التدابري    ٢٠١٥                لأللفية حبلول عام 

  .                                                                              ون إىل مسامهة اجلزائر يف الصناديق الطوعية، وكذلك إىل تعليقهـا عقوبـة اإلعـدام       ري             وأشارت الكام   -   ٥٩
                       آليات حقوق اإلنسان أكثر    مع                  لو كان التعاون    ً جالًء                     ائر ميكن أن تكون أكثر                              والحظت أن اجلهود اليت بذلتها اجلز

   .                                                  ، وطلبت تقدمي معلومات عن التدابري األخرى املقرر اختاذها     ً وضوحاً

                                           ما هي التدابري الفعالة اليت تتخذها اجلزائر،     :                                                ً                وطرحت السويد األسئلة التالية اليت ميكن اختاذها أيضاً كتوصيات          -   ٦٠
                                                                                                    ر اليت حتدثت عن ممارسة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة، من أجل منع هذه املمارسات؛ وما                              خبصوص التقاري 

   .                                                                                              هي التدابري القانونية اليت جيري حبثها فيما خيص العنف ضد النساء، وال سيما فيما يتعلق بتجرمي العنف املرتيل

                                              ظت أن اجلزائر وجهت دعوات لعدد من املكلفني                                                                  وأشارت التفيا إىل تعاون اجلزائر مع اإلجراءات اخلاصة والح          -  ٦١
   .                                                             واستفسرت عما إذا كانت اجلزائر تنوي النظر يف توجيه دعوة دائمة هلم  .                                  بواليات واستقبلتهم يف السنوات األخرية

                               ّ                                                                وسألت الربازيل عن الكيفية اليت تقّيم هبا اجلزائر إعمال احلقوق املدنية والسياسية، وال سيما حرية التعبري   -   ٦٢
               وأوصت الربازيل    .         ً   وسياسياً                                                                        ً            رية الدين، وما هي التدابري امللموسة اليت نفذت لضمان النهوض باملرأة اجتماعياً             وح

   .                                                                              اجلزائر بالنظر يف تيسري الزيارات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة ملنظومة حقوق اإلنسان

                                قانون األسرة املتعلقة بـالطالق                                  بوضع املرأة، مثل مسائل       ة         املتعلق   ات                              وأوصت هولندا بتحديث التشريع     -   ٦٣
                                                            املتعلق باإلعالم، أوصت بصياغة تقرير متابعة هبدف زيادة           ٠٧-   ٩٠                         وفيما خيص القانون رقم       .                والشهادة واإلرث 

    .                                                   ، أوصت بأن تزيد اجلزائر من تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة ً اً    وأخري  .                                        تعزيز القوانني احمللية املتعلقة حبرية التعبري

                                                                                      ا من وفد اجلزائر تقدمي املزيد من املعلومات عن اخلطوات الراميـة إىل إعمـال احلقـوق                        وطلبت نيجريي   -   ٦٤
         واستفسرت   .     ٢٠١٥                                                                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتباره وسيلة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

                                فاظ على احلريات املدنية، وما هـي                                           هجها اجلزائر للتصدي لظاهرة اإلرهاب مع احل     نت                          عن االستراتيجية اليت ت        ً أيضاً
                                         وأوصت نيجرييا اجلزائر باملضي يف تعزيـز         .  ة        املتاح  ة      الدولي                 ما هي املساعدة                                           القيود اليت واجهتها يف هذا الصدد، و      

   .                                    حقوق املرأة ويف العمل على احلد من الفقر

             لذين تتراوح           األطفال ا                                                تضمنها الدستور بشأن التعليم اإلجباري جلميع        ي                                ورحبت إندونيسيا باألحكام اليت       -   ٦٥
                                                              وطلبت توضيحات بشأن اخلطوات املزمع اختذها للتصدي لقضايا اهلجرة على   .    سنة    ١٦ و        سنوات  ٦           أعمارهم بني 

                        شبكة أمـان اجتمـاعي            إقامة                                                    عن التدابري اليت اعتمدت لزيادة فرص العمل و                                   ً    املستويني اإلقليمي والدويل، فضالً   
   . ً اً   ضعف    شد                                     وتشجيع التضامن وال سيما لصاحل الفئات األ
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                                                                                                       ورحبت كوت ديفوار باعتماد ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية الذي أثبت أن حتقيق سالم هنائي يف البلد                  -   ٦٦
                                                                                        ودعت اجلزائر إىل إشراك بلدان أخرى يف جتربتها يف جمال تعزيز جهود اجملتمع املدين يف بناء املؤسسات       .         أمر ممكن 

   .          الدستوري                                      واجلهود اليت تبذل يف هذا الصدد على املستوى

                          ستكون حريصة على مواصلة                                   رحت، قال الوزير إن اجلزائر                                         ُ        ويف معرض الرد على األسئلة العديدة اليت طُ         -   ٦٧
                             وأضاف أن اجلزائر واثقة من       .                                                      كانت املعلومات الواردة يف التقرير الوطين غري كافية            إذا                              احلوار مع الفريق العامل،     

                           منظمات دولية مثل البنـك   ه        اعترفت ب       وهو ما   ،     ٢٠١٥           دد وهو عام                                       بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف األجل احمل  
        تتطلـب                                                                االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري                             عملية التصديق على            ال إن     وق  .      الدويل

                                          وفيما يتعلق بطلبات املكلفني بواليـات يف         .                                                                   مشاورات عديدة، ولكن ينتظر إمتام هذه العملية يف الوقت املناسب         
                               ، ولكنها ستصر على أن يكون                                                                             ً            إطار اإلجراءات اخلاصة للقيام بزيارات، فإن اجلزائر لن ترفض هذه الطلبات أبداً           

    ٣٢            وتكفل املادة   .                                    من قبيل النوادر أو املناسبات العابرة   هي                        بالوقائع وليس بأحداث                          ً موضوع هذه الزيارات متعلقاً
                       جمال تطبيق ذلك أال وهو   ٤١                      وق اإلنسان، وحتدد املادة                                                 من الدستور اجلزائري الدفاع الفردي أو اجلماعي عن حق

          بآجـال                                                    ً وقد جرى حتديد الطرائق وتنظيم املمارسة فيما يتعلق مثالً  .               معيات واالجتماع  اجل                       حريات التعبري وإنشاء    
          بـشأن       ٢٠٠٧                                                                                            إيداع الطلبات لعقد جتمعات واجتماعات، كما جرى بالنسبة لالجتماعات املعقـودة يف عـام               

                                                  على حتديث نظم االتصال وتعددية املشهد اإلعالمي وإنشاء      ً  أيضاً  ٤١            وتشجع املادة   .               وطنية والبلدية            االنتخابات ال
ُ                وعالوة علـى ذلـك، فقـد ُدعـي           .                                                                           حمطات تلفزيونية جهوية وتعزيز املنافسة بني الربامج والقنوات التلفزيونية                            

               بفـضل رفـع       ٢٠٠٧           ملرأة يف عام                  وجرى تعزيز حقوق ا  .                                                    الصحافيون إىل إنشاء اجلمعيات والنقابات اخلاصة هبم      
                                                                                                           مستوى احلماية هلن يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، كإلغاء بعض العراقيل يف حميط العمـل، وتقـدمي                 

              يف قـانون                                 ً       وإذا كان االغتصاب الزوجي مـشموالً       .                                                      املساعدة للنساء املعرضات للخطر، وجترمي العنف الزوجي      
                                     أما فيما يتعلق بالتعذيب وسوء املعاملة   .                                 ون هو عدم التدخل يف احلياة الزوجية                                 العقوبات، فإن املنحى العام يف القان

  ،  )       النيابة (                                                ُ                                                       واحلبس، فقال ممثل اجلزائر إن التحقيقات يف هذه احلاالت ُتجرى بصورة منهجية من قبل النائب العام                 
                  وهذه التحقيقـات     .         العدل                      للتعاون مع وزارة                                                             ً          وكذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر منذ إبرامها اتفاقاً         

                                        بلغ عدد حاالت سوء املعاملة اليت أبلغ           قد   و  .                 ظروف االحتجاز                                               ً      املنتظمة تتناول اجلوانب القانونية، وتتناول أيضاً     
   .                     ومالحقة املسؤولني عنها                           ً  حالة جرى التحقيق فيها مجيعاً  ٣٠                       عنها يف األعوام األخرية حنو 

ِ       قد أُِعد                   التقرير الوطين            ً       أضاف قائالً إن     و  -   ٦٨                                                            للمبادئ التوجيهية الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان             ً وفقاً    ُ
ّ                                     فعقب املشاورات األولية والتعليقات على مسودة التقرير، قّدم اجملتمع املدين إسهامات أصلية يف قضايا   .  ١ / ٥     رقم                                                       

           ات واجملتمع                                                                         وقد أدت عملية املشاورات هذه يف النهاية إىل تعزيز الصالت بني املؤسس             .                        املرأة واألطفال واملعوقني  
                                        ففي الثمانينات ونتيجة لربامج التعديل       .                            يف جمال توفري فرص العمل      ًً     ُ      اًً قد أُحرز        كبري  ً اً    تقدم         قال إن      ،      ً أخرياً و  .     املدين

ِ       اهليكلي فُِقد                        وبفضل حتسن الوضـع      .                               يف املائة من اليد العاملة       ٧٠                                   منصب عمل وبلغ معدل البطالة          ٤٠٠     ٠٠٠        ُ
          ويتوقع أن   .                         اخلاص والعام على السواء ،                            ري اآلن، وال سيما يف قطاع البناء                         ، فإن اآلفاق باتت أفضل بكث         ً األمين أيضاً

   .   عمل     فرصة                                                                           تؤدي مشاريع بناء اهلياكل األساسية العمومية الكربى يف املستقبل إىل استحداث مليوين 
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  أو توصيات/استنتاجات و -   ًا نيثا
  :                                     ا يلي التوصيات اليت حظيت مبوافقة اجلزائر   فيم   و ،                احلوار التفاعلي     أثناء                    يف التوصيات املقدمة       اجلزائر     نظرت   -  ٦٩

  )      الكويت   . (                                                                     تنظيم اجتماع مائدة مستديرة دويل ملناقشة الترابط بني األمن واحلريات األساسية  - ١  

ْ  ِ                                                                                       أن تْشرِك اجلزائر غريها من البلدان يف جتربتها يف جمال مكافحة اإلرهاب وأن تواصل اجلهود الـيت               - ٢     
                                                                 قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل بلـوغ األهـداف                                          تبذهلا ملكافحة الفقر وتعزيز احل    

  )       السودان   . (    ٢٠١٥                        اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

                                                                                                 أن تتخذ اجلزائر تدابري مالئمة للتصدي للعنف ضد األطفـال؛ وأن تـستمر يف تعليـق عقوبـة                   - ٣
  )       إيطاليا   . (      اإلعدام

                                            رأة، مبا يف ذلك عن طريق معاجلة احلواجز الثقافية                                             أن تعزز الدولة اجلهود اليت تبذهلا حلماية حقوق امل  - ٤
               ً                                                                               واالجتماعية، فضالً عن احلواجز القانونية؛ والتعاون مع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              
                                                           ً                               اخلاصة؛ واختاذ خطوات لضمان حقوق احملتجزين، مبا يف ذلك متكينهم فوراً من االتصال مبحامني،              

                                                 تجزين، وضمان إبالغ السلطات القضائية جبميـع حـاالت                                     وتقدمي معلومات لألسر عن ذويهم احمل    
  )             اململكة املتحدة   . (       االحتجاز

                                              االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                                                        أن تتخذ اجلزائر خطوات يف سبيل التصديق على           - ٥
  )     فرنسا   . (              االختفاء القسري

  )             الكرسي الرسويل   . (                                          أن تستمر اجلزائر يف احلوار مع األقليات الدينية  - ٦

                                                                                                أن تواصل اجلزائر وتعزز جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما يف                - ٧
  )    كوبا   . (         جمال الصحة

  )                         مجهورية الكونغو الدميقراطية   . (                  ً                              أن متضي اجلزائر قدماً يف عملية السالم واملصاحلة الوطنية  - ٨

   )     األردن   . (                                            أن تواصل اجلزائر مسريهتا على درب املصاحلة الوطنية  - ٩

                                                                         املالحظات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيـز            الدولة             أن تراعي     -  ١٠
                                                                                          ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛ وأن تنظر يف سحب حتفظها              

                                 ؛ وأن تتبادل البلدان جتارهبـا        أة                                                  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر              من    ٢            على املادة   
                                                                                                 فيما بينها على املستوى الدويل بشأن مسألة التواصل بني احلكومـات واجملتمعـات املدنيـة؛ وأن                

   )      املكسيك   . (                                                                تستعرض اجلزائر األثر الذي ختلفه حالة الطوارئ على التمتع حبقوق اإلنسان

   )                    لكة العربية السعودية   املم   . (                                           أن تواصل اجلزائر منح األولوية للتسامح واملصاحلة  -  ١١
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                                                                                                   أن تنفذ اجلزائر تدابري حلماية احملتجزين من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة وأن          -  ١٢
                                                                                            تضمن إطالع القضاء دون تأخري على مجيع حاالت احملتجزين؛ وأن تعرب عن تأييـدها لتوصـية                

   )      أملانيا   . (                          اليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة                                              اململكة املتحدة فيما يتعلق بالتعاون مع املكلفني بو

   )                        اجلمهورية العربية السورية   . (                                              أن تواصل اجلزائر بذل جهودها يف جمال احلق يف التعليم  -  ١٣

                                                                                       أن تتخذ اجلزائر خطوات العتماد إطار قانوين حلماية األطفال من االجتار هبـم وإدراج االجتـار يف         -  ١٤
  ً                                                                ياً؛ وأن تأخذ اجلزائر بـاملنظور اجلنـساين يف عمليـة متابعـة                                      ً          القانون احمللي باعتباره فعالً إجرام    

   )        سلوفينيا   . (                      االستعراض الدوري الشامل

                                                                                                       أن تتخذ اجلزائر تدابري ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛                  -  ١٥
   )      السويد   . (                                             وأن تراجع التشريعات احمللية بغية جترمي العنف املرتيل

  .                                                                                                أن تنظر اجلزائر يف تيسري الزيارات اليت يقوم هبا املكلفون بواليات يف جمـال حقـوق اإلنـسان                   -  ١٦
   )       الربازيل (

                                                                                    ً                أن تتخذ اجلزائر مبادرات لزيادة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وحقوق املرأة؛ وأن تواصل أيـضاً                 -  ١٧
   )      نيجرييا   . (                       بذل جهودها ملكافحة الفقر

                                                                                        اصة، ستنظر اجلزائر يف طلبات املكلفني بالواليات لزيارة اجلزائر، مع احتفاظها حبقها يف                                        وفيما يتعلق باإلجراءات اخل   
   .                              أن تقرر مدى مالءمة هذه الزيارات

           أعاله فلم   ٦٣          والفقرة   ٥٦                         واجلملة األخرية من الفقرة   ٥٥   و  ٤٥                                    أما التوصيات األخرى الوردة يف الفقرتني   -  ٧٠
   .                حتظ بتأييد اجلزائر

   أو  /                                                                                    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة أو الدول اليت قدمتها و             /     ات و               ومجيع االستنتاج   -  ٧١
   .                                              ُ                                        ّ موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا، وال ينبغي أن ُيعترب أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل كلّه
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