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 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الحادية الدورة

 2022  الثاني/نوفمبر  تشرين 7-8

 الجزائر  

 اإلنسان  لحقوق   السامية  المتحدة األمم  مفوضية  أعدته  للمعلومات  تجميع  

 أساسية معلومات -أوالا  

 االستعراض  دورية  مراعاة مع  ،16/21و  5/1  اإلنسان  حقوق   مجلس  بقراري   عملا  التقرير  هذا  أُعد   -1
م وهو  الصااااااالة،  ذات المتحدة األمم وثائق في الواردة للمعلومات  تجميع  والتقرير  .( 1) الشاااااااام  الدوري    في  مقد 
 الكلمات. لعدد األقصى بالحد   تقي داا  موجز شك 

 اإلنسان حقوق  آليات مع والتعاون  الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  

ق لم الجزائر أن إلى بقلق  اإلعاقة ذوي  األشااااااااا ا   بحقوق   المعنية  اللجنة أشاااااااااارت -2  على تصاااااااااد 
 .( 2) اإلعاقة ذوي  األش ا  حقوق  التفاقية  االختياري   البروتوكول

  األشااا ا   حقوق  مراعاة  بتعميم  الجزائر  اإلعاقة ذوي   األشااا ا   بحقوق   المعنية  اللجنة  وأوصااا  -3
  المساااااااتدامة  التنمية أهداف تحقيق  وفي 2030 لعام المساااااااتدامة التنمية  خطة ورصاااااااد  تنفيذ  في  اإلعاقة  وي ذ

  اإلعاقة ذوي  األشااااا ا   منظمات  مع الوثيق  بالتعاون  العمليات  بتلك  واالضاااااطل  الوطني،  الصاااااعيد على
  لحقوق  األفريقي الميثاق  بروتوكول على التصااااد ق  في النظر على  الجزائر اللجنة وتشااااجع  في ا. وبإشاااارا  ا
 .( 3) أفريقيا في اإلعاقة ذوي  األش ا  بحقوق  المتعلق والشعوب اإلنسان

 الجنائية للمحكمة األسااااااساااااي روما نظام على التصاااااد ق في بالنظر  الطف   حقوق   لجنة وأوصااااا  -4
 .( 4) الدولية

   األحمر  للصااااااالي  الدولية اللجنة مع  تعاون ا بتعزيز أيضااااااااا  الجزائر الطف   حقوق  لجنة  وأوصااااااا  -5
  منظمة  مع التعاون  زيادة ساب  وباساتكشااف  المسال،، والنزا   باألطفال المعنية  العام  لألمين  ال اصاة والممثلة
  التفاااقيااة  االختياااري   البروتوكول  لتنفيااذ  المتحاادة  لألمم  التااابعااة  الكيااانااات  من  وغيرهااا  للطفولااة  المتحاادة  األمم
 .( 5) المسلحة المنازعات في األطفال اشتراك بشأن الطف  حقوق 
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  الصااااااااحة  من ممكن مسااااااااتو    بأعلى  التمتع في إنسااااااااان ك   بحق  المعني  ال ا  المقرر وأشااااااااار -6
ق   الجزائر أن إلى بلوغه  يمكن والعقلية  البدنية   تقريباا،  اإلنساااااان  لحقوق  الدولية المعاهدات  جميع على  صاااااد 

 االختيارية،  البروتوكوالت  وبعض القسااااري  االختفا  من  األشاااا ا  جميع لحماية الدولية االتفاقية  باسااااتثنا 
 .( 6) الفردية الشكاو   بإجرا ات المتعلقة تلك وخاصة

  بحقوق  المتعلق  البروتوكول على  الجزائر بتصااااد ق العنصااااري   التمييز على  القضااااا  لجنة  ورحب  -7
 .( 7) 2016 أ لول/سبتمبر في والشعوب، اإلنسان لحقوق  األفريقي بالميثاق الملحق أفريقيا في المرأة 

 اإلنسااان لحقوق   الدولية عاهداتالم على التصااد ق  في النظر على  الجزائر نفساا ا  اللجنة  وشااجع  -8
  المحلية بالمجتمعات  مباشرة  صلة  ذات أحكاماا  تتضمن التي  المعاهدات سيما  وال  بعد، علي ا  تصدق  لم التي
 .( 8) العنصري   للتمييز  تتعرض قد التي

 اإلنسان لحقوق   الوطني اإلطار -ثالثاا  

 والتشريعي الدستوري  اإلطار -1 

 االتفاقية أحكام إدماج بكفالة  الجزائر  اإلعاقة  ذوي   األشااااااااااااا ا  بحقوق  المعنية  اللجنة أوصااااااااااااا  -9
  ويميز   االتفااقياة أحكاام  مع   تعاارض  قاانون   أي تعاد ا   أو  وباإلااا   المحلي،  القاانوني النظاام  في  كااملا  إدمااجااا 
  وأوصاااااااا   .2002  أيار/ما و 8 المؤرخ 09-02 رقم القانون  ذلك في  بما  اإلعاقة، ذوي   األشاااااااا ا   ضااااااااد
  منظمات  مع بالتشااااااور  للتقييم  ساااااياساااااات  ووضاااااع  اإلعاقة،  لتقييم  المتعددة المساااااتويات بإلاا   أيضااااااا   اللجنة

 .( 9) اإلعاقة ذوي  األش ا 

  األول/  كانون  21 المؤرخ 368 رقم  الوزرا   رئيس أمر  بتنفيذ  بالتعجي  نفسااااااااااا ا  اللجنة وأوصااااااااااا  -10
 جميع في اإلعااقاة قضاااااااااااااااياا  تعميم  أجا   من  الوزارات  جميع في  تنساااااااااااااايق  ج اات  وتعيين 2013  ديساااااااااااااامبر
 .( 10) والبرامج السياسات

  الجد دة الدساتورية باألحكام  علماا  )اليونساكو( والثقافة والعلم  للتربية المتحدة األمم  منظمة  وأحاط  -11
  52و 51 فاالمواد  والتعبير. أيالر  حرياة حقوق   حمااياة  بشااااااااااااااأن 2020 عاام في الجزائر حكوماة أدخلت اا  التي
 حريااة  للصااااااااااااااحفيين  وتكفاا   والتعبير؛  والرأي  الضاااااااااااااامير  حريااة  من ااا،  أمور  جملااة  تكفاا   ،145و  55و  54و

 على االطل   في الحق  للمواطنين،  وتكفا  المعلوماات؛ مصااااااااااااااادر  إلى الوصااااااااااااااول  في والحق  الصااااااااااااااحاافاة
  الرغم  على أنه  إلى  اليونسااكو  شااارتأ ذلك،  ومع ونقل ا. علي ا والحصااول  واإلحصااا ات والوثائق المعلومات

 يحتفظاااان  التعاااد لين  كل   زال  ال  ،2021و  2020  عاااامي  في  الجناااائي  القاااانون   على  تعاااد لت  إدخاااال  من
 .( 11) افترائية أو كاذبة معلومات لنشر سنوات وثلث سنة  بين تتراوح بالسجن وأحكام مالية  بعقوبات

 امتثاالا  تمتث  لكي وتعد ل ا القائمة التشااااريعات اسااااتعراض على الجزائر الطف  حقوق  لجنة  وحث  -12
  المنازعات في  األطفال  اشااااااتراك بشااااااأن  الطف   حقوق  التفاقية االختياري   البروتوكول  وغرض  لموضااااااو   تاماا 

 العدائية، األعمال في  األطفال مشاااركة  بتعريف  تعلق  فيما  ساايما  وال  اللجنة، قدمته الذي وللتفسااير  المساالحة
 .( 12) االختياري   البروتوكول  من 1 المادة مع  تمشياا 

 العامة السياسة وتدابير المؤسسية األساسية الهياكل -2 

 2011  شاااااااااابا /فبرا ر   23  المؤرخ   01- 11 رقم   األمر   باعتماد   اإلنسااااااااااان   بحقوق   المعنية  اللجنة   رحب   -13
 .( 13) الطوارئ  حالة  رفع بشأن
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  المجلس امتثال لضاااااامان  التدابير جميع  بات اذ  الجزائر اإلنسااااااان بحقوق  المعنية اللجنة  وأوصاااااا  -14
 اإلنسااااااااااان  حقوق   وحماية  لتعزيز الوطنية  المؤسااااااااااسااااااااااات  بمركز المتعلقة  للمبادئ اإلنسااااااااااان  لحقوق  الوطني
  تكون  نأ تكف   بأن  اللجنة  أوصا  والساياساية، المدنية بالحقوق   ال ا  الدولي للع د ووفقاا   باريس(. )مبادئ
 الموارد  من يكفي  ما  المجلس  تمن، وأن  تماماا، ومساااااااااتقلة  شااااااااافافة  المجلس أعضاااااااااا  وانت اب اختيار عملية

 .( 14) بفعالية بوال ته االضطل   من   تمكن حتى لينمالكا والحرية الذاتي واالستقلل والقدرات

 عق  2017  رسآذار/ما في اإلنسااان لحقوق   الوطني  المجلس  بإنشااا   الطف   حقوق  لجنة  ورحب  -15
 .( 15) 2016 آذار/مارس في أجري  الذي  الدستوري  التعد  

 ورساااااامية،  وطنية  لاة األمازيغية باللاة باالعتراف العنصااااااري   التمييز  على  القضااااااا  لجنة  ورحب  -16
 .( 16) االتفاقية  تنفيذ في أس م مما ،2016 عام في

 أدائه وعن للمجلس  م صااااصااااةال  الموارد عن معلومات  وجود لعدم تأساااا  نفساااا ا  اللجنة  أن غير -17
  المجلس عم   أج  من القضااااااايا هذه  لمعالجة  فعالة  تدابير  بات اذ  الجزائر  اللجنة  أوصاااااا  ولذلك، لوظائفه.
 من اعتماد على المجلس  يحصاااا   لكي ج دها  قصااااار   وبذل باريس،  لمبادئ وفقاا  اإلنسااااان  لحقوق  الوطني
 .( 17) أل  الفئة في ج ندر  اإلنسان لحقوق  الوطنية للمؤسسات العالمي التحال 

 وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيز -رابعاا  

  اإلنساااااني   الدولي  القانون   مراعاة  مع  اإلنسااااان بحقوق   المتعلقة  الدولية  االلتزامات  تنفيذ -ألف 
 التطبيق  الواجب

 التمييز وعدم المساواة -1 

 تتضااامن   التمييز  بشاااأن  شااااملة تشاااريعات  باعتماد الجزائر اإلنساااان  بحقوق   المعنية  اللجنة  أوصااا  -18
 .( 18) المباشر وغير المباشر  للتمييز  تعريفاا 

 بشاااااأن (2018)6 رقم العام  تعليق ا إلى اإلعاقة ذوي   األشااااا ا  بحقوق  المعنية اللجنة  وأشاااااارت -19
 على  القائم  التمييز  أفعال ومعاقبة االتفاقية،  مع  تشااريعات ا بموا مة  الجزائر وأوصاا   التمييز،  وعدم المساااواة 
  وأوصااااااااا  اإلعاقة. على قائماا   تمييزاا  يشاااااااااك  معقولة  تيسااااااااايرية  ترتيبات توفير  عدم بأن واالعتراف  اإلعاقة،
  اإلعاقة،  ذوي   األشااا ا   وتوصااام م ينة  مصاااطلحات  تتضااامن  تزال ال التي  التشاااريعات جميع  بإلاا   اللجنة
 .( 19) اإلعاقة ذوي  األش ا  ضد تمي ز سياسات أي تعد   عن فضلا 

  في   بما  الوطنية،   التشاااااريعات   إزا    قلق ا  عن  اإلعاقة  ذوي   األشااااا ا   بحقوق   المعنية   اللجنة   وأعرب   -20
 . ( 20) اإلعاقة  ذوي   األش ا    مع   التعام    في   التمييز  وعدم   المساواة   بمبادئ   صراحة   تعترف   ال  التي   الدستور،   ذلك 

 لضااامان  العامة ساااياساااةال  مجال  في  تدابير وات اذ  تشاااريعات  بسااان  الجزائر  نفسااا ا  اللجنة وأوصااا  -21
 ومف وم  6 رقم العاام للتعليق وفقااا   التمييز  وعدم المساااااااااااااااواة  في  بحق م فعليااا  اإلعاقة ذوي  األشاااااااااااااا اا   تمتع

 وال ا ، العام القطاعين في  الفاعلة  الج ات  بين  الوعي بزيادة أيضااا  وأوصا  فيه؛ الوارد  الشااملة المسااواة 
  واألش ا   والصحيون،  التربويون   والم نيون  القانون،  إنفاذ  وموظفو  القضائي،  والج از  المحامون، سيما  وال
  صاااااافوف في الوعي  بزيادة  كذلك  اللجنة  وأوصاااااا   التمييز.  وعدم  المساااااااواة  في  بالحق أنفساااااا م،  اإلعاقة ذوو

 المتاحة،  القانوني  االنتصاااااااااف بسااااااااب   ال دمات،  ومقدمي  العموميين والموظفين اإلعاقة، ذوي   األشاااااااا ا 
ن بيئات  لت يئة الج ود من  المزيد وبذل  .( 21) بحقوق م المطالبة من اإلعاقة ذوي  األش ا   تمك 
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  يحظر ال  2008  الثاني/ نا ر  كانون  23 المؤرخ  04-08 رقم  القانون  أن إلى  اليونسااااكو وأشااااارت -22
 .( 22) التعليمية البيئة في التمييز أشكال من شك  أي

 من   حاالت بوقو   تفيد التي  التقارير إزا  قلق ا عن العنصااااري   التمييز على القضااااا   لجنة  وأعرب  -23
  والم اجرين.   األمازيغ  الساكان بعض ضاد سايما  وال عامة،  شا صايات  جان   من العنصارية الكراهية  خطاب

 ووسائط  الرياضية  ع المل  في شأن ما من والتقلي   األجان   وكره العنصرية تزا د  إزا  أيضاا   القلق ويساورها
 ألعمال مواتياا  مناخاا    يئ قد مما الناس، من الفئات نفس ضد  االجتماعية، الشبكات ذلك  في  بما اإلعلم،
 .( 23) عنصرية بدوافع  ترتك  التي العن 

  ال طاب  حاالت جميع في التحقيق  لضاامان فعالة  تدابير بات اذ البلد نفساا ا اللجنة  أوصاا  ولذلك -24
  معين  عرق   ضد  سيما وال األعمال، هذه ارتكاب  على التحريض عن فضلا   عنصرية، دوافعب  العن  وأعمال

 .( 24) ومعاقبت م الجناة ومقاضاة أخر ، إثنية أو آخر لون  من األفراد من معينة مجموعة أو

 للتعذيب التعرض عدم في والحق شخصه، على واألمان والحرية الحياة، في الفرد حق -2 

 إلاا  إلى ت دف عملية في الشاااااارو  في بالنظر  الجزائر اإلنسااااااان بحقوق  عنيةالم اللجنة  أوصاااااا  -25
 .( 25) إللاائ ا دعماا  العام الرأي لتعبئة وحملت  تدابير وفي اإلعدام عقوبة

 بمكافحة المتعلق التشاااااااااريعي إطارها بتحد ث  الجزائر  اإلنساااااااااان  بحقوق   المعنية  اللجنة وأوصااااااااا  -26
 المادنياة  باالحقوق   ال اا   الادولي  الع اد  وأحكاام  باالكااما    تمااشااااااااااااااى   التعاذ ا   جريماة  تعريف لجعا   التعاذ ا 

  تح   ُتنتز  أدلة أي  قبول  وعدم القساااارية،  االعترافات  حظر وضاااامان  المقبولة،  الدولية  والمعا ير  والسااااياسااااية
 .( 26) القضائية الواليات جميع في التعذ  

 18 عن أعمارهم تق  لذ نا األطفال تجنيد عدم ضاااااااااااامان على الجزائر الطف   حقوق   لجنة  وحث  -27
  04-97 رقم  التنفيذي المرسااااااوم ذلك في بما تشااااااريعات ا، وتعد   الشااااااعبي" الوطني الجيش "قوات في  ساااااانة
 .( 27) النفس عن الدفا  منظمات في التجنيد لسن األدنى الحد لتحد د ،1997  الثاني/ نا ر  كانون  4 المؤرخ

 بالمبادئ مسااااترشاااادة تلاي، بأن الجزائر اإلعاقة ذوي  األشاااا ا  بحقوق  المعنية اللجنة  وأوصاااا  -28
 الحرية  ساال  تجيز التي التشااريعات  جميع واألمن، الحرية في  اإلعاقة ذوي   األشاا ا   حق بشااأن التوجي ية

 .( 28) اإلعاقة أساس على

 والعن  االساااااااااتالل،  حاالت  بشاااااااااأن شاااااااااكاو    وجود عدم  إزا  القلق عن  نفسااااااااا ا  اللجنة  وأعرب  -29
  حدوث عدم بالضاااارورة  يعني ال الذي األمر  اإلعاقة،  ذوي   واألطفال  البالاين  حق  في  رتك تُ   التي واالعتدا 

 إلى  اللجو   إمكانية  إتاحة  ضاااامان بغية  التدابير من  المزيد بات اذ  الجزائر اللجنة  وأوصاااا   .( 29) الحاالت هذه
 .( 30) إلعاقة ذوي  األش ا   بين  ب ا الوعي  وزيادة وتوافرها، الشكاو ، آليات

 اإلرهاب ومكافحة اإلنسان حقوق  -3 

 العقوبات قانون  من مكرراا  87 المادة بمراجعة الجزائر اإلنسااااااااااان  بحقوق   المعنية  اللجنة  أوصاااااااااا  -30
  الحقوق   لتقييد  اإلرهاب  بمكافحة المتصااالة األحكام اسااات دام عدم وضااامان بدقة،  اإلرهاب أعمال تحد د بغية

 تقلص أن  للجزائر  وينباي والصااااحفيين.  اإلنسااااان  حقوق  عن المدافعين ضااااد ساااايما الو   الع د،  في المكرسااااة
 بما القضاااااايا جميع في أقصاااااى، كحد سااااااعة 48 على تزيد ال بحيث الشااااارطة لد   للحتجاز األولى المدة

  فترة بداية  من بمحام االتصاااااااااااال المحتجزين لألشااااااااااا ا  تجيز وأن باإلرهاب، المتعلقة  القضاااااااااااايا يشااااااااااام 
 .( 31) احتجازهم
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 القانون  وسيادة العقاب، من اإلفالت مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -4 

 أ لول/ 6 المؤرخ 11-04 رقم القانون  بتعد   الجزائر اإلنساااااااااااان بحقوق  المعنية اللجنة  أوصااااااااااا  -31
  معا ير  إلى  تسااتند  مسااتقلة عملية  خلل  من  العامين  والمدعين  القضاااة  تعيين ضاامان ب دف  2014  ساابتمبر

 ،وسالطاته   للقضاا   األعلى   المجلس  اساتقلل   بتعزيز  أيضااا   اللجنة   وأوصا    المرشاحين.   لتقييم   وشافافة   موضاوعية 
 .( 32) اإللزامي التقاعدو  العم ، من والفص   التأد بية،  والتدابير القضاة، مؤهلت  بتقييم  تعلق  فيما سيما وال

 السياسية والحياة العامة الحياة في المشاركة في والحق األساسية الحّريات -5 

 منذ أنه اإلنسااااااااان( حقوق  )مفوضااااااااية اإلنسااااااااان  لحقوق  السااااااااامية  المتحدة  األمم  مفوضااااااااية ذكرت -32
 على  اكالحر   نظم اا  التي  االحتجااجاات  أعقااب  في  ،2021  شااااااااااااااباا /فبرا ر  13  في  جرت  التي  المظااهرات
  المتظاهرين  ضاااااااد للقوة المتناسااااااا  وغير  الضاااااااروري  غير  االسااااااات دام  عن  تقارير  تقديم اساااااااتمر  اإلنترن ،
  المسااااايرات  تنظيم  منع  ،2021  وأيار/ما و  نيساااااان/أبري  وفي االعتقاالت.  اساااااتمرار  عن  فضااااالا   السااااالميين،
 وورد  المتظاهرين. من أنه األمن  قوات  تزعم  شااااا ص  وأي  المتظاهرين مئات على تعسااااافاا  وقبض الطلبية.

 عن بالتوق  في ا يعدون  وثيقة توقيع على أجبروا أن بعد الحقاا  سبيل م وأخلي  احتجزوا المحتجين بعض أن
 رهن  اآلخر البعض  كان بينما مطولة أحكاماا  يقضاااااااي  زال ال بعضااااااا م  وكان  االحتجاجات. في المشااااااااركة
 حتى للااية  فضااافاضاااة  قوانين  أسااااس على كالحرا  نشاااطا   مقاضااااة واساااتمرت للمحا مة. الساااابق  االحتجاز

 .( 33) 2021 شبا /فبرا ر في  الرئاسي العفو إعلن  بعد

 التشاااااااااااريعات من وغيره العقوبات قانون  مراجعة على الجزائر اإلنساااااااااااان  حقوق  مفوضاااااااااااية  وحث  -33
 بااالجتمااعاات  المتعلق 19-91  رقم  والقاانون  باالجمعياات  المتعلق 06-12  رقم  القاانون   ساااااااااااااايماا  وال  القمعياة،
 والميثاق  والسااااااااااااياسااااااااااااية المدنية بالحقوق   ال ا  الدولي الع د  مع  موا مت ما  أج  من  والمظاهرات، العامة

 .( 34) الجزائر علي ما صدق  اللذ ن والشعوب، اإلنسان لحقوق  األفريقي

 اةللمقاضااااا  فرد 1  000نحو  خضاااااع ،2021  أ لول/سااااابتمبر  في اإلنساااااان، حقوق   لمفوضاااااية ووفقاا  -34
 ما بأن وأفيد االجتماعي. التواص   وسائ  على الحكومة  تنتقد  رسائ  نشرهم  أو  الحراك في مشاركت م بسب 

 أحكاماا  بعضاا م وواجه اإلنسااانية، لحقوق م المشااروعة  ممارساات م بسااب  احتجزوا  قد شاا صاااا  32 عن يق  ال
 .( 35) للمحا مة السابق االحتجاز رهن اآلخر البعض  زال ال بينما مطولة

  تنت ك  التي  التشااااريعية األحكام جميع  تلاي بأن  الجزائر  اإلنسااااان بحقوق  المعنية  اللجنة وأوصاااا  -35
 العقيدة  عن ت لوا الذ ن أو الملحدون  في م  بمن  األشااااااا ا ، لجميع تكف   وأن  والد ن،  والوجدان الفكر حرية

 .( 36) كاملة ممارسة والد ن والوجدان الفكر في  حريت م  يمارسوا أن اإلسلمية،

  05- 12  رقم   العضااوي   القانون  من   الصاالة   ذات  األحكام  بموا مة  أيضاااا  الجزائر   نفساا ا   اللجنة  وأوصاا   -36
  ال اااا   الااادولي  الع اااد  من  19  الماااادة  مع  العقوباااات  قاااانون   ومن  2012  الثااااني/ ناااا ر  كاااانون   12  المؤرخ
 ممارسااات م بساااب   واأد ن   الذ ن  األشااا ا   جميع عن  باإلفراج كذلك  وأوصااات ا  والساااياساااية. المدنية بالحقوق 
   .( 37) ضرر من أصاب م  عما كاملا   تعويضاا  ومنح م الع د، من 19 المادة بموج  التعبير حرية في حق م

 27  المؤرخ   01- 06  رقم   األمر   من   46  المادة   بإلاا    الجزائر   اإلنسااان   بحقوق   المعنية   اللجنة   وأوصاا   -37
 .( 38) التعبير حرية تعوق  لكون ا الوطنية والمصالحة السلم  ميثاق بتنفيذ المتعلق 2006 شبا /فبرا ر

 السااااامعي ضااااابط  سااااالطة  بأن  أفادت  المدني المجتمع منظمات  تقارير أن إلى اليونساااااكو وأشاااااارت -38
   نت ك   مما البلد، قيادة أعمال  على  تعلق  التي البرامج على رقابة  األخيرة الساااااااانوات  في فرضاااااااا  البصااااااااري 

 البلد في صااحفيين  بقت  تتعلق  حالة أي تسااج  لم  أن ا إلى كذلك اليونسااكو  وأشااارت اإلعلم. سااائطو  حرية
 تلاي  بأن به،  أوصات ا ما  جملة في  الجزائر  اليونساكو  وأوصا  .2006 عام في المن جي  رصادها  بدأت  منذ
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  ظ   في  البصاااري  السااامعي  ضااابط  سااالطة عم  تكف  وأن  المدني،  القانون  ضااامن  تدرجه  وأن التشااا ير  تجريم
 .( 39) اإلنسان لحقوق  الدولية للمعا ير الكام  االحترام

 بعض  بت ويف المتعلقة  التقارير إزا  قلق ا عن العنصاااااااااااري   التمييز على القضاااااااااااا   لجنة  وأعرب  -39
 بكفالة  الجزائر  اللجنة وأوصا  سافرهم.  جوازات  ومصاادرة  واحتجازهم  واعتقال م اإلنساان  حقوق   عن المدافعين

 واالحتجاز، واالعتقال، الترهي ، ذلك في بما  تمييزية،  لتدابير اإلنساااااااااااااان  حقوق   عن عينالمداف  تعرض عدم
 .( 40) السفر جوازات ومصادرة

 تقيد   التي  القوانين جميع  بإلاا   الجزائر  اإلعاقة  ذوي   األشاااااا ا   بحقوق   المعنية  اللجنة وأوصاااااا  -40
 كي الذهنية، أو  االجتماعية النفساااااااية اإلعاقة  ذوو  األشااااااا ا   سااااااايما وال  اإلعاقة،  ذوي   األشااااااا ا   حقوق 
  قدم على والعامة  السياسية  الحياة في  المشاركة  في حق م  ممارسة من  اإلعاقة ذوي   األش ا   تمكُّن تضمن
 .( 41) غيرهم  مع المساواة 

 األسرية والحياة الزواج في الحق -6 

 والمشااااااااورة المالي الدعم بتقديم الجزائر اإلعاقة ذوي  األشاااااااا ا  بحقوق  المعنية  اللجنة أوصاااااااا  -41
  اإلعاقة،  ذوي  وللوالِد ن وأسااااااااارهم  اإلعاقة ذوي   األطفال لوالدي المجتمعي  الدعم توافر وبضااااااااامان  اللزمين،

 .( 42) غيرهم مع المساواة  قدم على األسرية  بالحياة المتعلقة بحقوق م  تمتع م تكف  حتى

  باألشخاص االتجار ذلك في بما الرق، أشكال جميع حظر -7 

  القلق إلى  اللجئين( شاااؤون  )مفوضاااية اللجئين لشاااؤون  الساااامية المتحدة األمم مفوضاااية  أشاااارت -42
 االتجاار  بشااااااااااااااأن  أساااااااااااااارهم وأفراد  الم ااجرين  العماال  جميع حقوق   بحمااياة  المعنياة  اللجناة  عناه  أعربا   الاذي

  يةوطن   ساياساة بوضاع  الجزائر  وأوصا   الشاام . الدوري   االساتعراض من الثالثة  الجولة إطار  في  باألشا ا 
  آليات  بإنشااا   أيضاااا   وأوصاات ا والت ري . باألشاا ا  واالتجار  الجنس نو   على القائم العن   لمكافحة  فعالة

 إلى يحتاجون   الذ ن  والت ري   االتجار  وضااااااحايا  الجنس نو   على القائم العن  من  الناجين  لحماية  مناساااااابة
 .( 43) دولية حماية

 التي  التشااااريعية  التدابير  من ا أمور، بجملة علماا، العنصااااري   التمييز  على  القضااااا   لجنة  وأحاط  -43
 4 مكرراا   303  من المواد سااااااااااااايما وال الضاااااااااااااحايا،  وحماية  باألشااااااااااااا ا   االتجار  لمكافحة الجزائر ات ذت ا

 االتجار  تمراراسااااااا   إزا  قلق ا عن اللجنة أعرب   ذلك، ومع  العقوبات. قانون  من 343و  10 مكرراا  303 إلى
  االساااااتالل،  ألغراض  الكبر ،  الصاااااحرا   جنوب  بلدان من  األشااااا ا  سااااايما وال  الجزائر، في  باألشااااا ا 

 .( 44) والباا  والتسول  المنزلي، والعم 

 الصاااااادد هذا في ج ودها  بمواصاااااالة به، أوصاااااات ا ما جملة  في  الجزائر،  نفساااااا ا  اللجنة  وأوصاااااا  -44
 االتجار  حاالت  جميع  في بالتحقيق  كذلك وأوصت ا  باألش ا .  جاراالت   لمكافحة  وطنية  استراتيجية واعتماد

 جبر وضاااااامان  المناساااااا ؛ النحو على  ومعاقبت م  مرتكبي ا ومقاضاااااااة علم ا، إلى تصاااااا  التي  باألشاااااا ا 
 .( 45) االجتماعية وال دمات والنفسية القانونية المساعدة على الفعلي وحصول م الضحايا

 ومواتية عادلة عمل ظروف وفي العمل في الحق -8 

 الكافية الموارد إلى االفتقار إزا   القلق  اإلعاقة  ذوي   األشاااااااااااا ا  بحقوق  المعنية اللجنة يساااااااااااااور -45
 30 المؤرخ  214- 14  رقم   التنفيذي   المرساوم  ورصاد   تنفيذ  عن  المساؤولة  الوطنية  الوكالة   في   المؤهلين   والم نيين 

  اسااتراتيجية  بإعداد  اللجنة وأوصاا  .( 46) عاقةاإل  ذوي   األشاا ا   توظيف  بتيسااير المتعلق  2014  تموز/ وليه
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 ذوي   األش ا  عمالة  معدل  زيادة  أج  من اإلعاقة، ذوي   األش ا   منظمات  مع الوثيق بالتشاور وطنية،
 .( 47) العم  أرباب صفوف في الوعي وإذكا  اإلعاقة، ذوات النسا  سيما وال اإلعاقة،

 تكف  بأن الجزائر أساااااااارهم  وأفراد  الم اجرين العمال جميع  حقوق  بحماية المعنية اللجنة  وأوصاااااااا  -46
  فعالة آليات إلى  الوصاااااااااول إمكانية  المنازل،  في العاملت  الم اجرات سااااااااايما وال  الم اجرين، العمال لجميع
 الشاكاو    بإجرا ات  الواج  النحو على  إعلم م وضامان حقوق م،  وينت ك  يساتال م  من  ضاد الشاكاو    لتقديم

 عقوبات وفرض  القانوني  إطارها  تنفيذ  أج   من ج ودها  بتعزيز  أيضااا،  ائرالجز  اللجنة  وأوصا   واالنتصااف.
 ي ضااعون م أو  المنزليات،  العاملت  ساايما وال  الم اجرين، العمال يسااتالون   الذ ن العم  أرباب على مناساابة
 .( 48) واإل ذا  القسري  للعم 

 الئق معيشي مستوى  في الحق -9 

 من 28 بالمادة باالسااااااااترشاااااااااد الجزائر اإلعاقة ذوي  األشاااااااا ا  بحقوق  المعنية  اللجنة أوصاااااااا  -47
 يشااام   االجتماعية  للحماية  أدنى  حد  وتحد د المساااتدامة، التنمية أهداف من 2-10 الااية  تنفيذ في االتفاقية
 المساااواة  قدم على الئق، معيشااي مسااتو   في  الحق لضاامان  اسااتيفااها   تعين التي  الدنيا  األساااسااية الشاارو 

 .( 49) اآلخرين مع

 الصحة في الحق -10 

 تحقيق ا في باالتفاقية باالسااترشاااد الجزائر  اإلعاقة ذوي   األشاا ا   بحقوق   المعنية  اللجنة  أوصاا  -48
 وتنمية الشااااااملة المجتمعية  الصاااااحية  الرعاية  خدمات توافر  وزيادة المساااااتدامة، التنمية أهداف  من 3  ال دف
 .( 50) الريفية المناطق وفي لألطفال سيما وال قدرات ا،

 تحسااااان  قد  بالصاااااحة المتصااااالة  المؤشااااارات أن  الصاااااحة  في بالحق المعني ال ا  المقرر وذكر -49
 وفيات  ومعدالت  السااااكان، شاااارائ،  لمعظم  المتوقع العمر متوسااااط ذلك  في  بما االسااااتقلل، منذ  كبيراا  تحسااااناا 
  اعيةاجتم  إصااااااالحات في أيضااااااااا  شااااااار   البلد أن إلى وأشاااااااار التطعيم.  حملت ونجاح  واألطفال، األم ات
 .( 51) والتعليم الصحية الرعاية على مجاناا  الجميع حصول ذلك في  بما هامة،

 األم ااات   لوفيااات  العااالمي  المتوسااااااااااااااط  من  أدنى  مرتبااة  تحتاا   الجزائر  أن  ال ااا   المقرر  وأبرز -50
 التقدم  من  الرغم  وعلى أفريقيا.  وشاامال  األوسااط  للشاارق  اإلقليمي المتوسااط من قليلا   أعلى ولكن ا  واعتلل ن،
  حالة  230  من  والمواليد، األم ات  وفيات نسااااااااااابة خفض  في الماضاااااااااااية العقود مد  على المحرز  الملحوظ

  يحقق  لم  البلاد  فاإن  ،2014  عاام  في  63,6  إلى  1989  عاام  في  حي  مولود  100  000  لكا   لألم اات وفااة
 وفااة  حاالاة  57 بلاا   التي األم اات،  وفياات خفض  بشااااااااااااااأن  لأللفياة اإلنماائياة  األهاداف  من  5 ال ادف  غااياة
 واالسااااااتبعاد الفقر  من  تضاااااارراا  األ ثر  هي  والجنوب الريفية المناطق وكان   .( 52) حي مولود 100  000 لك 

 .( 53) المصحوبة غير والوالدات الحم  أثنا  رصد وجود عدم حيث من  أعلى ترتي  في وصنف  االجتماعي

 إلى   فاااالفتقااار  .( 54) من ااا  الوقااايااة  يمكن  األم ااات  وفيااات  غااالبيااة  أن  إلى  ال ااا   المقرر  وأشاااااااااااااااار -51
 والتحديات القصااااور  أوجه  من هما  نوعيت ا كفاية وعدم بالصااااحة الصاااالة  ذات التحليلية  والدراسااااات  البيانات
 .( 55) بالصحة المتصلة  والقطاعات  الصحة  قطا  في  العامة  السياسة ج ود  خطير بشك  تقوض التي ال امة

 أج  من  الصاااااااااااحية للمعلومات  متين نظام  وجود  بكفالة  الجزائر  ال ا  المقرر  أوصاااااااااااى ولذلك، -52
  وتنفيذها   ملئمة، سااااياسااااات رساااام وعلى الثارات تحلي  على تساااااعد جيدة وطنية  وإحصااااا ات  بيانات إنتاج

  لمراجعة نظام بد   من ا بطرق   ل م،واعتل  والمواليد  األم ات لوفيات  بالتصااااااادي أيضااااااااا   وأوصااااااااها  وتقييم ا.
 قائم  ن ج  تطبيق  بشاااأن  التقنية  اإلرشاااادات إلى واإلشاااارة  التوليد،  رعاية  بشاااأن مرجعي ودلي   األم ات وفيات
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  األم ات صااااااااااااافوف في من ا الوقاية  يمكن التي واالعتلل الوفيات  حاالت من للحد  اإلنساااااااااااااان  حقوق  على
 .( 56)  اعلي  القضا  وفي ال امسة سن دون  واألطفال

  في  خاصاااة  صاااعوبات  ومن  التمييز من  تعاني الساااكان  من معينة شااارائ، أن  ال ا   المقرر وأ د -53
 ومتعاطو  اإلعاقة، ذوو  واألشااااا ا  والشاااااباب،  والمراهقون  النساااااا ،  سااااايما  الو   الصاااااحة، في حق ا  ممارساااااة
 .( 57) البشرية/اإل دز المناعة نقص بفيروس المصابون  واألش ا  الم درات

 المصااااااااااااابين   األشاااااااااااا ا  تجرم  التي القانونية األحكام بإلاا  الجزائر  ال ا  المقرر وأوصااااااااااااى -54
 وإلاا  العقوبات،  قانون   في  الواردة  األحكام ذلك في  بما ووصاااااام م،  البشاااااارية/اإل دز المناعة نقص  بفيروس
 .( 58) الزواج قب  طبية ش ادة على الحصول شر 

 نقص  بفيروس  المصاااااااابين ضاااااااد  التمييز عدم بضااااااامان أيضااااااااا   الجزائر ال ا  المقرر وأوصاااااااى -55
 والمعلومات والساااااااالع، ال دمات،  إتاحة على بالحر   الصااااااااحية الرعاية  قطا   في  البشاااااااارية/اإل دز المناعة

  القطا  في  العاملين تدري   عن  فضاااااالا   نوعيت ا، حساااااان وعلى  الرئيسااااااية السااااااكان شاااااارائ، لجميع  الصااااااحية
 .( 59) الواج  النحو على داتالمع  من   لزم بما  وتزويدهم الصحي

 التعليم في الحق -11 

 على   نص 2008  الثاني/ نا ر  كانون   23 المؤرخ 04-08 رقم  القانون  أن إلى اليونساااكو  أشاااارت -56
  العماا   إلطااار  وفقاااا   ذلااك،  ومع  إلزامياااا.  ليس  ولكنااه  االبتاادائي،  التعليم  قباا   مااا  مرحلااة  في  مجاااني  التعليم  أن

  في اإللزامي  التعليم من  األق  على واحدة  ساااااااانة توفير الدول على  يج  ،2030 عام حتى  بالتعليم  ال ا 
 .( 60) االبتدائي قب  ما مرحلة

  ساااااااااياسااااااااة أي  وجود عدم إزا   قلق ا  عن  اإلعاقة  ذوي   األشااااااااا ا   بحقوق   المعنية  اللجنة  وأعرب  -57
  األوساااااااااااااا  وي لتح اساااااااااااااتراتيجية   أي وال للجميع، الشاااااااااااااام   التعليم  في  اإلعاقة  ذوي   األطفال  حق بشاااااااااااااأن

 .( 61) والتدري  المنقحة الدراسية المناهج يشم   بما للجميع، شام  تعليم بيئات إلى المت صصة

 تعليم على الحصاااااااااااول  اإلعاقة  ذوي   األطفال  لجميع تكف   بأن  الجزائر نفسااااااااااا ا  اللجنة  وأوصااااااااااا  -58
  التعليم   إتاحة  لضامان لةمعقو   تيسايرية  ترتيبات  وتوفير ومجاني، الجودة وعالي  للجميع  شاام   وثانوي   ابتدائي
  في  الحق  بشااااأن اآلخرين  التربويين  والموظفين للمدر سااااين  تدريبية برامج بوضااااع أيضاااااا   اللجنة وأوصاااا  ل م؛

 .( 62) للجميع الشام   التعليم

 الثقافية الحقوق  -12 

 المناساااااابة التدابير جميع بات اذ الجزائر اإلعاقة ذوي  األشاااااا ا  بحقوق  المعنية اللجنة  أوصاااااا  -59
 معاقي  أو  المكفوفين  األشا ا   لفائدة المنشاورة المصانفات إلى النفاذ  لتيساير  مرا ش  معاهدة على صاد قللت 

 ذوي  األشااااااا ا  جميع وصاااااااول وضااااااامان وتنفيذها، المطبوعات قرا ة في  أخر   إعاقات ذوي  أو البصااااااار
 من  وغيرها العامة  ئقوالحدا الثقافية، والمرا ز الفنية،  والمعارض والمتاح ، الساااااياحية، المواقع إلى  اإلعاقة
 .( 63) العامة األما ن

  الحقوق   بحمااياة  تتعلق  عادة  دولياة اتفااقياات  في  طرفااا   بااعتباارهاا الجزائر،  اليونسااااااااااااااكو وشااااااااااااااجعا  -60
  وأشاااااااكال الثقافي  التراث  من االساااااااتفادة تعزز  التي  الصااااااالة  ذات  األحكام ك  بالكام   تنفذ أن  على الثقافية،
 هو كما الثقافية، الحياة في المشاااااركة  في  الحق إعمال إلى  أفضاااا  لتيوا في ا والمشاااااركة  اإلبداعي  التعبير
 بالحقوق   ال اا  الدولي الع اد  من 15 والماادة اإلنسااااااااااااااان  لحقوق  العاالمي  اإلعلن من 27 الماادة في  مبين

 لمشاااااااااركة  الواج   االعتبار ذلك  في  تولي أن على الجزائر،  وشااااااااجع  والثقافية. واالجتماعية  االقتصااااااااادية
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 الفئااات  وكااذلااك  الماادني  المجتمع  ومنظمااات  الثقااافيااة  الفاااعلااة  والج ااات  والممااارسااااااااااااااين  المحليااة  المجتمعااات
 ذوي  واألشااااا ا  والشاااااباب  واللجئين،  والم اجرين، األصااااالية، والشاااااعوب  األقليات،  يشااااام  بما الضاااااعيفة،
 .( 64) الجنسين بين التفاوت أوجه معالجة أج  من  والفتيات للنسا  الفر  تكافؤ تضمن وأن اإلعاقة،

 محددة  فئات  أو  محددين  أشخاص حقوق  -باء 

 النساء -1 

  يحدد  الذي  03-12 رقم العضااااوي   القانون   الجزائر  باعتماد اإلنسااااان بحقوق  المعنية اللجنة  رحب  -61
 مبدأ ترسااااااااي التي المنت بة الجمعيات في تمثي  على الحصااااااااول  في المرأة  فر   بزيادة المتعلقة  اإلجرا ات
 المنت بة،  المجالس  في المرأة  ستشال ا التي المقاعد لعدد المائة،  في 50و  20  بين تتراوح بنسبة  الحصص،
 .( 65) السياسية األحزاب بشأن 04-12 رقم العضوي   والقانون 

 المرأة  ضاااااااااد العن  أعمال منع إلى الرامية ج ودها بمواصااااااااالة  الجزائر  نفسااااااااا ا  اللجنة وأوصااااااااا  -62
  بالموارد   وتزويدها القائم،  التشاريعي  اإلطار تطبيق عن المساؤولة  تالمؤساساا  تعزيز  من ا بطرق، ومكافحت ا،
 أيضاااااااا  نفساااااا ا  اللجنة  وأوصاااااا  الدولة. لموظفي  تدريبية  أنشااااااطة وتوفير التوعية،  أنشااااااطة  وتعزيز اللزمة،
 بالعن ، المتعلقة الشاااااااااكاو    تقديم وتيساااااااااير للضاااااااااحايا،  الرعاية  وترتيبات المأو    خدمات  وتعزيز  بتوسااااااااايع
 .( 66) للغتصاب شام  تعريف إدخال أج  من العقوبات ون قان  ومراجعة

 الساااانوات  خلل  ج ود  من  بذلته  لما  الحكومة   على   الصااااحة   في   بالحق   المعني  ال ا   المقرر   وأثنى  - 63
 عنق وساااارطان الثدي ساااارطان ذلك في بما وعلجه، الساااارطان من الوقاية  مسااااألة  لمعالجة الماضااااية القليلة
 زيادة ذلك في بما االساااتقلل،  منذ  الصاااحية  المؤشااارات  في  عام  بتحسااان  تمتع  المرأة  أن إلى  وأشاااار الرحم.
  تزال ال ذلك،  ومع المعدية.  األمراض  ومكافحة األمومة، وفيات  معدالت وان فاض  المتوقع، العمر متوسااااط
  تحول  التي  الحواجز  سااااااايما وال  الصاااااااحة،  في المرأة   لحق الكام  باإلعمال  تعلق  فيما  خطيرة تحديات  هناك
 .( 67) المرأة  ضد العن  بشأن معياري  إلطار الفعال والتنفيذ واإلنجابية الجنسية الصحة بحقوق   التمتع دون 

 وإعماله وحما ته  الصااحة في  والفتيات  النسااا   حق باحترام  الجزائر ال ا  المقرر أوصااى ولذلك، -64
  اإلج اض  تجريم  وإن ا   واإلنجابية، الجنسااااااااااااااية بحقوق ن  تمتع ن دون  تحول التي  الحواجز  إزالة  طريق  عن

  الجنسااية  ةبالصااح المتعلقة والساالع  وال دمات المعلومات  وتوفير  اإلج اض،  خدمات إلى  الوصااول وضاامان
 المقرر وأوصى الثانوية. المدارس  في والجامع  للسن والمراعي  الشام   الجنسي التثقيف سيما وال واإلنجابية،
 دون  القيام، طريق عن العن   أشاااااااااكال  جميع من  شااااااااااملة حماية المرأة   حماية بكفالة كذلك الجزائر  ال ا 
 المسااااااااااااااواة  ضااااااااااااامان  أج  من العملية ةالممارسااااااااااااا   وفي التشاااااااااااااريعات في المتبقية  الثارات بمعالجة إبطا ،

 .( 68) الصلة ذات والحقوق  الصحة في حق ا ودعم الموضوعية

  األطفال -2 

 2015  تموز/ ولياه  15  المؤرخ   12- 15  رقم   القاانون   بااعتمااد   اإلنسااااااااااااااان  بحقوق   المعنياة   اللجناة  رحبا   - 65
 إلى  2009  أيار/ما و 6  في الجزائر، انضااااامام إلى أيضااااااا   بارتياح  اللجنة وأشاااااارت .( 69) الطف  حماية بشاااااأن

  وأوصااااا  .( 70) المسااااالحة المنازعات في  األطفال اشاااااتراك بشاااااأن  الطف   حقوق  التفاقية  االختياري   البروتوكول
 التي العدائية األعمال في واساات دام م عاماا  18 ساان دون   األطفال تجنيد  وتجريم بحظر  الطف  حقوق   لجنة
 جندت م  الذ ن  األطفال عدد عن  بيانات  بتقديم أيضااااااا  نفسااااا ا اللجنة  وأوصااااا  .( 71) المسااااالحة القوات ب ا  تقوم

 جند  وجماعة اإلسااااااالمي المارب بلد في القاعدة تنظيم  ذلك  في  بما  الدول،  غير من المسااااااالحة  الجماعات
 .( 72) الجزائر أرض في ال لفة
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 الذي الزواج لساان المطلق األدنى  الحد  تحد د  أج  من  األساارة،  قانون   بمراجعة اليونسااكو وأوصاا  -66
 .( 73) التعليم في الفتيات حق حماية لضمان به،  يأذن أن للقاضي  يمكن

 لمنع جيداا  نموذجاا  وضااااااااع  الجزائر أن إلى ةالصااااااااح  في بالحق المعني  ال ا   المقرر وأشااااااااار -67
 عدم أن  غير األسااااساااية.  الصاااحية  ال دمات  على  بالحصاااول  تعلق  فيما  واساااتبعادهم  األطفال ضاااد  التمييز
  لد  النفساااااية الصاااااعوبات أو  النمائية  اإلعاقات وتحد د والسااااالوكية النفساااااية  الصاااااحية  الحاالت  فحص  فاية

  أفضااا   توازن  بتحقيق ال ا  المقرر وأوصاااى العادية. المدارس من  األطفال  اساااتبعاد إلى أد   قد  األطفال
 .( 74) المدرسية األوسا  في العقلية والصحة البدنية الصحة من ك  لمعالجة

  اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

 عملية في تشااار  لم  الجزائر ألن قلق ا  عن  اإلعاقة ذوي   األشااا ا  بحقوق  المعنية  اللجنة  أعرب  -68
 اللزمة التدابير ات اذ عدم إلى بقلق وأشااااارت الرعاية،  مؤسااااسااااات  في  اإلعاقة  ذوي    ا األشاااا  إ دا  إن ا 

 .( 75) المحلي المجتمع في واالندماج المستق  العيش في اإلعاقة ذوي  األش ا  حق احترام لضمان

 ذوي   األطفال  لحماية محددة  تدابير وات اذ  تشااااااااااريعات  باعتماد  الجزائر  نفساااااااااا ا  اللجنة وأوصاااااااااا  -69
  المزيد  بت صاااايص  أيضاااااا   وأوصاااات ا  مرتكبي ا، ومعاقبة في ا والتحقيق واإلهمال االعتدا   حوادث  من  ةاإلعاق
 على بحقوق م   تمتعوا كي دعم من يحتاجونه ما  على  اإلعاقة ذوي   األطفال  حصااااااااول لضاااااااامان  الموارد من
  لألطفال  األساارية   األوسااا  في البد لة الرعاية  تقديم بتشااجيع كذلك اللجنة  وأوصاا  غيرهم،  مع  المساااواة  قدم
 الرعااياة  توفر  التي  الاداخلياة  اإلقااماة مرافق  لاد   يكون   أن  على  نفساااااااااااااااه  الوقا   في  والحر   اإلعااقاة،  ذوي 

  في  اإلعاقة  ذوي   األطفال  حقوق  إعمال لضاامان كافية مالية وموارد مناساا ، بشااك   مدر بون  موظفون  البد لة
 .( 76) المرافق  تلك

 الجنسين صفات وحاملو الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي الميل ومزدوجو والمثليون  المثليات -4 

 إلاا    أج  من العقوبات  قانون  من 338 المادة بإلاا  اإلنسااااااااااان بحقوق  المعنية اللجنة  أوصاااااااااا  -70
 .( 77) الجنس نفس  من البالاين بين بالتراضي الجنسية العلقات  تجريم

 اللجوء وملتمسو والالجئون  المهاجرون، -5 

  واللجئين.   اللجو   لملتمساااااااااااي  الحماية  بتوفير  الجزائر  اإلنساااااااااااان بحقوق  المعنية  اللجنة أوصااااااااااا  -71
 وأوصات ا اللجو ، وملتمساي للم اجرين  جماعية  اعتقاالت  إجرا   عن  باالمتنا  أيضااا   الجزائر  اللجنة  وأوصا 
 طرد اتبعملي  القيام  وعن التعساااااااافي للحتجاز  اللجو   وملتمسااااااااي  الم اجرين  إخضااااااااا   عن  باالمتنا   ذلك

 .( 78) اللجو  وملتمسي للم اجرين جماعية

  األطفال  مع العاملين الم نيين لجميع المنتظم التدري  بتوفير الجزائر الطف   حقوق   لجنة  وأوص  -72
  واألخصاااائيون   العامون، والمدعون   والقضااااة،  القوانين،  وإنفاذ  ال جرة  شاااؤون   موظفو  سااايما وال أجل م، من أو

 اللجئين  األطفااال  ل ويااة  المبكر  التحااد ااد  مجااال  في  الطبي،  المجااال  في  لعاااملون ا  والم نيون   االجتماااعيون،
 .( 79) مسلحة نزاعات في لل دمة جندوا قد  يكونوا أن يحتم   الذ ن  والم اجرين اللجو  وملتمسي

  كانون   في الجزائري  الدسااااااااتور على  أدخل   التي بالتعد لت  اللجئين شااااااااؤون   مفوضااااااااية  ورحب  -73
 شااااااااؤون   مفوضااااااااية واعترف   .( 80) للجئين  العد دة  االجتماعية  الحقوق  عززت  والتي  ،2020 األول/ديساااااااامبر

  من،  عدم أن  بيد  اللجئين.  حماية مجال  في  الحكومة  حققت ا التي  والتحساااااينات  باإلنجازات أيضااااااا   اللجئين
 اللجئين  شااااااااؤون  مفوضااااااااية ب م  تعترف الذ ن  للجئين الوطنية الوثائق وإصاااااااادار  اللجئ صاااااااافة  الحكومة

 بمشااااااااااااااكلت ال ااصااااااااااااااة المظااهر  تحكم  التي األفريقياة الوحادة منظماة  واتفااقياة 1951  عاام  اتفااقياة موجا ب 
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  واإلقامة،  الوثائق، على  بالحصااااااااول  تعلق ما ذلك في بما  أساااااااااسااااااااية،  مشااااااااا    ي لق  أفريقيا،  في  اللجئين
  وحقوق   جئينالل  حقوق   من  وبالعد د الملئم والمأو   العم ، سااااااوق  إلى والوصااااااول االجتماعي،  والضاااااامان
 شاؤون  مفوضاية والية  بموج  ب م  المعترف باللجئين الرسامي الحكومة اعتراف  وسايفضاي األخر . اإلنساان
 تساااام، التي الحالية  الممارسااااات  على الرساااامي الطابع أيضاااااا   وساااايضاااافي المسااااائ  هذه تفادي إلى  اللجئين
 التعساااااافي  االحتجاز  من  لحمايةا  عن  فضاااااالا   والتعليم،  الصااااااحية  ال دمات على  بالحصااااااول  اللجئين ل ؤال 

 .( 81) القسرية واإلعادة

 المنشاااأ  والمؤساااساااي  القانوني اإلطار ألن قلق ا عن  العنصاااري   التمييز على القضاااا   لجنة  وأعرب  -74
  فعالة حماية لتوفير كافياا  وال شااااااااااملا  ليس  1963  تموز/ وليه 25 المؤرخ  274-63 رقم المرساااااااااوم  بموج 
  ببيانات   لجنةال  الجزائر  تزود لم  ذلك، على وعلوة الجنسااااااااااااية. وعديمي  واللجئين اللجو  ملتمسااااااااااااي  لحقوق 

 .( 82) إقليم ا في المقيمين الجنسية  وعديمي  واللجئين اللجو ، ملتمسي عدد عن إحصائية

 حالة  إزا  قلق ا عن أساااااارهم،  وأفراد  الم اجرين العمال جميع  حقوق  بحماية  المعنية  اللجنة  وأعرب  -75
  إلزالة  اللزمة  ال طوات بات اذ به، أوصاااااااات ا  ما  جملة  في الجزائر،  وأوصاااااااا   وأساااااااارهم،  الم اجرين العمال
  في  قانوني،  غير وضاع  في  هم من في م  بمن أسارهم،  وأفراد الم اجرون  العمال   واج  ا التي العقبات جميع

  الجزائريين  للمواطنين المتاحة الفر  نفس على حصاااااول م وضااااامان  فعال، انتصااااااف سااااابي  إلى الوصاااااول
  الصااحية، والرعاية  الشاارطة،  خدمات  على  والحصااول فعال،  انتصاااف  على  والحصااول العدالة إلى  للوصااول
ل م أو تحتجزهم أو السلطات  تعتقل م أن من خوف دون  والسكن  االجتماعي والضمان  والتعليم،  .( 83) ترحِ 

 الجنسية عديمو -6 

 المتعلق  القانون  مشارو   باعتماد التعجي  على الجزائر العنصاري   التمييز على  القضاا  لجنة  حث  -76
  حالة يعكس  وملئم  شاام  ومؤساساي  تشاريعي  إطار وضاع  أج   من  الجنساية  عديمي  واألشا ا   باللجئين
 اللجو ،  ملتمسااااااي حقوق  بكفالة  أيضاااااااا  الجزائر  اللجنة  وأوصاااااا  لدولية.ا  للمعا ير  ويمتث  إقليم ا  في اللجو 

 اللجو ، بملتمسااااااي المتعلقة  الصاااااالة  ذات  بالبيانات اللجنة  وتزويد  تمييز،  دون   الجنسااااااية  وعديمي  واللجئين،
 .( 84) الجنسية  وعديمي  واللجئين،

 محددة  أقاليم  أو  مناطق -جيم 

  بموج  اللتزامات ا وفقاا  تكف ، أن للجزائر   نباي اإلنسااااااااااان، ق بحقو  المعنية اللجنة ذكرته لما وفقاا  -77
 الذ ن  األشاااا ا   جميع  حرية والسااااياسااااية،  المدنية  بالحقوق  ال ا  الدولي الع د من 2 المادة  من  1 الفقرة

  تنادوف،   م يماات  في  ذلاك  في  بماا  أقااليم اا،  في  ويوجادون   الع اد،  باأحكاام  المكفولاة  حقوق م  انت ااك   اد عون 
 .( 85) فعالة انتصاف سب  على وحصول م الش صي أمن م  وتضمن
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