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الحكومة تسير على تنفيذ خطة وطنية    أن إلى( 2أشار التقرير الدولة الطرف )صفحة  السؤال األول:
، وما تم تنفيذه  إلييابنسخة عن الخطة المشار    تزويد اللجنة، يرجى  اإلنسانتعزيز احترام حقوق    إلىترمي  

 منيا خالل السنوات الماضية.

، ِ ٝحكظَحّ كوٞم حإلٗٔخٕطَٜٔ حُيُٝش ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ هط٢ هطخػ٤ش طٜيف ك٢ ٓلِٜظٜخ ا٠ُ طؼ٣ِ

طوّٞ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٖٓ هالٍ ططز٤وٜخ ٤ُِٔخٓش ح٤٘١ُٞش ك٢ حُ٘ن  ،كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ال حُلَٜ

٤٘١ٖ ْٜٓ٘ ك٢ حُٔ٘خ١ن وخخٕ حُ٘وَ حُٔي٢ٍٓ ُِظال٤ٌٓ هخٛش حُٔظَٝف حُظٔيٍّ ر٠رحُٔظؼِن 

 خ، ٓ٘لا٣ٞحءٝا١ؼخٓخ  أرؼخىٛٔخ،خ٤ٖٓ حُيحه٢ِ ٝحُٜ٘ق ىحه٢ِ رٌَ ظحُ٘خث٤ش، ٝطؼَٔ ػ٠ِ ٟٔخٕ حُ٘

 ٝحُطلُٞش، حَُٔأسٗلْ حالطـخٙ، طـخٙ كجش حُٔؼخه٤ٖ ، ًٔخ ط٘لٞ ُٝحٍس حُظ٠خٖٓ ح٢٘١ُٞ ك٢ ٝأىٝحص

 ٝحُلجخص حُٔٔ٘ش.

ح٠ُ  حألٓخّطٜيف ك٢ طٌخَٓ ٝطيحهَ ٌٛٙ حُوط٢ حُوطخػ٤ش ٣ؼط٢ ك٢ حُٔلِٜش هطش ٤٘١ٝش  إ

ٝطـ٤ٔي ًُي ٖٓ هالٍ ٓوظِق حَُٔحكن ٝح٤ُٜخًَ طَه٤ش ٝطؼ٣ِِ كوٞم حُٔٞح٤٘١ٖ رـ٤ٔغ كجخطْٜ 

 ٝحُزَحٓؾ ًحص حُِٜش. 

ترسيخ سيادة الق انون،   إلىمساعي الدولة الطرف الرامية    إلى( 4التقرير الصفحة )  أشار: السؤال الثاني
، إليياالمشار    اإلصالحشامل للعدالة، تستفسر اللجنة عن مقتضيات ومحددات عملية    إصالحعبر تنفيذ  

التي    واإلق ليميةىم التشريعات التي تعتزم الدولة تعديليا لضمان انسجاميا مع التعيدات الدولية  أو 
 التزمت بيا.

 ىُٝش آٍخء َٓ٘ٝع ك٢ ٣ٔخْٛ حُـ٣ٍٜٞٔش ٍث٤ْ ح٤ُٔي كوخٓش رَٗخٓؾ كِٔٚ ح١ٌُ حُؼيحُش اٛالف إ

 :  طوٚ ٗخِٓش آظَحط٤ـ٤ش َٗٔ ُوي ٝ ٤٘١ٝش، أ٣ُٞٝش رخػظزخٍٙ حُوخٕٗٞ،

 حُظ٣َ٘ؼ٤ش. حُٔ٘ظٞٓش َٓحؿؼش 

 حُز٣َ٘ش. حُٔٞحٍى ط٤ٔ٘ش 

  حُؼيحُش ػَٜٗش . 

 حُٔـٕٞ. اٛالف 

 َحُٔخ٤ُش حُٔٞحٍى ٝ حُٞٓخث . 

 حالهظٜخى٣ش حإلٛالكخص ٓٞحًزش . 

 حُو٠خث٢ ُِؼَٔ حُيحه٢ِ ُِظ٘ظ٤ْ حُؼ٤ِٔش حإلؿَحءحص . 

 حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ ٝ حالٗٔخٕ رلوٞم حُٔوظٜش حُي٤ُٝش حُٔ٘ظٔخص ٓغ حُؼالهخص . 
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  انخشزَؼُت انًُظىيت يزاجؼت:   أوال

 ٝػ٠ِ حُؼخ٤ُٔش حُٔوخ٤٣ْ ٓغ ح٢٘١ُٞ حُظ٣َ٘غ ط٤٤ٌق ك٢ حُٔـخٍ، ٌٛح ك٢ حُٔظٞهخس حألٛيحف طظٔؼَ

 ٓغ ح٢٘١ُٞ حُظ٣َ٘غ ٝٓطخروش حإلٗٔخٕ، كوٞم ٓـخٍ ك٢ حُي٤ُٝش حُٔؼخ٤٣َ طز٢٘ حُوٜٞٙ

 ؿ٤ِخ ظَٜ ٝهي  ٝحالؿظٔخػ٢، حالهظٜخى١ حُظطٍٞ ٓوظ٤٠خص ٓغ ٝط٤٤ٌلٚ ُزالىٗخ،  حُي٤ُٝش حالُظِحٓخص

 رخُٔٔخثَ أ٠ُٝ َٓكِش ك٢ حُظٌلـَ ٣َ١ن ػٖ حُظ٣َ٘غ َٓحؿؼش ك٢ طي٣ٍـ٢ ٜٓ٘ؾ حػظٔخى ٍَٟٝس

 .َٓك٤ِخ أهَٟ ٜٗٞٙ ٝاػيحى حالٓظؼـخ٢ُ حُطخرغ ًحص

 
 

 حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ظٞٓش َٓحؿؼش ط٠ٖٔ ،2000 أًظٞرَ 30 ك٢ حٓظؼـخ٢ُ ط٣َ٘ؼ٢ رَٗخٓؾ حػظٔخى طْ 

 حُو٠خث٢، حُـٜخُ أىحء ٝطل٤ٖٔ حُو٠خء ٝحٓظوال٤ُــش حألٓخ٤ٓـش ٝحُلوٞم حُل٣َخص رظؤ٤١َ حُٔظؼِوش

 طؼي٣َ حإل١خٍ ٌٛح ك٢ ٝطْ َٝٓػش، ٗـخػش أًؼَ ٝؿؼِٜخ حُٔٞح١ٖ ٖٓ حُؼيحُش ظو٣َذر ٣ٔٔق رٔخ

 :حُظخ٤ُش حُوٞح٤ٖٗ

 ك٢ حُٔئٍم 156/ 66 حألَٓ ٣ظْٔ ٝ ٣ؼيٍ 2001 ٤ٗٞ٣ٞ 26 ك٢ حُٔئٍم 08/ 01 ٍهْ هخٕٗٞ -

 . حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 1966 ٤ٗٞ٣ٞ 08

 ك٢ حُٔئٍم 155/ 66 حألَٓ ٣ظْٔ ٝ ٣ؼيٍ 2009 ك٤ل١َ 25 ك٢ حُٔئٍم 01-09 ٍهْ هخٕٗٞ -

 . حُؼوٞرخص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 1966 ٤ٗٞ٣ٞ 08

 ٍهْ هخٕٗٞ رٔٞؿذ ٝحإلىح٣ٍش حُٔي٤ٗش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ طؼي٣َ طْ :حُٔي٤ٗش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ -

 .2008 ك٤ل١َ 25 ك٢ ٓئٍم 08-09

 . حُو٠خث٤ش رخُٔٔخػيس حُٔظؼِن حُوخٕٗٞ -

 

 ٝحُوخٕٗٞ حُلن ىُٝش ػ٤ِٜخ طوّٞ حُظ٢ حُٔزخىة أْٛ ط٣ٌَْ ا٠ُ أٓخٓخ طٜيف حُظ٣َ٘غ َٓحؿؼش إ

 :٢ِ٣ ك٤ٔخ ٝحُٔظٔؼِش

 

 ٝحُل٣َخص حُلوٞم طؼ٣ِِ ٓٔؤُش كظ٤ض :ٝحُل٣َخص رخُلوٞم حُٔظؼِن حُظ٣َ٘ؼ٢ حإل١خٍ طؼ٣ِِ/ 1

ٙ ٌٛ ُٔٔخٍٓش حُظ٣َ٘ؼ٢ حإل١خٍ طؼي٣َ ك٢ طـٔيص حُؼيحُش، اٛالف رَٗخٓؾ ك٢ هخٛش رٌٔخٗش

 . حُلوٞم

 

 رخُظ٘ظ٤ْ ال٤ٓٔخ طظؼِن هٞح٤ٖٗ ػيس اػيحى طْ حإل١خٍ، ٌٛح ك٢:حُٔٞح١ٖ ٖٓ حُؼيحُش طو٣َذ ٓـخٍ ك٢/ 2

 حإلؿَحءحص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 2008/ 02/ 25 ك٢  حُٔئٍم 09/ 08  ٍهْ حُوخٕٗٞ اٛيحٍ ٝ حُو٠خث٢

 . ٝحإلىح٣ٍش حُٔي٤ٗش

 

 هخٕٗٞ ال٤ٓٔخ هٞح٤ٖٗ ػيس طؼي٣َ طْ ُوي :ٝحالهظٜخى١ حالؿظٔخػ٢ حُٞحهغ ٓغ حُظ٣َ٘غ ٓطخروش/ 3

 حُوٞح٤ٖٗ رَٔحؿؼش حُؼيٍ ُٝحٍس رخىٍص ًٔخ حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ٝهخٕٗٞ حُـ٤ٔ٘ش ٝهخٕٗٞ حألَٓس

 حُظـخ١ٍ، ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ رخُوخٕٗٞ حألَٓ ٣ٝظؼِن ٝحُظـخ٣ٍش حُٔي٤ٗش حُٔؼخٓالص طلٌْ حُظ٢ حألٓخ٤ٓش

 . حُو٠خث٤ش رخُٔٔخػيس حُٔظؼِن حُوخٕٗٞ ٝ حُـ٤ٔ٘ش، هخٕٗٞ ٝ حألَٓس، هخٕٗٞ ٝ

 

 َٓحؿؼش طْ ، حُٜيى ٌٛح ك٢ :حُؼيحُش ٝٓٔخػي١ حُوطخع ُٔٔظوي٢ٓ حألٓخ٤ٓش حُوٞح٤ٖٗ طَه٤ش /4

 ألٓ٘خء حألٓخ٤ٓش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُو٠خث٢، حُٔل٠َ هخٕٗٞ ٝ حُٔٞػن هخٕٗٞ ٝ ُِو٠خء حألٓخ٢ٓ حُوخٕٗٞ

 : حألط٢ حُ٘لٞ ػ٠ِ ًُي ٝ حُٔـٕٞ هطخع ٓٔظوي٢ٓ ٝ ح٠ُز٢
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 : ُِو٠خس رخُ٘ٔزش -

 ٓزظٔزَ 06 ك٢ حُٔئٍم 11-04 ٍهْ رخُوخٕٗٞ حألٍٝ ٣ظؼِن ، ػ٤٣ٞ٠ٖ هخ٤ٖٗٞٗ اٛيحٍ طْ

 حُٔئٍم 12-04 ٍهْ حُوخٕٗٞ كٜٞ حُؼخ٢ٗ أٓخ ، ُِو٠خء حألٓخ٢ٓ حُوخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 2004

 .ٛالك٤خطٚ ٝ ػِٔٚ ٝ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ رظ٤ٌَ٘ حُٔظؼِن 2004 ٓزظٔزَ 06 ك٢

 

 : حُؼيحُش ُٔٔخػي١ رخُ٘ٔزش -

 اٛيحٍ طْ اً حُو٠خث٢، حُٔل٠َ ٝهخٕٗٞ حُٔٞػن هخٕٗٞ َٓحؿؼش حُٜيى، ٌٛح ك٢ طْ

 ٍهْ ٝحُوخٕٗٞ حُٔٞػن، ٜٓ٘ش حُٔظ٠ٖٔ 2006 كزَح٣َ 20 ك٢ حُٔئٍم 02-06 ٍهْ حُوخٕٗٞ

 .حُو٠خث٢ حُٔل٠َ ُٜٔ٘ش حُٔ٘ظْ 2006 ك٤ل١َ 20 ك٢ حُٔئٍم 06-03

 

 : ح٠ُز٢ ألٓ٘خء رخُ٘ٔزش -

 ٌٛٙ ٝحؿزخص ٝ كوٞم ح٠ُز٢ ألٓ٘خء حألٓخ٢ٓ ُِوخٕٗٞ حُٔليى حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ ط٠ٖٔ

 . ٜٓخْٜٓ ه٤ٜٛٞش حإلػظزخٍ رؼ٤ٖ ٣ؤهٌ ٝ حال٠ٗزخ٢١ ٗظخْٜٓ ٝ حُٔٔظوي٤ٖٓ ٖٓ  حُلجش

 

 : حُٔـٕٞ اىحٍس ُٔٞظل٢ رخُ٘ٔزش -

 ١ز٤ؼش ٝ ه٤ٜٛٞخص حإلػظزخٍ رؼ٤ٖ حألٓخ٢ٓ ُوخْٜٗٞٗ حُٔليى حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ أهٌ

 ٝ ٓظ٤ِٔس ٤ٜ٘ٓش حٓظؼيحىحص ٣وظ٢٠ أ٤٘ٓخ ٌِٓخ ٣ٌِٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ حُٔـٕٞ اىحٍس ٓٞظل٢ ٜٓخّ

 . حُؼوخر٤ش حُٔئٓٔخص طٜ٘يٙ ح١ٌُ حٌُز٤َ حُظطٍٞ ُٔٞحؿٜش كو٤و٤ش ٗل٤ٔش ٝ ري٤ٗش هيٍحص

 

 ٝاػيحى حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ك٢ ؿي٣يس أكؼخٍ طـ٣َْ طْ : حإلؿَحّ ٖٓ حُٔـظٔغ كٔخ٣ش ٓـخٍ ك٢/ 5 

 :  حألط٢ حُ٘لٞ ػ٠ِ ًُي ٝ حُوط٤َس حُـَحثْ رزؼٞ  طظؼِن هخٛش هخ٤ٗٞٗش ٜٗٞٙ

 66/156 ٍهْ حألَٓ حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ 2009 ك٤ل١َ 25 ك٢ حُٔئٍم 01-09 ٍهْ حُوخٕٗٞ -1

 . حُؼوٞرخص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 1966 ٤ٗٞ٣ٞ 08ك٢ حُٔئٍم

  66/155 ٍهْ ُألَٓ حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ 2004 ٗٞكٔزَ 10 ك٢ حُٔئٍم 14-04 ٍهْ حُوخٕٗٞ -2

 . حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 1966 ٤ٗٞ٣ٞ 08 ك٢ حُٔئٍم

 ٝ حُظ٣َ٘غ ٓوخُلش رؤغ حُٔظؼِن 1966 ؿ٤ِ٣ٞش 9 ك٢ حُٔئٍم 22-96 ٍهْ حألَٓ طؼي٣َ -3

 حألَٓ رٔٞؿذ حُوخٍؽ ػ٠ِ ٝ ٖٓ حألٓٞحٍ ٍإّٝ كًَش ٝ رخَُٜف حُوخ٤ٖٛ حُظ٘ظ٤ْ

 . 2003 كزَح٣َ 19 ك٢ حُٔئٍم 01-03 ٍهْ

 09-06 ٍهْ حألَٓ رٔٞؿذ حُٔؼيٍ 2005 ؿ٘ض 23 ك٢ حُٔئٍم 06-05 ٍهْ حألَٓ -4

 . حُظ٣َٜذ رٌٔخكلش حُٔظؼِن 2006 ٤ُٞ٣ٞ 15 ك٢ حُٔئٍم

 ٝ حُٔويٍحص ٖٓ رخُٞهخ٣ش حُٔظؼِن 2004 ى٣ٔٔزَ 25 ك٢ حُٔئٍم 18-04 ٍهْ حُوخٕٗٞ -5

 . رٜخ حَُٔ٘ٝػ٤ٖ ؿ٤َ حالطـخٍ ٝ حالٓظؼٔخٍ هٔغ ٝ حُؼو٤ِش حُٔئػَحص

 ٝ حألٓٞحٍ طز٤٤ٞ ٖٓ رخُٞهخ٣ش حُٔظؼِن 2005 كزَح٣َ 6 ك٢ حُٔئٍم 01-05 ٍهْ حُوخٕٗٞ -6

 .ٌٓخكلظٜٔخ ٝ حإلٍٛخد ط٣َٞٔ

 ٌٓخكلظٚ ٝ حُلٔخى ٖٓ رخُٞهخ٣ش حُٔظؼِن 2006 كزَح٣َ 20 ك٢ حُٔئٍم 01-06 ٍهْ حُوخٕٗٞ -7

 . حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ

 ٖٓ ُِٞهخ٣ش حُوخٛش حُوٞحػي حُٔظ٠ٖٔ 2009 ؿ٘ض 5 ك٢ حُٔئٍم 04-09 ٍهْ حُوخٕٗٞ -8

 . ٌٓخكلظٜخ ٝ حإلطٜخٍ ٝ حإلػالّ رظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُٔظِٜش حُـَحثْ
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 حإلٗٔخٕ كوٞم حكظَحّ ٓزيأ حإلػظزخٍ رؼ٤ٖ حألهٌ ػ٠ِ حألَٓ أٍٝ ك٢ حَُٔحؿؼش ٌٛٙ اٍطٌِص ُوي 

 حُٔٞحػ٤ن ٟٖٝٔ ىٓظ٣ٍٞخ، حٌَُٔٓش حُزَحءس ه٣َ٘ش ٓزيأ طؼ٣ِِ ٝ حُلَى٣ش حُل٣َخص ٝكٔخ٣ش

 . حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ حُـِحثَ ػ٤ِٜخ ٛخىهض حُظ٢ حُي٤ُٝش ٝحالطلخه٤خص

              

 :  أٜٛٔخ أهَٟ ط٘ظ٤ٔ٤ش ٜٗٞٙ ربػيحى حُؼيٍ ُٝحٍس هخٓض ًٔخ

 ٍهٜش ٓ٘ق ٤ًل٤خص ٝ ١َٝٗ طلي٣ي ط٠ٖٔ ح١ٌُ حُيُٝش روظْ حُٔظؼِن حَُثخ٢ٓ حَُّٔٓٞ -

 ٣َُٝ ٣ٌٖٔ ٓ٘خٓذ هخ٢ٗٞٗ ا١خٍ ٟٖٔ حٓظَىحىٙ ٝ حٓظؼٔخُٚ ٝ ط٤ِٔٔٚ ٝ حُيُٝش هظْ ٛ٘غ

 حُٔخروش حَُهخرش هالٍ ٖٓ حألهظخّ رللع حُوخ٤ٗٞٗش ٜٓخٓٚ ٓٔخٍٓش ٖٓ حألهظخّ كخكع حُؼيٍ،

  ُِٔطش ٢ٔٓٝء ُِوخٕٗٞ ٓطخرن ؿ٤َ حٓظؼٔخٍ أ١ الؿظ٘خد حٓظؼٔخُٚ ١َُٝ٘ ٝحُالكوش

 . حُيُٝش ٜٝٓيحه٤ش

 هيٍحص ٣ؼُِ ح١ٌُ ٝحُو٠خث٤ش حُوخ٤ٗٞٗش حُزلٞع ًَِٓ اٗ٘خء حُٔظ٠ٖٔ حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ -

 . حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٜ٘ٞٙ اػيحى ٓـخٍ ك٢ حُؼيٍ ُٝحٍس

 1999 ٓ٘ش ٖٓ حرظيحء ٤ًٔش ٝ ٗٞػ٤ش هلِس ػَف حُؼيحُش روطخع حُٔظؼِن حُظ٣َ٘غ إٔ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ 

 ط٘ل٣ٌ٤خ َٓٓٞٓخ 60 ٝ ٍثخ٤ٓخ َٓٓٞٓخ 14 ٝ ط٣َ٘ؼ٤خ ٜٗخ 48 ْٜٓ٘ ٜٗخ، 180 ٛيٍ ك٤غ ،

 :  ًخُظخ٢ُ أهَٟ هٞح٤ٖٗ ٛيٍص ًٔخ

 ُِوخٕٗٞ ٝحُٔظْٔ حُٔؼيٍ حُؼ١ٞ٠ ٝحُوخٕٗٞ ، حُؼ٤ِخ رخُٔلٌٔش حُٔظؼِن حُؼ١ٞ٠ حُوخٕٗٞ -

 حُؼ١ٞ٠ ٝحُوخٕٗٞ حإلىح٣ٍش، رخُٔلخًْ حُٔظؼِن ٝحُوخٕٗٞ حُيُٝش، رٔـِْ حُٔظؼِن حُؼ١ٞ٠

 . حُظ٘خُع رٔلٌٔش حُٔظؼِن حُؼ١ٞ٠ ُِوخٕٗٞ ٝحُٔظْٔ حُٔؼيٍ

  حُيُٝش ٓـِْ رخهظٜخٛخص حُٔظؼِن 01/06/1998 ك٢ حُٔئٍم 01-98 ٍهْ حُوخٕٗٞ -

 . حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ ٝػِٔٚ ٝط٘ظ٤ٔٚ

 ٝػِٜٔخ حُؼ٤ِخ حُٔلٌٔش ط٘ظ٤ْ حُٔليى 31/07/2011 ك٢ حُٔئٍم 12-11 ٍهْ حُوخٕٗٞ -

 . ٝحهظٜخٛخطٜخ 

 . حإلىح٣ٍش رخُٔلخًْ حُٔظؼِن 01/06/1998 ك٢ حُٔئٍم 02-98 ٍهْ حُوخٕٗٞ -

 ططز٤ن ٤ًل٤خص حُٔليى 15/11/1998 ك٢ حُٔئٍم 356-98 ٍهْ حُظطز٤و٢ حَُّٔٓٞ -

 11/195 ٍهْ ط٘ل١ٌ٤ رَّٔٓٞ ٓؼيٍ ، حإلىح٣ٍش رخُٔلخًْ حُٔظؼِن 02-98 ٍهْ حُوخٕٗٞ

 . 22/05/2011 ك٢ حُٔئٍم

 حُظ٘خُع ٓلٌٔش رخهظٜخٛخص حُٔظؼِن ، 07/06/1998 ك٢ حُٔئٍم 03-98 ٍهْ حُوخٕٗٞ -

 . ػِٜٔخ ٝ ٝط٘ظ٤ٜٔخ

 

  انبشزَت انًىارد حًُُت:  ثبَُب

 ح٠ُز٢ أٓخٗخص ٝٓٔظويٓٞح حُو٠خس ك٢ حُٔظٔؼَ ، حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى ؿخٗذ حإلٛالف َٗٔ ُوي ٝ

 : حُٔ٘ظًَش حألٓالى ا٠ُ رخإلٟخكش

 ٝٛٔخ حُو٠خث٤ش حُِٔطش طؼ٣ِِ ا٠ُ ٣ٜيكخٕ ػ٣ٞ٠خٕ هخٗٞٗخٕ ٛيٍ : ُِو٠خس رخُ٘ٔزش -1

 حألٓخ٢ٓ رخُوخٕٗٞ حُٔظؼِن 2004 ٓزظٔزَ 06 ك٢ حُٔئٍم 11-04 ٍهْ حُؼ١ٞ٠ حُوخٕٗٞ

 حُؼ١ٞ٠ ٝحُوخٕٗٞ ، ٜٓ٘ظْٜ ٤َٓ ط٘ظ٤ْ ًٌٝح  ٝكوٞهْٜ حُو٠خس ٝحؿزخص حُٔليى  ُِو٠خء

 حألػ٠ِ ُِٔـِْ حألٓخ٢ٓ رخُوخٕٗٞ حُٔظؼِن 2004 ٓزظٔزَ 06 ك٢ حُٔئٍم 12-04 ٍهْ

 . ٛالك٤خطٚ ٝ ٝػِٔٚ ُِو٠خء
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 ، حُٔٔظَٔ ٝ حُوخػي١ ك٤ٚ رٔخ حُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ ح٢ُٜ٘ٔ ٓٔخٍْٛ هالٍ حُو٠خس ٣و٠غ

 ، حُٔلخَٟحص ٝ ، ُِو٠خء حُؼ٤ِخ حُٔيٍٓش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ط٤٘٣ٌٞش ىٍٝحص ك٢ رخُٔ٘خًٍش

 ٓٞحء ، حُظو٢ٜٜ حُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ رخإلٟخكش ، حُيٍح٤ٓش حأل٣خّ ٝ حٍُٞٗخص ٝ حُِٔظو٤خص

 .حُٔـخٍ ٌٛح ك٢   حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ ٝكن ، رخُوخٍؽ حُٔيس ٣ٞ١َ أٝ ، رخُـِحثَ حُٔيس ٣ٞ١َ

 

 ك٢ حُٔئٍم 409-08 ٍهْ حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ ٛيٍ:  ح٠ُز٢ أٓخٗخص ُٔٔظويٓٞ رخُ٘ٔزش -2

 ُِـٜخص ح٠ُز٢ أٓخٗخص رٔٔظوي٢ٓ حُوخٙ حألٓخ٢ٓ حُوخٕٗٞ ٣ظ٠ٖٔ 2008 ى٣ٔٔزَ 24

 أٓ٘خء ُِٔي حُٔ٘ظ٤ٖٔ حُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ حُٔطزوش حُوخٛش حألكٌخّ كيى ح١ٌُ ، حُو٠خث٤ش

 حُظ٣ٌٖٞ أٝ( حُوخػي١) حُٔظوٜٚ ر٘ٞػ٤ٚ حُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ ًٌُي ٣و٠ؼٕٞ ًٔخ ، ح٠ُز٢

 ط٤٘٣ٌٞش ىٍٝحص ٌَٗ ك٢ ٣ظْ ح١ٌُ ، حُظو٢ٜٜ حُظ٣ٌٖٞ ح٠ُ رخإلٟخكش ، حُٔٔظَٔ

 . حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ ا١خٍ ك٢ ح١ُٖٞ هخٍؽ أٝ رخُيحهَ ٓٞحء ٓظوٜٜش

 

 19/01/2008 ك٢ حُٔئٍم 04-08 ٍهْ حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ ٤ٔ٣َْٛ:  حُٔ٘ظًَش حألٓالى -3

 ك٢ حُٔ٘ظًَش حألٓالى ا٠ُ حُٔ٘ظ٤ٖٔ رخُٔٞظل٤ٖ حُوخٙ حألٓخ٢ٓ حُوخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ

 حُظَه٤ش، هزَ: أٗٞحػٚ رٌَ حُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ ٣و٠ؼٕٞ ْٛ ٝ ، حُؼ٤ٓٞٔش حإلىحٍحص ٝ حُٔئٓٔخص

 حُظؼخٕٝ ا١خٍ ك٢ رخُوخٍؽ حُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ رخإلٟخكش حُظو٢ٜٜ، حُٔٔظَٔ، حُظل١َ٤٠،

 . حُي٢ُٝ

 

  انؼذانت ػظزَت:   ثبنثب

 : ٓخ٢ِ٣ اٗ٘خء طْ ُوي      

 . حَُ٘حثق ُ٘وٜ٘ش حُظو٢٘ حُ٘ظخّ ٟٝغ ٝ ، حإلٌُظ٢َٗٝ حإل٠ٓخء ٣َٗلش ٗوٜ٘ش ًَِٓ -

 ( . CALL CENTER)  حُؼيٍ ُٝحٍس ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ، حُؼيٍ ُُٞحٍس حُ٘يحء ًَِٓ -

 .حألٗظَٗض ػزَ PKI حُـ٤ٔ٘ش ٜٗخىس ٝ حُو٠خث٤ش حُٔٞحرن ٛل٤لش آظوَحؽ -

 ػ٤ِٚ ٣ظٞكَ ٓخ ٌَُ ٓطخروش ٗٔوش ٟٝغ هالٍ ٖٓ ح٢ُ٥، حإلػالّ ألٗظٔش حإلكظ٤خ٢١ حُٔوَ -

 ( . PKI)  حالٌُظ٢َٗٝ ُال٠ٓخء ح٣َُ٘لش ٗوٜ٘ش  ًَِٓ

 ُِـِحث٤٣َٖ حُٔي٤ٗش حُلخُش ٓـالص ك٢ حُٞحٍىس ُألهطخء حإلٌُظ٢َٗٝ حُظٜل٤ق آ٤ُش -

 . رخُوخٍؽ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ حُُٔٞٞى٣ٖ

 

  انسجىٌ إطالح:   رابؼب

 حُٔيٟ ػ٠ِ حُٔٔطَس ٝحُؼ٤ِٔخص ؿٜش ٖٓ حإلٓظؼـخ٤ُش حإلؿَحءحص هالٍ ٖٓ حإلٛالكخص طـٔيص

 : حإلٗـخُحص ٌٛٙ أْٛ ٖٝٓ ، أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝحُط٣َٞ  حُٔظ٢ٓٞ

 .حُي٤ُٝش ٝ ح٤٘١ُٞش حُظلٞالص ٓغ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝ حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٔ٘ظٞٓش ط٤٤ٌق اػخىس -

 . حُٔلز٤ٖٓٞ كوٞم ىػْ ٝ حإلكظزخّ ظَٝف طل٤ٖٔ -

 . حُٔلز٤ٖٓٞ ُٜخُق حإلىٓخؽ اػخىس ٝ حُظَر٤ش اػخىس رَحٓؾ طؼ٣ِِ -

 . حُز٣َ٘ش حُٔٞحٍى طؼ٤ٖٔ -

 . حألهَٟ حُوطخػخص ٓغ حالطلخه٤خص ارَحّ ٝ حُي٢ُٝ حُظؼخٕٝ ط٤١ٞي -

 . حُٔـٕٞ هطخع ط٤٤َٔ ػَٜٗش -
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  انًبنُت وانًىارد انىسبئم:  خبيسب

 ًؤ٣ُٞٝش حُؼيحُش ط٤ٜ٘ق رؼي ٓزخَٗس حُٞٓخثَ ٝ حُٔ٘٘آص ٓـخٍ ك٢ ٗٞػ٤ش هلِس حُؼيحُش هطخع ٜٗي 

 : ٢ِ٣ ٓخ طْ اً ، 1999 ٓ٘ش ٖٓ ،ارظيحء   حُيُٝش ك٢

 حُؼَٔ ًخٕ حُظ٢ حُٔوَحص ُظؼ٣ٞٞ ؿي٣يح ٓوَح 77 اٗـخُ طْ اً ، حُو٠خث٤ش حُٔ٘٘آص طيػ٤ْ -

 129 طٔـ٤َ ا٠ُ اٟخكش ، ؿي٣يس ه٠خث٤ش ؿٜخص ُلظق ًٌح ٝ الثوش ؿ٤َ ظَٝف ك٢ ك٤ٜخ

 . حُظـ٤ٔي ١ٍٞ ك٢ كخ٤ُخ َٓ٘ٝع

 . حُٔٞؿٞىس ح٤ُٜخًَ ط٤َْٓ ٝ ط٤ٜجش -

 . حُظ٣ٌٖٞ ًٌٝح حُظـ٤ِٜحص ٝ حُؼَٔ ٝٓخثَ طٞك٤َ -

 . حُؼيٍ ُٝحٍس ط٤٤َٔ ٤ِٓح٤ٗش ططٍٞ -

 

  االلخظبدَت اإلطالحبث يىاكبت:  سبدسب

 أػٔخٍ ٖٓ رٚ ٣وّٞ ٓخ رٞحٓطش كٔخ٣ظٚ ٝ ح٢٘١ُٞ حالهظٜخى طيػ٤ْ ك٢ حُؼيحُش حٛالف ٣ٔخْٛ 

 ٓظطِزخص ٓغ ٣ظـخٝد رٔخ اٗـخُٛخ ٣ؼظِّ حُظ٢ حُؼ٤ٔوش حُظلٞالص ه٠ْ ك٢ ٣٘يٓؾ ًٔخ ، ٓظؼيىس

 ٓـخٍ ك٢ ٛخٓش طؼي٣الص أىهِض حُـَٝ ٌٛح ُٝظلو٤ن حُٔٞم، حهظٜخى ٗلٞ حالٗظوخ٤ُش حَُٔكِش

 :  ٜٓ٘خ حُظ٣َ٘غ

 

 حُٔظؼِوش 422 حُٔخىس ربُـخء حُـي٣يس، حإلهظٜخى٣ش حُلوخثن ٓغ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ط٤٤ٌق -

 . ٣َ٤ُِٖٔٔ حُـِحث٤ش رخُٔٔئ٤ُٝش

 حألٓٞحٍ ٍإّٝ ٝكًَش حَُٜف ط٘ظ٤ْ هخٕٗٞ ٓوخُلش رؼوٞرخص حُٔظؼِن حُظ٣َ٘غ َٓحؿؼش -

 . حُوخٍؽ ا٠ُ ٝ ٖٓ

 حُظؼي٣الص ٖٓ حأل٠ُٝ حَُٔكِش ٖٓ ٝحالٗظٜخء حُظـخ١ٍ ُِوخٕٗٞ ط٘و٤ٜ٤ش ىٍحٓش ٟٝغ -

 حُوخٛش، رخُؼوٞى حُٔظؼِن حُـخٗذ ك٢ هخٛش ، حُيكغ ٝٓخثَ ٝ  حُظـخ١ٍ رخإل٣ـخٍ حُٔظؼِوش

 حإلٌُظ٤َٗٝش حٌُظخرش ٓزيأ طـ٤ٔي ٠ُا رخإلٟخكش ٝحُؼ٤٘٤ش، حُ٘و٤ٜش ح٠ُٔخٗخص حالُظِحٓخص،

 . حالػزخص ١َم ٝ حالٌُظ٢َٗٝ حُظٞه٤غ ، حُؼوٞى ػ٠ِ ٗظخثـٜخ رٌَ

 حالهظٜخى١ حُظلظق ػٖ حُٔظَطزش حُِ٘حػخص ُلَ حُو٠خس ُظ٣ٌٖٞ ٓؼظزَ ٓـٜٞى رٌٍ طْ ًٔخ  -

 ك٢ ٓٞحء ُِٔ٘خُػخص حُـي٣يس حألٌٗخٍ ٓـخٍ ك٢ ٓظوٜٜش ط٤٘٣ٌٞش رَحٓؾ ٝط٘ظ٤ْ

 ح٤ٌُِٔش هخٕٗٞ حألػٔخٍ، هخٕٗٞ ٓـخٍ ك٢ ط٤٘٣ٌٞش ىٍٝحص ر٤ٜ٘خ ٖٓ حُوخٍؽ، ك٢ أٝ حُـِحثَ

 حُظؼخٕٝ رٔٔخػيس ٌٓؼلش ٓظوٜٜش رَحٓؾ رَٓـش طْ ًٔخ حُزل١َ، حُوخٕٗٞ حُل٣ٌَش،

 . حألؿ٘ز٢

 

  انمؼبئٍ نهؼًم انذاخهٍ نهخُظُى انؼًهُت اإلجزاءاث:  سببؼب

 حإل١خٍ ٌٛح ٝك٢ حُو٠خث٢، حُؼَٔ ٝٗٞػ٤ش حَُٔىٝى٣ش حُظ٘ظ٤ْ، ٓـخٍ ك٢ ىحه٢ِ رظ٘و٤ٚ حُو٤خّ طْ

 :  ٝرخألهٚ ، حُو٠خث٤ش حُـٜخص ١َف ٖٓ حُو٠خ٣خ ٓؼخُـش ك٢ حُلؼخ٤ُش ػ٠ِ حُؼيٍ ُٝحٍس طَٜٔ

 . حُوخٕٗٞ ٣وظ٤٠ٚ ٓخ كٔذ حُِٔلخص ٓؼخُـش ك٢ حَُٔػش -

 . طز٤ِـٜخ ٝ ١زؼٜخ ٝ حألكٌخّ طل٣ََ ٓـخٍ ك٢ حُظؤهَ ٖٓ حُظو٤ِٚ -

 . حُؼيحُش هَحٍحص ط٘ل٤ٌ -

 ط٤٤َٔ ٓـخٍ ك٢ حُؼخٓش ٤ُِ٘خرش حُوخٕٗٞ ١َف ٖٓ حُٔٔ٘ٞكش ُِٜالك٤خص حُلؼ٤ِش حُٔٔخٍٓش -

 . حُو٠خث٤ش ح٠ُزط٤ش َٝٓحهزش
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 . حُـ٣ٍٜٞٔش ًٝالء ١َف ٖٓ حُ٘ظَ طلض حُلـِ أٓخًٖ ٣ُخٍس -

 . رٌُي حُٔو٤ُٖٞ حُو٠خس ١َف ٖٓ حُؼوخر٤ش حُٔئٓٔخص ٣ُخٍس -

 

 ػ٠ِ حُو٠خث٤ش حُٔئٓٔش ُظلظق ٝطـ٤ٔيح حُؼيحُش ا٠ُ حُِـٞء ط٤َٜٔ ٝرٜيف ،هَآ ؿخٗذ ٖٝٓ

 : حُظخ٢ُ حُ٘لٞ ػ٠ِ اؿَحءحص حطوخً طْ كوي ، ٓل٤طٜخ

 . حُو٠خث٤ش حُـٜخص ك٢ حُؼيحُش كٍٞ ٓلظٞكش أ٣خّ ط٘ظ٤ْ -

 ػ٠ِ حػظٔخىح حُو٠خث٤ش، ح٤ُٜجخص ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ُِـٍٜٔٞ ٝطٞؿ٤ٚ حٓظوزخٍ ه٤ِش اٗ٘خء -

 . حإلٌُظ٢َٗٝ حُ٘زخى

 حَُأ١ ٝاػالّ حُٜلخكش ٓغ رخُؼالهخص ٌِٓلش حُٔـخُْ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حطٜخٍ هال٣خ ط٤ٜ٘ذ -

 . رخُوطخع حُوخٛش حالٗظَٗض ٗزٌش رخٓظـالٍ ًُي ٝ حُؼخّ

 . حُؼيٍ ُُٞحٍس ح٣ًَُِٔش حإلىحٍس ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حٓظوزخٍ ه٤ِش اٗ٘خء -

 الٗ٘ـخالص ٓوٜٚ ،"contavt@mjustice.dz" اٌُظ٢َٗٝ ر٣َي ػ٘ٞحٕ اٗ٘خء -

 .حُٔٞح٤٘١ٖ

 ُُٞحٍس ح٣ًَُِٔش حإلىحٍس ٓٔظٟٞ ػ٠ِ(  1078 حأله٠َ حَُهْ)  حُ٘يحء ًَِٓ اٗ٘خء -

 . حُؼيٍ

 حَُٔكن هيٓخص طل٤ٖٔ ػ٠ِ أٓلَ حُظ٘ل٤ٌ ك٤ِ حإلؿَحءحص ٌٛٙ ىهٍٞ إٔ ا٠ُ حإلٗخٍس طـيٍ

 . ُِؼيحُش حُؼخّ

 

  انذونٍ انخؼبوٌ و االَسبٌ بحمىق انًخخظت انذونُت انًُظًبث يغ انؼاللبث:  ثبيُب

 حُٜٔخىم حإلٗٔخٕ رلوٞم حُٔظؼِوش حُـ٣ٜٞش ٝ حُي٤ُٝش حُٔؼخٛيحص أْٛ ػ٠ِ حُـِحثَ ٛخىهض ُوي 

 حُزَٝطًٍٞٞ ػ٠ِ ٛخىهض ًٔخ ،حإلك٣َو٤ش حُٞكيس ٓ٘ظٔش ٝ حُٔظليس حألْٓ ٓ٘ظٔش ا١خٍ ك٢ ػ٤ِٜخ

 حُزَٝطًٍٞٞ ا٠ُ رخإلٟخكش ح٤ُٔخ٤ٓش، ٝ حُٔي٤ٗش ُِلوٞم حُي٢ُٝ رخُؼٜي حُٔظؼِن حالهظ٤خ١ٍ

  حُي٤ُٝش حالُظِحٓخص رـ٤ٔغ حُـِحثَ أٝكض ًٔخ ، حُظؼ٣ٌذ ٟي رخالطلخه٤ش حُٔظؼِن حالهظ٤خ١ٍ

 اػيحى ك٢ حُؼيٍ ُٝحٍس طٔخْٛ ك٤غ حَُٔحهزش، ُـخٕ أٓخّ ى٣ٍٝش ُظوخ٣ٍَ رظوي٣ٜٔخ ًُٝي ٝحُـ٣ٜٞش،

 . حُظوخ٣ٍَ ٌٛٙ ًَ ٝطوي٣ْ
 

 ُزؼٞ ٣ُخٍحص رظ٘ظ٤ْ حُي٤ُٝش، ٝح٤ُٜجخص حُـِحثَ ر٤ٖ ّأػٞح ٌٓ٘ حُٔٞؿٞى حُظؼخٕٝ ا٠ُ رخإلٟخكش

 حُؼيٍ ُٝحٍس طٜ٘ي ًٔخ حألكَٔ، ٤ُِِٜذ حُي٤ُٝش حُِـ٘ش ٓغ ٝحُظؼخٕٝ حُل٤ٌٓٞش، ؿ٤َ حُٔ٘ظٔخص

 ا٠ُ رخإلٟخكش حأل١َحف، ٝحُٔظؼيىس حُؼ٘خث٤ش حُو٠خث٤ش حالطلخه٤خص ا١خٍ ك٢ ٌٓؼق ى٢ُٝ ٗ٘خ١

 . حُٔئٓٔخط٢ حُظؼخٕٝ

 
 

، 3991منذ سنة    إعدامحالة    أيالدولة الطرف لم تشيد تنفيذ    أن إلىالتقرير    أشار السؤال الثالث:
والتي جرى تجميد تنفيذىا،   اإلعدامالمحكوم علييم بعقوبة    لألشخاصتستفسر اللجنة عن الوضع الق انوني  

 .خفأ وىل تم تخفيف تلك العقوبات واستبداليا بعقوبات  

  حُفُذهب حجًُذ جزي انخٍ و ػذاواإل بؼمىبت ػهُهى انًحكىو نألشخبص انمبَىٍَ انىػغ:  أوال

 :كجظ٤ٖ ا٠ُ ٣٘ؤٕٔٞ رخإلػيحّ ػ٤ِْٜ حُٔلٌّٞ ُألٗوخٙ حُوخ٢ٗٞٗ حُٟٞغ 

mailto:contavt@mjustice.dz
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 .حإلػيحّ رؼوٞرش ٜٗخث٤خ ػ٤ِْٜ حُٔلٌّٞ حُٔلز٤ٖٓٞ  -

 .كوْٜ ك٢ ٜٗخث٢ حُلٌْ ٣ٜزق ُْٝ رخإلػيحّ ػ٤ِْٜ حُٔلٌّٞ حُٔلز٤ٖٓٞ  - 

 ٓيس ه٠خثْٜ رؼي ٗٚأ ؿ٤َ ٜٝٗخٍح، ٤ُال حالٗلَحى١ حُلزْ ٗظخّ ا٠ُ رخإلػيحّ ػ٤ِْٜ حُٔلٌّٞ ٣و٠غ 

 ٜٗخٍح حُـٔخػ٢ حُلزْ ٗظخّ ػ٤ِْٜ ٣طزن إٔ ٣ٌٖٔ حالٗلَحى١ حُلزْ ٗظخّ ك٢ ٓ٘ٞحص هْٔ( 05)

 .هٔٔش ػٖ ٣ِ٣ي ال ٝ ػالػش ػٖ  طوَ ال  حُلجش، ٗلْ ٖٓ حُٔلز٤ٖٓٞ ٓغ

 ك٢ آه٣َٖ ٓلز٤ٖٓٞ ٓغ أٝ ٓ٘لَىح ٣و٤٠ٜخ ٝكٔلش ٍحكش كظَس ٖٓ رخإلػيحّ ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ ٣ٔظل٤ي

 .ٌُُي ٓوٜٚ ؿ٘خف
 ىٕٝ حَُٟٔؼش أٝ حُلخَٓ َٔأسحُ ػ٠ِ ط٘لٌ ال ًٔخ حُؼلٞ، ١ِذ ٍكٞ رؼي اال حإلػيحّ ػوٞرش ط٘لٌ ال 

 .هط٤َ َٓٝ أٝ رخُـٕ٘ٞ حُٜٔخر٤ٖ ػ٤ِْٜ حُٔلٌّٞ ػ٠ِ ٝال َٜٗح ٝػ٣َٖ٘ أٍرؼش
 . حُؼوٞرش ط٘ل٤ٌ ػ٘ي اال ػ٘ٚ حُؼلٞ رَكٞ رخإلػيحّ ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ ٣زِؾ ال

  أخف بؼمىببث إسخبذانهب و انؼمىببث حخفُف:  ثبَُب

 حإلػيحّ ػوٞرش حٓظزيحٍ 12/12/2001 ك٢ حُٔئٍم 403-01 ٍهْ حَُثخ٢ٓ حَُّٔٓٞ رٔٞؿذ طْ -

 . رخإلػيحّ ػ٤ِْٜ ٓلٌّٞ ٓٔـٕٞ 116 ُلخثيس رخُٔـٖ

 ٓٔـٕٞ 78 ُلخثيس ٓ٘ش 20 ُٔيس 08/05/2003ُـ حُٔٞحكن  213-03 حَُّٔٓٞ رٔٞؿذ ٝطْ -

 .حُٔئري رخُٔـٖ ػ٤ِْٜ ٓلٌّٞ
 

 .1993 ٓ٘ش ٜٗخ٣ش ٌٓ٘ حإلػيحّ ػوٞرش ط٘ل٤ٌ طـ٤ٔي طْ رؤٕ حُٔالكظش طـيٍ

 

النصوص الق انونية التي    إلى( 44و   19و   9و   8تقرير الدولة الطرف )صفحات    أشار: : السؤال الرابع
( 3التي تم اتخاذىا لتنفيذ توصية اللجنة رقم )   اإلجراءاتعن  اللجنة تستفسر    أن إالتحمي من التعذيب،  

  أنللدولة الطرف، بشان تضمين التشريع الجزائري نصا يضمن    األولعقب مناقشة التقرير    أصدرتياوالتي  
 جريمة التعذيب ال تسقط بالتق ادم.

ٝ ٝؿ٤َٙ ٖٓ َٟٝد حُٔؼخِٓش حُوخ٤ٓش أحُـِحثَ ٛخىهض ػ٠ِ حطلخه٤ش ٓ٘خ٠ٛش حُظؼ٣ٌذ  إ

يٛخ رخهظٜخٙ ُـ٘ش ٓ٘خ٠ٛش حُظؼ٣ٌذ، ًٔخ ٗٚ حُيٓظٍٞ ح٤ُٜٔ٘ش، ٝحػظَكض رؼ أٝحُالٗٔخ٤ٗش 

ٗٚ حُٔٔخّ رٌَحٓش حإلٗٔخٕ ٝكَٓظٚ ال٤ٓٔخ ؤٗٚ ٣ٔ٘غ ٓ٘ؼخ رخطخ أ١ ػَٔ ٖٓ ٗحُـِحث١َ ػ٠ِ أ

ؿَٟ حُؼَف ك٢ ػي٣ي ٓخ٣ظؼِن رخُؼ٘ق حُزي٢ٗ ٝحُٔؼ١ٞ٘، ٣ٝؼظزَٙ ؿ٣َٔش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ، ٝهي 

، أٓيُٝٞ رؼي  اىحٗظْٜك٢ كخُش ػزٞص حثْ حُظؼ٣ٌذ ال طٔو٢ رخُظوخىّ، ٝإٔ َٓطٌز٤ٜخ إٔ ؿَ ٍٝ حُؼخُْى

ٕ حُ٘وٚ حُٔظ٠ٍَ ُٚ كن ٓطخُزش حُٔؼظي١ رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ ٤ٓ٘خُٕٞ كٌْٜٔ حُؼخىٍ، ٝأ

 .ح١ٌُ ُلوٚ ٖٓ حُـ٣َٔش

لترقية    االستشاريةاللجنة الوطنية    إلىمن موضع(    أكثر: : أشار تقرير الدولة الطرف )في  السؤال الخامس
تشكيل وتكوين اللجنة، وضمانات استق الليا، كما    آليةوحمايتيا، تستفسر اللجنة عن    اإلنسانحقوق  

تستفسر عن عدد الشكاوى التي تلقتيا خالل الفترة التي يشمليا التقرير بشان الحقوق المنصوص علييا  
 ن شكاوى.ستجابت لو الحكومة ما  في الميثاق، ونسبة ما
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  حشكُم انهجُت:أوال 

ٝكوخ ُٔخ ط٘ٚ ػ٤ِٚ ٓوظ٤٠خص حُٔزخىة حُظٞؿ٤ٜ٤ش ُِٔئٓٔخص ح٤٘١ُٞش ُلوٞم حإلٗٔخٕ، حُٔؼَٝكش 

كٔخ٣ظٜخ ٖٓ الٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ ٝحهظٜخٍح رٔزخىة رخ٣ٍْ، طٌِ٘ض حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ح

٣الء أ٤ٔٛش ًز٤َس ُلٔخ٣ش ك٤ٖ ربأ٤ًيس ٝ أهالم ٍك٤ؼش، ٓؼَٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلخػ٤ِٖ أٛلخد ًلخءس

 كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ حُل٣َخص حُؼخٓش.

 04-09ٖٓ حألَٓ  ٣3ٔؼَ أػ٠خء حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ًخكش أ٤١خف حُٔـظٔغ حُـِحث١َ. طٌَّ حُٔخىس 

  ّ ٓزخىة حُظؼيى٣ش حالؿظٔخػ٤ش 2009ؿ٘ض  27 ـٛـ حُٔٞحكن ُ ٠ٍٓ1430خٕ  06حُٔئٍم ك٢ 

 ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ طؼ٤٤ٖ أػ٠خء حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش. ٝ

 ٣ظُٞع أػ٠خء حُِـ٘ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: 

 ػ٠ٞ، 16ا٠ُ  12ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ: ٖٓ  -

 ػ٠ٞ، 15ٓٔؼ٢ِ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش: )ٍثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ ٓوظِق حُوطخػخص حُُٞح٣ٍش(  -

 ػ٠ٞ،  13حُٔ٘ظٔخص ح٤٘١ُٞش ٝ ح٤ُٜ٘ٔش :  -

 أػ٠خء. 04: )حُٔـِْ حُ٘ؼز٢ ح٢٘١ُٞ ٝ ٓـِْ حألٓش( ٓٔؼ٢ِ حُِٔطش حُظ٣َ٘ؼ٤ش -

٣ظْ حهظَحف حألػ٠خء ٖٓ ١َف ح٤ُٜجخص حُظ٢ ٣ٔؼِٜٞٗخ، ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ط٣ٌَْ ٌٛح حُظؼ٤٤ٖ رٞحٓطش 

ٓـِْ هٌ رَأ١ ٍإٓخء حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٝٓـِْ حُيُٝش )حُِٔطش حُو٠خث٤ش( َّٝٓٓٞ ٍثخ٢ٓ. ٣ظْ حأل

 ح٤ُٜ٘ٔش ٠خء حُٔٔؼ٤ِٖ ُِٔ٘ظٔخص ح٤٘١ُٞش ٝطؼ٤٤ٖ حألػ حُٔلخٓزش )ِٓطش ٍهخر٤ش ٓٔظوِش( ك٢ ا١خٍ

 حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ. ٝ

 ٣ظٔظؼٕٞ رخُلٔخ٣ش حُالُٓش ك٢ ٌٛح حإل١خٍ. ّ أػ٠خء حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ٜٓخْٜٓ ٣ٝٔخٍ

 ٓ٘ٞحص هخرِش ُِظـي٣ي.  ٣5ٔخٍّ أػ٠خء ٝ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ٜٓخْٜٓ ُٔيس 

حُٔؼخ٤٣َ ٤٘١ُٞش، طٔخٗزخ ٓغ ٓزخىة رخ٣ٍْ ٝحُِـ٘ش حرـ٤ش طؼ٣ِِ حٓظوال٤ُش أػ٠خء رخُ٘ٔزش ُِظؼ٤٤ٖ، ٝ

حُي٤ُٝش حألهَٟ ًحص حُِٜش، ٣٘ٚ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔ٘٘ت ُِٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ )كخ٤ُخ 

 ه٤ي حُيٍحٓش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزَُٔخٕ( ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣: 

٣٘ٚ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ػ٠ِ طٔؼ٤َ حَُٔأس ًٔؼ٤خٍ ٣ـذ َٓحػخطٚ هالٍ طؼ٤٤ٖ حألػ٠خء،  -

 اٟخكش ا٠ُ حُظؼيى حالؿظٔخػ٢ ٝ حٌُلخءس ٝ حُِ٘حٛش،

٣٘ٚ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ػ٠ِ اىٍحؽ أٓظخ٣ًٖ ؿخٓؼ٤٤ٖ ٖٓ ١ًٝ حالهظٜخٙ ك٢ كوٞم  -

حإلٗٔخٕ ٝ هز٣َ٤ٖ ؿِحث٤٣َٖ ُيٟ ح٤ُٜجخص حإله٤ٔ٤ِش ٝ حُي٤ُٝش حُٔؼ٤٘ش رلوٞم حإلٗٔخٕ ك٢ 

 ط٤ًَزش حُِـ٘ش،

ٓ٘ٞحص هخرِش ُِظـي٣ي َٓس ٝحكيس،  4طٜخ ٍث٤ْ حُٔـِْ ٣٘ظوذ ٖٓ ر٤ٖ حألػ٠خء، ُؼٜيس ٓي -

 طظ٘خك٠ ٝ ٓٔخٍٓش أ١ ٝظ٤لش أٝ ٗ٘خ١ ٢ٜ٘ٓ أٝ ػٜيس أهَٟ. 
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  ػًبَبث االسخمالل:ثبَُب 

ُوي أًيص ٓوظِق حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش ًحص حُِٜش ػ٠ِ حٓظوال٤ُش حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حالٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش 

 كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ كٔخ٣ظٜخ، ٝ ًُي رظ٣ٌَْ: 

: "حُِـ٘ش ٓٔظوِش ٝ طٟٞغ 04-09ٖٓ حألَٓ  1كوَس  2حالٓظوال٤ُش رٜلش ػخٓش: ط٘ٚ حُٔخىس  -

 ُيٟ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش كخ٢ٓ حُيٓظٍٞ ٝ حُلوٞم حألٓخ٤ٓش ُِٔٞح٤٘١ٖ ٝ حُل٣َخص حُؼخٓش"،

: "ٝ ٢ٛ )حُِـ٘ش( 04-09ٖٓ حألَٓ  2كوَس  2حالٓظوال٤ُش حإلىح٣ٍش ٝ حُٔخ٤ُش: ط٘ٚ حُٔخىس  -

 الٍ حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ"،طظٔظغ رخالٓظو

حألػ٠خء: ٣ظْ حهظَحف حألػ٠خء ٖٓ ١َف ح٤ُٜجخص حُظ٢ ٣ٔؼِٜٞٗخ، ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ط٣ٌَْ ٌٛح  -

 حُظؼ٤٤ٖ رٞحٓطش َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ،

ػ٠ِ ٓ٘خًٍش ٓٔؼ٤ِٖ  04-09ٖٓ حألَٓ  3كوَس  3ٓ٘خًٍش حُٔٔؼ٤ِٖ حُل٤٤ٌٖٓٞ: طوَ حُٔخىس  -

٠ِ ٓز٤َ حالٓظ٘خٍس ٝ ىٕٝ ٛٞص ػٖ ٍثخٓش حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ حُلٌٞٓش ك٢ أٗـخٍ حُِـ٘ش ػ

     .طيح٢ُٝ

 

رخهظٜخٍ، ٣ٌٖٔ طو٤٤ْ ٓيٟ حٓظوال٤ُش حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حالٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ كٔخ٣ظٜخ 

ػزَ حال١الع ػ٠ِ طوخ٣ٍَٛخ ح٣ُٞ٘ٔش ٝ رخُوٜٞٙ حُظ٤ٛٞخص حُظ٢ طظويّ رٜخ حُِـ٘ش ُِلٌٞٓش 

.ٓؼ٤ٖرـَٝ حُٜ٘ٞٝ رٟٞؼ٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ ك٢ ٓـخٍ 
1

    

ًٔخ ٣ؼظزَ طلخػَ حُِـ٘ش ٓغ حُٜخكش ح٤٘١ُٞش ٝ حُي٤ُٝش، ٖٓ هالٍ طو٤٤ٜٔخ ٝ طؼ٤ِوٜخ ػ٠ِ ٓوظِق 

حُٔٔظـيحص ح٤٘١ُٞش ٝ حُي٤ُٝش حُٔظؼِوش رلوٞم حإلٗٔخٕ، ٓؼ٤خٍح ٜٓٔخ ك٢ ا١خٍ طو٤٤ْ ٓيٟ حٓظوال٤ُظٜخ 

 ٝ ٓيٟ طؤى٣ظٜخ ُيٍٝٛخ.  

، ٣ٌٖٔ أ٠٣خ إٔ 2016رخَُؿٞع ا٠ُ حإلٛالكخص حأله٤َس حُظ٢ ٍحكوض حُظؼي٣َ حُيٓظ١ٍٞ ُٔ٘ش 

 ٤٠ٗق حالػظزخٍحص حُظخ٤ُش: 

ىٓظَس حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ح١ٌُ ٤ٓؼٞٝ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ٓٔظوزال )ٝؿٞى ٗٚ  -

 ٖٓ حُيٓظٍٞ حُـِحث١َ(؛ 199ٝ  198 ىٓظ١ٍٞ ٣ٌَّ اٗ٘خءٙ، ٓٔؼال ك٢ حُٔخىط٤ٖ

يٍٝ حُ٘ٚ حُٔ٘ظْ ُِٔـِْ ح٢٘١ُٞ ػزَ هخٕٗٞ )ٝ ٤ُْ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ًٔخ ٛٞ ٓؼٍٔٞ رٚ ٛ -

ه٤ي حُيٍحٓش ح٥ٕ(. ٣ٞؿي َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔ٘٘ت ُِٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ كخ٤ُخ 

 ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزَُٔخٕ(؛

 َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ٣ظؼَٝ ُٞال٣ش حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ريٍؿش أًزَ ٖٓ حُظل٤َٜ ٝ حُيهش، -

٤خ ٣َكغ ا٠ُ ٍث٤ْ ١ُٞ٘ٔ ٣َكغ َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ حُزَُٔخٕ ٝ ح٣َُُٞ حألٍٝ )كخُحُظو٣ََ ح -

 حُـ٣ٍٜٞٔش كو٢(؛

ح٠ُٔخٗخص ٝ حُلٔخ٣ش ٟي حُظٜي٣ي ٝ حُؼ٘ق ٝ حإلٛخٗش ك٢ ا١خٍ طؤى٣ش حُٜٔخّ ًٌٍٓٞس رٌَ٘  -

 ٣َٛق ٝ ٓئًي.

 

 

 

                                                           
1
 التقارير السنوية للجنة متوفرة عبر الرابط التالي:  

http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/rapports-annuels 

http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/rapports-annuels
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 انشكبوٌ انخٍ حهمخهب انهجُت:ثبنثب 

حُظ٢ طِوظٜخ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حالٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ  ٣ِٟٝوٚ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ ػيى حٌُ٘خ

 :2015ا٠ُ  2008كٔخ٣ظٜخ ك٢ حُلظَس حُٔٔظيس ٖٓ 

 حُٔٔـِش ٝ حُٔيٍٝٓش  ٟٝػيى حٌُ٘خ حُٔ٘ش

2008 1257 

2009 1436 

2010 1126 

2011 577 

2012 699 

2013 568 

2014 899 

2015 588 

 

حُظ٢ طٔظوزِٜخ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس رظ٘خهٚ حُو٠خ٣خ  ٣ٌٟٖٝٔ طل٤َٔ طي٢ٗ ػيى حٌُ٘خ

حُٔطَٝكش ك٢ أ١خٍ ٓوِلخص حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء، ٝ حُظ٢ ًخٗض طٔؼَ ؿِءح ٓؼظزَح ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ 

حُٔطَٝكش أٓخّ حُِـ٘ش ك٢ ا١خٍ أٗ٘طش حُٞٓخ١ش، رخػظزخٍ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُو٠خ٣خ طْ كِّٚ ػزَ 

 .    2005حُٜٔخُلش حُٔؼظٔي ٓ٘ش  ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ُِِْٔ ٝ

٣ظْ كِٜخ رٌَ٘ ّٝى١ ٝ ال طيهَ ك٢ اكٜخث٤خص  ٟٝطالكع حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش إٔ ػيىح ٓؼظزَح ٖٓ حٌُ٘خ

 حُٔيٍٝٓش رٌَ٘ ٢ٍٔٓ. ٟٝحٌُ٘خ

ٓغ ٗ٘خ١خص حُٞٓخ١ش حُظ٢  ٟٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٣ؼظزَ طـخٝد حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٔؼ٤٘ش رخٌُ٘خ

 طوّٞ رٜخ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش طلي٣ّخ رخٍُح. 

ٌُٜح حُٔزذ، ططَف حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش رخٓظَٔحٍ حٗ٘ـخٍ طي٢ٗ ٗٔزش حٓظـخرش حُِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش 

أٓخّ ٓلخ٣ٍٜٝخ حُل٤٤ٌٖٓٞ، ٝ طٔؼ٠ ؿخٛيس ا٠ُ ط٤١ٞي حُؼالهش ٓؼْٜ ٝ ىػْ حُؼوش حُٔظزخىُش  ٌُِٟٝ٘خ

 ش. ُظ٤ٔ٘ش أٗ٘طش حُٞٓخ١

رخُظؼخ٢١ ٓؼٜخ ٝ طيحٍى  ٟٖٝٓ ؿٜش أهَٟ، ٝ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ، طوّٞ حإلىحٍحص حُٔٔظوزِش ٌُِ٘خ

 حألَٟحٍ أٝ حُٜلٞحص حُٔلظِٔش، ٝ ٌُٖ ىٕٝ اٗؼخٍ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ٝ ىٕٝ حَُؿٞع ا٤ُٜخ.  

معيم رسميا    الق انون الذين جرى التحقيق  إنف اذتستفسر اللجنة عن نسبة المسؤولين عن   السؤال السادس:
  األحكامللمحاكمة، ونسبة    إحالتيمالمعاملة، ونسبة من تم    إساءة أو التعذيببشان مزاعم ارتكابيم جرائم  

، ومقدار التعويضات المحكوم بيا، خالل الفترة التي  األحكام، ونماذج من تلك  باإلدانةالنيائية الصادرة  
 يشمليا التقرير.
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٘ٔزش ٖٓ ؿٜش ٝحَُى ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٗظَح ٤٠ُن حُلظَس ر٤ٖ ٍٝٝى حُٔئحٍ 

ٕ ِٓحػْ حٍطٌخرْٜ ؿَحثْ حُظؼ٣ٌذ ؤحُٔٔئ٤ُٖٝ ػٖ اٗلخً حُوخٕٗٞ ح٣ٌُٖ ؿَٟ حُظلو٤ن ٓؼْٜ ٤ٍٔٓخ ر٘

أٝ آخءس حُٔؼخِٓش، ٝٗٔزش ٖٓ طْ اكخُظْٜ ُِٔلخًٔش، ٝٗٔزش حألكٌخّ حُٜ٘خث٤ش حُٜخىٍس رخإلىحٗش، 

، ٣ظؼٌٍ حُظؼ٠٣ٞخص حُٔلٌّٞ رٜخ، هالٍ حُلظَس حُظ٢ ٣ِٜ٘ٔخ حُظو٣ََ ٝٗٔخًؽ ٖٓ طِي حألكٌخّ، ٝٓويحٍ

ػ٤ِ٘خ طوي٣ْ ٓؼط٤خص آ٤ٗش أٝ كي٣ؼش، ُؼيّ طٞكَٛخ، ٓغ آٌخ٤ٗش ط٣ِٝي حُِـ٘ش حُٔٞهَس رٔطِزٜخ ؿيحس 

 طـ٤ٔغ ٌٛٙ حإلكٜخث٤خص ٖٓ ٜٓيٍٛخ ك٢ حُٔٔظوزَ حُٔ٘ظٍٞ.

ى قواعد  لتدريبا ع  االق انون الذين تلقو   إنف اذعن  : : تستفسر اللجنة عن نسبة المسؤولين  السؤال السابع
 السلوك المتعلقة باالستخدام المتناسب للقوة.

٘ٔزش حُٔٔئ٤ُٖٝ ػٖ اٗلخً حُوخٕٗٞ ح٣ٌُٖ طِوٞح طي٣ٍزخ ػ٠ِ رك٤ٔخ ٣ظؼِن  ،ٞهض ًٌُيٗظَح ٤٠ُن حُ

أٝ كي٣ؼش، ُؼيّ  ، ٣ظؼٌٍ ػ٤ِ٘خ طوي٣ْ ٓؼط٤خص آ٤ٗشظؼِوش رخالٓظويحّ حُٔظ٘خٓذ ُِوٞسهٞحػي حُِٔٞى حُٔ

 ط٣ِٝي حُِـ٘ش حُٔٞهَس رٔطِزٜخ ػ٘ي ٍٝٝى ٌٛٙ حإلكٜخث٤خص ٖٓ ٜٓيٍٛخ. طٞكَٛخ، ٓغ آٌخ٤ٗش

في    األطف ال: تستفسر اللجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لحضر استغالل  السؤال الثامن
 ( من الميثاق.34لنص المادة )  إعماالالنزاعات المسلحة،  

 حُٔـظٔغ ٝ حألَٓس كٔخ٣ش ػ٠ِ ٝ حأل١لخٍ ٟي ُِؼ٘ق حُوخٕٗٞ ٓ٘غ ػ٠ِ 72 ٓخىطٚ ك٢ حُيٓظٍٞ ٣٘ٚ 

 . حُطلَ ُلوٞم حُيُٝش ٝ

 هخٛش كٔخ٣ش ، حُطلَ رلٔخ٣ش حُٔظؼِن  15/07/2015 ك٢ حُٔئٍم 12-15 ٍهْ حُوخٕٗٞ أهَ هي ٝ

 ٝ ِٓٔلش ِٗحػخص ٟل٤ش حُطلَ ٝهٞع كخُش إٔ  حػظزخٍ ػ٠ِ حأل٠ُٝ ٓخىطٚ ك٢ ٗٚ ،اً ُِطلَ

 . ُِوطَ حُطلَ طؼَٝ حُظ٢ حُلخالص ر٤ٖ ٖٓ حالٓظوَحٍ، ػيّ ٝ حالٟطَحد كخالص ٖٓ ؿ٤َٛخ

  حُطلَ كوٞم حطلخه٤ش ػ٤ِٜخ ط٘ٚ حُظ٢ حُلوٞم رـ٤ٔغ ط٤٤ِٔ ىٕٝ ١لَ ًَ طٔظغ ػ٠ِ حُ٘ٚ طْ ًٔخ

 ( 03 حُٔخىس)  . ػ٤ِٜخ حُٜٔخىم حُِٜش ًحص حُي٤ُٝش حالطلخه٤خص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ
 

 حُٔؼخِٓش ٓٞء أٝ حُؼ٘ق أٝ حإلٛٔخٍ أٝ ح٠ٍَُ أٌٗخٍ ًخكش ٖٓ حُلٔخ٣ش ك٢ حُطلَ كن حُيُٝش طٌلَٝ 

 حُٔ٘خٓزش حُظيحر٤َ ًَ ًُي أؿَ ٖٓ طظوٌ ٝ حُـ٤ٔ٘ش أٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش أٝ حُزي٤ٗش حإلٓخءس أٝ حالٓظـالٍ أٝ

 أٓ٘ش ٝ ٤ِٓٔش ط٘٘جش ط٘٘جظٚ ٝ ك٤خطٚ ػ٠ِ حُللخظ ٝ ٍػخ٣ظٚ ٝ ُ٘ٔٞٙ حُالُٓش ح١َُٝ٘ طٞك٤َ ٝ ُٞهخ٣ظٚ

 حُِ٘حػخص ٝ حُلَٝد ٝ حٌُٞحٍع ٝ حُطٞحٍة كخالص ك٢ كوٞهٚ كٔخ٣ش ٝ ٛخُلش ٝ ٛل٤ش ر٤جش ك٢

 ( 06 حُٔخىس)  . حُِٔٔلش
 

 طَه٤ش ٝ ُلٔخ٣ش ٤٘١ٝش ٤ٛجش ، حُطلَ رلٔخ٣ش حُٔظؼِن 12-15 ٍهْ حُوخٕٗٞ ٖٓ 11 حُٔخىس أٗ٘ؤص ُٝوي

 رلوٞم حُٔظؼِوش حُظوخ٣ٍَ اػيحى ك٢ طٔخْٛ حُظ٢ ، حُطلَ كوٞم طَه٤ش ٝ كٔخ٣ش ػ٠ِ طَٜٔ حُطلُٞش

 كخُش ػٖ ٣ٞ٘ٓخ طو٣ََح طؼي ًٔخ ، حُٔوظٜش حُـ٣ٜٞش ٝ حُي٤ُٝش ح٤ُٜجخص ا٠ُ حُيُٝش طويٜٓخ حُظ٢ حُطلَ
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  َٗ٘ٙ ٣ٝظْ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٍث٤ْ ا٠ُ ٝطَكؼٚ ، حُطلَ كوٞم حطلخه٤ش ط٘ل٤ٌ ٓيٟ ٝ حُطلَ كوٞم

 .( 20 حُٔخىس)   حُٔٞح٤ُش أَٜٗ(  03)  حُؼالػش هالٍ ٝطؼ٤ٔٔٚ
 

 حإلهظ٤خ١ٍ حُزَٝطًٍٞٞ ػ٠ِ ٛخىهض هي حُـِحث٣َش حُيُٝش إٔ حُٔوخّ ٌٛح ك٢ حُظ٤ًٌَ ٣ٝـيٍ ،ٌٛح

 ٍهْ حَُثخ٢ٓ حَُّٔٓٞ رٔٞؿذ حُِٔٔلش حُِ٘حػخص ك٢ حأل١لخٍ اَٗحى ر٘ؤٕ حُطلَ كوٞم الطلخه٤ش

 حُـ٣َيس ك٢ َٗ٘ ٝ ، 2006 ٓ٘ش ٓزظٔزَ 2 ُـ حُٔٞحكن 1427 ػخّ ٗؼزخٕ 09 ك٢ حُٔئٍم 06-300

 . 2006 ٓ٘ش ٓزظٔزَ 6 ك٢ حُٔئٍهش 55 ٍهْ ح٤َُٔٓش

من    أغلبيتومشكال في    أصبحللقضاء    األعلىالمجلس    أن إلى( 34التقرير )صفحة    أشار السؤال التاسع:
التي تم بموجبيا تلك التعديالت    التشريعاتعن    إضافيةقضاة منتخبين، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات  

 عن تشكيل وتكوين المجلس بصورتو الحالية.على تشكيل المجلس، وصورة دقيقة  

  انًجهس بخشكُم انًخؼهك انخشزَغ:  أوال

 حألػ٠ِ حُٔـِْ رظ٤ٌَ٘ حُٔظؼِن 2004 ٓزظٔزَ 06 ك٢ حُٔئٍم 12-14 ٍهْ حُؼ١ٞ٠ حُوخٕٗٞ    

 . ٛالك٤خطٚ ٝ ػِٔٚ ٝ ُِو٠خء

  انحبنُت بظىرحه انًجهس حكىٍَ و حشكُم:  ثبَُب

 ٍث٤ْ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ ٣َأّ أٗٚ ػ٠ِ 12-14 ٍهْ حُؼ١ٞ٠ حُوخٕٗٞ ٖٓ 03 حُٔخىس ط٘ٚ 

 : ٖٓ ٣ظٌَ٘ ٝ ، حُـ٣ٍٜٞٔش

 .َُِث٤ْ ٗخثزخ حُؼيٍ، ٣َُٝ -1
 . حُؼ٤ِخ ُِٔلٌٔش حألٍٝ حَُث٤ْ -2

 . حُؼ٤ِخ حُٔلٌٔش ُيٟ حُؼخّ حُ٘خثذ -3

 : حالط٢ حُظ٣ُٞغ كٔذ ُٓالثْٜ هزَ ٖٓ ٣٘ظوزٕٞ ه٠خس( 10) ػَ٘س -4
( 1) ٝحكي هخٝ ٝ ُِلٌْ( 1) ٝحكي هخٝ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُؼ٤ِخ حُٔلٌٔش ٖٓ( 2) حػ٤ٖ٘ هخ٤٤ٟٖ -

 . حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ٖٓ
( 1) ٝحكي هخٝ ٝ ُِلٌْ( 1) ٝحكي هخٝ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُيُٝش ٓـِْ ٖٓ( 2) حػ٤ٖ٘ هخ٤٤ٟٖ -

 . حُيُٝش ٓلخكع
 ٝحكي هخٝ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ ، حُيُٝش ٓـِْ ؿ٤َ حإلىح٣ٍش حُو٠خث٤ش حُـٜخص ٖٓ( 2) حػ٤ٖ٘ هخ٤٤ٟٖ -

 ُِيُٝش ٓلخكع( 1) ٝحكي هخٝ ٝ ُِلٌْ( 1)
( 1) ٝحكي هخٝ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُؼخى١ حُو٠خث٢ ُِ٘ظخّ حُوخٟؼش حُٔلخًْ ٖٓ( 2) حػ٤ٖ٘ هخ٤٤ٟٖ -

 ح٤ُ٘خرش ه٠خس ٖٓ( 1) ٝحكي هخٝ ٝ ُِلٌْ
 . حُو٠خء ِٓي هخٍؽ ًلخءطْٜ رلٌْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٍث٤ْ ٣وظخٍْٛ ٗو٤ٜخص( 6) ٓض -

 حػٔخٍ ك٢ حُؼيٍ ُٞحٍسُ ح٣ًَُِٔش رخإلىحٍس حُو٠خس ِٓي رظ٤٤َٔ حٌُِٔق حُٔي٣َ ٣٘خٍى ًٔخ

 . حُٔيحٝالص ك٢ ٣٘خٍى ال ٝ  ُِو٠خء ٠ِحألػ حُٔـِْ
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 ٓ٘ٞحص( 7) ٓزغ ٓيس ٓخٍّ َْٓٓ هخٝ ًَ ُِو٠خء حألػ٠ِ رخُٔـِْ ُالٗظوخد ٓئٛال ٣ٌٕٞ ٝ

 ٖٓ حُٔوٍَس حُظؤى٣ز٤ش حُؼوٞرخص ٟيْٛ ٛيٍص ٖح٣ٌُ حُو٠خس إٔ ؿ٤َ ، حُو٠خء ِٓي ك٢  حألهَ ػ٠ِ

 حُوخٕٗٞ ك٢ حُٔليىس ح١َُٝ٘ كٔذ حػظزخٍْٛ ٍى رؼي حال    ٣٘ظوزٕٞ ال ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ هزَ

 (04 حُٔخىس)  ، ُِو٠خء حألٓخ٢ٓ حُوخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ حُؼ١ٞ٠

 ػٜيس ط٘ظ٢ٜ ُِظـي٣ي، هخرِش ؿ٤َ ٓ٘ٞحص،( 4) رؤٍرغ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش ٓيس طليى

 حُٔ٘ظوز٤ٖ حألػ٠خء ٜٗق ٣ـيى ، ٓٔظوِل٤ْٜ ط٤ٜ٘ذ ػ٘ي ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ أػ٠خء

 ك٢ ،(05 حُٔخىس)  رٜخ، طؼ٤٤ْٜ٘ طْ حُظ٢ ح٤ٌُل٤خص ٝكن ٓ٘ظ٤ٖ ًَ ُِو٠خء حألػ٠ِ رخُٔـِْ ٝحُٔؼ٤٘٤ٖ 

 ٝكٔذ حطٔخٜٓخ حُزخه٢ ُِلظَس ٣يػ٠ حُؼ٣ٞ٠ش، الٗظٜخء حُؼخى١ حُظخ٣ٍن هزَ ٜٓ٘ذ ٗـٍٞ كخُش

 حألٛٞحص حًؼَ ػ٠ِ كَٜ هي ٣ٌٕٞ ح١ٌُ حُيُٝش، ٓلخكع أٝ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ٝأ حُلٌْ، هخ٢ٟ حُلخُش،

 .(07 حُٔخىس) حالٗظوخد، أػ٘خء ط٘خ٢ُُ طَط٤ذ كٔذ حُوخثٔش طؼي ٝ حُٔ٘ظوز٤ٖ، ؿ٤َ  حُو٠خس هخثٔش ك٢

 ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس ك٢ طَ٘٘ رٔيحُٝش ػ٤ِٚ ٣ٜخىم ٝ حُيحه٢ِ ٗظخٓٚ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ ٣ؼي 

 .(09)حُٔخىس   حُ٘ؼز٤ش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش

 ، أػ٠خء( 4) أٍرؼش ٖٓ ٣ظؤُق ىحثٔخ ٌٓظزخ ُٚ ؿِٔش حٍٝ ك٢ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ ٣٘ظوذ 

 ٣ٔخػيٙ ٝ ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ ٍث٤ْ ٗخثذ ٍثخٓش طلض حُيحثْ حٌُٔظذ ٣ٟٞغ ٝ، (10 حُٔخىس)

 ا٠ُ ٜٓٔظْٜ أىحء ك٢ حُيحثْ حٌُٔظذ أػ٠خء ٣ٔظَٔ ٝ ، حُؼيٍ ٣َُٝ ٣ؼ٤ٜ٘ٔخ حُؼيٍ ُٝحٍس ٖٓ ٓٞظلخٕ

 ك٢ حُوخٕٗٞ روٞس ٣ٟٞؼٕٞ ٝ ػٜيطْٜ ُٔٔخٍٓش حُيحثْ حٌُٔظذ أػ٠خء ٣ظلَؽ ، اٗخرظْٜ ٓيس ٜٗخ٣ش

 رؼي ىٍٝس أٍٝ ك٢ ٓٔظوِلخ ػ٠ٞح حُٔـِْ ٣٘ظوذ ٜٓ٘ذ ٗـٍٞ كخُش ك٢ ٝ ، اُلخم ٟٝؼ٤ش

 ٝ حُيحثْ حٌُٔظذ أػ٠خء حٗظوخد ٤ًل٤خص ُِو٠خء حألػ٠ِ ُِٔـِْ حُيحه٢ِ حُ٘ظخّ ٣ليى ًٔخ ، حُ٘ـٍٞ

  .ٜٝٓخٓٚ ٤َٓٙ

 ٖٓ ُِو٠خء، حألػ٠ِ حُٔـِْ أ٤ٖٓ هخٝ ٣ظٞالٛخ أٓخٗش ُِو٠خء حألػ٠ِ حُٔـِْ طَٜف طلض طٟٞغ

 (11 حُٔخىس)  ، حُؼيٍ ٣َُٝ ٖٓ روَحٍ ٣ؼ٤ٖ ح١ٌُ ، حألهَ ػ٠ِ حأل٠ُٝ حَُطزش

( إلى قيام اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  31)صفحة  تقرير  ال: أشار  عاشرالسؤال ال
وحمايتيا بزيارات للمؤسسات العق ابية، وأنيا ترفع تق ارير إلى السلطات المعنية قصد أنسنة ظروف  

نفذتيا المؤسسة الوطنية الماكن االحتجاز خالل الفترة  االحتجاز، تستفسر اللجنة عن عدد الزيارات التي  
التي يشمليا التقرير، ونسبة ما استجابت لو السلطات المعنية من توصيات اللجنة  بناء على نتائج تلك  

 الزيارات، والكيفية التي ساىمت بيا تلك الزيارات في تحسين حالة حقوق السجناء في الدولة الطرف.

أٝ حُٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش، ألٕ حُٜيف ٖٓ  ؼوخر٤شٜٓطِق حُٔئٓٔخص حُ ل٠َ حٓظؼٔخ٣ًٍٔويٓش، 

 اىٓخؽ حُ٘وٚ ِٓٔٞد حُل٣َش ك٢ حُٔـظٔغ، ٤ُْٝ ٓـَى حُؼوخد. ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ٛٞ اػخىس

 34 ضِٗٔ ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش، ٣ِخٍحصحُ ُوي هخٓض حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش رٔـٔٞػش أ٠ُٝ ٖٓ

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظَحد ح٢٘١ُٞ، ٓغ َٓحػخس حُظٞحُٕ ٖٓ ك٤غ حُظ٣ُٞغ حُــَحك٢ ٝ حُويٍس  ٓئٓٔش

 حالٓظ٤ؼخر٤ش ٝ حُو٤ٜٛٞخص حُٔظؼِوش رٌَ ٓئٓٔش. 
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ػٌلض كَم ح٣ُِخٍحص ػ٠ِ طو٤٤ْ حُٔئٓٔخص حُٔٔظٜيكش ٖٓ ك٤غ هيٍس حالٓظ٤ؼخد، ٓ٘خ٣ٍغ حُظ٤ٓٞغ، 

 ُن.ظَٝف حالكظـخُ، ٤َٓ ٓوظِق حُٜٔخُق ٝ حَُٔحكن.... ح

طْ طظ٣ٞؾ ٌٛٙ ح٣ُِخٍحص ربػيحى طو٣ََ ٓلَٜ
2 

٣ظ٠ٖٔ ؿِٔش ٖٓ حُظ٤ٛٞخص طظؼِن رخُظَٝف حُؼخٓش 

رؼي طوي٣ْ حُظو٣ََ ا٠ُ حُـٜخص ح٤ُٛٞش، ٓٔؼِش  ك٢  .حُٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َشحُٔخثيس ػ٠ِ ٓٔظٟٞ 

 ٌُٜح حُٟٔٞٞع.  ُٝحٍس حُؼيٍ، طْ َٗ٘ٙ رـ٤ش ط٣َٞ٘ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝ حَُأ١ حُؼخّ ٝ ًخكش حُٔظخرؼ٤ٖ

كخ٤ُخ، طؼظِّ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ا١الم ىٍٝ ػخ٢ٗ ٣ُِخٍحص حُٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش رخُـِحثَ، حرظيحء 

حُٔظخرؼش أٝ ح٣ُِخٍحص حأل٤ُٝش رخُ٘ٔزش  . رطز٤ؼش حُلخٍ، ٣ظؼِن حألَٓ ر٣ِخٍحص2017ٖٓ ٓ٘ش 

 ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش حُظ٢ طْ حكظظخكٜخ ٓئهَح.

ص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حُو٤خّ روطٞحص ط٤ٜٔي٣ش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طؼط٢ أًزَ كؼخ٤ُش ٌُٜٙ ٌُٜح حُٔزذ، حٍطؤ

 ح٣ُِخٍحص ٝ إٔ ط٠ٖٔ طـخٝرخ ٓ٘خٓزخ ٖٓ هزَ حُِٔطخص ح٤ُٛٞش. 

 ٖٓ ر٤ٖ حإلؿَحءحص حُظ٤ٜٔي٣ش حُٔخُلش حًٌَُ: 

 ر٤يحؿٞؿ٤شٝػ٤وش  "، ٝ ٛٞك٢ حُـِحثَ كظـخُى٤َُ ٣ُخٍحص أٓخًٖ حالاػيحى ٍٓ٘٘ٞ رؼ٘ٞحٕ " .3

ٝ حُٔٔظوخس ٖٓ  حالكظـخُُٔؼِٞٓخص ٝ حُوٞحػي ٝحإلؿَحءحص حُٔظؼِوش ر٣ِخٍحص أٓخًٖ وٚ حطِ

رٔ٘غ  حُوخ٤ٗٞٗش حُي٤ُٝش ٝ حإله٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٛخىهض ػ٤ِٜخ حُـِحثَ، هخٛش حُظ٢ طظؼِنٌٜٞى حُ

 ٟ ًحص حُِٜش.حُٔ٘خًٍخص حٌُٔظٞرش حألهَ ًٌح حُظؼ٣ٌذ ٝ كوٞم حُٔلظـ٣ِٖ، ٝ

 

ٝ حإل١خٍ  شحُو٤ٜٛٞخص ٝحُٟٞؼ٤ حالػظزخٍؤهٌ رؼ٤ٖ ط ر٤يحؿٞؿ٤ش ٟٝغ آ٤ُش٣ٜيف ٌٛح حٌُظ٤ذ ا٠ُ 

، ٝ ٣ظٔلٍٞ كٍٞ حُ٘وخ١ حُٔلـ٣ُٖٞ ك٢ حُـِحثَ شٝ ًٌُي كخُ حالكظـخُح٢٘١ُٞ حُٔظؼِن رؤٓخًٖ 

 حألٓخ٤ٓش حُظخ٤ُش:

 ؛شحُظؼ٣ٌزٞ حُٔؼخٓالص حُالاٗٔخ٤ٗ ٖٓح٠ُٔخٗخص ح٤٘١ُٞش ٝ حُي٤ُٝش كٍٞ كٔخ٣ش حألٗوخٙ حُٔلظـ٣ِٖ 

 حالكظـخُ؛ٓخًٖ ألطؼ٣َق ا١خٍ ٣ُخٍحص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش 

 حالكظـخُ. ٣ُخٍحص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ألٓخًٖ  ٝ طَط٤زخصط٘ظ٤ْ 

 ط٤ٔ٠ٖ حُوخٕٗٞ حُٔ٘٘ؤ ُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش، َٛحكش، ٛالك٤ش ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص حُؼوخر٤ش:  .2

٣ظ٠ٖٔ  ، ػ٠ِ اٛيحٍ هخ199ٕٞٗٝ  198، ػزَ ٓٞحىٙ 2016ُوي ٗٚ حُظؼي٣َ حُيٓظ١ٍٞ ُٔ٘ش 

 اٗ٘خء ٓـِْ ٢٘١ٝ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ُظؼ٣ٞٞ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حالٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ

 كٔخ٣ظٜخ.ٝ 

                                                           
 طالع على التقرير:لإل - 2

-des-visite-la-sur-rapport-thematiques/59-showcase/rapports-algerie.org/index.php/k2-http://www.cncppdh
penitentiaire-etablissements 

 
 

http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/rapports-thematiques/59-rapport-sur-la-visite-des-etablissements-penitentiaire
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/rapports-thematiques/59-rapport-sur-la-visite-des-etablissements-penitentiaire
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ٌُٜح، حؿظ٘ٔض حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ٌٛٙ حُلَٛش ُظؼ٣ِِ طٔخ٤ٜٗخ ٓغ حُٔزخىة حُظٞؿ٤ٜ٤ش ُِٔئٓٔخص 

حُٔ٘٘ؤ ُِٔـِْ ح٤٘١ُٞش ُلوٞم حإلٗٔخٕ، حُٔؼَٝكش حهظٜخٍح رٔزخىة رخ٣ٍْ، ٖٓ هالٍ حُ٘ٚ 

 ح٢٘١ُٞ حَُٔطوذ.

ٖٓ ر٤ٖ حهظَحكخص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش، ٗـي ط٤ٔ٠ٖ ٛالك٤ش حُو٤خّ ر٣ِخٍحص ٤ٓيح٤ٗش ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش 

ُِل٣َش رٜلش ٣َٛلش ٝ ٓزخَٗس ك٢ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُلوٞم حإلٗٔخٕ ه٤ي 

 حُيٍحٓش كخ٤ُخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُزَُٔخٕ. 

ش ٖٓ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ه٤ي حُيٍحٓش ػ٠ِ: "ىٕٝ حُٔٔخّ رٜالك٤خص حُِٔطش ط٘ٚ حُٔخىس حُوخٓٔ

 حُو٠خث٤ش، ٣ظ٠ُٞ حُٔـِْ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش كوٞم حإلٗٔخٕ ٤ٓٔخ: )...( ٣ُخٍس أٓخًٖ حُلزْ 

ػ٠ِ ظٔخػ٤ش ٝ حُٔئٓٔخص حإلٓظ٘لخث٤ش ٝحُظٞه٤ق ُِ٘ظَ ٝ َٓحًِ كٔخ٣ش حأل١لخٍ ٝ ح٤ُٜخًَ حالؿٝ

حألٗوخٙ ١ًٝ حالكظ٤خؿخص حُوخٛش ٝ َٓحًِ حٓظوزخٍ حألؿخٗذ  حُوٜٞٙ طِي حُٔوٜٜش إل٣ٞحء

 ك٢ ٟٝؼ٤ش ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش )...(".      

 ُوي طْ ًُي ٖٓ هالٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُوطٞحص حُٞػ٢ ٝاَٗحى حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ: ٍكغ  .1

 حُٔزخىٍحص حُٔظوٌس ٤١ِش حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش، ٖٓ ر٤ٜ٘خ:ٝ

 

،ِش حُٔـ٘خءًظ٤ذ ٣ظ٠ٖٔ حُٔزخىة حُؼخٓش ُٔؼخ١ٓزغ  -
3
ٝ حُظ٢ طْ حػظٔخىٛخ ٟٖٔ الثلش  

طٜيف ٌٛٙ .1990ى٣ٔٔزَ 14حُٔئٍهش ك٢  45/111حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُألْٓ حُٔظليس ٍهْ 

حُوطٞس ا٠ُ َٗ٘ ٌٛٙ حُٔزخىة ٝ حُظؼ٣َق رٜخ، ال ٤ٓٔخ هالٍ حُ٘٘خ١خص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُِـ٘ش 

 ح٤٘١ُٞش رخَُ٘حًش ٓغ حألٝٓخ١ حُـخٓؼ٤ش ٝ حألًخى٤ٔ٣ش ٝ ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ. 

 

ط٘ظ٤ْ ٣ّٞ ىٍح٢ٓ ٌُٔٞٗخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ كٍٞ ىٍٝ ٌٛح حأله٤َ ك٢ كٔخ٣ش حُلجخص حُٜ٘ش ٝ  -

حُؼوخر٤ش، رخالٗظَحى ٓغ  ٓ٘ظٔش حإلٛالف حُـ٘خث٢  ٔظ٠ؼلش رخُٔـٕٞ ٝ حُٔئٓٔخصحُٔ

 . 20154ٓخ٣ٞ  06حُي٢ُٝ  كَع ٓ٘طوش حَُ٘م حأل٢ٓٝ ٝ ٗٔخٍ اك٣َو٤خ، ٣ّٞ 
 

ٖٓ ؿِٔش حُظ٤ٛٞخص حُظ٢ طٔو٠ض ػٖ ٌٛح حُِٔظو٠، ٍَٟٝس اَٗحى حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ رٜلش أًزَ، 

٢ طؼ٣ِِ كوٞم حإلٗٔخٕ رٜلش ػخٓش، ٝ حُظَٝف حُٔخثيس ىحهَ ال ٤ٓٔخ ػزَ ه٘خس حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش، ك

 حُٔئٓٔخص حُؼوخر٤ش، طٔخ٤ٗخ ٓغ ٓزيأ اػخىس حُظؤ٤َٛ ٝ حإلىٓخؽ.       

حُٔٔخٛٔش ٝ طوي٣ْ حُيػْ إلٗ٘خء حُٔ٘ظٔش ح٤٘١ُٞش ُإلٛالف حُـ٘خث٢ )حُـِحثَ(، ٝ ٢ٛ ؿٔؼ٤ش  -

الف حُـ٘خث٢، رٔخ ك٢ ًُي كظ٤ش طٜظْ ربؿَحء ىٍحٓخص ٝ رلٞع كٍٞ ٓوظِق ٓـخالص حإلٛ

 .  ؼوخر٤شطل٤ٖٔ ظَٝف حالكظـخُ ٝ ٤ٛخًَ حُٔئٓٔخص حُ

                                                           
 طالع على الكتيب: لإل - 3

-l-de-droits-des-essentiel-l-generales/88-showcase/publications-algerie.org/index.php/k2-http://www.cncppdh
9-jour-a-semi-homme 

4
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/2012-12-14-02-12-59/rencontres-internationales/128-rencontre-sur-le-

role-de-la-societe-civile-dans-la-protection-des-droits-des-personnes-vulnerables-dans-les-etablissements-
penitentiers 

http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/publications-generales/88-l-essentiel-des-droits-de-l-homme-mise-a-jour-9
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/k2-showcase/publications-generales/88-l-essentiel-des-droits-de-l-homme-mise-a-jour-9
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/2012-12-14-02-12-59/rencontres-internationales/128-rencontre-sur-le-role-de-la-societe-civile-dans-la-protection-des-droits-des-personnes-vulnerables-dans-les-etablissements-penitentiers
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/2012-12-14-02-12-59/rencontres-internationales/128-rencontre-sur-le-role-de-la-societe-civile-dans-la-protection-des-droits-des-personnes-vulnerables-dans-les-etablissements-penitentiers
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php/2012-12-14-02-12-59/rencontres-internationales/128-rencontre-sur-le-role-de-la-societe-civile-dans-la-protection-des-droits-des-personnes-vulnerables-dans-les-etablissements-penitentiers
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  حُظ٤ٛٞخص حُظ٢ هيٓظٜخ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حالٓظ٘خ٣ٍش ُظَه٤ش كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ كٔخ٣ظٜخ ُِِٔطخص

 ح٤ُٛٞش رـ٤ش طل٤ٖٔ ظَٝف حالكظـخُ:

 

حُٔخُزش ُِل٣َش كٍٞ  ُوي طٔلٍٞص ط٤ٛٞخص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش طـخٙ حُِٔطخص ح٤ُٛٞش ػ٠ِ حَُٔحًِ

 حألٛيحف حَُث٤ٔ٤ش حُظخ٤ُش:

 حُظو٤ِٚ ٖٓ ظخَٛس حالًظظخظ ك٢ حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش، -

 ٣ُخىس كؼخ٤ُش حُويٓخص حُٔٞكَس ُِِ٘الء، -

 طؼ٤ْٔ حػظٔخى ٓوخٍرش اػخىس حإلىٓخؽ.       -
 

ُوي ط٠ٔ٘ض ٓوظِق حإلؿَحءحص حُٔظوٌس ٖٓ ١َف ُٝحٍس حُؼيٍ هالٍ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس حُٔخ٤ٟش، 

حٓظـخرش ٝحٟلش الهظَحكخص ٝ ط٤ٛٞخص حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ك٢ ػيس ٓـخالص ٓظؼِوش ربٛالف حُٔـٕٞ. 

 ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ط٣َي حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حُظ٣ٞ٘ٚ هٜٞٛخ رـ:

حَُؿٞع ا٠ُ ٍٝف حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ حإلكخُش ػ٠ِ حُلزْ حالكظ٤خ٢١ أٝ حُٔئهض  -

 ؿَحء حٓظؼ٘خث٢ ٝ ٤ُْ طِوخث٢. )ح١ٌُ ٣ٔخْٛ رٌَ٘ ًز٤َ ك٢ حالًظظخظ حُٔـ٢٘( ا

ٖٓ حُيٓظٍٞ  59 : ط٘ٚ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس2016حُظؼي٣َ حُيٓظ١ٍٞ ُٔ٘ش  -

 "،٣ليى حُوخٕٗٞ أٓزخرٚ ٝٓيطٚ ١َٝٗٝ طٔي٣يٙ حُلزْ حُٔئهض اؿَحء حٓظؼ٘خث٢حُـِحث١َ:"

 طي٤ٖٗ ٓوَحص ؿي٣يس ٝ ػ٣َٜش ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش، ٝ ؿِن حُٔئٓٔخص حُوي٣ٔش، ال -

 ٤ٓٔخ حٍُٔٞٝػش ػٖ حُلظَس حالٓظؼٔخ٣ٍش،

 طٌؼ٤ق ٝ ٣ُخىس حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش حُٔوٜٜش ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش، -

ط٘ـ٤غ حإلىٓخؽ حُٔي٢ٍٓ ٝ ح٢ُٜ٘ٔ ُِ٘الء حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش ٝ طٔـ٤َ ٗظخثؾ ؿي ٤َٟٓش  -

 ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، 

خُزش ُِل٣َش، ٝ ٌٛح ٣ؼظزَ ا١الم طـَرش حُؼوٞرخص حُزي٣ِش )حُؼَٔ ُِ٘لغ حُؼخّ( ُِؼوٞرخص حُٔ -

 ٓخروش ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢. 

 

ػ٠ِ حُؼّٔٞ، طؼ٢ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش طٔخّ حُٞػ٢ إٔ حإلٛالكخص حُٔزَٓـش ك٢ هطخع حُؼيحُش طٞحؿٚ 

 حُؼي٣ي ٖٓ حُظلي٣خص، ٝ طظطِذ حُٞهض حٌُخك٢ إلٗلخًٛخ ك٢ أٍٝ حُٞحهغ. 

ح٣ُِخٍحص ُِٔئٓٔخص حُٔخُزش ُِل٣َش ٝ طزو٠ حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش ػ٠ِ ٣و٤ٖ إٔ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش ٖٓ 

حُٔزَٓـش ريح٣ش ٖٓ حُٔ٘ش حُٔوزِش طٌظ٢ٔ أ٤ٔٛش رخُـش ٝ ٖٓ ٗؤٜٗخ اػطخء ىكؼش ؿي٣يس ُـٜٞى اٛالف 

 حُؼيحُش، ٝ رٜلش أهٚ حُٔ٘ظٞٓش حُٔـ٤٘ش رخُـِحثَ.

  انؼمببُت نهًؤسسبث غُزهب و انحمىلُت انًُظًبث سَبراث
 

الزيارات عدد السنة الزائرين عدد  زيارتها تمت التي العقابية المؤسسات عدد   
3102 022 311 32 

3102 024 244 32 

3104 011 401 23 
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 اػخىس ٝ حُٔـٕٞ ط٘ظ٤ْ هخٕٗٞ ٝ ٣ظٔخ٠ٗ رٔخ ٤ٓيح٤ٗخ طـ٤ٔيٛخ ػ٠ِ ٣ؼَٔ حُظ٤ٛٞخص ٓؼظْ -

 .ُِٔلز٤ٖٓٞ حالؿظٔخػ٢ حإلىٓخؽ
 ٓـخٍ ك٢ طلو٤وٚ طْ ٓخ طو٤٤ْ ٝ حُـٔؼ٤خص ٌٛٙ هزَس ٖٓ حالٓظلخىس ٖٓ ح٣ُِخٍحص ٌٛٙ ٔٔقط -

 .حُي٤ُٝش حُٔؼخٛيحص ٓوظِق ٓغ ٓوخٍٗش حإلٗٔخٕ كوٞم

لت ق انون العقوبات  قد عد    الطرفالدولة    أن إلى( 38التقرير )الصفحة    أشار السؤال الحادي عشر:
حول مضمون تلك    إضافية، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات  للمرأةمواد جديدة توفر حماية خاصة    بإدراج

 التعديالت.

ك٢ ا١خٍ طؼ٣ِِ ٓ٘ظٞٓظٜخ حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ٓـخٍ كوٞم حإلٗٔخٕ ٝ حٓظٌٔخال ُِٜ٘ٞٙ حُظ٢ ؿخءص 

ُٔلخٍرش ٓوظِق أٌٗخٍ حُظ٤٤ِٔ ٝ ٝكوخ ُِٔزخىة حُظ٢ ًَٜٓخ حُيٓظٍٞ ٝ حالُظِحٓخص حُي٤ُٝش، طْ 

، إلهَحٍ كٔخ٣ش هخٛش َُِٔأس ٖٓ ؿ٤ٔغ أٌٗخٍ حُؼ٘ق 2014حهظَحف طؼي٣َ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٓ٘ش 

 ؿ٢ أٝ ك٢ حألٓخًٖ حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٠ٓخػلش حُؼوٞرخص اًح ًخٗض ح٠ُل٤ش هخَٛح. حُِٝ
 

 ٓ٘ش ى٣ٔٔزَ 30 حُٔٞحكن 1437 ػخّ حألٍٝ ٍر٤غ 18 ك٢ حُٔئٍم 19-15 ٍهْ حُوخٕٗٞ أهَ كِوي

 ٓ٘ش ٤ٗٞ٣ٞ 8 حُٔٞحكن 1386 ػخّ ٛلَ 18 ك٢ حُٔئٍم 156-66 ٍهْ حألَٓ ٣ظْٔ ٝ ٣ؼيٍ ، 2015

 أٝ كؼَ رٌَ ، ػ٢ٓٞٔ ٌٓخٕ ك٢ حَٓأس ٟخ٣ن ٖٓ ًَ  رظـ٣َْ ، حُؼوٞرخص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ ٝ 1966

 ؿَّ ًٔخ ، ٓ٘يىس ظَٝف ٝكن حُلؼَ حٍطٌذ حًح حُؼوٞرش ٗيى ٝ ، ك٤خثٜخ طويٕ اٗخٍس أٝ هٍٞ

 طزخػخ. ٗلِٜٜخ حُظ٢ ٝ ،  ٓ٘يىس ػوٞرخص ُٜخ أهَ ٝ حُؼَٔ أٓخًٖ ىحهَ حُـ٢ٔ٘ حُظلَٕ
 

 : األسزٌ انؼُف والأ
 

 َٟرخ أٝ ؿَكخ ػٔيح أكيع ٖٓ ًَ ػ٠ِ ػوٞرخص حًٌٍُٔٞ حُظؼي٣َ ٖٓ ٌٍَٓ 266 حُٔخىس ط٠ٔ٘ض 

 ًٔخ ، حُلؼَ ػٖ حُ٘خطؾ ح٠ٍَُ كٔذ حُٔئري حُٔـٖ ا٠ُ طَٜ ٝ كزْ ٓ٘ش ر٤ٖ طظَحٝف ، رِٝؿٚ

 ِٛش ًحص حألكؼخٍ إٔ طز٤ٖ ٝ ، حُٔخرن حُِٝؽ هزَ ٖٓ حُؼ٘ق أػٔخٍ ٍطٌزضح اًح أ٠٣خ حُـ٣َٔش طوّٞ

 أٝ كخٓال ح٠ُل٤ش ًخٗض اًح حُظول٤ق ظَٝف ٖٓ حُلخػَ ٣ٔظل٤ي ال ًٔخ ، حُٔخروش حُِٝؿ٤ش رخُؼالهش

 . رخُٔالف حُظٜي٣ي طلض أٝ حُوَٜ حألر٘خء رل٠ٍٞ حُـ٣َٔش حٍطٌزض اًح أٝ ٓؼخهش
 

  حُظؼي١ أٌٗخٍ ٖٓ ٌَٗ أ١ ُٝؿٚ ٟي حٍطٌذ ٖٓ ًَ ػ٠ِ ػوٞرخص 1 ٌٍَٓ 266 حُٔخىس أهَص ًٔخ
 ػ٠ِ طئػَ أٝ رٌَحٓظٜخ طْٔ كخُش ك٢ ح٠ُل٤ش ٣ـؼَ ح١ٌُ حُٔظٌٍَ حُ٘ل٢ٔ أٝ حُِلظ٢ حُؼ٘ق أٝ

 أ٠٣خ حُـ٣َٔش طوّٞ ًٔخ ، حُٞٓخثَ رٌخكش حُِٝؿ٢ حُؼ٘ق كخُش طؼزض ٝ ، حُ٘ل٤ٔش أٝ حُزي٤ٗش ٓالٓظٜخ

 حُِٝؿ٤ش رخُؼالهش ِٛش ًحص حألكؼخٍ إٔ طز٤ٖ ٝ ، حُٔخرن حُِٝؽ هزَ ٖٓ  حُؼ٘ق أػٔخٍ أٍطٌزض اًح

 اًح أٝ ٓؼخهش أٝ كخٓال ح٠ُل٤ش ًخٗض اًح حُظول٤ق ظَٝف ٖٓ حُلخػَ ٣ٔظل٤ي ال ًٔخ ، حُٔخروش

 . رخُٔالف حُظٜي٣ي طلض أٝ حُوَٜ حألر٘خء رل٠ٍٞ حُـ٣َٔش حٍطٌزض
 

 ػٖ( 02) ٣َٜٖٗ طظـخُٝ ُٔيس ٝ ػٔيح ٣ظو٠ِ ح١ٌُ ِٝؽحُ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ٖٓ 330 حُٔخىس طؼخهذ

 ػ٠ِ ٓخٍّ ٖٓ ًَ  ػخهزض ٝ ٌٍَٓ 330 حُٔخىس ؿَٓض ًٔخ ، ؿي١ ٓزذ ُـ٤َ ًُي ٝ  ُٝؿظٚ

 . حُٔخ٤ُش ٓٞحٍىٛخ أٝ ٓٔظٌِخطٜخ ك٢ ٤ُظَٜف حُظو٣ٞق أٝ حإلًَحٙ أٌٗخٍ ٖٓ ٌَٗ أ١ ُٝؿظٚ
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 ٝٛق ًحص ًخٗض إ أٓخ ؿ٘ل٢، ٝٛق ًحص حُٞحهؼش ًخٗض اًح حُٜلق حُٔٞحى ٌٛٙ طـ٤ِ ًٔخ  

 . ُِؼوٞرخص طول٠٤خص طوٍَ كبٜٗخ ؿ٘خث٢
 

 : انؼًىيٍ انًكبٌ فٍ انًؼبَمت ثبَُب

 ٌٓخٕ ك٢ حَٓأس ٟخ٣ن ٖٓ ًَ ػ٠ِ ػوٞرخص أهَص:  حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ٖٓ 2 ٌٍَٓ 333 حُٔخىس إ

 هخَٛح ح٠ُل٤ش ًخٗض اًح حُؼوٞرش ط٠خػق ًٔخ، ك٤خءٛخ طويٕ اٗخٍس أٝ هٍٞ أٝ كؼَ ،رٌَ ػ٢ٓٞٔ

 حُظٜي٣ي أٝ حإلًَحٙ أٝ رخُؼ٘ق أٝ هِٔش ٣َطٌذ حػظيحء ًَ ػ٠ِ ٣ؼخهذ ًٔخ ، ػَ٘س حُٔخىٓش طٌَٔ ُْ

 ح٠ُل٤ش ًخٗض أٝ حُٔلخٍّ ٖٓ حُلخػَ ًخٕ اًح حُؼوٞرخص ط٘يى ٝ ، ٠ُِل٤ش حُـ٤ٔ٘ش رخُلَٓش ٣ْٔ ٝ

 أٝ حػخهظٜخ أٝ َٟٜٓخ أٝ ح٠ُل٤ش ٟؼق حُلؼَ حٍطٌخد َٜٓ اًح أٝ ػَ٘ حُٔخىٓش طٌَٔ ُْ هخَٛح

 حُلخػَ ًخٕ أٝ ظخَٛس حُظَٝف ٌٛٙ ًخٗض ٓٞحء حُلَٔ كخُش رٔزذ أٝ ح٢ٌُ٘ٛ أٝ حُزي٢ٗ ػـِٛخ

 . رٜخ ػِْ ػ٠ِ

 

 : انجُسٍ انخحزش ثبنثب

 ٣ٔظـَ ٗوٚ ًَ حُـ٢ٔ٘ حُظلَٕ ُـ٣َٔش َٓطٌذ أٗٚ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ٖٓ  341 حُٔخىس حػظزَص 

 ٟـ١ٞ رٔٔخٍٓش أٝ حإلًَحٙ أٝ رخُظٜي٣ي أٝ ُِـ٤َ حألٝحَٓ اٛيحٍ ٣َ١ن ػٖ ٜٓ٘ظٚ أٝ ٝظ٤لظٚ ِٓطش

 حُٔلخٍّ ٖٓ حُلخػَ ًخٕ اًح حُؼوٞرش ط٘يى ًٔخ ، حُـ٤ٔ٘ش َُؿزخطٚ حالٓظـخرش ػ٠ِ  اؿزخٍٙ هٜي ػ٤ِٚ

 ح٠ُل٤ش ٟؼق حُلؼَ حٍطٌخد َٜٓ اًح أٝ ػَ٘ حُٔخىٓش طٌَٔ ُْ هخَٛح ح٠ُل٤ش ًخٗض أٝ

 حُظَٝف ٌٛٙ ًخٗض ٓٞحء حُلَٔ كخُش رٔزذ أٝ  ح٢ٌُ٘ٛ أٝ حُزي٢ٗ ػـِٛخ أٝ أٝحػخهظٜخ أَٟٜٝٓخ

 . ُِلخػَ ػوٞرخص كَٟض ٝ ، رٜخ ػِْ ػ٠ِ حُلخػَ ًخٕ أٝ ظخَٛس
 

  أماكن إلىوما بعدىا( إلى قيام مفتشو العمل بزيارات   38أشار التقرير )صفحة    السؤال الثاني عشر:
  أوالتي جرى التحري عن امتثاليا لمعايير العمل، وتواتر    األعمال مؤسسات، تستفسر اللجنة عن نسبة  العمل

مالحق ات خالل الفترة     أو إدارية إجراءاتعن    أسفرتدورية ىذا التحري، ونسبة عمليات التفتيش التي  
 التي يشمليا التقرير.

ططز٤وخ ُٔخ ؿخء ك٢ أكٌخّ حالطلخه٤خص حُي٤ُٝش حُظ٢ ٛخىهض ػ٤ِٜخ حُـِحثَ ال٤ٓٔخ حالطلخه٤ش حُي٤ُٝش ٍهْ 

٣ظ٠ُٞ ٜٓٔش ٍهخرش حألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش  ، كوي أٗ٘ؤص حُـِحثَ ؿٜخُح ٍهخر٤خ1947ُٔ٘ش  81

حُظ٢ ط٘ظْ ػالهخص حُؼَٔ رؤٗٞحػٜخ، ٣ظٔؼَ ٌٛح حُـٜخُ ك٢ ٓلظ٤٘ش حُؼَٔ حُظ٢ أٓ٘ي ُٜخ حَُٔ٘ع 

حُـِحث١َ ٜٓٔش َٓحهزش ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حألكٌخّ، رٞحٓطش ٓلظ٢٘ حُؼَٔ ح٣ٌُٖ ٠٣طِؼٕٞ رؼيس ٜٓخّ ٝ 

حُٔئٍم ك٢  90/03َٔ ال٤ٓٔخ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٛالك٤خص ٓ٘لٜخ ا٣خْٛ ط٣َ٘غ ٝ ط٘ظ٤ْ حُؼ

 حُٔظؼِن رٔلظ٤٘ش حُؼَٔ حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ. 06/02/1990
 

٢ٛ ر٢ٔ ٍهخرش حُيُٝش ّ ٝ ٛالك٤خص طٜذ ك٢ هخٗش ٝحكيس ٝهي أًِٝض ٌُٜح حُـٜخُ ػيس ٜٓخٝ ،ٌٛح

 ػ٠ِ ًَ ح٤ُٔخى٣ٖ حُظ٢ ط٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ ػالهش حُؼَٔ، أٜٛٔخ:



20 

 

  ش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رؼالهخص حُؼَٔ حُلَى٣ش ٝ حُـٔخػ٤شَٓحهزش ططز٤ن حألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ -

  .حُؼَٔ ٝ حُٞهخ٣ش حُٜل٤ش ٝ حألٖٓ ظَٝفٝ

 ٓٔخػيس حُؼٔخٍ ٝ ٓٔظوي٤ْٜٓ ك٢ اػيحى حالطلخه٤خص ٝ حالطلخهخص حُـٔخػ٤ش ُِؼَٔ. -

 اؿَحء حُٜٔخُلش هٜي حُٞهخ٣ش ٖٓ حُوالكخص حُـٔخػ٤ش ُِؼَٔ. -

 ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رخُؼَٔ ُِؼٔخٍ ٝ ٓٔظوي٤ْٜٓ.طز٤ِؾ ٝ ط٤ٟٞق حُٜ٘ٞٙ حُظ٣َ٘ؼ٤ش  -

اػالّ حإلىحٍس ح٣ًَُِٔش ُِؼَٔ رٔيٟ ططز٤ن حُٜ٘ٞٙ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رخُؼَٔ ٝ  -

 حهظَحف حُظيحر٤َ ح٣ٍَٝ٠ُش ُظ٤٤ٌلٜخ ٝ طؼي٣ِٜخ.

كٌخّ أٓخ حُ٘طخم حُوخ٢ٗٞٗ ُٞظخثق طلظ٤ٖ حُؼَٔ ك٢ حُـِحثَ كٜٞ ال ٣وظَٜ ػ٠ِ َٓحهزش حأل

حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رؼالهخص حُؼَٔ، رَ طؼيحٙ ا٠ُ حالطلخه٤خص ٝ حالطلخهخص حُـٔخػ٤ش 

ُِؼَٔ، ٝ ًٌح حُوَحٍحص حُظل٤ٔ٤ٌش ٝ حألٗظٔش حُيحه٤ِش ٤ُِٜجخص حُٔٔظويٓش، ططز٤وخ ُٔخ ؿخء ك٢ 

 .1947ُٔ٘ش  81حإلطلخه٤ش حُي٤ُٝش ٍهْ 

بٕ ؿٜخُ حُظلظ٤ٖ ك٢ حُـِحثَ ٝ ػ٠ِ ؿَحٍ ٓوظِق حُيٍٝ ٝ ٖٓ أؿَ طـ٤ٔي ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش ك

حُؼَر٤ش حٗظٜـض رٜلش ػخٓش ٗظخّ حُظلظ٤ٖ حُؼخّ، ح١ٌُ ٣وٍٞ ُٔلظٖ حُؼَٔ َٓحهزش ؿ٤ٔغ ح٤ُٔخى٣ٖ ٝ 

حُٔـخالص حُٔظؼِوش رؼالهخص حُؼَٔ رٔوظِق أٗٞحػٜخ، ػ٠ِ ٗطخم ٣ْٔ ؿ٤ٔغ حُوطخػخص رخٓظؼ٘خء 

 خ٢ٓ ُِٞظ٤لش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُؼ١ٌَٔ .حُٔٔظوي٤ٖٓ حُوخٟؼ٤ٖ ُِوخٕٗٞ حألٓ

ا٠ُ حَُ٘ٝع ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓوط٢  2005هي أىٟ حُظو٤٤ْ حُٔؼٔن ُٟٞؼ٤ش ٓلظ٤٘ش حُؼَٔ حُٔ٘ـِ ٓ٘ش ٝ

ػَٜٗش حُٜٔخُق، ٣ٔظ٘ي ٖٓ ؿٜش ػ٠ِ طٞؿ٤ٜخص كوخٓش ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش حَُح٤ٓش ا٠ُ طؼ٣ِِ ٝ 

َهخرش حُظ٢ ط٠طِغ رٜٔٔش ٓخثَ ٝ هيٍحص طيهَ ٌٛٙ ح٤ُٜجش ك٢ ا١خٍ رَٗخٓؾ اٛالف ٤ٛجخص حُ

ٓلخٍرش ًخكش أٌٗخٍ حُـٖ، ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ػ٠ِ رَٗخٓؾ ػَٔ حُلٌٞٓش ح١ٌُ ٗٚ ًٌُي ػ٠ِ 

طٌؼ٤ق هٔغ حُـٖ ٝ حُظلخ٣َ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣َ٘غ حالؿظٔخػ٢ ال٤ٓٔخ رل٠َ ط٤ٔ٘ش حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ٝ 

 حُٔخى٣ش ُٔلظ٤٘ش حُؼَٔ.

 ٤ي حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش:هي حٓظٜيف رَٗخٓؾ حُؼَٜٗش ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، طـٔٝ

اػخىس ط٘ظ٤ْ ٓلظ٤٘ش حُؼَٔ، ط٠ٖٔ كال ُٔوظِق حالهظالالص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظ٢ ٝحؿٜض حُٜٔخُق  -

 ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ ح١ًَُِٔ ٝ حُٔل٢ِ،

طؼ٣ِِ ٛالك٤خص ٓلظ٢٘ حُؼَٔ، ٖٓ هالٍ ط٤ٓٞغ ٓـخٍ طيهَ ٓلظ٢٘ حُؼَٔ ٤َُ٘ٔ ٓؼخ٣٘ش ٝ  -

خٍ ُيٟ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٝ رؼيّ حكظَحّ ٓؼخهزش حُٔوخُلخص حُٔظؼِوش رؼيّ حُظ٣َٜق رخُؼٔ

 حألكٌخّ حُظ٣َ٘ؼ٤ش ك٢ ٓـخٍ َٓحهزش ط٤ٜ٘ذ حُؼٔخٍ،

طؼ٣ِِ ٝٓخثَ حُظيهَ ٝ طل٤ٖٔ ظَٝف حُؼَٔ، ٖٓ هالٍ اٗـخُ ٓوَحص ؿي٣يس ُٔلظ٤٘ش حُؼَٔ  -

ِٓٝىس رظـ٤ِٜحص ٓظطٍٞس، حهظ٘خء ٤ٓخٍحص ٓوٜٜش ُؼ٤ِٔخص حَُٔحهزش، رَٗخٓؾ طٞظ٤ق ٓظؼيى 

 وٚ ٓوط٢ ط٣ٌٖٞ ٣ظالءّ ٓغ ططٍٞ ػخُْ حُ٘ـَ.حُٔ٘ٞحص ٣َحك
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ٌٛٙ حُٔلخٍٝ حَُح٤ٓش ا٠ُ حُؼَٜٗش ٓٔلض ُٔلظ٤٘ش حُؼَٔ إٔ طٔـَ ططٍٞح ا٣ـخر٤خ، ٝ ٛٞ ٓخ أٗخٍ 

، حُٔظؼِن رظطز٤ن حُـِحثَ ُإلطلخك٤ش ٍهْ 2009ا٤ُٚ طو٣ََ ُـ٘ش حُٔؼخ٤٣َ ُٔ٘ظٔش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ُٔ٘ش 

خُظطٍٞ ح١ٌُ ػَكظٚ ٓلظ٤٘ش رخُـِحثَ. ك٤غ ٓٔق حُظيػ٤ْ ر٘ؤٕ طلظ٤ٖ حُؼَٔ، ٝ حُظ٢ ٗٞٛض ر 81

حُٔوظِق حألٌٗخٍ ُٔلظ٤٘ش حُؼَٔ ٖٓ طؼ٣ِِ طٞحؿيٛخ ك٢ ح٤ُٔيحٕ، ٝ رظلو٤ن ٗظخثؾ ا٣ـخر٤ش ك٢ ٓـخٍ 

 طـط٤ش ػخُْ حُ٘ـَ، ال٤ٓٔخ ٖٓ هالٍ طٌؼ٤ق ٗ٘خ١خص حَُٔحهزش، حُظ٢ طلٔ٘ض ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ أهَٟ.

٣ُخٍس َٓحهزش ك٢   245.431ٝ ٣ُ2014خٍس َٓحهزش ك٢  231.079كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ طْ اٗـخُ 

، ػْ 2010-٣ُ2006خٍس َٓحهزش ُلظَس  98.000، ر٤٘ٔخ ًخٕ ٓؼيٍ ٣ُخٍحص حَُٔحهزش ٣وخٍد 2015

 .٣ُ2011خٍس حرظيحء ٖٓ  180.000حٍطلغ ٓخ ٣لٞم 

ٝ هي ٓٔض ػ٤ِٔخص حَُٔحهزش ٓٔض حُٔـخالص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ط٣َ٘غ حُؼَٔ ال٤ٓٔخ طِي 

حُٔظؼِن رؼالهخص حُؼَٔ،  1990أك٣ََ  21حُٔئٍم ك٢  11-90ُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ ح

حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ )ػالهخص حُؼَٔ حُلَى٣ش ٝ حُـٔخػ٤ش، حُظـط٤ش حالؿظٔخػ٤ش، حألؿَ...(، ٝ حألكٌخّ 

 حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔظؼِوش رخُٜلش ٝ حُٔالٓش ح٤ُٜ٘ٔش.

ٓل٠َ ٓوخُلش  76.020ٜٓ٘خ  2014ٝػ٤وش ك٢  ٠229.236 طل٣ََ ٝ هي أىص ٣ُخٍحص حَُٔحهزش اُ

ٓل٠َ ٓوخُلش، ر٤٘ٔخ حٗظوَ ٓؼيٍ حُٞػخثن حُٔ٘ـِس  56.669ٜٓ٘خ  2015ٝػ٤وش هالٍ  213.672ٝ 

ٝػ٤وش  150.000ا٠ُ أ٣ُي ٖٓ  2010-2006ٝػ٤وش هالٍ كظَس  78.000ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ٖٓ 

 .2011حرظيحء ٖٓ 

٣لٍَٛخ ٓلظ٘ٞ حُؼَٔ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ )حُٔالكظخص حٌُظخر٤ش ٝ حإلػٌحٍحص( ا٠ُ ٝ ط٢َٓ حُٞػخثن حُظ٢ 

ط٤ٟٞق أكٌخّ ط٣َ٘غ ٝ ط٘ظ٤ْ حُؼَٔ ٝ ٓطخُزش حُٔٔظوي٤ٖٓ رخالٓظؼخٍ ُٜخ ٓغ طلي٣ي ِٜٓش ٌُُي، ٣ظْ 

ػ٘ي حٗو٠خثٜخ طل٣ََ ٓلخَٟ ٓوخُلش طلخٍ ػ٠ِ حُو٠خء )حُٔلخًْ حُـِحث٤ش( رخُ٘ٔزش ُِلخالص حُظ٢ 

 ٣ٞٔظٜخ ٖٓ ١َف ح٤ُٜجخص حُٔٔظويٓش.ُْ طظْ ط
 

( بشان  26في تقرير الدولة الطرف )صفحة    إلييااطلعت اللجنة على الجيود المشار  السؤال الثالث عشر:  
في المدارس، تستفسر اللجنة عما إذا كانت تلك   التدابير المتخذة لنشر التوعية بالتربية البيئية

 قرارات رسمية.  أوخطة وطنية    إلىالتدابير مستندة  

ٝحُز٤جش.ٝ ٗظَح ُِليحػش  حُظـَر٤ش حُـز٤ج٤ش ُلي ح٥ٕ ط٤َٔ ٝكن حطلخه٤خص ر٤ٖ هطخػ٢ حُظَر٤ش ح٤٘١ُٞـش

ّْ اىٍحؽ  حُ٘ٔز٤ش ُِٟٔٞٞع كبٕ حُظيحر٤َ هخثٔش ػ٠ِ هطش ٤٘١ٝش ٟٖٔ هَحٍحص ٤ٍٔٓش، رل٤غ ط

طَر٣ٞش ٛل٤ش ٓزؼٞػش رٌَ٘ ٝحع حُظَر٤ش حُز٤ج٤ش ك٢ حُٔيٍٓش ٤ُْ ًٔخىس هخثٔش رٌحطٜخ ٝاٗٔخ  ًؤٗ٘طش 

 ٝٛخىف ك٢ ٓ٘خٛؾ حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش ح٤َُٔٓش ًٝؤٗ٘طش طَر٣ٞش الٛل٤ش )حُ٘خى١ حأله٠َ حُٔي٢ٍٓ(.

٣ظّْ كخ٤ُخ حإلػيحى ٌَُحٓخص حُظَر٤ش حُز٤ج٤ش ُـ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص حُيٍح٤ٓش،رؼي اٗ٘خء حُ٘خى١ حأله٠َ  ٝ

حُٔي٢ٍٓ ٝاػيحى حُلو٤زش حُز٤يحؿٞؿ٤ش حُظ٢ حكظٞص ك٢ حُزيح٣ش ػ٠ِ ًَحٓخص ُِظَر٤ش حُز٤ج٤ش ُٔ٘ٞحص 

 ىٍح٤ٓش ىٕٝ حألهَٟ.
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على ق انون    أدخلتالتعديالت التي    إلى( 11)صفحة   تقرير الدولة الطرف  أشار السؤال الرابع عشر:
 يالت ، ال سيما المتعلقة منيا بمكافحة التمييز، تستفسر اللجنة عن عدد القضايا2434العقوبات في عام  

 .إليووالمؤسسات الذين تم معاقبتيم استنادا    األشخاصالقضاء،ونسبة    إلىبموجب ىذا الق انون    أحيلت

ؼيى حُو٠خ٣خ رٗظَح ٤٠ُن حُلظَس ر٤ٖ ٍٝٝى حُٔئحٍ ٖٓ ؿٜش ٝحَُى ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

، ال ٤ٓٔخ حُٔظؼِوش ٜٓ٘خ رٌٔخكلش 2014حُظ٢ أك٤ِض ا٠ُ حُو٠خء رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ك٢ ػخّ 

ٓؼط٤خص ، ٣ظؼٌٍ ػ٤ِ٘خ طوي٣ْ حُظ٤٤ِٔ ،ٝٗٔزش حألٗوخٙ ٝحُٔئٓٔخص ح٣ٌُٖ طْ ٓؼخهزظْٜ حٓظ٘خىح ا٤ُٚ

آ٤ٗش أٝ كي٣ؼش، ُؼيّ طٞكَٛخ، ٓغ آٌخ٤ٗش ط٣ِٝي حُِـ٘ش حُٔٞهَس رٔلَ ٓئحُٜخ رؼي طـ٤ٔغ ٌٛٙ 

 حإلكٜخث٤خص ٖٓ ٜٓيٍٛخ ك٢ حُٔٔظوزَ حُو٣َذ.

تستفسر اللجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لضمان حق كل متيم في   السؤال الخامس عشر:
بالشروط المطبقة   بواسطة دف اعو، وحقو في استحضار شيود النفي أويناقش شيود االتيام بنفسو    أن

 ( من الميثاق.2( فقرة )36لنص المادة )  إعماالفي استحضار شيود االتيام،  

  حُؼ٤ٓٞٔش، حُيػٟٞ ك٢ حإلػزخص ٝٓخثَ ٖٓ ٤ًِٓٞش حُٜ٘خىس ط٘ظْ أكٌخٓخ حُـِحث١َ حُظ٣َ٘غ أٝؿي

 حُٔلخًٔش ٓزخىة ٓغ طٔخ٤ٗخ حُظ٣َ٘غ ٠٣زطٜخ هخ٤ٗٞٗش اؿَحءحص ا١خٍ ك٢ ، حُلو٤وش ا٠ُ رٜيكخٍُٞٛٞ

 حُِٜش ًحص حُيٓظ٣ٍٞش حُٔزخىة ٖٓ أٓٔٚ ٓٔظِٜٔخ حُـِحث٢، حُٔـخٍ ك٢ هخٛش ، حُؼخىُش

 حُٔظؼِوش 2016 ُٔ٘ش حُـِحث١َ حُيٓظٍٞ ٖٓ 56 رخُٔخىس ػ٘ٚ ٜٓ٘ٞٙ ٛٞ ٓخ هخٛش رخُٟٔٞٞع،

 ٗظخ٤ٓش ه٠خث٤ش ؿٜش طؼزض كظ٠ ر٣َجخ ٣ؼظزَ ٗوٚ ًَ"   أٗٚ ػ٠ِ ط٘ٚ حُظ٢ ٝ ، حُزَحءس رو٣َ٘ش

 "  .  ٗلٔٚ ػٖ ُِيكخع حُالُٓش ح٠ُٔخٗخص ُٚ  طئٖٓ ػخىُش ٓلخًٔش ا١خٍ ك٢ ، اىحٗظٚ

 ٓ٘خه٘ش كن ٣ٌَّ ٝح١ٌُ ، حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ ط٣َ٘ؼ٤ش َٓؿؼ٤ش أْٛ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٣ٝزو٠ 

 ٝحُظ٢ ٜٗٞٙ، ػيس هالٍ ٖٓ حُؼ٤ٓٞٔش، حُيػٟٞ طل٣َي َٓحكَ أػ٘خء رٜخ ٝحُٔـخرٜش حألىُش

       : ٢ِ٣ ًٔخ ُٜخ ٓ٘ظطَم

  انمؼبئٍ انخحمُك أثُبء -أوال

 ك٢ ، ٓظْٜ ٌَُ حُٔوُٞش حُٜالك٤خص ػُِص حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص ُوخٕٗٞ حأله٤َس حُظؼي٣الص إ

 حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 68 حُٔخىس ك٘ٚ ، ٟيٙ حَُٔكٞػش حألػزخء ُٔ٘خه٘ش حُوخ٢ٗٞٗ ًَِٓٙ

 ػٖ ٌُِ٘ق ٣ٍَٟٝش ٣َحٛخ حُظ٢ حُظلو٤ن اؿَحءحص ؿ٤ٔغ رخطوخً ِِّٓ حُظلو٤ن هخ٢ٟ إٔ ٣ئًي

 . حُ٘ل٢ أىُش ٝ حالطٜخّ أىُش ػٖ رخُظل١َ ، حُلو٤وش

 ٖٓ َٓكِش أ٣ش ك٢ ٓلخ٤ٓٚ أٝ ُِٔظْٜ ٣ـُٞ أٗٚ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ ٌٍَٓ 69 حُٔخىس ط٘ٚ ًٔخ

 ٓؼخ٣٘ش اؿَحء أٝ ٗخٛي ٓٔخع أٝ ط٣َٜلخطٚ طِو٢ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ٖٓ ٣طِذ إٔ ، حُظلو٤ن َٓحكَ

 ٣ظؼ٤ٖ ، ٓ٘ٚ حُٔطِٞرش حإلؿَحءحص إلطوخً ٓٞؿذ ال أٗٚ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ٍأٟ اًح ٝ ، حُلو٤وش إلظٜخٍ

 . ٓلخ٤ْٜٓ أٝ حأل١َحف ُطِذ حُظخ٤ُش ٣ٞٓخ( 20) حُؼ٣َٖ٘ هالٍ ٓٔززخ أَٓح ٣ٜيٍ إٔ ػ٤ِٚ
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 ٣َكغ إٔ ٓلخ٤ٓٚ أٝ ُِٔظْٜ ٣ـُٞ ، حًٌٍُٔٞ حألؿَ هالٍ حُطِذ ك٢ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ٣زض ُْ ٝاًح 

 ٣ٞٓخ( 30) ػالػ٤ٖ أؿَ هالٍ ك٤ٚ طزض حُظ٢ حإلطٜخّ ؿَكش ا٠ُ ٓزخَٗس أ٣خّ( 10) ػَ٘س هالٍ ١ِزٚ

 . ١ؼٖ أل١ هخرَ ؿ٤َ هَحٍٛخ ٣ٌٕٞ ٝ ، اهطخٍٛخ طخ٣ٍن ٖٓ ط١َٔ
 

 حُٜ٘ٞى ٓٔخع  ا٠ُ ،" حُظلو٤ن ؿٜخص ك٢"  ػ٘ٞحٕ طلض حُؼخُغ حُزخد ٖٓ حَُحرغ حُؤْ ططَم

 ٣ٔظيػ٢ اً ،ٓخ٤ِ٣ٜخ ٝ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 88 حُٔٞحى ك٢ حإلػزخص ٝٓخثَ ٖٓ ٤ًِٓٞش

 ٜٗخىطٚ، ٓٔخع ٖٓ كخثيس ٣َٟ ٗوٚ ًَ حُؼ٤ٓٞٔش حُوٞس أػٞحٕ أكي رٞحٓطش أٓخٓٚ حُظلو٤ن هخ٢ٟ

 ١ٞحػ٤ش حُل٠ٍٞ ػٖ ك٠ال ، حإلىح١ٍ رخُط٣َن أٝ ػ٤ِٚ ٠ٛٞٓ أٝ ػخى١ رٌظخد حٓظيػخثْٜ أٝ

 ًُي ٣ِذ ُْ ٝ حُؼ٤ٓٞٔش حُوٞس أػٞحٕ أكي رٞحٓطش حٓظيػخثٚ طْ ٗخٛي ًَ إٔ ؿ٤َ ، رٜ٘خىطْٜ ُإلىالء

 .حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ 97 ُِٔخىس ١زوخ ك٤ؼخهذ
 

 ه٠خث٤ش اٗخرش رٔوظ٠٠  ربؿَحء ا٤ُْٜ حُٔؼٜٞى حُو٠خث٤ش ح١َُ٘ش ٠ُزخ١ ٝ حُظلو٤ن ُوخ٢ٟ ٣ـُٞ ٝال

 ه٤خّ ػ٠ِ ٓظٞحكوش ٝ ه٣ٞش ىالثَ ٟيْٛ طوّٞ أٗوخٙ ٜٗخىس ا٠ُ حالٓظٔخع حُيكخع كوٞم اكزخ١ رـ٤ش

 .(  89 حُٔخىس)   كوْٜ ك٢ حطٜخّ
 

 ٣لٍَ ٝ حُٔظْٜ ك٠ٍٞ رـ٤َ كَحىٟ ، حٌُخطذ ٣ؼخٝٗٚ حُظلو٤ن هخ٢ٟ أٓخّ ٜٗخىطْٜ حُٜ٘ٞى ٣ئى١

 ُْ ٝاًح رخٌُظخرش حإلؿخرخص طٌٕٞ ٝ حألٓجِش طٟٞغ أرٌٔخ أٝ أٛٔخ حُ٘خٛي ًخٕ اًح ،ٝ رؤهٞحُْٜ ٓل٠َ

 . ٓؼٚ حُظليع ػ٠ِ هخىٍح ٓظَؿٔخ ٗلٔٚ طِوخء ٖٓ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ُٚ ٣٘يد حٌُظخرش ٣ؼَف
 

 ٓٞحؿٜظٚ ٝ حُ٘خٛي ٓ٘خه٘ش ُِوخ٢ٟ ٣ـُٞ أٗٚ ػ٠ِ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 96 حُٔخىس ط٘ٚ

 طٔؼ٤َ ربػخىس حُوخٛش حُظـخٍد ٝ حإلؿَحءحص ًَ رٔ٘خًٍظْٜ ٣ـ١َ إٔ ٝ رخُٔظْٜ أٝ  آه٣َٖ رٜ٘ٞى

 ٗخٛي ػ٠ِ طؼٌٍ اًح أٗٚ ػ٠ِ 99 حُٔخىس ٜٗض ًٔخ ، حُلو٤وش إلظٜخٍ الُٓخ ٣َحٙ ٓٔخ حُـ٣َٔش

  .ٜٗخىطٚ ٓٔخع رـَٝ ًُٝي ه٠خث٤ش اٗخرش أٛيٍ أٝ ر٘لٔٚ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ا٤ُٚ حٗظوَ حُل٠ٍٞ

 حٓظؼـخٍ كخُش طوظ٤٠ٜخ ٓٞحؿٜخص أٝ حٓظـٞحرخص ربؿَحء حُلخٍ ك٢ ٣وّٞ إٔ حُظلو٤ن ُوخ٢ٟ ٣ـُٞ

 ك٢ طًٌَ إٔ ػ٠ِ حالهظلخء، ٝٗي ػ٠ِ آخٍحص ٝؿٞى أٝ حُٔٞص هطَ ك٢ ٗخٛي ٝؿٞى ػٖ ٗخؿٔش

 ( . 101 حُٔخىس)  حالٓظؼـخٍ ىٝحػ٢ حُٔل٠َ

  انًحبكًت أثُبءثبَُب 

 ك٢ حُٔؼٕ٘ٞ حُؼخ٢ٗ حٌُظخد ك٢ حألٍٝ حُزخد ٖٓ حإلػزخص ١َم ك٢ ػ٘ٞحٕ طلض حألٍٝ حُلَٜ ططَم

 ط٘ٚ اً ، حإلػزخص ١َم ٖٓ ًط٣َن حُٜ٘ٞى ا٠ُ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ  ، حُلٌْ ؿٜخص

 ٣٘ٚ حُظ٢ حألكٞحٍ ٓخػيح حإلػزخص ١َم ٖٓ ٣َ١ن رؤ١ حُـَحثْ اػزخص ٣ـُٞ أٗٚ ػ٠ِ 212 حُٔخىس

 ُِوخ٢ٟ ٣ٔٞؽ ٝال حُ٘و٢ٜ، الهظ٘خػٚ طزؼخ كٌٔٚ ٣ٜيٍ إٔ ُِوخ٢ٟٝ ًُي، ؿ٤َ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ك٤ٜخ

 ك٤ٜخ حُٔ٘خه٘ش كِٜض حُظ٢ ٝ حَُٔحكؼخص ٓؼَٝ ك٢ حُٔويٓش حألىُش ػ٠ِ اال هَحٍٙ ٣ز٢٘ إٔ

 . أٓخٓٚ ك٣ٍٞ٠خ

 ٣ٌٕٞ رخُل٠ٍٞ حُٜ٘ٞى ط٤ٌِق إٔ ا٠ُ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ ٤ِ٣ٜخ ٝٓخ  220 حُٔخىس ط٘ٚ

 ٌِٓق ٗوٚ ًَ إٔ ًٔخ ،(  حُوخٕٗٞ ًحص ٖٓ 439 حُٔخىس)  حُٔي٤ٗش حإلؿَحءحص ُوخٕٗٞ ٝكوخ

 ًَٝ ، حُٜ٘خىس ٝأىحء ح٤ٔ٤ُٖ ٝكِق رخُل٠ٍٞ ِِّٓ ً٘خٛي أهٞحُٚ ُٔٔخع حُٔلٌٔش أٓخّ رخُل٠ٍٞ
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 طٞه٤غ حُو٠خث٤ش ُِـٜش ك٤ـُٞ حُٜ٘خىس أىحء أٝ  ح٤ٔ٤ُٖ كِق ػٖ ٣ٔظ٘غ أٝ حُل٠ٍٞ ػٖ طوِق ٗخٛي

 حُو٤٠ش طؤؿ٤َ أٝ أهُٞٚ ُٔٔخع حُوخٕٗٞ روٞس ا٤ُٜخ رخٓظل٠خٍٙ ُٜخ ٣ـُٞ ًٔخ ػ٤ِٚ، حُٔوٍَس حُؼوٞرش

 حُظ٤ٌِق ٜٓخ٣ٍق حُٔظوِق حُ٘خٛي ػخطن ػ٠ِ حُلٌْ ٣ـؼَ حأله٤َس حُلخُش ٝك٢ ، ه٣َزش ُـِٔش

 . ؿ٤َٛخ ٝ حالٗظوخٍ ٝ حإلؿَحءحص ٝ رخُل٠ٍٞ

  حُـ٘ق ك٢ ٣ـُٞ كبٗٚ حُؼخُؼش كوَطٜخ ك٢ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 225 ُِٔخىس ١ٝزوخ

 حُوّٜٞ ٣ٔظٜ٘يْٛ ح٣ٌُٖ حألٗوخٙ ٜٗخىس ٓٔخع حُو٠خث٤ش حُـٜش ٖٓ رظ٣َٜق ٣وزَ إٔ ٝحُٔوخُلخص

 .حُٜ٘خىس ألىحء هخ٤ٗٞٗخ حٓظيػخء حٓظيػٞح هي ٣ٌٞٗٞح إٔ ىٕٝ حَُٔحكؼش حكظظخف ػ٘ي ُِٔلٌٔش ٣ويْٜٓٞٗ أٝ

 رٜلش ُْٜ ٣ـُٞ أٗٚ ؿ٤َ ٗل٣ٞخ، ٜٗخىطْٜ حُٜ٘ٞى ٣ئى١ حًٌٍُٔٞ، حُوخٕٗٞ ٖٓ 333 ُِٔخىس ١زوخ

 أٓجِش ٖٓ الُٓخ ٓخ٣َحٙ رظٞؿ٤ٚ حَُث٤ْ ٣وّٞ ٝ ، حَُث٤ْ ٖٓ رظ٣َٜق رٔٔظ٘يحص حالٓظؼخٗش حٓظؼ٘خث٤ش

 ٜٗض ًٔخ ، ٌُُي ٓلَ ػٔش ًخٕ إ حألٓجِش ٖٓ حُيػٟٞ أ١َحف ػ٤ِٚ ٣وظَكٚ ٓخ ٝ حُ٘خٛي ػ٠ِ

 هخػش ٖٓ ٓئهظخ حُ٘خٛي حٗٔلخد ٣طِذ إٔ ُِٔظْٜ ٣ـُٞ أٗٚ ػ٠ِ حُٔخىس ٗلْ ٖٓ حأله٤َس حُلوَس

 ،يٌُُ ٓلَ ػٔش ًخٕ اًح ؿي٣ي ٖٓ ٓٔخػٚ ٝ أ٤ُٜخ اىهخُٚ اػخىس ٣ظ٠٘ٔ ٢ٌُ ، ٜٗخىطٚ أىحء رؼي حُـِٔش

  حإلؿَحء، رٌٜح ٣ؤَٓ إٔ ٗلٔٚ طِوخء ٖٓ َُِث٤ْ ٝ اؿَحثٜخ ػيّ أٝ حُٜ٘ٞى ر٤ٖ ٓٞحؿٜخص اؿَحء ٓغ

 حُٔخىس) ٣ٍَٟٝخ ًُي ًخٕ اًح ػٜ٘خ ٓالكظخطْٜ ٣ٝظوزَ حإلػزخص أىُش حُٔظْٜ ػ٠ِ ٣ؼَٝ إٔ ُٝٚ

 . حُٔظْٜ أؿٞرش ٝ حُٜ٘ٞى أهٞحٍ ٤ٓٔخ ال ٝ  حَُٔحكؼخص ٤َٓ اػزخص حٌُخطذ ٝػ٠ِ ( 234

 ػ٠ِ ر٘خء أٝ ٗلٔٚ طِوخء ٖٓ ٣ؤَٓ إٔ كَِِث٤ْ ٗخٛي أهٞحٍ ك٢ حٍُِٝ ٜٗخىس حَُٔحكؼخص ٖٓ طز٤ٖ اًح

 ٣ل٠َ ٝ ٌٓخٗٚ ٣ِِّ رؤٕ حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ حُ٘خٛي ٌٛح حُوّٜٞ أكي أٝ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ١ِذ

 ٣ؤَٓ حألَٓ ٌٛح ٓوخُلش كخُش ك٢ ٝ ، حُٔلٌٔش روَحٍ حُ٘طن ُل٤ٖ ٌٓخٗٚ ٣زَف ال إٔ ٝ حَُٔحكؼخص

 ك٤ٚ ٣ظٖ ٖٓ ا٠ُ حَُٔحكؼش رخد ربهلخٍ حُ٘طن هزَ حَُث٤ْ ٣ٞؿٚ ٝ ، حُ٘خٛي ٌٛح ػ٠ِ رخُوزٞ حَُث٤ْ

 أؿَ ٖٓ حألٕ ٌٓ٘ رٜخ ٤ٓؼظي أهٞحُٚ إٔ ٖٓ ًُي رؼي ٣لٌٍٙ ٝ حُلن ٤ُوٍٞ أه٤َس ىػٞس حٍُِٝ ٜٗخىس

 رخالٟخكخص ٓل٠َ حُـِٔش ًخطذ ٣لٍَ ٝ ، حالهظ٠خء ػ٘ي حٍُِٝ ُٜ٘خىس حُٔوٍَس حُؼوٞرخص ططز٤ن

 .(237 حُٔخىس) حُٔخروش أهٞحُٚ ٝ حُ٘خٛي ٜٗخىس ر٤ٖ طٞؿي هي حُظ٢ حُٔلخٍهخص ٝ حُظزي٣الص ٝ

 أٗٚ ػ٠ِ ٜٗض حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 273 حُٔخىس كبٕ ، حُـ٘خ٣خص ٓلٌٔش ٣وٚ ك٤ٔخ أٓخ

 رؤٗوخٙ هخثٔش حألهَ ػ٠ِ أ٣خّ رؼالػش حَُٔحكؼخص حكظظخف هزَ حُٔي٢ٗ ٝحُٔيػ٢ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش طزِؾ

 ٗلْ ٝكن حُٔي٢ٗ ٝحُٔيػ٢ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ٣زِؾ إٔ ُِٔظْٜ ًٔخ ٜٗٞىح، رٜلظْٜ ٓٔخػْٜ ك٢ حَُٔؿٞد

 .( 274 حُٔخىس)  ٜٗٞىٙ رؤٓٔخء ً٘لخ حألؿخٍ

 أٓجِش طٞؿ٤ٚ ُٔلخ٤ٓٚ أٝ ُِٔظْٜ ٣ـُٞ أٗٚ ػ٠ِ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 288 حُٔخىس ٜٗض

 ا٠ُ ٓئى٣ش رٞٓخثَ ٣ظٔٔي إٔ ٓلخ٤ٓٚ أٝ ُِٔظْٜ ًٔخ ، حُٜ٘ٞى ٝ ٓؼٚ حُٔظ٤ٜٖٔ ا٠ُ حَُث٤ْ رٞحٓطش

 حُظ٤ٌِق ٣ظ٠ٖٔ إٔ ٝؿٞد ٣وٚ ك٤ٔخ ال٤ٓٔخ حُظل٣َ٤٠ش حإلؿَحءحص ٛلش ك٢ حُٔ٘خُػش

 حٍُِٔٝس حُٜ٘خىس أٝ رخُٜ٘خىس، حإلىالء ٍكٞ أٝ حُل٠ٍٞ ػيّ رؤٕ حُ٘خٛي ا٠ُ حُِْٔٔ رخُل٠ٍٞ

 حَُٔحكؼخص ك٢ حُزيء هزَ ٝك٤يس ًٌَٓس ا٣يحع ٣ٝظؼ٤ٖ ،( 03 حُلوَس 440 حُٔخىس)  حُوخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٣ؼخهذ

 حَٗحى ريٕٝ حُـ٘خ٣خص ٓلٌٔش طِظِّ ًٌَٓحص ا٣يحع ُِٔظْٜ ٣ـُٞ ٝ ٓوزٍٞ، ؿ٤َ حُيكغ ًخٕ ٝاال
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 حُٔخىس) ُِٟٔٞٞع، حُيكغ ْٟ ٣ـُٞ أٗٚ ؿ٤َ حُؼخٓش، ح٤ُ٘خرش أهٍٞ ٓٔخع رؼي ك٤ٜخ رخُزض حُٔلِل٤ٖ

290 ). 

 أٝ ٓزخَٗس ًُي رؼي أٝ حُٜ٘ٞى أهٞحٍ ٓٔخع أػ٘خء أٝ حٓظـٞحرٚ أػ٘خء حُٔظْٜ ػ٠ِ حَُث٤ْ ٣ؼَٝ

 ٣ؼَٟٜخ ًٔخ ، حألىُش رٌٜٙ حالػظَحف أٝ حُلـِ ٓل٠َ أٝ حإلػزخص أىُش ، ٓلخ٤ٓٚ ٖٓ أٝ  ٓ٘ٚ رطِذ

 ٓلخ٤ٓٚ ٝ ُِٔظْٜ ٝ ،(  302 حُٔخىس) ًُي ٓلَ ػٔش ًخٕ إ حُٔلِل٤ٖ أٝ  حُوزَحء أٝ حُٜ٘ٞى ػ٠ِ

 ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ ُِٔظْٜ رخُ٘ٔزش أٓخ ،(  304  حُٔخىس) ىحثٔخ حأله٤َس حٌُِٔش ُٜٔخ ٝ حُيكخع أٝؿٚ ػَٝ

 رخُظوخىّ رٜخ ػ٤ِٚ حُٔو٢٠ حُؼوٞرش حٗو٠خء هزَ ػ٤ِٚ هزٞ اًح أٝ ُِٔـٖ ٗلٔٚ ِْٓ ٝ ؿ٤خر٤خ حُٔظوِق

 ر٘ؤٗٚ طظوٌ ٝ ، حُوخٕٗٞ روٞس ط٘ؼيّ ، ٗلٔٚ رظوي٣ْ حألَٓ ٌٓ٘  حُٔظوٌس حإلؿَحءحص ٝ حُلٌْ كبٕ ،

 ٜٗخىحطْٜ رخُـِٔش ط٤ِض ، حَُٔحكؼخص ك٢ ٜٗٞى ٓٔخع ٓخ ُٔزذ طؼٌٍ اًح ٝ ، حالػظ٤خى٣ش حإلؿَحءحص

 . ( 327 حُٔخىس)  حٌُٔظٞرش

كف الة الدولة الطرف للمساعدة القضائية    إلى( 44التقرير )الصفحة    أشار السؤال السادس عشر:
وافية عن التشريع    إضافيةالقضاء، يرجى تقديم معلومات    إلىللمواطن في سبيل ضمان تسييل لجوئو  

خالل الفترة التي يشمليا   الدولة ليذا الغرض  أنفقتياالمبالغ التي    وإجمالالمنظم للمساعدة القضائية، 
 التقرير.

  انمؼبئُت نهًسبػذة انًُظى انخشزَغ:  أوال

 ُألَٓ حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ 2009 كزَح٣َ 25 ك٢ حُٔئٍم 02-09 ٍهْ حُوخٕٗٞ حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ٗظْ 

 حُطز٤ؼ٤ش حألٗوخٙ ٣ٌٖٔ أٗٚ حأل٠ُٝ ٓخىطٚ ك٢ ٣٘ٚ اً ،  حُو٠خث٤ش رخُٔٔخػيس حُٔظؼِن 57-71 ٍهْ

 أٓخّ رلوٞهْٜ رخُٔطخُزش ٓٞحٍىْٛ ُْٜ طٔٔق ال ٝ ، حَُرق طٔظٜيف ال حُظ٢ حُٔؼ٣ٞ٘ش حألٗوخٙ ٝ

 حُٔٔخػيس ٖٓ ٣ٔظل٤ي إٔ ٣ٌٖٔ ًٔخ ، حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ٖٓ حالٓظلخىس ، ػٜ٘خ حُيكخع أٝ حُو٠خء

 رخُٔطخُزش ٓٞحٍىٙ ُٚ طٔٔق ال ٝ ، ح٢٘١ُٞ حإله٤ِْ ػ٠ِ هخ٤ٗٞٗش رٍٜٞس ٓو٤ْ أؿ٘ز٢ ًَ حُو٠خث٤ش

 حألٗوخٙ ا٠ُ ، حٓظؼ٘خث٤ش رٜلش ، حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ٓ٘ق ٣ٌٖٔ أٗٚ ؿ٤َ ، حُو٠خء أٓخّ رلوٞهٚ

 ؿي٣َس كخالطْٜ طٌٕٞ ػ٘يٓخ ، حُٔخروظ٤ٖ حُلوَط٤ٖ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ ح١َُٝ٘ ٣ٔظٞكٕٞ ال ح٣ٌُٖ

 . حُِ٘حع ٟٓٞٞع ا٠ُ رخُ٘ظَ رخالٛظٔخّ

  حُؼخى٣ش حُو٠خث٤ش حُـٜخص أٓخّ حُٔطَٝكش حُٔ٘خُػخص ٌُخكش رخُ٘ٔزش حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس طٔ٘ق 

 . حُظللظ٤ش حألػٔخٍٝ حُٞالث٤ش ٝحإلؿَحءحص حألػٔخٍ ٝؿ٤ٔغ  ٝحإلىح٣ٍش

 رٜلش حُٔٔخػيس ١خُذ ٜٓ٘خ ٣٘ظلغ حُظ٢ ١ز٤ؼظٜخ ًخٗض ٜٓٔخ حُٔٞحٍى حُظوي٣َ، ك٢ حالػظزخٍ رؼ٤ٖ طئهي

 طَ٘ٔ اً حُؼخث٤ِش، ٝحُٔ٘ق حإلػخٗخص رخٓظؼ٘خء طَٜكٚ، طلض ٢ٛ حُظ٢ أٝ ٓزخَٗس ؿ٤َ أٝ ٓزخَٗس

 ػ٠ِ ٣ظَطذ حُظ٢ طِي رخٓظؼ٘خء ُٔيحه٤َ، ٓ٘ظـش ؿ٤َ ًخٗض إ ٝ حُٔ٘وُٞش ؿ٤َ أٝ  حُٔ٘وُٞش حُٔٔظٌِخص

 (ٌٍَٓ 2 حُٔخىس)  ،رخألَٓ ُِٔؼ٢٘ حُٔخ٤ُش حٌُٓش ك٢ هط٤َ هظالٍا ٍٜٛ٘خ أٝ ر٤ؼٜخ

 ٝحُٔـخُْ حإلىح٣ٍش ٝحُٔلخًْ حُٔلخًْ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُو٠خث٤ش ُِٔٔخػيس ٌٓخطذ حٓظليحع طْ  

 . حُظ٘خُع ٝٓلٌٔش  حُيُٝش ٝٓـِْ حُؼ٤ِخ ٝحُٔلٌٔش  حُو٠خث٤ش
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 أٝ حُـ٣ٍٜٞٔش ٤ًَٝ ١َف ٖٓ حالٓظؼـخٍ، كخُش ك٢ ٓئهظش رٜلش حُو٠خث٤ش، حُٔٔخػيس ٓ٘ق ٣ٌٖٔ 

 ح١ٌُ حٌُٔظذ ا٠ُ ، ؿِٔش أهَد ك٢ حألَٓ ٣َكغ إٔ ر١َ٘ حُٔوظٚ، حُيُٝش ٓلخكع أٝ حُؼخّ حُ٘خثذ

 (04 حُٔخىس. )  ٓلزٜخ أٝ حُٔٔخػيس طِي ػ٠ِ  رخإلروخء ٣و٢٠

 رخُظل٣َخص ٣وّٞ إٔ ، ٍث٤ٔٚ هزَ ٖٓ ػ٤ِٚ حُو٤٠ش اكخُش رؼي حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ٌٓظذ ٣ٌٖٔ

 ٝ حُٔل٤ِش حُـٔخػخص ٝ حُيُٝش ٜٓخُق ػ٠ِ ٝ ، حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ١خُذ ٓٞحٍى كٍٞ ح٣ٍَٝ٠ُش

 ٖٓ رخُظؤًي طٔٔق حُظ٢ ٝ ٣طِزٜخ حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص ًَ ٌُِٔظذ طََٓ إٔ ، حالؿظٔخػ٢ ح٠ُٔخٕ ٜٓخُق

 . رخألَٓ حُٔؼ٢٘ ٓٞحٍى

 حُٔٔخػيس ١ِذ ٣ؼظزَ ، حهطخٍٛخ طخ٣ٍن ٖٓ ٣ٞٓخ( 20) ػ٣َٖ٘ أؿَ ك٢ حَُى ػيّ كخُش ك٢ ٝ 

 ك٢ ٍأٟ حًح ٣ٌٔ٘ٚ ٝ ، ح٥ؿخٍ أهَد ك٢ حُطِذ ك٢ ٣لَٜ إٔ حٌُٔظذ ػ٠ِ ٣ـذ ، ٓوزٞال حُو٠خث٤ش

 (07 حُٔخىس)   حُٔؼ٢٘ ح٠ُ حالٓظٔخع ، ٍَٟٝس ًُي

 هي حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس رؤٕ حُظ٣َٜق ٝ حُٞٓخثَ ٝ ُِٞهخثغ ٝؿ٤ِح ػَٟخ حٌُٔظذ هَحٍحص طظ٠ٖٔ 

 ال ٝ ، حَُكٞ أٓزخد ٣زي١ إٔ حٌُٔظذ ػ٠ِ كخٕ ٍك٠ض اًح أٓخ  حألٓزخد ًًَ ىٕٝ ًُي ٝ   ٓ٘لض
 ٗلْ أٓخّ ُِظظِْ هخرِش أٜٗخ ؿ٤َ ، حُطؼٖ ١َم ٖٓ ٣َ١ن رؤ١ حٌُٔظذ هَحٍحص ك٢ حُطؼٖ ٣ٌٖٔ

 اًح ، حُيُٝش ٓلخكع أٝ حُؼخّ ُِ٘خثذ ٣ـُٞ ٝ ، حُظز٤ِؾ ن٣طخٍ ٖٓ أ٣خّ(  10) ػَ٘س أؿَ ك٢ حٌُٔظذ

 إلؿَحء ، حُٔوظٚ حٌُٔظذ ا٠ُ حُوَحٍ ٣َكغ إٔ كن ريٕٝ ٓ٘لض حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس إٔ ُٚ طز٤ٖ

 .( 10 حُٔخىس)  حألَٓ ُِّ اًح ُٚ طؼي٣َ

 رٞػخثن ٜٓلٞرش ٗٔوش ، حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ُطِذ حُٜ٘خث٢ حُوزٍٞ ٖٓ أ٣خّ( 3) ػالػش هالٍ طََٓ 

 ح٤٘١ُٞش حُٔ٘ظٔش ٍث٤ْ ٖٓ حأله٤َ ٌٛح ٣طِذ ٝ ، حُٔوظٜش حُو٠خث٤ش حُـٜش ٍث٤ْ ٠ُا، حُو٤٠ش

 .( 11 حُٔخىس)  اهخٓش أهَد ك٢ ٓٞؿٞى ٓلخّ طؼ٤٤ٖ ، ٓٔؼِٚ أٝ ُِٔلخ٤ٖٓ

 ػ٠ِ طَطزض ٝ ، حالهظٜخٙ رؼيّ حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ُي٣ٜخ هزِض حُظ٢ حُو٠خث٤ش حُـٜش كٌٔض اًح 

 ٌٛٙ أٓخّ هخثٔش حُٔٔخػيس ٖٓ حالٓظلخىس كظزو٠ ، أهَٟ ه٠خث٤ش ؿٜش ا٠ُ حُو٤٠ش اكخُش حُلٌْ ٌٛح

 ٜٓ٘خ ٓٔظل٤يح ه٠خث٤ش ؿٜش أٓخّ حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ُٚ ٓ٘لض ح١ٌُ حُ٘وٚ ٣زو٠ ٝ ، حأله٤َس حُـٜش

 أٓخّ حُيػٟٞ ٍكغ أٝ حُيُٝش ٓـِْ أٝ حُؼ٤ِخ حُٔلٌٔش أٓخّ رخُ٘وٞ حُطؼٖ أٝ حالٓظج٘خف كخُش ك٢

 .(12 حُٔخىس)   حُظ٘خُع ٓلٌٔش

 ٝحإلؿَحءحص حَُٔحكؼخص حٗظٜخء رؼي ُٝٞ حُيػٟٞ ػ٤ِٜخ ًخٗض َٓكِش أ٣ش ك٢ حُٔٔخػيس، ٓلذ ٣ٌٖٔ 

 .(20 حُٔخىس)  رخُظلي٣ي ًٌٍٓٞس ٓؼ٤٘ش كخالص ك٢ ًُي ٝ ُٜخ، ٓ٘لض حُظ٢

 ك٢ حُوخٕٗٞ روٞس حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس طٔ٘ق ًٔخ رخُظلي٣ي، ًٌٍٓٞس كخالص ك٢ طِوخث٤خ ٓلخّ طؼ٤٤ٖ ٣ظْ

 .رخُظلي٣ي ًٌٍٓٞس كخالص

 حُو٠خث٤ش ٜخصحُـ أٓخّ حُظِوخث٢ حُظؼ٤٤ٖ كخُش ك٢ ٝ حإلىح٣ٍش ٝ حُٔي٤ٗش حُٔٞحى ك٢ حُٔلخ٢ٓ ٣ظوخ٠ٟ 

 ػ٠ِ طٌٕٞ أطؼخرخ ، حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس ا١خٍ ك٢ حُٔؼ٤٘٤ٖ حُٔٞػن ٝ حُو٠خث٢ حُٔل٠َ ٝ حُـِحث٤ش

 رخُٔظخرؼخص حإلهالٍ ىٕٝ ٝ ، رٜٔخ حُٔؼٍٔٞ حُظ٘ظ٤ْ ٝ  ُِظ٣َ٘غ ٝكوخ طليى ، حُؼ٤ٓٞٔش حُو٣ِ٘ش ػخطن

 حُٔٔخػيس ا١خٍ ك٢ حُٔؼ٤٘٤ٖ حُو٠خث٢ حُٔل٠َ أٝ حُٔٞػن أٝ ُِٔلخ٢ٓ ٣ـُٞ ال ، حُٔلظِٔش حُـِحث٤ش

 ٌٛٙ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ طِي ؿ٤َ أطؼخد ػ٠ِ حُلٍٜٞ ، طؤى٣ز٤ش ػوٞرخص ١خثِش طلض ، حُو٠خث٤ش

 .( ٌٍَٓ 29 ) حُٔخىس حُٔخىس
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 : انخهمبئُت انمؼبئُت انًسبػذة حبالث َُببث

 : ح٥ط٤ش حُلخالص ك٢ طِوخث٤خ ٓلخّ طؼ٤٤ٖ ٣ظْ رؤٗٚ 02-09 حُوخٕٗٞ ٖٓ 25 حُٔخىس ٜٗض

 . أهَٟ ؿِحث٤ش ؿٜش أ٣ش أٝ حألكيحع ٓلٌٔش أٝ حألكيحع هخ٢ٟ أٓخّ حُٔخػ٤ِٖ حُوَٜ ُـ٤ٔغ -1
 . حُـ٘ق ٓٞحى ك٢ طلَٜ حُظ٢ حُٔلٌٔش أٝ حُظلو٤ن هخ٢ٟ أٓخّ ٣طِزٜخ ح١ٌُ ُِٔظْٜ -2
 حُؼوٞرش طظـخُٝ ػ٘يٓخ حُؼ٤ِخ رخُٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش حُـَكش أٓخّ ١ِزٜخ اًح رخُ٘وٞ ُِطخػٖ -3

 . ٓـ٘خ ٓ٘ٞحص( 05) هْٔ ػ٤ِٚ رٜخ حُٔلٌّٞ
 . ىكخػٚ ػ٠ِ طئػَ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ رؼخٛش ٜٓخرخ حُٔظْٜ ًخٕ اًح -4
 .حُـ٘خ٣خص ٓلٌٔش أٓخّ ٣طِزٜخ ح١ٌُ ُِٔظْٜ -5
 

 : انمبَىٌ بمىة انمؼبئُت انًسبػذة حبالث ثبنثب

 : ًخُظخ٢ُ ٢ٛ ٝ ، حُوخٕٗٞ روٞس حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس كخالص ػٖ 02-09 حُوخٕٗٞ ٖٓ 28 حُٔخىس ٜٗض

 .حُٔظِٝؿخص ؿ٤َ حُٜ٘يحء ر٘خص ٝ أٍحَٓ -1
 . حُلَد ٓؼطٞر٢ -2
 . حُوٜٞٓش ك٢ حأل١َحف حُوَٜ -3
 . حُ٘لوش ٓخىس ك٢ حُٔيػ٢ -4
 . حُل٠خٗش ٓخىس ك٢ حألّ -5
 . كوٞهْٜ ١ًٝ ا٠ُ ٝ ح٤ُٜ٘ٔش حألَٓحٝ أٝ حُؼَٔ كٞحىع ٓخىس ك٢ حُؼٔخٍ -6
 . رخإلػ٠خء أٝ رخالٗوخٙ حالطـخٍ ٟلخ٣خ -7
 . حُٜٔخؿ٣َٖ ط٣َٜذ ٟلخ٣خ -8
 . حإلٍٛخد ٟلخ٣خ -9

 . حُٔؼٞه٤ٖ -11
 

 ٓـخٍ ك٢ طيحر٤َ ػيس حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ كؤهَ حُـِحث٤ش حُو٠خث٤ش حُٔظخرؼخص ٣وٚ ك٤ٔخ أٓخ

 : ٢ِ٣ ٓخ ٜٓ٘خ حُو٠خث٤ش حُٔٔخػيس

 حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 100 حُٔخىس ط٘ٚ ،( حُظلو٤ن هخ٢ٟ) حُو٠خث٢ حُظلو٤ن أػ٘خء 

 ُْ كبٕ ػ٘ٚ ٓلخّ اهظ٤خٍ ك٢ حُلن ُٚ رؤٕ حُٔظْٜ ٣ٞؿٚ إٔ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ػ٠ِ ٣٘زـ٢ أٗٚ

 ًُي ػ٠ِ ٣٘ٞٙ ٝ ًُي ٓ٘ٚ ١ِذ اًح ٗلٔٚ طِوخء ٖٓ ٓلخ٤ٓخ حُوخ٢ٟ ُٚ ػ٤ٖ ٓلخ٤ٓخ ُٚ ٣وظَ

 . حُٔل٠َ ك٢
 ػ٠ِ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ  351 حُٔخىس ٜٗض كوي ، حُـ٘ق هْٔ أٓخّ حُٔلخًٔش أػ٘خء 

 ١ِذ ٝ حُـِٔش هزَ ٓيحكغ رخهظ٤خٍ ٣وْ ُْ ػ٘ٚ رٔيحكغ ٣ٔظؼ٤ٖ إٔ حُلخَٟ ُِٔظْٜ ًخٕ اًح أٗٚ

 ُظٔؼ٤َ ٓيحكغ ٗيد ٣ٌٕٞ ٝ ، طِوخث٤خ ػ٘ٚ ٓيحكغ ٗيد كَِِث٤ْ ػ٘ٚ ٓيحكغ ك٠ٍٞ ًُي ٓغ

 ػوٞرش ٣ٔظلن ًخٕ حٝ ىكخػٚ طلٞم ١ز٤ؼ٤ش رؼخٛش ٜٓخرخ حُٔظْٜ ًخٕ اًح ٝؿٞر٤خ حُٔظْٜ

  .حإلرؼخى
 ّ٣طِذ أٗٚ ػ٠ِ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 271 حُٔخىس ٜٗض حُـ٘خ٣خص، ٓلٌٔش أٓخ 

ّ   اهظ٤خٍ حُٔظْٜ ٖٓ حَُث٤ْ  ٖٓ حَُث٤ْ ُٚ ػ٤ٖ ٓلخ٤ٓخ حُٔظْٜ  ٣وظَ ُْ كبٕ ، ػ٘ٚ ُِيكخع ٓلخ

 . ٓلخ٤ٓخ ٗلٔٚ طِوخء
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  انخمزَز َشًههب انخٍ انفخزة خالل انغزع نهذا انذونت أَفمخهب انخٍ انًببنغ إجًبل:  خبيسب

 . ىؽ 127.700.147.00:  2013 ٓ٘ش -
 . ىؽ 128.458.248.00:  2014 ٓ٘ش -
 . ىؽ 236.629.850.00:  2015 ٓ٘ش -
 . ىؽ 236.629.850.00:  حُؼخّ حُٔـٔٞع -

 

مدراء المؤسسات العق ابية ملزمون    أن إلى( 14صفحة  ) تقرير الدولة الطرف  أشار: السؤال السابع عشر
، تطلب اللجنة تزويدىا  أيام( 34بمسك سجل خاص  بشكاوى المحبوسين مع واجب الرد علييم خالل )

عن عدد الشكاوى التي تلق اىا مدراء المؤسسات العق ابية خالل الفترة التي يشمليا    إضافيةبمعلومات  
 .التقرير، وتصنيفيا، ونسبة الشكاوى التي تم االستجابة ليا

 : ط٤ٜ٘لٜخ ٝ حُؼوخر٤ش حُٔئٓٔخص ٓيٍحء طِوٜخ حُظ٢ حٌُ٘خٟٝ ػيى

 

 % 51.09:  ُٜخ حُٔٔظـخد حٌُ٘خٟٝ ٔزشٗ -

على    لإلشرافاللجنة الوطنية    إلىوما بعدىا(   63تقرير الدولة الطرف)صفحة    أشار: السؤال الثامن عشر
عن التدابير التي اتخذتيا اللجنة المشرفة على    إضافيةاالنتخابات،  يرجى تزويد اللجنة بمعلومات  

التي اتخذتيا لضمان عدالة وحرية العملية    واإلجراءات، 2434العام    أجريتاالنتخابات الرئاسية التي  
قتيا اللجنة من المرشحين  االنتخابية، ومعلومات عن نسبة مشاركة الناخبين فييا، والشكاوى التي تل

 التي اتخذتيا حياليا.  واإلجراءاتوالناخبين، 

 

 السنوات

 حول شكاوي
 القضايا

 التكفل شكاوي
 الصحي

  عن شكاوي
 الحبس ظروف

 عن شكاوي
 المجموع أخرى شكاوي االعتداءات

 المستجاب العدد
 المستجاب العدد لها

 المستجاب العدد لها
 المستجاب العدد لها

 المستجاب العدد لها
 لها

 عدد
  االجمالي

 
 المستجاب

  لها
2013 4042 3763 5927 5708 6610 6107 1204 1200 10504 8686 28287 25464 

2014 4077 3917 7182 6938 7221 6671 1568 1554 11880 10009 31928 29089 

2015 3886 3708 7019 6650 6894 6148 1601 1586 11612 9598 31012 27690 

 المجموع
12005 11388 20128 19296 20725 18926 4373 4340 33996 28293 91227 82243 
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ُٔخ ًخٕ حالٗظوخد ٝػ٤ن حُِٜش رلوٞم حإلٗٔخٕ ٝك٣َخطٚ أًيص حُيٓخط٤َ ٝحُٔٞحػ٤ن حُي٤ُٝش ػ٠ِ ًلخُش 

ك٢  كن حالٗظوخد ٝكٔخ٣ظٚ، ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ ُؼزض حُِـ٘ش حَُٔ٘كش ػ٠ِ حالٗظوخرخص حَُثخ٤ٓش 

ٝكوخ ُِوخٕٗٞ ر٘لخك٤ش  ٠ُٔخٕ ػيحُش ٝك٣َش حُؼ٤ِٔش حالٗظوخر٤ش أٓخ٤ٓخىٍٝح ش ه٠خث٤ش حُـِحثَ ٤ًٜج

طو٣ََٛخ ا٠ُ ٍث٤ْ ٌٛٙ حأله٤َس ، طَكغ ٜخِٝرط٣َوش ٤ٜ٘ٓش ٝؿ٤َ ٓ٘لخُس ػزَ ؿ٤ٔغ َٓحك

 ُٚ ًَ حُٜالك٤خص ك٢ َٗ٘ ؿِث٢ أٝ ٢ًِ ُِظو٣ََ ٖٓ ػيٓٚ. ٣ٍٜٞٔٝش حُوخ٢ٟ حألٍٝ ك٢ حُزالى، حُـ

، رِـض ٗٔزش ٓ٘خًٍش حُ٘خهز٤ٖ  2014أك٣ََ  22كٔذ ر٤خٕ حُٔـِْ حُيٓظ١ٍٞ حُٜخىٍ ٣ّٞ حُؼالػخء 

 ، ك٤غ:% 50.7ٓخ ٣ؼخىٍ 2014ك٢ حالٓظلوخهخص حَُثخ٤ٓش ُٔ٘ش 

 

  :ِٕٞٗخهذ. 22.880.678حُ٘خهزٕٞ حُٔٔـ 

  :ٕٞٗخهذ. 11.600.984حُ٘خهزٕٞ حُٜٔٞط 

  :ٛٞص. 1.132.136حألٛٞحص حُِٔـخس 

 .ٛٞص 10.468.848حُٔؼزَ ػٜ٘خ: حألٛٞحص 

كف الة الدستور الجزائري في المادة    إلى( 61أشار تقرير الدولة الطرف)صفحة    السؤال التاسع عشر:
 الق انوني المنظم لممارسة ىذا الحق.  اإلطار( مكرر لحرية التظاىر السلمي، تستفسر اللجنة عن  43)

وإَشبء انجًؼُبث، واالجخًبع، يؼًىَت "حزَبث انخؼبُز، ٖٓ حُيٓظٍٞ ػ٠ِ إٔ  48ط٘ٚ حُٔخىس 

حُٔظؼِن رخالؿظٔخػخص  1989ى٣ٔٔزَ  31حُٔئٍم ك٢  28-89.  ٝهي كيى حُوخٕٗٞ ٍهْ نهًىاؽٍ"

ٝحُٔظخَٛحص حُؼ٤ٓٞٔش، حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ، ح٠ُٔخٗخص حُٔظؼِوش رلٔخ٣ش ٛخط٤ٖ حُل٣َظ٤ٖ ٖٓ هالٍ 

 حُ٘ٚ ػ٠ِ اؿَحءحص ِٜٓش ٝ ر٤ٔطش طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 

ال طٔظِِّ اال طوي٣ْ ط٣َٜق ٓٔزن ُِِٔطخص حُؼ٤ٓٞٔش،  فًُب َخض االجخًبػبث انؼًىيُت: أوالا 

 ٝح٤٘١ُٞش( أٗوخٙ ١ْٜٞٓ٘ حُٞال٣ش ٝ ٣ظٔظؼٕٞ رلوٞهْٜ حُٔي٤ٗش ٣03ٌٕٞ ٓٞهؼخ ٖٓ ١َف ػالػش )

)حُٔخىس  طخ٣ٍن حٗؼوخى حالؿظٔخع حُؼ٢ٓٞٔ( أ٣خّ ًخِٓش ػ٠ِ حألهَ هزَ 03(، ٌٝٛح ػالػش )04)حُٔخىس 

05.) 

٣ظ٠ٖٔ حُظ٣َٜق حُٔٔزن ٓؼِٞٓخص ػخٓش ػ٠ِ ؿَحٍ حُٜيف ٖٓ حالؿظٔخع حُؼ٢ٓٞٔ، ٌٓخٗٚ، ح٤ُّٞ 

ٝح٤ُٜجش حُٔؼ٤٘ش ػ٘ي  ٝحُٔخػش ح٣ٌُِٖ ٣ؼوي ك٤ٜٔخ، ٓيطٚ، ٝػيى حألٗوخٙ حُٔوٍَ ك٠ٍْٞٛ،

 حالهظ٠خء. 
 

ػ٠ِ ًُي، كوي ػلخ حَُٔ٘ع رؼٞ حالؿظٔخػخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ حُظ٣َٜق حُٔٔزن،                       ػالٝس  

 "طؼل٠ ٖٓ حُظ٣َٜق حُٔٔزن:  ػ٠ِ أٗٚ: 14ك٤غ ط٘ٚ حُٔخىس 

 ُٔطخروش ُألػَحف ٝحُؼخىحص حالؿظٔخػخص ٝحُظظخَٛحص ك٢ حُط٣َن حُؼ٢ٓٞٔ ح

 ؛حُٔل٤ِش

 ؛ٝح٤ٔٓش ٛش حُٔطزٞػش ريػٞحص ٗو٤ٜشحالؿظٔخػخص حُوخ 
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  حالؿظٔخػخص حُٔوٜٜش ألػ٠خء حُـٔؼ٤خص حُٔئٓٔش هخٗٞٗخ ٝحُٔوٍٜٞس

 ػ٤ِْٜ".

 

ػٔخ٤ٗش  ،طو٠غ ُظَه٤ٚ ٓٔزن ُيٟ حُٞح٢ُ حُٔوظٚ اه٤ٔ٤ِخ فًُب َخض انًظبهزاث انؼًىيُت:ثبَُب 

( 03) ١َف ػالػش( أ٣خّ ًخِٓش ػ٠ِ حألهَ هزَ حُظخ٣ٍن حُٔليى ُٜخ، ٝ ٣ٞهغ ١ِذ حُظَه٤ٚ ٖٓ 08)

 (.17ٓ٘ظ٤ٖٔ ٣ظٔظؼٕٞ رلوٞهْٜ حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش )حُٔخىس 
 

 رخُوزٍٞ أٝخ ٣ـذ ػ٤ِٚ اريحء هَحٍٙ ٣ِْٔ حُٞح٢ُ كٍٞح رؼي ا٣يحع حُِٔق ٝٛال رطِذ حُظَه٤ٚ، ًٔ

ٖٓ  17( أ٣خّ ػ٠ِ حألهَ هزَ حُظخ٣ٍن حُٔوٍَ إلؿَحء حُٔظخَٛس )حُٔخىس 05حَُكٞ ًظخر٤خ هٔٔش )

 ٗلْ حُوخٕٗٞ(.
 

، هي طٞؿٚ ا٠ُ ىٓظَس ك٣َش 2016طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُيٓظٍٞ حُـي٣ي حُٜخىٍ ك٢ ٓخٍّ 

"حزَت انخظبهز  49حُظظخَٛ ح٢ُِٔٔ ٍٝكؼٜخ ا٠ُ ٜٓق حُل٣َخص حُيٓظ٣ٍٞش،ك٤غ ؿخء ك٢ حُٔخىس 

. ٝ ػ٠ِ اػَ ٌٛح انسهًٍ يؼًىَت نهًىاؽٍ فٍ إؽبر انمبَىٌ انذٌ َحذد كُفُبث يًبرسخهب"

٤ذ ٓـٔٞػش ػَٔ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ُٝحٍس حُيحه٤ِش ٝحُـٔخػخص حُٔل٤ِش، أًِٝض ُٜخ حُظؼي٣َ طْ طٜ٘

ٜٓٔش اػيحى َٓ٘ٝع ط٤ٜٔي١ ُوخٕٗٞ ٣ظؼِن رل٣َخص حالؿظٔخع ٝحُظظخَٛ ح٢ُِٔٔ، حُٜيف ٓ٘ٚ اػٔخٍ 

ح٠ُٔخٗخص حٌُل٤ِش رظلو٤ن حُظ٣ٌَْ حُلؼ٢ِ ُل٣َظ٢ حالؿظٔخع ٝحُظظخَٛ ح٢ُِٔٔ، ٖٓ ؿٜش، ٝ ٟٝغ 

 ٠ُٔخٕ حُطخرغ ح٢ُِٔٔ ُٔٔخٍٓش ٛخط٤ٖ حُل٣َظ٤ٖ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ.  حُظيحر٤َ حُالُٓش

 

والتنق ل لمدة    اإلق امةتقييد حرية    إمكانية إلى( 64تقرير الدولة الطرف)صفحة    أشار السؤال العشرون:
محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية، يرجى تقديم الئحة دقيقة بالحاالت التي يمكن فييا  

  الشأنتقييد ىذه الحقوق ومدة التقييد، وبيان مدى ق ابلية القرار الصادر من السلطة القضائية في ىذا  
 الطعن.  أوللمراجعة  

 اإللبيت وانخُمم نهًىاؽٍُُ: انحبالث انخٍ ًَكٍ فُهب حمُُذ حزَخٍ أوال
 

 

ٖٓ حُيٓظٍٞ، حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ إٔ ك٣َظ٢ حُظ٘وَ ٝحإلهخٓش ٠ٓٔٞٗظخٕ  55طٞحكوخ ٓغ ٠ٕٓٔٞ حُٔخىس 

ٌَٝٓٓظخٕ ٝ ال ٣ٌٖٔ طو٤٤يٛٔخ اال ُٔيس ٓليىس رٔٞؿذ هَحٍ ٓزٍَ ٖٓ حُِٔطش حُو٠خث٤ش، كبٕ هخٕٗٞ 

 ٛظ٤ٖ حُل٣َظ٤ٖ ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ كَٜٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:حُؼوٞرخص هي كيى ريهش حُلخالص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ طو٤٤ي 

 

 ك٢ ٓـخٍ ٝػخثن حُٔلَ:  -1

ٖٓ هخٕٗٞ  09ٖٓ حُٔخىس  11ٝ ٌٛح ك٢ كخُش ٓلذ ؿٞحُ حُٔلَ كٔذ ٓخ ط٘ٚ ػ٤ِٚ حُلوَس 

أٝ ك٢ كخُش حإلىحٗش ٖٓ أؿَ ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش ًُٝي رٔلذ ؿٞحُ حُٔلَ أ٠٣خ، ٝكوخ ُٔخ  حُؼوٞرخص،

 خٕٗٞ حُؼوٞرخص.ٖٓ ه 5ٌٍَٓ  16طوظ٤٠ٚ  حُٔخىس 
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 : ك٢ ٓـخٍ حٍَُٔٝ -2

ٝ ٌٛح ك٢ كخُش طؼ٤ِن أٝ ٓلذ ٍهٜش ح٤ُٔخهش أٝ اُـخثٜخ ٓغ حُٔ٘غ ٖٓ حٓظٜيحٍ رطخهش ؿي٣يس 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص. 04ٌٍَٓ  16ٝ  10حُلوَس -09كٔذ حُٔخىط٤ٖ 
 

ط٘ٚ ػ٤ِٚ ( ٓ٘ٞحص رخُ٘ٔزش ٌُال حُٔـخ٤ُٖ ٝكوخ ُٔخ 05أٓخ ػٖ ٓيس حُظو٤٤ي ك٢ٜ ال طظـخُٝ حُؤْ )

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص. 5ٝ ٌٍَٓ  4ٌٍَٓ  16حُٔخىس 
 

 انخحمُك يزحهت أثُبء انخُمم و اإللبيت حزَت حمُُذثبَُب 

 ػٖ طٜيٍ ط٤ِ٤ٌٔش ًؼوٞرش أٝ حُو٠خث٤ش، حَُهخرش طيحر٤َ ا١خٍ ك٢ حُظ٘وَ ٝ حإلهخٓش ك٣َش طو٤٤ي ٣ٌٖٔ 

 ٖٓ   رؤَٓ حُٔلَ ٖٓ ٗوٚ ٣ٔ٘غ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ٝ حُظل١َ َٓكِش أػ٘خء حٓظؼ٘خث٤خ ٝ حُلٌْ، ؿٜخص

 : ُألط٢ ٝكوخ ًُي ٓ٘ز٤ٖ ٝ ، ح٤ُ٘خرش

  حُظل١َ َٓكِش أػ٘خء - 1

 ٍهْ ُألَٓ حُٔظْٔ ٝ حُٔؼيٍ 2015 ٤ُٞ٣ٞ 23 ك٢ حُٔئٍم 02-15 ٍهْ حألَٓ ٖٓ 7 حُٔخىس ٜٗض 

 ٣ٌٖٔ رؤٗٚ ، 1 ٌٍَٓ 36 حُٔخىس أٟخكض حُظ٢ ٝ ، حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ ٝ 66-155

 إٔ ، حُو٠خث٤ش ح١َُ٘ش ٟخر٢ ٖٓ ٓٔزذ طو٣ََ ػ٠ِ ر٘خء ٝ ، حُظل٣َخص ٠ٍَُٝس حُـ٣ٍٜٞٔش ٤ًَٝ

 حُظَحد ٓـخىٍس ٖٓ ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش ك٢ ِٟٞػٚ طَؿق ىالثَ ٟيٙ طٞؿي ٗوٚ ًَ رٔ٘غ ٣ؤَٓ

 . ح٢٘١ُٞ

 َٓس ُِظـي٣ي هخرِش أَٜٗ( 03) ػالػش ُٔيس ، حُٔظوٌ ح٢٘١ُٞ حُظَحد ٓـخىٍس ٖٓ حُٔ٘غ أَٓ ١َٔ٣   

 ٖٓ حإلٗظٜخء ؿخ٣ش ا٠ُ حُٔ٘غ طٔي٣ي ٣ٌٖٔ حُلٔخى أٝ حإلٍٛخد رـَحثْ حألَٓ طؼِن اًح أٗٚ ؿ٤َ ، ٝحكيس

 . حالٌٗخٍ ر٘لْ ح٢٘١ُٞ حُظَحد ٓـخىٍس ٖٓ حُٔ٘غ اؿَحء ٣َكغ ٝ ، حُظل٣َخص
  

  حُو٠خث٢ حُظلو٤ن َٓكِش أػ٘خء -2
 ٣ؤَٓ إٔ حُظلو٤ن ُوخ٢ٟ ٣ٌٖٔ أٗٚ ػ٠ِ حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص هخٕٗٞ ٖٓ 1 ٌٍَٓ 125 حُٔخىس ط٘ٚ

 ٝطِِّ أٗي، ػوٞرش أٝ حُلزْ ُؼوٞرش طؼَٟٚ هي ُِٔظْٜ حُٔ٘ٔٞرش حألكؼخٍ ًخٗض اًح حُو٠خث٤ش رخَُهخرش

  اُظِحٓخص، أٝػيس اُظِحّ ا٠ُ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ٖٓ روَحٍ ٣و٠غ إٔ حُٔظْٜ حُو٠خث٤ش حَُهخرش

 : ٓخ٢ِ٣  ر٤ٜ٘خ ٖٝٓ

 . حأله٤َ ٌٛح ربًٕ اال حُظلو٤ن هخ٢ٟ كيىٛخ حُظ٢ حإله٤ٔ٤ِش حُليٝى ٓـخىٍس ػيّ-أ
 . حُظلو٤ن هخ٢ٟ ١َف ٖٓ حُٔليىس حألٓخًٖ رؼٞ ا٠ُ حٌُٛخد ػيّ -د
 ٣ئَٓ الٝ حأله٤َ، ٌٛح ربًٕ اال ٓـخىٍطٜخ ػيّ ٝ حُظلو٤ن هخ٢ٟ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٓل٤ٔش اهخٓش ك٢ حٌُٔٞع-ؽ

 أَٜٗ( 03) ػالػش أهٜخٛخ ُٔيس ٝ طو٣َز٤ش أٝ اٍٛخر٤ش رؤكؼخٍ حُٔٞٛٞكش حُـَحثْ ك٢ اال حإلُظِحّ رٌٜح

 . طٔي٣ي ًَ ك٢ أَٜٗ( 03) ػالػش أهٜخٛخ ُٔيس( 02) َٓط٤ٖ طٔي٣يٛخ ٣ٌٖٔ
 . ٓليىس ٓٞحه٤ض ك٢ ٝ ر١َٝ٘ اال حإلهخٓش ٌٓخٕ ٓـخىٍس ػيّ-ى

 هخٕٗٞ ٖٓ ٓخ٤ِ٣ٜخ ٝ 170 ُِٔٞحى ٝكوخ ُإلٓظج٘خف، هخرِش حُظلو٤ن هخ٢ٟ أٝحَٓ ؿ٤ٔغٌٛح، ٝطؼظزَ 

 . حُـِحث٤ش حإلؿَحءحص
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  حُٔلخًٔش َٓكِش أػ٘خء -3
 ، حألٖٓ طيحر٤َ ٝ حُؼوٞرخص رؼ٘ٞحٕ حألٍٝ حٌُظخد ك٢ حُٞحٍىس حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ٖٓ 4 حُٔخىس ط٘ٚ 

 ػيح ك٤ٔخ ، أ٤ِٛش ػوٞرش ػٖ ٓٔظوِش رٜخ حُلٌْ ٣ـُٞ ال حُظ٢ طِي ٢ٛ حُظ٤ِ٤ٌٔش حُؼوٞرخص إٔ ػ٠ِ

 . اهظ٤خ٣ٍش أٝ اؿزخ٣ٍش آخ ٢ٛ ٝ ، َٛحكش حُوخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٣٘ٚ حُظ٢ حُلخالص

 ٖٓ حُٔ٘غ ٝ حإلهخٓش طلي٣ي ر٤ٜ٘خ ٖٓ حُظ٢ ٝ حُظ٤ِ٤ٌٔش حُؼوٞرخص ، حًٌٍُٔٞ هخٕٗٞ ٖٓ 9 حُٔخىس ػيىص

 . حإلهخٓش

 

 طظـخُٝ ال ُٔيس حُلٌْ ٣ؼ٤٘ٚ اه٢ٔ٤ِ ٗطخم ك٢ ٣و٤ْ رؤٕ ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ اُِحّ ٛٞ حإلهخٓش طلي٣ي إ

 ػٖ حإلكَحؽ أٝ حأل٤ِٛش حُؼوٞرش اٗو٠خء ٣ّٞ ٖٓ حإلهخٓش طلي٣ي ط٘ل٤ٌ ٣زيأ ٝ ، ٓ٘ٞحص( 05) هْٔ

 هخٍؽ ُِظ٘وَ ٓئهظش ٍهٜخ طٜيٍ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ حُظ٢ حُيحه٤ِش ُٝحٍس ا٠ُ حُلٌْ ٣زِؾ ٝ ، ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ

 . ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حُٔ٘طوش
  
 

 

 طلي٣ي طيحر٤َ أكي ٣وخُق ح١ٌُ حُ٘وٚ  ػ٠ِ ػوٞرخص ، حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ 11 حُٔخىس أهَص ٝهي

 . حإلهخٓش
 

 ٓيطٚ طلٞم إٔ ال٣ـُٞ ٝ ، حألٓخًٖ رؼٞ ك٢ ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ طٞحؿي كظَ كٜٞ حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ أٓخ

 حُوخٕٗٞ ٣٘ٚ ٓخُْ ، حُـ٘خ٣خص ٓٞحى ك٢ ٓ٘ٞحص( 10) ػَ٘ ٝ حُـ٘ق ٓٞحى ك٢ ٓ٘ٞحص( 05) هْٔ

 ( 12 حُٔخىس.) ًُي هالف ػ٠ِ
 

 حُؼوٞرش حٗو٠خء ٣ّٞ ٖٓ ٣طزن كبٗٚ ، ُِل٣َش ٓخُزش رؼوٞرش ٓوظَٗخ حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ ٣ٌٕٞ ػ٘يٓخ

 كخٕ ، حإلهخٓش ٖٓ ٓ٘ؼٚ هالٍ حُ٘وٚ كزْ طْ ٓظ٠ ٝ ، ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ ػٖ حإلكَحؽ أٝ   حأل٤ِٛش

 كوَطٜخ ك٢ 12 حُٔخىس أهَص ٝ ، حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ ٓيس ٖٓ ططَف ال حُلزْ ك٢  ٣و٤٠ٜخ حُظ٢ حُلظَس

 .حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ طيحر٤َ أكي ٣وخُق ح١ٌُ حُ٘وٚ  ػ٠ِ ػوٞرخص حأله٤َس
 

 حُوخٕٗٞ ٣٘ٚ ػ٘يٓخ ٝ ، ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش الٍطٌخد حإلىحٗش كخُش ك٢ حإلهخٓش ٖٓ رخُٔ٘غ ٣لٌْ إٔ ٣ـُٞ 

( 10) ػَ٘ ُٔيس أٝ ٜٗخث٤خ آخ ، رٜخ حُلٌْ ٣ـُٞ ، ح٢٘١ُٞ حُظَحد ك٢ حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ ػوٞرش ػ٠ِ

 ٓوظَٗخ حُٔ٘غ ٣ٌٕٞ ػ٘يٓخ ٝ ، ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش الٍطٌخرٚ ٓيحٕ أؿ٘ز٢ ًَ ػ٠ِ ، حألًؼَ ػ٠ِ ٓ٘ٞحص

 حُٔليىس ُِٔيس رخُ٘ٔزش ٣ٔظؤٗق ٝ ، حُؼوٞرش ٌٛٙ  ط٘ل٤ٌ أؿخٍ ٣ٞهق ططز٤وٚ كبٕ ، ُِل٣َش ٓخُزش رؼوٞرش

 حُٔ٘غ ػ٠ِ ٣ظَطذ ٝ ، ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ ػٖ حالكَحؽ أٝ حال٤ِٛش حُؼوٞرش حٗو٠خء ٣ّٞ ٖٓ حإلىحٗش رلٌْ

 حٗو٠خء ػ٘ي أٝ ٓزخَٗس حُليٝى ا٠ُ حألؿ٘ز٢ ػ٤ِٚ حُٔلٌّٞ حهظ٤خى ح٢٘١ُٞ حُظَحد ك٢ حإلهخٓش ٖٓ

 ٗوٚ ًَ ػ٠ِ ػوٞرخص ، حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ 13 حُٔخىس هٍَص هي ٝ ، حُٔـٖ أٝ حُلزْ ػوٞرش

 .ػ٤ِٚ رٜخ حُٔلٌّٞ ح٢٘١ُٞ رخُظَحد حإلهخٓش ٖٓ حُٔ٘غ ػوٞرش ٣وخُق أؿ٘ز٢
 

 رؼوٞرش ه٠ض اًح حُـ٘ق ٓٞحى ك٢ حُٜخىٍس حالكٌخّ ُالٓظج٘خف هخرِش طٌٕٞ أٗٚ ا٠ُ حإلٗخٍس طـيٍ ٝ 

 رؼوٞرش ه٠ض اًح حُٔوخُلخص ٓٞحى ك٢ حُٜخىٍس ًٌح ٝ ، ىؽ 20.000 طظـخُٝ ؿَحٓش أٝ حُلزْ

 هخرِش حُـ٘خ٣خص ٓلٌٔش أكٌخّ إٔ ًٔخ ،( 416 حُٔخىس)  حُظ٘ل٤ٌ رٞهق حُُٔ٘ٔٞش طِي ًُي ك٢ رٔخ حُلزْ

 ( 495 حُٔخىس. )  ُِطؼٖ

 يذي لببهُت انمزاراث انظبدرة ػٍ انجهبث انمؼبئُت نهًزاجؼت وانطؼٍ:ثبنثب 

، 495كن َٓحؿؼش ٝ حُطؼٖ ك٢ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـٜخص حُو٠خث٤ش ٌٓلٍٞ رٔٞؿذ حُٔٞحى  

 ٖٓ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـِحث٤ش.  531ٝ  497
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طرق اكتساب الجنسية الجزائرية،   ( إلى61)صفحة   تقرير الدولة الطرف  أشار: السؤال الواحد والعشرون
الجنسية، وبيان مدى ق ابلية القرارات الصادرة في تلك    وإسق اطتستفسر اللجنة عن حاالت فقدان  

 الطعن القضائي.  أوالحاالت للمراجعة  

  انجُسُت حجزَذ أو فمذاٌ حبالث:  أوال

  حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كويحٕ - 1

 ٍهْ رخألَٓ حُٔؼيٍ ، حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ 86-70 ٍهْ حألَٓ ٖٓ 18 حُٔخىس ص كيى 

 :  ًخُظخ٢ُ ٢ٛ ٝ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كويحٕ كخالص 2005 كزَح٣َ 27 ك٢ حُٔئٍم 05-01

 َّٓٓٞ رٔٞؿذ ُٚ إًٔ ٝ أؿ٘ز٤ش ؿ٤ٔ٘ش حُوخٍؽ ك٢ ١ٞحػ٤ش ػٖ حًظٔذ ح١ٌُ حُـِحث١َ-ح

 . حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ػٖ حُظو٢ِ

 ك٢ َّٓٓٞ رٔٞؿذ ُٚ إًٔ ٝ أ٤ِٛش أؿ٘ز٤ش ؿ٤ٔ٘ش ُٚ ح١ٌُ ، هخَٛ ًخٕ ُٞ ٝ ، حُـِحث١َ - د

 . حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ػٖ حُظو٢ِ
 رٔٞؿذ ُٚ إًٔ ٝ ُٝؿٜخ ؿ٤ٔ٘ش ُٝحؿٜخ ؿَحء طٌظٔذ ٝ رؤؿ٘ز٢ حُٔظِٝؿش حُـِحث٣َش حَُٔأس - ؽ

 . حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ػٖ  حُظو٢ِ ك٢ َّٓٓٞ
 ٖٓ رِٞؿْٜ ٖٓ حرظيحء ٓ٘ظ٤ٖ هالٍ ،  حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ػٖ طو٤ِٚ ٣ؼِٖ ح١ٌُ حُـِحث١َ - ى

  ( 2 حُلوَس 17 حُٔخىس)  ، حَُٗي
 : حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كويحٕ أػَ ٣زيأ أٗٚ ػ٠ِ 20 حُٔخىس ٜٗض ُوي ٝ

 َٗ٘ ٖٓ حرظيحء ، 18 حُٔخىس ٖٓ 3 ٝ 2 ٝ 1 حُلوَحص ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حُلخالص ك٢ -ٙ 

 ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس ك٢ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ػٖ حُظ٘خٍُ ك٢ رخألَٓ ُِٔؼ٢٘ ٣ؤًٕ ح١ٌُ حَُّٔٓٞ

 . حُ٘ؼز٤ش حُي٣ٔوَح٤١ش حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش
 طخ٣ٍن ػزٞص ٣ّٞ ٖٓ حرظيحء ، أػالٙ 18 حُٔخىس ٖٓ 4 حُلوَس ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حُلخُش ك٢ -ٝ 

 . حُؼيٍ ٣َُٝ ا٠ُ حُٔٞؿٚ ٝ رخألَٓ حُٔؼ٢٘ هزَ ٖٓ هخ٤ٗٞٗش رٜلش حُٔويّ حُطِذ
       ا٠ُ 18 حُٔخىس ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حُلخالص ك٢ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كويحٕ أػَ ٣ٔظي ال         

 (21 حُٔخىس)  حُوَٜ حألٝالى
 

  حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ٖٓ حُظـ٣َي  -2
 حُلخالص ك٢ ٜٓ٘خ ٣ـَى إٔ ٣ٌٖٔ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش حًظٔذ ٗوٚ ًَ أٗٚ ػ٠ِ 22 حُٔخىس ٜٗض 

 : حُظخ٤ُش

 . ُِـِحثَ حُل٣ٞ٤ش رخُٜٔخُق طْٔ ؿ٘لش أٝ ؿ٘خ٣ش ٣ؼي كؼَ أؿَ ٖٓ كٌْ ٟيٙ ٛيٍ اًح - أ
( 05) هْٔ ٖٓ ألًؼَ رؼوٞرش ٣و٢٠ حُوخٍؽ ك٢ أٝ حُـِحثَ ك٢ كٌْ ٟيٙ ٛيٍ اًح  - د

 .ؿ٘خ٣ش أؿَ ٖٓ ٓـ٘خ ٓ٘ٞحص
 حُيُٝش رٜٔخُق ٠َٓس أٝ ًـِحث١َ ٛلظٚ ٓغ طظ٘خك٠ رؤػٔخٍ أؿ٘ز٤ش ؿٜش ُلخثيس هخّ اًح -ؽ

 حُؼَ٘ هالٍ ٝهؼض هي حُٔؼ٢٘ ا٠ُ حُٔ٘ٔٞرش حألكؼخٍ ًخٗض اًح حُظـ٣َي ٣ظَطذ ال ٝ، حُـِحث٣َش

 اال حُـ٤ٔ٘ش ٖٓ حُظـ٣َي اػالٕ ٣ٌٖٔ ال ٝ،  حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش حًظٔخد طخ٣ٍن ٖٓ ٓ٘ٞحص( 10)

 . حألكؼخٍ حٍطٌخد طخ٣ٍن ٖٓ حػظزخٍ ٓ٘ٞحص( 05) هْٔ أؿَ هالٍ
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 ٣َٜٖٗ أؿَ ُٚ ٝ ، ٓالكظخطٚ طوي٣ْ ٖٓ رخألَٓ حُٔؼ٢٘ ط٤ٌٖٔ رؼي رَّٔٓٞ حُـ٤ٔ٘ش ٖٓ حُظـ٣َي ٣ظْ

 (23 حُٔخىس)   رٌُي ُِو٤خّ

 ٖٓ حُظـ٣َي طٔي٣ي ٣ـُٞ أٗٚ ؿ٤َ ، حُوَٜ أٝالىٙ ٝ حُٔؼ٢٘ ُٝؽ ا٠ُ حُـ٤ٔ٘ش ٖٓ حُظـ٣َي ٣ٔظي ال

 (24 حُٔخىس)  ، ألر٣ْٜٞ ٗخٓال ًخٕ اًح  ىحألٝال ا٠ُ حُـ٤ٔ٘ش
 

  انمؼبئٍ انطؼٍ أو نهًزاجؼت انحبالث حهك فٍ انظبدرة انمزاراث لببهُت يذي:  ثبَُب

 18 حُٔخىس ٖٓ 3 ٝ 2 ٝ 1 حُلوَحص ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ حُلخالص ك٢ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كويحٕ ٣ؼزض

 ك٢ ػ٤ِٚ ٜٔ٘ٞٙحُ حُـ٤ٔ٘ش ػٖ رخُظو٢ِ حُظ٣َٜق ػٖ حُلويحٕ ٣٘ظؾ ٝػ٘يٓخ ، حَُّٔٓٞ ر٘ظ٤َ

 حُظ٣َٜق  إٔ طؼزض ، حُؼيٍ ٣َُٝ ٖٓ رٜ٘خىس رخإلىالء ٣ظْ  حُلويحٕ اػزخص كبٕ أػالٙ 17 حُٔخىس

         َّٓٓٞ، ر٘ظ٤َ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش ٖٓ حُظـ٣َي ٝرؼزض ، هخ٤ٗٞٗش رٍٜٞس ػ٤ِٚ ٝهغ هي رخُظو٢ِ

  .(35 حُٔخىس)

 ٖٓ ر٘ٔوش رخإلىالء رٜخ طٔظؼٚ ػيّ أٝ حُـِحث٣َش رخُـ٤ٔ٘ش حُ٘وٚ طٔظغ اػزخص حُلخالص، ًَ ك٢ ٣ظْ 

 .( 36 حُٔخىس) أٓخ٤ٓش رٍٜٞس ٝ ٜٗخث٤خ ك٤ٚ رض ه٠خث٢ كٌْ
 

 : حُو٠خث٢ حإلهظٜخٙ
 

 أ٤ِٛخ ١َكخ ح٤ُ٘خرش طؼي ٝ ، حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كٍٞ حُٔ٘خُػخص ك٢ رخُ٘ظَ ٝكيٛخ حُٔلخًْ طوظٚ 

 حُيكغ ٣َ١ن ػٖ حُٔ٘خُػخص طؼخٍ ٝػ٘يٓخ ، حُوخٕٗٞ ٌٛح أكٌخّ ططز٤ن ا٠ُ حَُح٤ٓش حُو٠خ٣خ ؿ٤ٔغ ك٢

 حُٔوظٜش حُٔلٌٔش هزَ ٖٓ ك٤ٜخ ٣زض كظ٠ ك٤ٜخ حُلَٜ حأله٤َس ٌٛٙ طئؿَ حألهَٟ حُٔلخًْ أٓخّ

 ك٢ ٣٘خُع ح١ٌُ حُطَف هزَ ٖٓ حُظؤؿ٤َ هَحٍ ٖٓ َٜٗ هالٍ حألَٓ ا٤ُٜخ ٣َكغ إٔ ٣ـذ حُظ٢ ، ٓل٤ِخ

 . حُيكغ أَٛٔ ؿال ٝ حُـ٤ٔ٘ش
 

 .نإلسخئُبف لببهت  حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كٍٞ رخُِ٘حػخص حُٔظؼِوش حألكٌخّ ٝطٌٕٞ
 

 ح٤ُ٘خرش ططِذ ، ِٗحع رٔ٘خٓزش رخُـ٤ٔ٘ش حُٔظؼِوش حُي٤ُٝش حالطلخه٤خص أكٌخّ طل٤َٔ حألَٓ ٣وظ٢٠ ٝػ٘يٓخ

 .(37 حُٔخىس) حُظل٤َٔ رٌٜح حُٔلخًْ طِظِّ ٝ ، حُوخٍؿ٤ش حُ٘ئٕٝ ُٝحٍس ٖٓ حُظل٤َٔ ٌٛح حُؼخٓش
    

 طٔظؼٚ ػيّ أٝ رظٔظؼٚ كٌْ حٓظٜيحٍ حأل٢ِٛ ٟٓٞٞػٜخ ٣ٌٕٞ ىػٟٞ اهخٓش ك٢ حُلن ٗوٚ ٌَُ

 رلن حالَٟحٍ ػيّ ٓغ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ٟي حُيػٟٞ رخألَٓ حُٔؼ٢٘ ٣َكغ ٝ حُـِحث٣َش، رخُـ٤ٔ٘ش

 ٣ٌٕٞ ىػٟٞ ًخٕ ٗوٚ أ١ ٟي طَكغ إٔ ك٢ حُلن ٝكيٛخ حُؼخٓش ٤ُِ٘خرش ٝ ، حُـ٤َ طيهَ

 ِِٓٓش ٢ٛٝ ، رٜخ طٔظؼٚ ػيّ أٝ حُـِحث٣َش رخُـ٤ٔ٘ش ػ٤ِٚ حُٔيػ٠ طٔظغ اػزخص حأل٢ِٛ ٟٓٞٞػٜخ

 .( 38 حُٔخىس)  حُؼ٤ٓٞٔش حُِٔطخص حكيٟ ًُي ٜٓ٘خ ١ِزض حًح ٓخ كخُش ك٢ حُيػٟٞ ربهخٓش
  

  حُؼخى٣ش، حإلؿَحءحص ُوٞحػي ٝكوخ حُـِحث٣َش حُـ٤ٔ٘ش كٍٞ حُِ٘حػخص ك٢ حُلٌْ ٝ حُظلو٤ن ٣ـ١َ

 ا٠ُ ٜٓ٘خ ٗٔوش طزِؾ ٕأ حُؼخٓش ح٤ُ٘خرش ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ حألٗوخٙ أكي هزَ ٖٓ حُؼ٠٣َش طويّ ٝػ٘يٓخ

 .( 39 حُٔخىس)  حُؼيٍ ٣َُٝ
 حُـ٤ٔ٘ش ه٠خ٣خ ك٢ حُٜخىٍس حُٜ٘خث٤ش ٝحُوَحٍحص حألكٌخّ طَ٘٘  أٗٚ ػ٠ِ 40 حُٔخىس ٜٗض ًٔخ

 رِٞكش ٝطؼِن ح٤٘١ُٞش، ح٤ٓٞ٤ُش حُـَحثي ربكيٟ 39ٝ 38 ٝ 37 حُٔٞحى ك٢  ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ

 . حُٔوظٜش رخُٔلٌٔش حإلػالٗخص
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ق انون نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية،   إلى( 66التقرير )صفحة    أشارالسؤال الثاني والعشرون:  
مقدار  و عن عدد حاالت نزع الملكية للمنفعة العمومية،   إحصائيةتطلب اللجنة تزويدىا بمعلومات  

 التعويضات المدفوعة، خالل الفترة التي يشمليا التقرير.

 مبلغ التعويض و عمليات نزع الملكية

انسُت 

 انًؼُُت

 يبهغ انخؼىَغ )دج( ػذد ػًهُبث َشع انًهكُت

2434 3443 149.811.075.143.66 

2431 3343 137.061.573.237.09 

 

تستفسر اللجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكف الة الحماية   السؤال الثالث والعشرون:
 من الميثاق. (2( فقرة )11لنص المادة )  إعماالزمتين لكبار السن،  الوالرعاية ال

طظـ٠ِ حأل٤ٔٛش حُظ٢ ط٤ُٜٞخ حُـِحثَ ُلجش حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝ ٟٔخٕ كوٞهْٜ ٖٓ هالٍ اىٍحؽ كوَس 

ٖٓ ىٓظٍٞ حُـ٣ٍٜٞٔش ط٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ أٗٚ " طل٢ٔ حألَٓس ٝ حُيُٝش  72ٟٖٔ حُٔخىس 

 حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ". 

 حالكظَحّ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٌٝخٗش حألٗوخٙ ًٔخ إٔ حُيُٝش طظز٠٘ ٤ٓخٓش حؿظٔخػ٤ش ٗخِٓش طؤهٌ رؼ٤ٖ حإلػظزخٍ ٓ

، 2010حُظوي٣َ حُٞحؿز٤ٖ طـخْٜٛ ٝ ٟٔخٕ كوٞهْٜ رٖٔ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٓ٘ش ٝ

حُللخظ ػ٠ِ ًَحٓظْٜ ٝ أؿيحىٗخاٍحىس حُيُٝش ك٢ كٔخ٣ش آرخث٘خ ٝ ٣ل١ٞ ٌٛح حُوخٕٗٞ رَحٓؾ ػيس ُظـ٤ٔي

طَه٤ش ٍكخ٤ٛظْٜ ٝ ٝكٔخ٣ظْٜ ٝ حُؼخث٢ِٖٓ هالٍ طؼ٣ِِ ٌٓخٗش ٝ ىٍٝ حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ك٢ ٝٓطْٜ 

طوي٣ْ ٓٔخػيس هخٛش ُْٜ ٖٓ أؿَ َٓحكوش ٓالثٔش ٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ح٤ُٜخًَ حُؼالؿ٤ش حُٔظوٜٜش. ًٔخ 

ّٖ ك٢ ٝٓطٚ  غ أكٌخٓٚ ػ٠ِ اروخء حُ٘وٚ حُٔٔ ـّ أًي ًحص حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ىٍٝ ٝ ٝحؿزخص حألَٓس اً ط٘

 ٔش ك٢ َٓحكوظٚ ٝ ٓٔخػيطٚ.حُؼخث٢ِ رظز٢٘ ؿِٔش ٖٓ حإلؿَحءحص ٖٓ ٗؤٜٗخ حُٔٔخٛ

ٝ هٜي ا١الم ٌٛٙ حُزَحٓؾ ٝ ٓوظِق حُظَحط٤ذ حَُٔطزطش رٜخ، اٌٗزض ٜٓخُق ُٝحٍس حُظ٠خٖٓ 

ػ٠ِ طل٤٠َ حُٜ٘ٞٙ حُظطز٤و٤ش حُٜٔ٘ٞٙ  2011ح٢٘١ُٞ ٝ حألَٓس ٝ ه٠خ٣خ حَُٔأس ٌٓ٘ ٓ٘ش 

 ػ٤ِٜخ ك٢ أكٌخّ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ. ٝ هي ٛيٍص ػيس ٜٗٞٙ ٜٓ٘خ:

 

ٓخٍّ  7حُٔٞحكن  1433ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ػخّ  14حُٔئٍم ك٢  113-12حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  -

٤ٛخًَ حٓظوزخٍ حألٗوخٙ يى ١َٝٗ ٟٝغ حُٔئٓٔخص حُٔظوٜٜش ٝ، ٣ل2012ٓ٘ش 

 ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝ ًٌح ٜٓخٜٓخ ٝ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝ ٤َٓٛخ؛
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٣ََ أر 10حُٔٞحكن  1434ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  29ٓئٍم ك٢  139-13حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  -

 ، ٣ليى ١َٝٗ ٝ ٤ًل٤خص ٓ٘ق رطخهش حُ٘وٚ حُٖٔٔ؛2013ٓ٘ش 

 

كزَح٣َ  11حُٔٞحكن  1437ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  2حُٔئٍم ك٢  62-16حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  -

ٝ حُٔليى ٤ٌُل٤خص ط٘ظ٤ْ حُٞٓخ١ش حُؼخث٤ِش ٝ حالؿظٔخػ٤ش إلروخء حُ٘وٚ حُٖٔٔ ك٢  2016ٓ٘ش 

 ٝٓطٚ حُؼخث٢ِ؛

 

يى ٤ٌُل٤خص ٓ٘ق اػخٗش حُيُٝش ُِلَٝع حُٔظٌل٤ِٖ رؤُْٜٛٞ ٝ ًٌح  حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ حُٔل -

٢ أ٣َٓش، ططز٤وخ ألكٌخّ حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٟٝغ ٛؼذ ٝ/ أٝ ريٕٝ ٍٝحر

كٔخ٣ظٚ ٖٓ حُ٘وٚ حُٖٔٔ ىحهَ ٝٓطٚ حُؼخث٢ِ ٝح١ٌُ ٣ٜيف ا٠ُ اروخء ٝ 7ٝ24حُٔخىط٤ٖ

 ٔؼَ ك٢ :حُظو٢ِ ٖٓ هالٍ طوي٣ْ حإلػخٗش ٝ حُٔٔخػيس حُظ٢ طظ

 

 ٣ش ٝ ٓخ٤ُش ًخك٤ش حإلػخٗش حُؼ٤٘٤ش حُٔٞؿٜش ُِلَٝع ح٣ٌُٖ ال ٣ظٞكَٕٝ ػ٠ِ آٌخ٤ٗخص ٓخى

 ؛ُِظٌلَ رؤُْٜٛٞ

 ؛ثوش ُألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝ ٍكخ٤ٛظْٜاػخٗخص ٓخى٣ش ط٢َٓ ا٠ُ ٟٔخٕ ك٤خس ال   

 ٖ؛طـ٤ِٜحص هخٛش رخألٗوخٙ ح٤ُ٘ٔٔ 

 ٖٛل٤ش ص ١ز٤ش حؿظٔخػ٤ش ٖٝٓ هيٓخ حإلػخٗش حالؿظٔخػ٤ش حُٔٞؿٜش ُألٗوخٙ ح٤ُ٘ٔٔ 

 ىػْ ٗل٢ٔ. ٝ

 

حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ حُٔليى ٤ٌُل٤خص ط٘ظ٤ْ ٓٔخٛٔش حألٗوخٙ حُٔظٌل٤ِٖ رخألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ  -

ح١ٌُ ٣ِِّ ٢ ٜٓخ٣ٍق حُظٌلَ ىحهَ حُٔئٓٔخص ٤ٛٝخًَ حالٓظوزخٍ، ١ًٝٝ ىهَ ًخف ك

٢ ٤ٛخًَ ًٌح حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ حُٔظٞحؿي٣ٖ كخٙ حُٔظٌل٤ِٖ رخألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٝحألٗو

 حالٓظوزخٍ، ١ًٝ ىهَ ًخف، رخُٔٔخٛٔش ك٢ ٜٓخ٣ٍق حُظٌلَ رْٜ.

 

٣ظٞحؿي َّٓٓٞ آهَ ك٢ ١ٍٞ حُٜيٍٝ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ػوذ حُٜٔخىهش ػ٤ِٜخ ٖٓ ١َف ٝ

ٓـِْ حُلٌٞٓش؛ ٝ ٣ظؼِن حألَٓ رخَُّٔٓٞ ط٘ل١ٌ٤ حُٔليى ُظيحر٤َ حإلػخٗش ٝ حُظٌلَ حُوخٙ 

٣ٜيف ا٠ُ اروخء حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ك٢ حٍُِٔ٘ ٝ كٔخ٣ظْٜ رخألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ رخٍُِٔ٘ ٝ ح١ٌُ 

ٖٓ حُظو٢ِ ٝ حُظ٤ٜٖٔ ٝ ًُي رخُٔٔخف ُْٜ رزِٞؽ حٌُزَ رٌَحٓش ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ حٓظوال٤ُظْٜ ٝ 

ٛلظْٜ حُـٔي٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش ك٢ ٝٓطْٜ حُؼخث٢ِ. ٝ ط٠ٖٔ حُٔٔخػيس ك٢ حٍُِٔ٘ طيهَ ٗوٚ 

ؤػٔخٍ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش )ط٘خٍٝ حُيٝحء، حألٗـخٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔخػي حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ك٢ حُو٤خّ ر

 ح٤ُُِ٘ٔش، حُوَحءس، حُوَؿخص حُظَك٤ٜ٤ش، .... (.

ىٍٝ  36ٝ ٣ظْ كخ٤ُخ حُظٌلَ رخألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ حُٔل٤َٖٓٝ ٝ ريٕٝ ٍٝحر٢ ػخث٤ِش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ 

 ِؾ ٗٔزش ٗـِٜخ ُألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ػزَ حُظَحد ح٢٘١ُٞ ٝ ٢ٛ ًخك٤ش ُِظٌلَ رٌٜٙ حُلجش اً طز



37 

 

ٝ طظ٠ُٞ ٌٛٙ حَُٔحًِ حُظٌلَ حٌُخَٓ رٔو٤ٔ٤ٜخ ٖٓ ٓظخرؼش ٗل٤ٔش ٝ ١ز٤ش ٝ طـ٣ٌش  ،%78،54 رـ

هَؿخص آظـٔخ٤ٓش ٝ ػوخك٤ش ٝ أٗـخٍ طَك٤ٜ٤ش ٝكن ٤ٓٞالص حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ ٓظٞحُٗش ٝ

 ح٤ٌُ٘ٛش.ٝهيٍحطْٜ حُـٔي٣ش ٝ

٤ض ٝ ٤ُْ ُيٟ أكَحىٛخ رخُ٘ظَ ٌُٕٞ حُؼخثالص ح٣ُٝٞ٘ش حُلي٣ؼش ٓ٘٘ـِش ًؼ٤َح رخُؼَٔ هخٍؽ حُزٝ

ٝهظخ ًخك٤خ طوٜٜٚ ٤ُٜ٘ٔٔخ، كوي طْ حٓظليحع طَط٤ذ ؿي٣ي ٢َٓ٣ ا٠ُ حٓظوزخٍ حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ 

ٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ ىٍٝ حألٗوخٙ ح٤ُٖ٘ٔٔ هالٍ حُٜ٘خٍ ٝ ٣ؼٞى ا٠ُ ر٤ظٚ ك٢ ح٤َُِ 

حُٔوٜٚ . ٝ ٣ٔظل٤ي حُٕٔٔ٘ٞ ٟٖٔ ٌٛح حُظَط٤ذ ٖٓ حُظٌلَ حُ٘خَٓ "حالٓظوزخٍ حُٜ٘خ١ٍ"

 ُٔو٢ٔ٤ حَُٔحًِ حًٌٍُٔٞ س أػالٙ.

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔٔخػيس رخٍُِٔ٘ إلروخء حُ٘وٚ حُٖٔٔ ك٢ ٝٓطٚ حُؼخث٢ِ، كوي حٗطِوض ػ٤ِٔش 

 ًٗٔٞؿ٤ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أٍرؼش ٓ٘خ١ن ٖٓ حُزالى رخُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ ٓي٣َ٣خص حُ٘٘خ١ حالؿظٔخػ٢

ٝ حُـٔؼ٤خص حُٔل٤ِش حُلخػِش؛ ك٤غ  حُظ٠خٖٓ ُِٞال٣خص حُٔؼ٤٘ش ٝ حُوال٣خ حُـٞح٣ٍش ُِظ٠خٖٓٝ

. ٝ حُزَٗخٓؾ ك٢ ١ٍٞ حُظؼ٤ْٔ 2015ٗوٚ ٖٓٔ هالٍ ٓ٘ش  915ٓٔلض حُؼ٤ِٔش رخُظٌلَ د 

 ُزخه٢ حُٞال٣خص.

ًٔخ ٜٗزض ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓي٣َ٣خص حُ٘٘خ١ حالؿظٔخػ٢ ٝ حُظ٠خٖٓ ُِٞال٣خص ٌٓخطذ ُِٞٓخ١ش 

خص ٝ حُِ٘حػخص حُؼخث٤ِش حُظ٢ هي طئى١ ك٢ حُؼخث٤ِش ٝ حالؿظٔخػ٤ش طْ ط٤ٌِلٜخ رخُؼَٔ ػ٠ِ كَ حُوالك

كخٍ طلخهٜٔخ ا٠ُ حُظو٢ِ ػٖ حُ٘وٚ حُٖٔٔ ٝ رخُظخ٢ُ كخُٜيف ٖٓ طيهِٜخ ٛٞ اروخء حُ٘وٚ 

 حُٖٔٔ ك٢ ٓل٤طٚ حُؼخث٢ِ.

ًٔخ ٣ظْ كخ٤ُخ طل٤٠َ حُزطخهش ح٤٘١ُٞش ُٔئ١َ١ ٌٛٙ حٌُٔخطذ هٜي ط٘ظ٤ْ ُوخءحص ُْٜ طٔٔق 

بكٜخء اك٤خؿخطْٜ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٌٖٞ ُظل٤ٖٔ آىحثْٜ ك٢ رظزخىٍ حُظـخٍد ٝ حُوزَحص ٝ ًٌح ر

 ح٤ُٔيحٕ.

تستفسر اللجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لضمان الحق في   السؤال الرابع والعشرون:
 ( من الميثاق. 4( فقرة )11ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب، إعماال لنص المادة )

ٝحُٔظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ  2008ؿخٗل٢  23حُٔئٍم ك٢  04ـ08ٕٞ ٍهْ إ ٌٛح حُلـن ٣ـٌَٓٚ حُوخٗ

 حُظٞؿ٢ٜ٤ ُِظَر٤ش ح٤٘١ُٞش ًُٝي ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ:

 : ويٍ بٍُ يبَّظج ػهُه:4انًبدة 

 ٝحُزي٤ٗش...ــ ط٤ٔ٘ش هيٍحص حُظال٤ٌٓ ح٤ٌُ٘ٛش ٝحُ٘ل٤ٔش 

 ...خ١خص ح٣َُخ٤ٟش ٝحُؼوخك٤ش ــ ٓ٘ق ؿ٤ٔغ حُظال٤ٌٓ آٌخ٤ٗش ٓٔخٍٓش حُ٘٘

طؼ٤ِْ ٓخىس حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝ ح٣َُخ٤ٟش اؿزخ١ٍ ػ٠ِ ًَ حُظال٤ٌٓ ٝحُظ٤ٌِٔحص ٖٓ ريح٣ش  :16انًبدة 

 حُظٔيٍّ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ.
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ٝٓخ ٛٞ ؿي٣َ رخًٌَُ إٔ ٓخىس حُظَر٤ش ٢ٛ ٓخىس طؼ٤ٔ٤ِش هخثٔش رٌحطٜخ طّيٍّ ك٢ ًَ حَُٔحكَ 

ا٠ُ ٓـَكِش حُظؼـ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ.ٝال طٔظؼ٠٘ ٖٓ حإلهظزخٍحص حُظـؼ٤ٔ٤ِش، ٖٓ ٓـَكِش حُظؼ٤ِْ حإلرظـيحث٢ 

 حُل٤ِٜش، ٝ حإلٓظلخٗخص ح٤َُٔٓش حُوخٛش رٜ٘خ٣ش ًَ َٓكِش طؼ٤ٔ٤ِش.

ٝ ك٢ ا١خٍ حَُػخ٣ش رخُٔٞحٛذ ح٣َُخ٤ٟش حُ٘خرش ٝرخُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ هطخػخص حُظَر٤ش ح٤٘١ُٞش ٝحُ٘زخد 

ّْ حٛيحٍ َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٝهَحٍحص طظ٠ٔ ٖ اٗ٘خء أهٔخّ ٣ٍخٟش ٝ ىٍحٓش ك٢ ٝح٣َُخٟش ٝحُٔخ٤ُش ط

 حُٔئٓٔخص حُظَر٣ٞش ٓخ حٗـَ ػ٘ٚ اٗ٘خء ٗزٌش ٤٘١ٝش ٝحٓؼش ٖٓ ٌٛٙ حألهٔخّ.

حُٔٞحكن  1412ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ػخّ  25حُٔئٍم ك٢  420ـ  91حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  رخَُّٔٓٞ ــ ٣ظؼِن حألَٓ

خ. ٝ هي ػيٍ :حُٔظ٠ٖٔ اكـيحع أهٔـخّ )٣ٍـخٟش ٝىٍحٓش( ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝػِٜٔ 1991ٗـٞكٔزَ  2

 . 2012ى٣ٔٔزَ  15حُٔٞحكن  1434ٓئٍم ك٢ أٍٝ ٛلَ ػخّ  423ـ  12رَّٔٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٍهْ 

 3حُٔٞحكن  1413ٗؼزخٕ ػخّ  11ــ أٓخ حُـخٗذ حُوخٙ رخُوَحٍحص: ٣ظؼِن روَح٣ٍٖ ٓئٍه٤ٖ ك٢ 

 حُٔظ٠ٔ٘خٕ ٍ: 1993كزَح٣َ 

٣خ٤ٟش حُظَر٣ٞش ٝحُظ٘خك٤ٔش ـ حٓظؼٔخٍ حُٔ٘٘آص ح٣َُخ٤ٟش حُؼ٤ٓٞٔش ُـَٝ حُٔٔخٍٓخص حَُ 1   

 حُـٔخ٣َٛش ك٢ ح٢ُٓٞ حُظَر١ٞ.

 ـ ط٘ظ٤ْ حُٔٔخٍٓخص ح٣َُخ٤ٟش حُظَر٣ٞش ٝحُظ٘خك٤ٔش حُـٔخ٣َٛش ط٘ل٤ٌٛخ ك٢ ح٢ُٓٞ حُظَر١ٞ. 2   

إ ٌٛٙ حُـٜٞى ط٢َٓ ُظَه٤ش ح٣َُخٟش حُٔي٤ٍٓش رـٔغ حُٔٞحٛذ ح٣َُخ٤ٟش حُ٘خرش ٟٖٔ ٓئٓٔخص 

 ىٍح٤ٓش.

ّْ حٗ٘خء ػخ٣ٞٗش  ك٤ل١َ  12حُٔئٍم ك٢  55ـ  ٣ٍ1خ٤ٟش ٤٘١ٝش رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ ًٔخ ط

.ٝحُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٛوَ حُٔٞحٛذ ح٣َُخ٤ٟش ٝ طل٤٠َْٛ ُلَم حُ٘وزش ح٤٘١ُٞش ٓغ طٞك٤َ ًَ  2001

 ( ِٓلوخص.3حُظَٝف حُٔٞحط٤ش ُٔٞحِٛش حُيٍحٓش ٝأُلوض رٌٜٙ حُؼخ٣ٞٗش ػالع )

ة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لضمان توفير الحماية  تستفسر اللجن السؤال الخامس والعشرون:
 .( من الميثاق1( فقرة )14لنص المادة )  إعماالالضرورية للعمالة الوافدة،  

 المهاجرٌن)معدلة( العمال بشأن 79 رقم الدولٌة العمل منظمة اتفاقٌة على الجزائر تقصد لقد :أوال

 علٌها والمصادق ،9797 جوان 8 فً الدولٌة العمل لمنظمة العام المؤتمر طرف من المعتمدة

 لحماٌة المتحدة األمم اتفاقٌة على و 9791 أكتوبر 97 بتارٌخ الحكومً االنضمام أداة بموجب

 المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعٌة طرف من المعتمدة أسرهم، أفراد و المهاجرٌن العمال حقوق

   - 04 رقم الرئاسً المرسوم بموجب بتحفظ علٌها لمصادقوا ،9771 دٌسمبر 98 فً بنٌوٌورك

 .2004 سنة دٌسمبر 17 الموافق ،9911 عام القعدة ذي 99 فً المؤرخ441
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 فً قانونا المقٌمٌن األجانب حماٌة 99 المادة أحكام بموجب الجزائري الدستور ٌضمن  :ثانيا

 وأمالكه شخصه بحماٌة قانونٌا، الوطنً التراب فوق وجوده ٌكون أجنبً، كل ٌتمتع الجزائر.حٌث

 للقانون. طبقا

 المحلً القانونً اإلطار ٌتضمن األجنبٌة العمالة لتشغٌل الناظمة الدولٌة للمعاٌٌر تجسٌدا :ثالثا

 نذكر الجزائر، فً األجانب العمال تشغٌل تؤطر التً لتنظٌمٌةا و القانونٌة النصوص من العدٌد

 منها:

 ٌتعلق ،9789 سنة ٌولٌو 99 الموافق ،9919 عام رمضان 7 فً المؤرخ ،91-89 رقم القانون -

 ،األجانب العمال تشغٌل بشروط

 ،9771 سنة أبرٌل 19 الموافق ،9991 عام رمضان 19 فً المؤرخ ،99-71 رقم القانون -

 المتمم، و المعدل العمل، بعالقات المتعلق
 ،1118 سنة جوان 11الموافق 9917 عام الثانٌة جمادى 11 فً المؤرخ ،99 -18 رقم القانون -

 فٌها، وتنقلهم وإقامتهم  الجزائر إلى األجانب دخول بشروط ٌتعلق

 19  الموافق 9919 عام األول جمادى 19 فً المؤرخ ،119-10 رقم رئاسًال المرسوم -

 الجزائر، فً األجانب بوضعٌة المتعلق 1110 سنة جوٌلٌة
 سنة دٌسمبر 11  الموافق ،9910 عام األول ربٌع 7 فً المؤرخ 191-81 رقم المرسوم -

 األجانب، للعمال المؤقت العمل رخص و العمل جوازات منح كٌفٌات ٌحدد ،9781
 

 سنة نوفمبر 99 الموافق ،9919 عام األول ربٌع 8 فً المؤرخ 199-89 رقم مرسوم -

 و المحلٌة والجماعات الدولة مصالح فً األجانب المستخدمٌن توظٌف شروط ٌحدد ،9789

 العمومٌة. الهٌئات و المؤسسات

 الذي به المعمول العمل تشرٌع فً  مجسد األجانب و الوطنٌٌن العمال بٌن المساواة مبدأ  :رابعا

 القانون بموجب علٌه المنصوص التمٌٌز عدم مبدأ خالل من األجانب العمال حقوق حماٌة ٌضمن

 فً ٌنص الذي العمل بعالقات المتعلق والمتمم، المعدل ،9771 أبرٌل 19 فً المؤرخ 99-71 رقم

 أنه: على 99 المادة أحكام

 عقد أو الجماعٌة االتفاقات أو االتفاقٌات فً علٌها المنصوص األحكام كل األثر عدٌمة و باطلة عدت   "

 أو األجرة و الشغل مجال فً نوعه كان كٌفما العمال، بٌن تمٌٌز إلى تؤدي أن شأنها من التً العمل

 العائلٌة القرابة أو النسبٌة أو ماعٌةاالجت الوضعٌة أو الجنس و السن أساس على العمل، ظروف

 إلٌها". االنتماء عدم أو نقابة إلى االنتماء و  السٌاسٌة والقناعات

 المساواة، مبدأ على صراحة الذكر السالف 91-89 رقم القانون من 99 المادة أحكام كذلك نصت و

 االستداللً الرقم ٌوافق أجرا القانون هذا علٌه ٌسري الذي األجنبً العامل ٌتقاضى "أن فٌها جاء حٌث

 وفقا بزٌادة االقتضاء وعند المستوى، نفس من الجزائري نظٌره ٌشغله أن ٌمكن الذي العمل لمنصب

 ".أجاله حلول عند  الوطنً التراب على األجر ٌدفع و بمرسوم. تحدد لشروط
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 العمال إمتٌازات نفس من ٌستفٌدون الذٌن األجانب للعمال مكفولة العمل فً األساسٌة الحقوق  :خامسا

 العمل، وطب المهنٌة، األخطار من الحماٌة السٌما، للعمل القانونٌة األحكام مجال فً الوطنٌٌن

 والمفاوضات لمستخدمة،ا الهٌئة فً والمشاركة العمل، مدةو اإلجتماعً، والضمان واألجور،

 العمل. عالقاتو الجماعٌة

 المطبق النظام من األجنبً العامل ٌستفٌد إرادي، غٌر بشكل العمل منصب فقدان حالة فً : سادسا

 االتفاقٌات فً علٌها المنصوص األحكام و التشرٌعٌة األحكام بمقتضى الجزائرٌٌن العمال على

   التسرٌح. عن التعوٌضات و المسبق باإلشعار ٌتعلق فٌما السٌما العمل فً الجماعٌة

 القانون ذلك فً بما العمل تشرٌع فً المبدأ هذا ٌنعكسو دستورٌا مضمونة النقابٌة لحرٌاتا   سابعا:

 النقابً. الحق بممارسة المتعلق المتمم، و المعدل ،9771 ٌونٌو 1 فً المؤرخ 99-71 رقم

 و االجتماعٌة المصالح وتمثٌل لحماٌة نقابٌة لمنظمات االنضمام األجنبً للعامل ٌمكن ،وبالتالً

 للعمال. هنٌةالم

 ٌتعلق فٌما الجزائرٌٌن العمال بها ٌتمتع التً االمتٌازات نفس من أٌضا األجانب العمال ٌستفٌد   :ثامنا

 غٌر عمل منصب لشغل تمٌٌز أي من الحماٌة و كرامتهمو المعنوٌة و البدنٌة السالمة امباحتر خاصة

 كل و االجتماعٌة الخدماتو المستحق لألجر المنتظم والدفع  واستحقاقهم أهلٌتهم على قائمال المنصب

  نوعٌا. ارتباطا العمل بعقد المرتبطة المنافع

 لإلجراء وفقا فٌها طرفا األجنبً العامل فٌها ٌكون التً العمل بنزاعات المتعلقة المسائل سوىت    :تاسعا

 النزاعات بتسوٌة المتعلق 1990  فٌفري، 9 فً المؤرخ 19-71 رقم القانون فً علٌه المنصوص

 ال العمل جواز على ٌحوز ال الذي األجنبً العامل بأن التذكٌر ٌجدر الصدد، هذا فً .العمل فً الفردٌة

 المتابعات عن النظر بغض العمل لقانون العامة األحكام علٌه تنطبق حٌث الحقوق، من ٌخلو

  األجانب. تنقل و وإقامة بدخول المتعلق التشرٌع فً علٌها المنصوص

 التصرٌح  مستخدمة هٌئة كل على ٌتعٌن حٌث االجتماعٌة التغطٌة من األجانب العمال ٌستفٌد  :عاشرا

 طبٌعة و قٌمة كانت ومهما جنسٌاتهم، كانت  مهما  ذلك و االجتماعً الضمان لدى األجانب بعمالها

 جتماعًاال للضمان الثنائٌة االتفاقٌات أحكام ذلك غٌر على نصت إذا ما حالة فً عدا ما  أجورهم،

 المتعلق 1983 جوٌلٌة 1 فً المؤرخ 99-80 رقم )القانون  األصلٌة وبلدانهم الجزائر بٌن الموقعة

  االجتماعً(. الضمان مجال فً المكلفٌن بإلتزامات

 

 



41 

 

الجزائر قد سجلت تقدم فيما    أن إلى( 89تقرير الدولة الطرف )صفحة    أشار السؤال السادس والعشرون:
يخص مؤشر الفقر، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في مؤشر الفقر خالل السنوات الثالث  

 الماضية.

  ٣وٚ ٓئَٗ حُلوَٗظَح ٤٠ُن حُلظَس ر٤ٖ ٍٝٝى حُٔئحٍ ٖٓ ؿٜش ٝحَُى ػ٤ِٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ك٤ٔخ 

ط٤خص آ٤ٗش ، ُؼيّ طٞكَٛخ، ٓغ آٌخ٤ٗش ط٣ِٝي ، ٣ظؼٌٍ ػ٤ِ٘خ طوي٣ْ ٓؼح٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح  2011ٌٓ٘ ٓ٘ش  

ك٢ حُٔٔظوزَ ٍٝٝٝىٛخ ُ٘خ حُِـ٘ش حُٔٞهَس رٔلَ ٓئحُٜخ رؼي طـ٤ٔغ ٌٛٙ حإلكٜخث٤خص ٖٓ ٜٓيٍٛخ 

 حُو٣َذ.

هَ ٖٓ )ٕ.ّ.ح أ ىٝالٍ ك٢ ح٤ُّٞ رخُظؼخىٍ ٝحُويٍس حَُ٘حث٤ش 1هَ ٖٓ ٗٔزش حُٔٞح٤٘١ٖ ح٣ٌُٖ ٣ظوخٟٕٞ أ

 (((PPAىٝالٍ/ح٤ُّٞ  1

 2433 2444 3988 السنة
  1 ٖٓ ٕ.ّ.ح حهَ

 ((PPAىٝالٍ/ح٤ُّٞ 

 

3.9% %0.8 %0.8 

تستفسر اللجنة عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لمكافحة المخدرات    السؤال السابع والعشرون:
 /ز( من الميثاق.2( الفقرة )19لنص المادة )  إعماالوالمؤثرات العق لية والمواد الضارة بالصحة،  

 ٖٓ حُـِحثَ كَٛض حُظ٢ حُؼو٤ِش حُٔئػَحص ٝ حُٔويٍحص ٌٓخكلش ٓـخٍ ك٢ حُٔظوٌس حُظيحر٤َ أْٛ إ 

 أؿَ ٖٓ ح٢٘١ُٞ حُظ٤ٔ٘ن آ٤ُخص طط٣َٞ ٝ  حُي٢ُٝ ٝ حإله٢ٔ٤ِ حُظؼخٕٝ ٝطؼ٣ِِ طَه٤ش ػ٠ِ هالُٜخ

 ، ػ٤ِٜخ حُطِذ ٝ حُٔويٍحص ػَٝ أٌٗخٍ ٖٓ ٝحٌُٔخكلش حُٞهخ٣ش ٓـخٍ ك٢ ٗٞػ٤ش حٗـخُحص طلو٤ن

 حُظ٢ ، 2015-2011 حُٔويٍحص ٌُٔخكلش ح٤٘١ُٞش حُؤخ٤ٓش حالٓظَحط٤ـ٤ش ػ٠ِ رخػظٔخىٛخ ًُٝي

 ٖٓ حُظو٤َِ ٝ حُؼالؽ ٝ حُٞهخ٣ش ػ٠ِ طَطٌِ حُـِحث٤ش حإلؿخرش ػٖ ري٣ِش ٓوخٍرش طلو٤ن ا٠ُ طٜيف

 رؼيٛٔخ ك٢ حُٔويٍحص ػ٠ِ حُؼَٝ ٝ حُطِذ هلٞ ٛٔخ أٓخ٤٤ٖٓ ٓل٣ٍٖٞ ػ٠ِ هخثٔش حُٔوخ١َ

 .حَُىػ٢ ٝ  حُٞهخث٢

 

  انًخذراث ػهً انؼزع خفغ:  أوال

 ٓخى٣ش رٞٓخثَ( حُـٔخٍى ، ح٢٘١ُٞ حألٖٓ ، ح٢٘١ُٞ حُيٍى) حُؼالع حٌُٔخكلش ٜٓخُق ط٣ِٝي 

 .حُٔويٍحص ك٢ حَُٔ٘ٝع ؿ٤َ حالطـخٍ ُؤغ  ٓؼظزَس ٝر٣َ٘ش

 ٕح٢٘١ُٞ حألٖٓ ح٢٘١ُٞ، حُيٍى) حُؼالع حٌُٔخكلش ُٜٔخُق ٓظوٜٚ ط٣ٌٖٞ ٟٔخ  

 .حُٔويٍحص ٌٓخكلش ٓـخٍ ك٢(  حُـٔخٍى

 حإله٢ٔ٤ِ حُظؼخٕٝ طلؼ٤َ ك٢ حُؼالع حٌُٔخكلش ٜٓخُق ر٤ٖ ٝحُوزَحص حُٔؼِٞٓخص طزخىٍ طٌؼ٤ق 

 حألؿِٜس ًَ حٓظويحّ ٓغ ٝطل٤٤ٜ٘خ  ػ٤ِٜخ ٝحإلىٓخٕ حُٔويٍحص ُٔلخٍرش ٝحُي٢ُٝ ٝحُـ١ٜٞ

 .حُٔ٘زٞٛش حُ٘٘خ١خص ُٔٞحؿٜش حُٔظخكش حُؼ٣َٜش

 حُليٝى ػزَ حَُهخرش ٝ حُٞهخ٣ش طيحر٤َ ط٘ي٣ي . 
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 َحُليٝى١ ح٢٣َُ٘ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُليٝى كَحّ ٜٓخُق ٟٝؼظٜخ ٛخٍٓش ػ٤ِٔخط٤ش طيحر٤  

 .ُِٔويٍحص حَُٔ٘ٝع ؿ٤َ ُالطـخٍ ُِظٜي١

 حألهَٟ حُزِيحٕ طـخٍد ٖٓ ُالٓظلخىس ى٤ُٝش ِٓظو٤خص ػيس ك٢ حُٜٔخُق ٌٛٙ ٓ٘خًٍش. 

 حإلك٣َو٤ش ح١َُ٘ش ٓ٘ظٔش اٗ٘خء أؿَ ٖٓ ٝىػٜٔخ حُـِحثَ ٓزخىٍس (AFRIPOL) حُظ٢ ٖٓ 

 .  اك٣َو٤خ ك٢ حألٖٓ ٝ حُِْٔ طٜيى حُظ٢ ح٥كخص ٌٓخكلش طؼ٣ِِ ٗؤٜٗخ

 ٕح٢٘١ُٞ حُٔٔظٟٞ ػ٠ِ حٌُِٔلش حُٜٔخُق َُإٓخء 25حُـ حالؿظٔخع ألٗـخٍ حُـِحثَ حكظ٠خ 

 حالؿظٔخع ٌٛح ٣ؼي ك٤غ2015 ٓزظٔزَ  HONLEA اك٣َو٤خ ك٢ حُٔويٍحص ط٣َٜذ ٌُٔخكلش

 حُٔويٍحص ٓٔؤُش ر٘ؤٕ حهظَحكخطٜخ ٝطوي٣ْ حُظـخٍد طزخىٍ ٝ ُِظ٘خٍٝ حإلك٣َو٤ش ُِزِيحٕ كَٛش

 .حإلك٣َو٤ش حُوخٍس ك٢

 ٗظٔض حُظ٢ حُٔظليس حألْٓ ٤ُٜجش حُظخرؼش حُٔويٍحص ُِـ٘ش 58 حُيٍٝس ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓ٘خًٍش 

 .2015 ٝى٣ٔٔزَ ٓخٍّ َٜٗ هالٍ

 حُؼخ٤ٗش حُُٞح٣ٍش حُ٘يٝس أٗـخٍ ك٢ ٝاىٓخٜٗخ حُٔويٍحص ٌُٔخكلش ح٢٘١ُٞ حُي٣ٞحٕ ٓ٘خًٍش 

    .2015أك٣ََ حُٔويٍحص ٌٓخكلش ك٢ ٌُٔٞٓٞ

 انًخذراث ػهً انطهب خفغ:  ثبَُب

 أٓخ٢ٓ ًزي٣َ حُٔي٤ٖ٘ٓ ُلخثيس ه٠خث٢ أَٓ ٣َ١ن ػٖ رخُؼالؽ حألَٓ اؿَحء ٝطلؼ٤َ حػظٔخى 

 ٢٘١ٝ ِٓظو٠ ط٘ظ٤ْ ػْ ك٤غ ٓؼخهزظٚ ػٞٝ ُِٔيٖٓ حُؼالؽ كَٛش ربػطخء ًُٝي حُؼوٞرش ػٖ

 .٤ٓيح٤ٗخ حإلؿَحء ٌٛح إلٗـخف 2013 ٓ٘ش حُو٠خس ُلخثيس

 ِ٠ُٔخٕ حُٔخى٣ش ٝ حُز٣َ٘ش حإلٌٓخ٤ٗخص ٝطٞك٤َ حُؼالؽ ٤ٓخٓش رظطز٤ن حُٔؼ٤٘ش حألؿِٜس طؼ٣ِ 

 اٗ٘خء ػ٠ِ 2007 ٓ٘ش رَٗخٓـٜخ ا١خٍ ك٢ حُٜلش ُٝحٍس طٔط٤َ هالٍ ٖٓ ًُٝي حُؼالؽ

  حإلىٓخٕ ُؼالؽ ٤ٓٝط٢ ًَِٓ 53 حٗـخُ طظ٠ٖٔ حُٔي٤ٖ٘ٓ ٓؼخُـش َٓحًِ ٖٓ ٝحٓؼش ٗزٌش

 ًَِٓ 2ٝ حإلىٓخٕ ُؼالؽ ٤ٓٝط٢ ًَِٓ 35كظق كخ٤ُخ طْ ك٤غ حُظْٔٔ، اُحُش ًَِٓ 15 ٝ

 .حُظْٔٔ اُحُش

 ػالؽ ٓـخٍ ك٢ حُلخِٛش حُظطٍٞحص ُٔٞحًزش حأل١زخء ُلخثيس ٓظوٜٚ ط٣ٌٖٞ ٖٓ حالٓظلخىس 

   كَٗٔخ ٖٓ ًَ ا٠ُ ىٍح٤ٓش ٣ُخٍحص ٖٓ حأل١زخء ٖٓ ٓـٔٞػش ٓئهَح حٓظلخى ك٤غ حإلىٓخٕ

 حُوزَحص الًظٔخد  حألك٤ٞٗخص حٓظزيحٍ ػالؽ ٓـخٍ ك٢ حَُحثيس ٝرِـ٤ٌخ ُز٘خٕ ٝحُٔـَد

 .  حُٔوخ١َ طلي٣ي ٤ٓخٓش ا١خٍ ك٢ ٣٘يٍؽ ح١ٌُ حُلي٣غ حُؼالؽ ٌٛح كٍٞ ٝحُٔؼخٍف

 ٌْٛح رَٓؾ ح١ٌُ ٝ 2016 ٝ 2015 ُٔ٘ش حألك٤ٞٗخص حٓظزيحٍ ػالؽ كٍٞ ى٤٤ُٖٝ ِٓظو٤٤ٖ ط٘ظ٤ 

 ٤ُٜخؿش حُٜ٘خث٤ش حُظل٤٠َحص َٓكِش ك٢ ٛٞ ح١ٌُ ٝ حُـِحثَ ك٢ حُؼالؽ ٓ٘ظٞٓش ك٢ حأله٤َ

 .  حُؼالؽ ٌُٜح حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُظيحر٤َ

 حُطذ ١ِزش ُلخثيس حإلىٓخٕ ػالؽ كٍٞ حُٔظوٜٚ حُـخٓؼ٢ حُظ٣ٌٖٞ ك٢ ٓو٤خّ اىٍحؽ. 

 ُٔوظِق ٓ٘خًٍظٜخ ٝ حُٔويٍحص ٌٓخكلش ٓـخٍ ك٢ حُلخػِش حُـٔؼ٣ٞش حُلًَش ٝطَه٤ش ط٘ـ٤غ 

 ك٢ حُلخػِش حُـٔؼ٤خص ُلخثيس ٢٘١ٝ ِٓظو٠ ٗظْ ك٤غ حُ٘زخد ُٜخُق حُـٔؼ٣ٞش حُ٘٘خ١خص

 حألٓخ٢ٓ ىٍْٝٛ كٍٞ ٝٓٔخٗيطْٜ ٝطٞػ٤ظْٜ ُظل٤ْٜٔٔ 2014 ٓ٘ش حُٔويٍحص ٌٓخكلش ٓـخٍ

 . حُٔـظٔغ ك٢ حُٞهخث٢ رخُؼَٔ رخُٜ٘ٞٝ

 ٕٝحُٔ٘خًٍش هالٍ ٖٓ حُظَر٤ش ُٝحٍس ٓغ ٝاىٓخٜٗخ حُٔويٍحص ٌُٔخكلش ح٢٘١ُٞ حُي٣ٞحٕ طؼخ 

 .حُيٍح٤ٓش حأل١ٞحٍ ُـ٤ٔغ ط٘ظْ حُظ٢ حُٔلظٞكش حألرٞحد ٝ حُظل٤ٔ٤ٔش حُلٔالص ٓوظِق ك٢
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 حُٔظ٢ٓٞ حُظؼ٤ِْ) حُٔي٢ٍٓ ح٢ُٓٞ ك٢ حُٔويٍحص حٗظ٘خٍ كٍٞ ٤٘١ٝش ٤ٓيح٤ٗش ىٍحٓش اؿَحء 

 َٓ٘ٝع ا١خٍ ك٢ ،Groupe Pompidou ٓغ رخُظؼخٕٝ 2016 ُٔ٘ش( ٝحُؼخ١ٞٗ

MedSPAD  حُٔي٤ٍٓش ُِظلو٤وخص. 

 ك٢ حُٔويٍحص أٟٝخع رظطٍٞ حُٔظؼِوش رخُٔؼِٞٓخص ٝط٣ِٝيٛخ حُٔؼ٤٘ش حُي٤ُٝش حُٔ٘ظٔخص ٓغ حُظ٤ٔ٘ن

 حُٔظؼِوش حأل٤ٔٓش ح٤ُٜجخص ُطِزخص حالٓظـخرش ٝ ُٜخ ُِظٜي١ حُيُٝش طزيُٜخ حُظ٢ رخُـٜٞى ٝ حُـِحثَ

 (.ٝحٓظز٤خٗخص ٝاكٜخث٤خص طوخ٣ٍَ)  حُـِحثَ ك٢ حُٔويٍحص ظخَٛس ططٍٞ ػٖ رخُٔؼِٞٓخص

غف ل التقرير استعراض التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكف الة الحقوق  أ  السؤال الثامن والعشرون:
 الشأن.( من الميثاق، يرجى تقديم معلومات في ىذا  42المنصوص علييا في المادة )

، ح١ٌُ ٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٌَُ ُلوٞم حإلٗٔخٕ حُؼَر٤ٔ٢ؼخم حُٖٓ  42حُظِحٓخ رخُٔخىس إ حُـِحثَ ٝ  

ططز٤وخطٚ، ٓظلخىس ٖٓ ػٔخٍ حُظطٍٞ حُؼ٢ِٔ ٝٗوٚ حُلن ك٢ حُٔٔخٛٔش ك٢ حُل٤خس حُؼوخك٤ش ٝ حال

ؿٔيص ٤ٓيح٤ٗخ ٌٛح حُظٍٜٞ، ٖٓ هالٍ حُيٓظٍٞ حُـي٣ي ح١ٌُ ٣ئًي ك٢ ٓٞحىٙ حُٔوظِلش ػ٠ِ ٌٛٙ 

٤٠٣ق ا٤ُٜخ ٓزخىة أهَٟ طَطز٢ رخُوٞحػي حألٓخ٤ٓش حُظ٢ ر٘ض ػ٤ِٜخ حُيُٝش حُـِحث٣َش ٝ ى،حألرؼخ

 حُظ٢ طئًي ػ٠ِ إٔ حإلٗٔخٕ ٛٞ حُو٤ٔش حألٓخ٤ٓش َُٔ٘ٝع أ١ ٓـظٔغ.ٝأٜٓٔخ، 

رخإلػالٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حإلٗٔخٕ، ٝ ٓخ طالٙ ٖٓ  حُ٘ؤٕ،ٖٓ ٛ٘خ ٣٘زغ حُظِحّ حُـِحثَ، ك٢ ٌٛح   

ٓؼخٛيحص ، هخٛش طِي حُٔظؼِوش رخُلوٞم حُؼوخك٤ش ٝ حكظَحّ حُظ٘ٞع حُؼوخك٢. ٝ هطؼض ك٢ ًُي أٗٞح١خ 

ي حُٔخىس  ًّ ؿٜخ حُيٓظٍٞ حُـي٣ي ك٢ ػيس ٓٞحى طزَُ رَٜحكش ٌٛح حُظّٞؿٚ، اً طئ ّٞ إٔ حُلن  45رؼ٤يس، ط

ٝ حُيُٝش طل٢ٔ حُظَحع حُؼوخك٢ حُٔخى١ ٝ ؿ٤َ حُٔخى١ ٝ طؼَٔ ػ٠ِ ك٢ حُؼوخكش ٠ٕٓٔٞ ُِٔٞح١ٖ. 

ؼز٤َ ٝ حَُأ١ ٝ ط٣ٌٖٞ حُـٔؼ٤خص حُللخظ ػ٤ِٚ.٣ؤط٢ ٌٛح ٠٤ُخف ا٠ُ حُٔٞحى حُظ٢ طئًي ػ٠ِ ك٣َش حُظ

 ٓٔخ ٣ئًي حألرؼخى حُي٣ٔوَح٤١ش ٌُٜح حُٔٔؼ٠،  ،حُؼ٢ِٔحالرظٌخٍ حُل١ٌَ ٝحُل٢٘ ٝك٣َش ٝحألكِحد، ٝ

ّٓن ٌٛح حُلن ظ٢ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٜخ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ. َٝٙ ُظلو٤ن حُظطِؼخص حُحَُؿزش ك٢ طط٣ٞٝ رٌُي ٣ظَ

ىٓظ٣ٍٞخ رٌَ ٓخ ٣ظَطّذ ػٖ ًُي ٖٓ اؿَحءحص ٝ ٓٔخع ُظـ٤ٔي ًُي. طؤط٢ ٓٞحِٛش ُٔخ طْ طلو٤وٚ ٌٓ٘ 

طلوّن ٘ظٞٓش ػوخك٤ش طٔظـ٤ذ ُِظطِؼخص، ٝٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش، ٖٓ هالٍ حُٔ٘ـِحص حُٔظلووش ُٟٞغ ٓ

 ِؼوخكش. ك٠ٍٞح أٝٓغ ُ

، ٜٓ٘خ ٣ُخىس ٤ِٓح٤ٗش حُؼوخكش، اً ريٕٝ ًُي ال ا٠ُ حُوطٞحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طلووض ٛ٘خ الري ٖٓ حإلٗخٍسٝ

٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػٖ أ١ َٓ٘ٝع ُـؼَ حُؼوخكش ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُـ٤ٔغ، ٝ هي ٓٔق ًُي رب١الم ػيس 

٤ُٜخًَ حُؼوخك٤ش ٓ٘خ٣ٍغ ًزَٟ ك٢ ًَ حُٞال٣خص ٝ حُٔ٘خ١ن طٔؼَ ػ٠ِ حُوٜٞٙ ك٢ ر٘خء حُؼي٣ي ٖٓ ح

 ٖٓ ٌٓظزخص ٝ ىٍٝ ػوخكش ٝ ٓٔخٍف ٝ هخػخص ٤٘ٓٔخ، ًٔخ طْ طؤ٤ْٓ َٜٓؿخٗخص ، ٝ ط٘ظ٤ْ ٗ٘خ١خص 

ُْض ٓـٜٞىحص ؿزخٍس ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظَحع ٤ُٝش ًزَٟ ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس. ٝطظخَٛحص ى ٝ ٌِ رُ

حُٔخى١ ٝ حُالٓخى١، ػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔخص ٝ ٓ٘خ٣ٍغ ًزَٟ، ٓخ ُحُض ٓظٞحِٛش طظـٔي ػ٠ِ 

حُوٜٞٙ ك٢ ط٤َْٓ ؿِء ًز٤َ ٖٓ ٌٛح حُظَحع، ٝ ط٤ٜ٘لٚ ٝ ىٍحٓظٚ، ٝ حطـٜض حُؼ٘خ٣ش أ٠٣خ ا٠ُ 

ٝ حُيٍحٓش ػٖ ٣َ١ن حُٔئٓٔخص حُظَحع حُالٓخى١ ٖٓ هالٍ حالٛظٔخّ رخُظي٣ٖٝ ٝ حُظٔـ٤َ 
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حُٔوظٜش، ٝ ط٤َٜٔ ا١الع حَُحؿز٤ٖ ػ٤ِٚ. ٝ ٛ٘خ ٣ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ رخُـٜي ح١ٌُ طٞؿٚ ا٠ُ طٔـ٤َ ٝ 

ٝ حُل٢٘ رظو٤ٜٚ طلو٤ن ٝ ط٤ٜ٘ق حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظَحع حُالٓخى١.ًٔخ طْ ط٘ـ٤غ حإلريحع حألىر٢ 

 طؤ٤ْٓ َٜٓؿخٗخص ػوخك٤ش رٌَ حُٔ٘خ١ن ح١ُٖٞ. ٛ٘خى٣ن طيػ٤ْ ، ٝ

رـٜٞىٛخ حَُح٤ٓش ا٠ُ طَه٤ش حُظ٘ٞع حُؼوخك٢، اً ؿؼَ حُيٓظٍٞ حُـِحثَ ٖٓ ؿٜش أهَٟ طٞحَٛ    

طط٣َٞٛخ ظٜخ ٤ٍٔٓٝش طؼَٔ حُيُٝش ُظَه٤حألٓخ٣ُـ٤ش ٢ٛ ًٌُي ُـش ٤٘١ٝش ٝ حُـي٣ي ك٢ ٓخىطٚ حَُحرؼش

ِٔخ٢ٗ ٌٛح ٣ئًي إٔ حُظ٘ٞع حُؼوخك٢ ٝ حُحُٔٔظؼِٔش ػزَ حُظَحد ح٢٘١ُٞ. ٝ رٌَ ط٘ٞػخطٜخ حُِٔخ٤ٗش

ًٔخ أػخىص  ٌٓٔذ ال ٣ويٍ رؼٖٔ، ٝ ط٤َْٓ ًُي ىٓظ٣ٍٞخ ، ٣ٌلَ حُظـ٤ٔي حُلؼ٢ِ ُٚ ك٢ ح٤ُٔيحٕ.

طو٤ْٔ حُ٘٘خ١خص ٝ حَُٜٔؿخٗخص ٝ حُظظخَٛحص ٝ حإلٌٓخ٤ٗخص رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٌٛح حُظٍٜٞ حُـي٣ي ح١ٌُ 

 ٣ٔٔق رخٓظلخىس ًْ ًز٤َ ٖٓ حُٔٞح٤٘١ٖ، ًٔخ ٣لون حُ٘ـخػش حُٔظٞهخس.

حثَ أ٠٣خ رخُ٘ظَ ا٠ُ إٔ حُلوٞم حُؼوخك٤ش طٌَ٘ ؿِءح ال ٣ظـِأ ٖٓ كوٞم حإلٗٔخٕ حُظ٢ طٔؼ٠ حُـِ  

٢ٛ كوٞم ػخ٤ُٔش ٝ ؿ٤َ هخرِش ُِظـِثش ٝ ٓظ٘خرٌش ٝ ٓظَحرطش، ا٠ُ ط٘ـ٤غ ط٤ٌَ٘ ؿٔؼ٤خص ػوخك٤ش ٝ 

ػ٠ِ ٍ ٜخ رؤٕ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٛٞ حُوخىحؿظٔخػ٤ش ٝ ٓئٓٔخص، ٝ طيػٜٔخ ك٢ ٗ٘خ١خطٜخ، ٝػ٤خ ٓ٘

 ٛٞ حُوخىٍ ػ٠ِ حكظ٠خٕ حُٔزيػ٤ٖ حُظ٢ طيكغ رخُزالى ا٠ُ حُظويّ، ٝحُظٍٜٞحص ٝ حَُإٟ  رٍِٞس

 طٞؿ٤ْٜٜ ٝ ط٘ـ٤ؼْٜٝ

ٝ ًَ ٌٛح ٣٘يٍؽ ك٢ حُٔٔؼ٠ ح١ٌُ طظز٘خٙ حُـِحثَ ُـؼَ حُؼوخكش أ٣ُٞٝش رخُ٘ظَ ا٠ُ ٓخ ٣لَٜ ك٢  

حُؼخُْ ٝ ك٢ حُٔ٘طوش حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش ٖٓ طلٞالص ٝ طوِزخص ػ٠ِ ِٛش رٔٔخثَ ح٣ُٜٞش ٝ حُي٣ٖ ٝ 

ٗخرغ ٖٓ حُظطَف ٝ حإلٍٛخد. ٝ ك٢ ظَ حُظلي٣خص ٝ حَُٛخٗخص حُظ٢ طٞحؿٚ ٗؼٞد حُؼخُْ ، ٝ رؼ٠ٜخ 

ِٗػخص ٓظطَكش رخْٓ حُي٣ٖ أٝ ح٣ُٜٞخص حُٔٔٔٞٓش، ٝ حُـِحثَ هي ٝحؿٜض ُٔ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ٌٛح 

حُِ٘ٝع ٝ هخٝٓظٚ ٖٓ هالٍ َٓ٘ٝع حُٜٔخُلش ح٤٘١ُٞش ٝ حُٞثخّ حُٔي٢ٗ، ٝ ٖٓ هالٍ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

٣ٔٔق رٚ ه٤ْ حُظٔخٓق ٝ حُلن ك٢ حالهظالف ٝ ٗزٌ حُؼ٘ق، ٝ حكظَحّ ك٣َش حَُأ١ ٝ حُظؼز٤َ ٟٖٔ ٓخ 

حُوخٕٗٞ ٝ حُؼٞحرض، ٝ ك٢ ظَ ًَ ٌٛح طزو٠ ٤ٛخٗش كن ًَ ىُٝش ك٢ كٔخ٣ش ػوخكظٜخ ٝ ه٤ٜٛٞظٜخ 

 ٓٔؤُش ٜٓٔش. ًٔخ إٔ ٤ٓطَس ٢ٔٗ حٓظٜال٢ً ٣َ٣ي إٔ ٣ٞكي حُؼخُْ ك٢ أكن ٓخ ط٤ِٔٚ حُٔٞم

ص ٓظطِزخطٜخ حُظ٢ طِ٘ع ا٠ُ ؿؼَ حٌَُ ٓظ٘خرٜخ ك٢ أٗٔخ١ حُؼ٤ٖ ٝ حألًَ ٝ حُِزخّ ٝ حُٔٔخٍٓخٝ

ح٤ٓٞ٤ُش. أ١ طل٣َٞ حُزَ٘ ا٠ُ ٗٔن ٓظ٘خرٜش ك٢ ًَ ٢ٗء، ر٘ٞع ٖٓ حالٓظ٘ٔخم ح٤ُ٥ٖ ىٕٝ َٓحػخس 

ُِظ٘ٞع حُي١ ٛٞ ٓٔش حُز٣َ٘ش حُزخٍُس، ٌٛح ح٢ُٔ٘ ال ري ٖٓ ٓٞحؿٜظٚ، ٌُٜح طظللع حُـِحثَ ك٢ 

ال ٓلخٟٝخطٜخ ُِيهٍٞ ؿ٠ِ حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِظـخٍس ٟٖٔ ح١َُٝ٘ حُلخ٤ُش حُٟٔٞٞػش ٝ حُظ٢ 

 طَحػ٢ حُو٤ٜٛٞخص.

حكظَحّ حُظ٘ٞع حُؼوخك٢ ٣ظطِذ حُو٠خء ػ٠ِ حُلـٞس حَُه٤ٔش حُظ٢ ، ٝػْ إ طـ٤ٔي حُلوٞم حُؼوخك٤ش

ٌِٗض هطَح ٘ؼٞد حُـ٤٘ش ٝ حُ٘ؼٞد حُلو٤َس، ٝؿٔيطٜخ حُؼُٞٔش، ٝ حُظ٢ أٝؿيص كَٝهخ ٛخٓش ر٤ٖ حُ

ٔظل٤ي ٖٓ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُـي٣يس، ػ٠ِ ه٤ْ حالهظالف ٝ حُظ٘ٞع، ٌُٜح ٝؿذ ٓٔخػيس حُ٘ؼٞد حُ٘خ٤ٓش ُظ

 ٝ طٔظِي طو٤٘خطٜخ، ٝ حُؼَٔ أ٠٣خ ػ٠ِ ط٤َٜٔ حُظيحٍٝ حَُه٢ٔ ُِٔ٘ظـخص حُؼوخك٤ش حُٔل٤ِش.
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طٔؼ٠ حُـِحثَ ، ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝ ك٢ ا١خٍ طٞؿٜخطٜخ حُـي٣يس، ا٠ُ ٟٝغ ٛ٘خػش ػوخك٤ش طٌٕٞ   

 لظَك٢ ٓٔخٍٓش ػوخك٤ش ٣ٖٓ ٝ ؿٔؼ٤خص ٝ كخػ٤ِٖ ػوخك٤٤ٖ، ٝٓلظٞكش ػ٠ِ حُوٞحٙ . ٓٔظؼَٔ

 طؼخ٤ٗٝخص، ٖٓ هالٍ حُظ٘ـ٤غ ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُؼوخكش ٝ حٗوَح١ حُوٞحٙ ك٢ ٌٛح حُ٘٘خ١ ٝ

ًُي ك٢ ًَ ِٓؼش حٓظٜال٤ًش ٝ طـخ٣ٍش كو٢. ٝ ٝ ط٤َٜٔ حُيُٝش ٌُُي، رخػظزخٍ إٔ حُؼوخكش ٤ُٔض

حٓظٞى٣ٞٛخص ُظٔٔق ف ٝ أٍٝهش كٕ٘ٞ ٝ ٓئٓٔخص اٗظخؽ ٝحُٔـخالص ٖٓ ٤٘٤ٓٔخ ٝ ػَٝٝ ٝ ٓٔخٍ

رؼي ٓ٘ٞحص ُِـِحثَ إٔ ط٘خكْ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝ طلٍٞ حُؼوخكش ا٠ُ ٜٓيٍ ٣ٔخْٛ ك٢ حُيهَ حُو٢ٓٞ 

 ٝ حُىٛخٍ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ.

 إ حُظٞؿٜخص حُـي٣يس ُُٞحٍس حُؼوخكش طٌٛذ ك٢ ٌٛح حُٔ٘ل٠، ح١ٌُ ٣ئًي إٔ حُؼوخكش ٍٛخٕ ؿخى   

حُٔظٔخٓق، رؼ٤يح ػٖ ًَ ٗٔخٕ، ُِٝؼ٤ٖ ح٣ٌَُْ ٝط٘ظَٜ ُإلٓ٘زغ ٌَُ حُو٤ْ حُظ٢ ٝكو٤و٢، ٝ

 ٖٓ أؿَ ٓالّ ػخ٢ُٔ ٌٖٓٔ ٝ ىحثْ. حُؼٜز٤خص حُٔظطَكش 
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