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 مقدمة
 الةالعد عمى قائمة دولة بناء عمى تعمؿ ، 1962 عاـ في استقبلليا ؿين منذ الجزائر فتئت ما

 الجزائر لمسار ونظرا .ةياألساس اتيوالحر  اإلنساف حقوؽ واحتراـ فيالمواطن ومشاركة ةياالجتماع

 تبنت، فقد ،بكؿ أشكالو في كؿ أنحاء العالـ االستعمار التخمص مف في زةيالمتم اتيمىومسا خييالتار 

 األمـ ثاؽيم في اييعم المنصوص اإلنساف حقوؽ ةيوحما زيلتعز  ةيالعالم المبادئ ا،ياستقبلل غداة
ىذه  الوقت ذلؾ منذ ُسنت التي . وكرست مختمؼ الدساتيراإلنساف لحقوؽ العالمي واإلعبلف المتحدة

 أي بدوف و اإلنساف حقوؽ كؿ مف ديوالمستف االجتماعي التحوؿ محرؾالمبادئ وجعمت مف اإلنساف 

 الدستور الجديد في الكثير مف مواده.وىذا ماعززه  .استثناء

 اتيوالحر  الحقوؽ احتراـ و مقراطييالد الحكـ سيتكر  مجاؿ في الجزائر ايحققت التي ةيالنوع زةالقف إف

 ذاْ الجزائر واستكممت1989 عاـ في ةيالحزب ةيالتعدد إحبلؿ مع خاصة بصفة تجسدت ة،ياألساس

غرار عمى  ،اإلنساف بحقوؽ المتعمقة والجيوية  ةيالدول ةيالقانون الصكوؾ إلى باالنضماـ ،والتوج
 . اإلنساف لحقوؽ العربي ثاؽيالم

 في أساسا والمتمثمة ،اإلنساف لحقوؽ العربي ثاؽيالم اييإل دؼيي التي المثمى اتيالغا إلى وبالنظر

 عمى العربي اإلنساف تنشئة و ،ةياألساس ةيالوطن تماماتىاال ضمف اإلنساف حقوؽ ةيقض وضع

 فإف والواجبات، بالحقوؽ الوعي عمى وقائـ فمتضام مدني مجتمع في و،ل والوفاء وبوطن االعتزاز
 اإلنساف حقوؽ ةيوحما ةيترق في اىتعتمد التي األساسية اتيالمرجع فيب مف ثاؽيالمىذا  تعتبر الجزائر

 .(األوؿ)الممحؽ اييعم صادقت التي فضبل عف تمؾ ،يافي

 ثاؽيالم مف 48 ةالماد يوعم تنص ما ذيتنف إطار في،  ثانيال الجزائر ريتقر  إعداد مسار دخؿيو 
 اإلنجازات عف اإلمكاف قدر صادقة صورة إعطاء إلى ريالتقر  ذاى سعىيو   اإلنساف لحقوؽ العربي

 وأ ةياجتماع وأ ةياقتصاد وأ ةياسيس وأ ةيمدن كانت سواء اإلنساف حقوؽ مجاؿ في تحققت التي
 الضوء سمطيو  اتيلحر ا ويف تمارس الذي واالجتماعي خييالتار  اؽيالس ريالتقر  ذاى عرضيو  .ةيثقاف
كما  .األكمؿ والوج عمى اتيالحر  ذهى إعماؿ دوف تحوؿ التي المعوقات لؾاوكذ الصعوبات عمى

 اعد ىذا التقرير عمى ضوء المبادئ التوجييية التي أعدتيا لجنة حقوؽ اإلنساف العربية. 
 
 
 
 



ح  
 

 لتالية: تتكوف مف القطاعات ا ،لقد أسيـ في إعداد ىذا التقرير لجنة وزارية مشتركة
 ؛وزارة الداخمية والجماعات المحمية -

 ؛وزارة العدؿ -

 ؛ وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ -

 ؛وزارة التربية الوطنية -

 ؛وزارة العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي -

 ؛وزارة التضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة -

صبلح المستشفيات -  ؛وزارة الصحة  والسكاف وا 

 ؛وزارة االتصاؿ  -

 ؛رية العامة لؤلمف الوطنيالمدي -

 .تياوحماي المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف -
دة مف تجربتيا وممارستيا منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف لبلستفا إشراؾكما تـ 
ماية حقوؽ لمسمطات الحكومية في مجاؿ ترقية وح أساسيفي مختمؼ المياديف باعتبارىا شريؾ  اليومية
 الجمعيات الوطنية التالية:   إلىوجيت الدعوة  اإلطار. وفي ىذا اإلنساف

 ؛الفيدرالية الجزائرية لممعاقيف حركيا
 ؛الجمعية الوطنية لحماية األطفاؿ في خطر
 ؛الشبكة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ الطفؿ

 ؛جمعية ترقية الصحة وتنمية البحث

 ؛والعائمة مركز اإلعبلـ والتوثيؽ حوؿ الطفؿ

 ؛جمعية التوعية حوؿ المخدرات والسيدا

 ؛الجمعية الوطنية لمحو األمية

 ؛الكشافة اإلسبلمية الجزائرية
 ؛الجمعية الوطنية لمتخطيط العائمي

 ؛الجمعية الوطنية لعائبلت ضحايا اإلرىاب
 ؛االتحاد الوطني لمنساء الجزائريات
 ؛المنظمة الجزائرية لحماية الشباب

 ؛الثقافة والففجمعية ترقية 
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 ؛الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوؽ اإلنساف
 ؛الحركة النسوية الجزائرية لمتضامف مع العائمة الريفية

 .جمعية أوالد الحومة
تنفيذ توصيات  تناوؿيف الثاني الجزء أما ، عامةال معموماتال مف ىذا التقرير األوؿ الجزء عرضي

. ثاؽيالم و إعماؿ بنود ،األوؿوطني ومبلحظات المجنة حوؿ التقرير ال
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 عامة معلومات األول:الجزء 

 :للبلد العام الهٌكل -1

 مف اىتو  مف خرجت ،دولة اكؿىيو  مؤسسات إلقامة رةيكب اتيتحد اياستقبلل غداة الجزائر تيواج لقد

 ة،يلوطنا ريالتحر  حرب ايضحا بأسر التكفؿ و فيالبلجئ عودة منيا مةيطو  ةيطانياست ةياستعمار  حقبة

كما أف الوسائؿ التي رصدت لتحقيؽ ىذه الغايات بشكؿ تدريجي وفي ظؿ  ،ايومعنو  اياجتماع
 ةيالرعا عمى السكاف عيجم حصوؿ و األطفاؿ عيلجم اإللزامي ـيالتعم بضماف سنوات معدودة 

 .مجانا ةياألساس ةيالصح
 لمتجارة اىواحتكار  واالقتصادي اسييالس فيالمجال في الدولة تحكـ وما ميز الحقبة التاريخية تمؾ، 

السيما -الذي عاشتو الجزائر في نياية الثمانينات الوضع وخصوصية لضرورة نتيجة و  ،ةيالخارج
،  دةيجد ةينوع مرحمة إلىفقد انتقمت بمرونة عالية مف القرف الماضي،  -في المجاؿ االقتصادي 

 .االقتصادي ريوالتحر  ةياسيلسا ةيمقراطيالد اجيانت ضمف إستراتيجية شاممة، قوامياوىذا 

 ثة،يحد دولة بناءضمف االمتداد الموضوعي ل ؿاإلرث التاريخي ومتطمبات التحو اعتبار عمى و 
  ةيداخم معوقاتالجزائر  تيواج ا،ييف العاـ الشأف إدارة ثيح مف وشفافة ايعمم ثيح مف ةيمقراطيد

أفضى و  مف جية أخرى، ةياالجتماعو  ةياالقتصاد وديبالقمف جية و  الواحد الحزب بثقافة مرتبطة
 مؤسسات إقامة إلى، عمى وجو الخصوص، والسياسي منو ح التدريجي متعدد الجوانب بعامةاإلصبل
 إلى 1996 نوفمبر 28 في المعدؿ ، 1989 ريفبرا دستور اعتماد أدى كما ،العاـ باالقتراع منتخبة

مف  ةيالقضائ السمطة استقبلؿ و مطاتالس فصؿ ، ةياسيالس ةيالتعدد ، اتيالحر  مجاؿ زيتعز  ادةيز 
 ةياسيالس اتيالفعال كؿ ؿيتمث ضماف عف فضبل القانوف ادةيوس ةيمقراطيالد خيوترس زيتعز وكذا  جية
 .مف جية أخرى المنتخبة المؤسسات في

 مع السوؽ اقتصاد صوب رجعة ريبغ البمد وتوج المتعاقبة ةيالحكوم البرامج أكدت ذلؾ إلى وباإلضافة

 مع المنتظمة المفاوضات جوالت إطار في لمعماؿ ةياالجتماع المكتسبات عمى ونفس الوقت في الحفاظ

قرار فيياالجتماع الشركاء  .المحرومة ةياالجتماع الفئات لصالح مرافَقة ريتداب وا 
 في ةيمقراطيالد تكرس ةيعيالتشر  النصوص مف ديالعد ـويال ثمة ،الدستور الجديد عمى عبلوةو  

 السياسية التي  اإلصبلحاتخاصة تمؾ التي توجت ،  الجزائر في ةيمالعمو  األنشطة
المؤرخ في  10-02القانوف العضوي رقـ ، ومنيا 2100بادر بيا فخامة رئيس الجميورية في سنة 

المتعمؽ باألحزاب السياسية، الذي سمح بتكريس أسس و آليات أكثر  2102يناير سنة  02
 02المؤرخ في  10-02رقـ والقانوف  األحزاب السياسية ديمقراطية  في اعتماد، تسيير ونشاط
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والمتعمؽ بالجمعيات، الذي ساىـ في تعزيز ودعـ الضمانات المكرسة لحؽ تأسيس  2102جانفي 
 الجمعيات، إلى جانب تقديمو لضمانات وتسييبلت أكثر لممواطنيف الراغبيف  في ممارسة ىذا الحؽ.

 ايكفمي التي اإلنساف حقوؽ احتراـ زيتعز  إلى ترمي ةيوطن طةخ ذيتنف عمى ةيالجزائر  الحكومة ريتس و
 مجددا تؤكد المجاؿ، ذاى في لمجزائر ةيقيحق اسةيس معالـ تضع التي ةيالوطن الخطة ذهى و ،الدستور

 عاـ وبوج ريالتعب ةيحر  زيتعز  و جماعات، و أفرادا فيالمواطن واجبات و اتيحر  زيتعز  عمى الدولة عـز

 اـيم إلصبلح خطط في وضع باشرت كما ،خاص وبوج الصحافة ةيحر  جاؿم في المكتسبات و

 .ةيالوطن ةيالترب و العدالة قطاعي إلصبلح ةيوطن برامج إعداد و ا،يجيتدر  ايميتنظ و الدولة

 ،األمة ومجمس الوطني الشعبي المجمس ماْ فيغرفت مف تألؼي و ةيعيالتشر  السمطة البرلماف مارسيو 
 انائب 002 مف الوطني الشعبي المجمس تألؼيو  ،فيالقوان عمى صوتيو  لحكومةا عمؿ البرلماف راقبيو 

المقاعد  االنتخابية وعدديحدد الدوائر الذي ، 2102فيفري  01المؤرخ  10-02ؤلمر رقـ ل وفقا
 عضو 144 مف 1997 سمبريد في أنشأ الذي األمة مجمس تألؼيو  .المطموب شغميا في البرلماف

 ة،يوالوالئ     ةيالبمد ةيالشعب المجالس أعضاء ئةىي قبؿ مف المباشر ريغ العاـ باالقتراع ـىثمثا نتخبي

 .عضو 48 مف المكوف الباقي الثمث ةيور يالجم سيرئ فيعي نمايب

 مستقمة ةيالقضائ السمطة" أف عمى تنص التي الدستور مف 138 المادة في مكرسة القضاء ةياستقبلل و

  "القانوف إطار في تمارس و

 :والمؤشرات السكاف ـ،ياإلقم -

 ؛2 كـ :2.381.741 المساحة
 نساء؛49,38 %و رجاؿ 50,62 %ـْمف ، 0/10/2102في  نسمة وفيمم 39,5  المقيميف السكاف

 .( 2014 ) كييأمر  دوالر اريمم  287.8اإلجمالي المحمي الناتج

 .(2014) كييأمر  دوالر :5460,1 الفرد دخؿ 
 .2014 ديسمبر 31 الردو  يارمم  3.396: الخارجي فيالد  

 .11,2% (2015):  البطالة معّدؿ

 )حسب الدستور الجديد(..ةيغياألماز  و ةيالعرب: ةيالرسم وات الوطنية المغ

 .اإلسبلـ: فيالد

 .(2015)سنة   لمرجاؿ بالنسبة سنة 77.9 و لمنساء بالنسبة سنة 75.29 المتوّقع العمر طوؿ متوسط

 ذكر مولود ألؼ كؿ عف 22.7 المتوسط في،  حي مولود ألؼ كؿ عف :20.98 ديالموال اتيوف معدؿ

 .(2015)ةيح مولودة ألؼ كؿ عف 19.18 و حي
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 .100.000 كؿ عف :88.9  اتياألم اتيوف معدؿ

 .2100سنة  :4.1 %االقتصادي النمو معدؿ،  :2.9  %التضخـ

 .2100سنة 98 % بالمدارس االلتحاؽ معدؿ

 2100 /10/10في المئوية بالنسب (01111)لػ  السف حسب السكاف تركيبة

 %.00.0 سنوات 5 سف دوف -

   16.8%.سنة 02 سف دوف -

  63.1%.سنة 59 إلى 15 مف-

  8.5 %.أكثر و سنة 60-

  وحماٌتها اإلنسان حقوق لتعزٌز العام القانونً اإلطار -2

 بحقوؽ لمتعمقةا ةيمياإلقم و ةيالدول اتياالتفاق لمجمؿ االنضماـ و ةيالدستور  األحكاـ عمى عبلوة

 لئلنذار و اإلنساف حقوؽ زيلتعز  ةيالمحم زةياألج ـىأ الجزائر في أنشئت (،10)الممحؽ رقـ اإلنساف

 و    ةياسيالس و ةيالمدن و ةيالفرد الحقوؽ تشمؿ التي زة،ياألج ذهى تقوـ و .المجاؿ ذاى في والمراقبة
 بشكؿ تعمؿ التي اتياآلل مف كبرى فئات أربعة عمى ة،يالثقاف و ةياالقتصاد و ةيالجماع الحقوؽ كذا

 .متبلـز

    بغرفتيو يشكؿ الذي البرلماف أي التشريعية الييئة حوؿ اآلليات ىذه تتمحور :السٌاسٌة اآللٌاتأ( 
 و  الجزائرية لمدولة الديمقراطي البعد عف مؤسساتيا تعبيرا -األمة ومجمس الوطني الشعبي المجمس- 

 حقوؽ مسائؿ وتحظى، التعددية و الحرية مف جو في المواطنيف شغاالتان عف لمتعبير مبلئما منتدى

 .الغرض ذالي الغرفتاف تنشئيا التي الدائمة المجاف وتتناوليا المناقشات في ىامة بمكانة اإلنساف

 زيتعز  اتيآل إطار في ندرجي عنصرا اْعتبري ايب المتعمؽ العضوي فالقانوف ة،ياسيالس لؤلحزاب بالنسبة
 ةيالرام داؼىاأل و المبادئ إلى ا،يأنشطت عيجم ممارسة في باالمتثاؿ ايبإلزام ذاى و ساف،اإلن حقوؽ
 وجوب عمى القانوف ذاى مف  3 المادة تنص ثيح ة،ياألساس اتيوالحر  ةيالفرد الحقوؽ ضماف إلى

 حقوؽ واحتراـ ةيوالجماع ةيالفرد اتيالحر  احتراـ :ةيالتال داؼىواأل لممبادئ اسييالس الحزب احتراـ

قرار ةيالوطن الثوابت احتراـ إطار في ةيمقراطيبالد والتمسؾ اإلنساف  الطابع واحتراـ ةياسيالس ةيالتعدد وا 

 .لمدولة ورييوالجم مقراطييالد

 فيتعيف، اإلنساف حقوؽ زيتعز  في ضايأ ةيالبمد ةيالشعب والمجالس ةيالوالئ ةيالشعب المجالس ـىوتسا
 .والنشغاالت واالستجابة ةيالمحم ةياالجتماع اةيالح انتظاـ تكفؿ أف طف،بالموا ايعبلقت إطار في ا،ييعم
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  :القضائٌة اآللٌات (ب
يكرس الدستور مبدأ استقبللية السمطة القضائية وىي تمارس في إطار القانوف، ويعد رئيس 

 وأقامت الدولة الجزائرية آليات(، 011) المادة  الجميورية ضامنا الستقبلؿ السمطة القضائية
 مف جية أخرى.تكريس مبدأ إستقبللية القضاء قضائية تضمف مف جية، حقوؽ المواطف و 

،  -يتميز النظاـ القضائي الجزائري بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ) محاكـ مجالس( وعمى قمة اليـر
المحكمة العميا التي يمنحيا الدستور دور جياز منظـ لنشاط المجالس والمحاكـ التابعة لمنظاـ 

الببلد وتسير عمى احتراـ القانوف، ي العادي، وىي تضمف توحيد االجتياد القضائي عبر القضائ
كما يتضمف النظاـ القضائي الجزائري كذلؾ القضاء اإلداري مشكبل مف محاكـ إدارية و مجمس 

فضبل عف ذلؾ، توجد محكمة تنازع ، الدولة الذي يعد الجياز المنظـ لنشاط المحاكـ اإلدارية
 ية نزاعات االختصاص بيف القضاء العادي واإلداري.مكمفة بتسو 

 القانوف، ادةيس خيترس إلى الرامي اىمسعا إطار في بالفعؿ، شرعت قد الجزائر أف عمى ديالتأك جدري و

 :ةيالتال داؼىاأل ؽيتحق ةيبغ لمعدالة شامؿ إصبلح ذيتنف في

 المنازعات في البت مف اينيوبتمك متاحة ايلجعم ايتيومصداق ةيالقضائ المنظومة ةياستقبلل زيتعز  -

 دؤوب؛ بشكؿ ايقرارات ذيوتنف

 الجزائر ايب التزمت التي ةيالدول داتيالتع مع وانسجام لضماف الجزائري عيالتشر  ؽيتنس -

 القضاة؛ بيتدر  ةيعمم زيتعز  -

 ة؛يالقضائ لمشبكة ةيالماد القدرات ادةيز  -

 .ةيالعقاب المؤسسات في فيلممحبوس ةياإلنسان الظروؼ فيتحس -

 ماْ الدستور، في افالمكرس الصحافة، حرية في الحؽ و اإلعبلـ في الحؽ إف :الصحافة حرٌة (ج

جعمت  الصدد، ىذا وفي .األفراد حقوؽ حماية و لمراقبة سمطة و سياسية آلية القانوف بمثابة نظر في
 حماية سبيؿ في يةحقيق دعامة الحقيف ىذيف مف ،الجزائر في ممحوظ تطور مف شيدتو بما الصحافة

-02 العضوي   القانوفصدور  ، 2102يناير  02في   الصدد ، تـ وفي ىذا اإلنساف،  حقوؽ
ممحوظ في ميداف الصحافة و جعؿ منيا دعامة حقيقية  بتطورسمح والذي  ،باإلعبلـالمتعمؽ  12

 أىمياوؽ، و ترقية الديمقراطية، حيث كفؿ القانوف العضوي جممة مف الحق اإلنسافلحماية حقوؽ 
كما تضمف  ،، حؽ الصحفي في الحماية...اإلعبلميحؽ الصحفي في الممارسة الحرة لمنشاط 

و توسيعو لممبادة الخاصة لما تقدمو مف مساىمة في فتح المجاؿ السمعي البصري ىذا القانوف 
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الحؽ في إعبلـ متعدد ومتنوع مف خبلؿ تعدد العروض المتاحة لممواطف، بعيدا عف تعزيز 
 تكار.االح

كبر لمصحافة أحرية تكريس  إلىتيدؼ  أحكامايتضمف وتجدر اإلشارة إلى أف الدستور الجديد، 
الرقابة القبمية، كما نص  أشكاؿشكؿ مف  بأي تقيد ، بحيث جعميا ال(11)الممحؽ رقـ أنواعيابكؿ 
تراـ القانوف واح إطارمضموف بكؿ حرية في  واآلراءوالصور  واألفكارنشر المعمومات  أفعمى 
 وتخضع لعقوبة سالبة لمحرية، ىذا  أفجنحة الصحافة ال يمكف أما فيما يخص ، األمةثوابت 
محددة  آلية إطار في االعتماد ىذا في ينَظر و، الجزائر في بانتظاـ األجانب الصحفيوف يعتمد
بنفس  الصحفيوف األجانب يتمتع كما ،الطمبات دراسة في السرعة و المرونة مف مزيد إلتاحة

 .لمصحفييف الممنوحة التسييبلت و المتيازاتا
 القانوف صدور منذ رايكب اراىازد المدني المجتمع حركة دتيش :المدنً المجتمع و النقابٌة اآللٌات (د

 المسجمة اتيالجمع عدد وصؿ ثيح ، اتيبالجمع المتعمؽ 1990 سمبريد  4 في المؤرخ 10-21رقـ
 .متنوعة فياديم في تنشط معيةج 20111مف  أكثر إلى 2102 سنة ةياين إلى

   فالمادة .اإلنساف حقوؽ عف لمدفاع اتيالجمع إنشاء ةيلحر  امةى مكانة الجزائري الدستور أولى وقد
 ؽيتطب مجاؿ ومن( 00)المادة تحدد نمايب ا،يجماع أو ايفرد الحقوؽ ذهى عف الدفاع تكفؿ ومن (32)
نشاء ريالتعب ةيحر  يىو  الحقوؽ ذهى  عمؿ ةيالعموم السمطات وتشجع، جتماعواال اتيالجمع وا 

 .شتى بلتييوتس ةينيع و ةيمال إعانات ـيبتقد اتيالجمع

 اتيالجمع شبكة في باالندماج ايل تسمح وأنشطة قواعد و قانوني، بوضع ـويال اتيالجمع معظـ وتتمتع

 ووج عمى ةياألم ومكافحة ـيوالتعم المرأة حقوؽ زيبتعز  ُتعنى التي اتيالجمع أثبتت وقد .ةيالدول
 بالصفة ،وب تضطمع الذي والعمؿ ايتيمْأ إلى بالنظر ا،يبعض تمتعيو  .ثايحث نشاطا الخصوص

 ةيبالعضو  كذا و المتحدة األمـ لمنظمة التابع واالجتماعي االقتصادي المجمس لدى ةياالستشار 
 .الشعوب و اإلنساف لحقوؽ ةيقياإلفر  المجنة لدى كمبلحظ

 يونيو 12المؤرخ في  90- 00 رقـ  القانوف فينظميا الدستور، يكرسيا لتيا النقابية، الحرية عف أما

 التي المستقمة، ةيالنقاب المنظمات عشرات فثمة المعد، النقابي الحؽ ممارسة بكيفيات المتعمؽ 1990

 .العمؿ مجاؿ في أساسي اجتماعي ؾيشر  بمثابة وتعد باالعتراؼ تحظى ة،ينيالم الفئات مختمؼ تمثؿ
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 ةيالوطن المجنة بيبتنص  2001أكتوبر  9في ةيور يالجم سيرئ قاـ :المؤسساتٌة تااآللٌ (ه

 عضوا 44 مف المتألفة المجنة ذهيل مييالتمث الطابع قوـيو  .ايتيحما و اإلنساف حقوؽ ةيلترق ةياالستشار 

 .ةيوالمؤسس ةياالجتماع ةيوالتعدد التنوع مبدأ عمى امرأة 16 ـيمن

 مجاؿ في ـييوالتق المبكر واإلنذار لممراقبة استشاري طابع ذات ئةىي ثؿتم التي المجنة، ذهى وتعتبر

 اينيتعا التي اإلنساف بحقوؽ المساس حاالت في بالنظر مكمفة مستقمة مؤسسة اإلنساف، حقوؽ احتراـ
 واإلعبلـ ةيالتوع إجراءات بكؿ اـيوالق المجاؿ ذاى في مناسب إجراء أي وباتخاذ ا،يب ايإعبلم تـي أو

 .اإلنساف حقوؽ زيتعز  أجؿ مف االجتماعي صاؿواالت

 .ةيور يالجم سيرئ إلىترفعو و  اإلنساف حقوؽ حالة عف سنوي ريتقر  بإعداد تقوـ كما

 فور تدمج، اييعم المصادؽ ةيالدول داتىالمعا :الداخلً القانونً والنظام الدولٌة المعاهدات و(

 القانوف سمطة مف أعمى سمطة الدستور مف 132 بالمادة عمبل وتكتسب الوطني القانوف في ا،ىنشر 

 .المحاكـ لدى ايب حتجي أف جزائري مواطف كؿ تخّوؿ

 أمر اإلنساف لحقوؽ ةيالدول داتىالمعا عف المنبثقة ةيالحما اتيآل مختمؼ إلى األفراد لجوء فإف لذا

 في المؤرخ ريالدستو  المجمس قرار أكده ما ذاى و، المتاحة ةيالداخم الطعوف سبؿ كؿ استنفاد فور جائز

 .الداخمي القانوف قّوة تفوؽ قّوة الجزائر ايتقبم التي ةيالدول لبللتزامات أف نصي الذي 1989 أوت 20
 ا،يتيوحما اإلنساف حقوؽ ةيلترق ةياالستشار  ةيالوطن والمجنة ةيالجزائر  السمطات وتعمؿ

 التي تمؾ الخصوصب و ةيالدول داتىبالمعا ؼيالتعر  عمى اإلعبلـ، وسائؿ عف فضبل اتيوالجمع

 .اإلنساف لحقوؽ ةيالدول اتياآلل أماـ شكاوي رفع في الحؽ فيلممواطن تعطي

 اتياالتفاق عيجم إلى الجزائر متانض :اإلنسان لحقوق اإلقلٌمٌة و الدولٌة الهٌئات مع التعاون( ك

 منتظمة بصورة تفي يىو (  0 رقـ الممحؽ في فيمب وى كما) اإلنساف حقوؽ مجاؿ في بايتقر  ةيالدول

 تمؾ عف المنبثقة المجاف إلى بانتظاـ ةيالدور  اىر يتقار  تقدـ إذ ذلؾ، عف تنجر التي بااللتزامات

 .اتياالتفاق

 مع ومتواصمة ثةيحث تعاوف عبلقات إقامة عمى الجزائر تحرص ة،يالدور  ريالتقار  ـيتقد إلى وباإلضافة

 ؿيسب فعمى .الشعوب و اإلنساف وؽلحق ةيقياإلفر  المجنة محافظي و فياألمم فيالخاص فيالمقرر 
 لمجمس فيتابع فيخاص فيمقرر  لسبعة دعوة ، 2010 سنة خبلؿ ةيالجزائر  الحكومة تيوجَ  المثاؿ،

 الشعوب و اإلنساف لحقوؽ ةيقياإلفر  المجنة مف فيوفد قاـ كما .لمجزائر ارةيبز  اـيلمق اإلنساف حقوؽ

 .2010 سمبريد و 2009 سمبريد في التوالي عمى الجزائر إلى ارةيبز 



7 
 

 بيلمصم ةيالدول المجنة مع تعاوف تفاؽإ عمى 2002 سنة في الجزائر وقعت ذلؾ، إلى باإلضافة
 و   ةيالعقاب لممؤسسات ةيدور  اراتيبز  ةيالدول المجنة وفود اـيق يوعم نصي ما فيب مف الذي و األحمر
 .فيبوسلممح ةيالمعنو  و ةيالماد الظروؼ عمى لبلطبلع النظر تحت ؼيالتوق غرؼ

 و ةيلترق ةيالجزائر  لمسمطات ةياسيالس اإلرادة كرسي ةيمياإلقم و ةيالدول اتياآلل مختمؼ مع التعاوف إف
 .ةياالجتماع و ةيالثقاف ة،ياالقتصاد ة،يالمدن ة،ياسيالس اإلنساف حقوؽ ةيحما

 مجاؿ يف فيالمواطن لدى موعيا لز يتعز  :اإلنسان حقوق مجال فً المواطنٌن لدى الوعً تعزٌز (ي

 اآلخر احتراـ و المساواة و التسامح مثؿومبادئ  أسس عمىقـو ت ةيالتربو  سياسةال فإف اإلنساف، حقوؽ

 السجوف، إدارة أعواف و األمف أسبلؾ مختمؼ و القضاة فيتكو  برنامج تضمفي كما ،...السمـ ثقافة و

 اتيالحر  و        الحقوؽ احتراـ ضرورة و ةيالدول اتيباالتفاق ؼيبالتعر  خاصة دروس عمى

 واسعة ةيإعبلم ةيبتغط اإلنساف لحقوؽ يةالدول الصكوؾ عمى الجزائر ؽيتصد مراحؿ تحظى .ةياألساس
 في اييعم المصّدؽ الصكوؾ كؿ نشر تـي مرحمة آخر في و ضيالعر  وريالجم متناوؿ في ايجعمي مما

 ب المنبرية والمواعظ الخط كما يؤدي المسجد مف خبلؿ، ةيالجزائر  ةيور يلمجم ةيالرسم دةيالجر 
الرامية إلى تعزيز وترسيخ قيـ  شريعة اإلسبلميةإبراز مقاصد ال والدروس دورا بالغ األىمية في

 .اإلسبلـ السمحة، واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحمايتيا مف أي اعتداء

 كؿشي اإلنساف، حقوؽ موضوع بشأف بانتظاـ تعقد التي ةيالدراس والحمقات اتيالممتق إلى وباإلضافة

 بمختمؼ ؼيلمتعر  متجددة مناسبة سنة كؿ مف سمبريد 10 في اإلنساف حقوؽ وـيب السنوي االحتفاؿ

 السمطات اياتخذت التي ريبالتداب و الجزائر ايب التزمت التي اإلنساف بحقوؽ المتعمقة ةيالدول الصكوؾ

 عاـ كؿ مف جواف 1 و مارس 8 وماي شكؿي و .اإلنساف حقوؽ وضح فيتحس ؿيسب في ةيالعموم

 .المجتمع في والطفؿ المرأة دور عمى مجددا ديلمتأك كذلؾ فيمنتظمت فيمناسبت

 رمييو  1995عاـ في رافْو جامعة في اإلنساف حقوؽ بشأف ونسكويلم دراسات ةيخم استحدثت كما

 حقوؽ بشأف ؽيوالتوث واإلعبلـ بيوالتدر  لمبحث متكامؿ نظاـ زيوتعز  وضع إلى التربوي كؿييال ذاى

 المسائؿ مف ةيميالتعم المؤسسات في الدولي اإلنساني القانوف ومبادئ أفكار نشر مسألة تعد، فاإلنسا
 وزارة فيب 2004 يوما في اتفاؽ بروتوكوؿ الصدد ذاى في أبـر وقد .ايجيتدر  االعتبار فيبع تؤخذ التي

 ةيبيتدر  حمقة ـيتنظ وأعقب العاصمة، الجزائر في األحمر بيلمصم ةيالدول المجنة وبعثة ةيالوطن ةيالترب
 .لؤلساتذة ةيموج2006 ويولي في وأخرى 2004 جواف في فيالمدرس مف لمجموعة

 



8 
 

 الجزء الثانً: تنفٌذ توصٌات اللجنة وبنود  المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان

 .2112سنة فً المقدم االول تقرٌر العن لجنة حقوق اإلنسان العربٌة  الرد على مالحظات وتوصٌات  -1

 ة الموقرة المعبر عنيا مف ىذا القسـ مف التقرير إلى اإلجابة عمى انشغاالت أعضاء المجن يتعرض
 خبلؿ التوصيات والمبلحظات التي أعقبت تقديـ التقرير الوطني الدوري األوؿ حوؿ تنفيذ الميثاؽ

 .2102أكتوبر  00و02العربي لحقوؽ اإلنساف، والذي جرى يومي  
 . العفو وإجراءات داماإلع أحكام :األولىالمالحظة 

رئيس الجميورية حيث تنص لصبلحيات الدستورية الإف العفو أو تخفيض العقوبات أو استبداليا مف  -
يضطمع رئيس الجميورية، باإلضافة إلى السمطات التي تخوليا إياه ": مف الدستور عمى أنو 00المادة 

 ...صراحة أحكاـ أخرى في الدستور، بالسمطات والصبلحيات اآلتية
 لو حؽ إصدار العفو وحؽ تخفيض العقوبات أو استبداليا،... -2

ال تخضع لمعايير قانونية محددة، فإذا لـ يستفد المحكـو عمييـ باإلعداـ باستبداؿ إف إجراءات العفو 
إلى  0221وقؼ منذ عاـ عقوبتيـ فإنيـ يبقوف في المؤسسة العقابية خاصة وأف تنفيذ عقوبة اإلعداـ م

، وفيما يخص اإلحصائيات المتعمقة بأحكاـ اإلعداـ التي تـ العفو بشأنيا أو استبداليا، فإنو لـ  ىذا اليـو
 يصدر خبلؿ السنوات األربع األخيرة مرسـو عفو لفائدة ىذه الفئة.

 االعتراف عن طرٌق التعذٌبإبطال الثانٌة: المالحظة 
و وعند انقضاء مواعيد التوقيؼ لمنظر، مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أن 0مكرر  20تنص المادة  -

يتـ وجوبا إجراء فحص طبي لمشخص الموقوؼ إذا ما طمب ذلؾ مباشرة أو بواسطة محاميو أو عائمتو، 
ويجري الفحص الطبي مف طرؼ طبيب يختاره الشخص الموقوؼ مف األطباء الممارسيف في دائرة 

ذا تعذر ذلؾ يعيف لو ضابط الشرطة ا لقضائية تمقائيا طبيبا. وتضـ شيادة الفحص اختصاص المحكمة، وا 
 الطبي لممؼ اإلجراءات. 

عمى أنو يجب أف يدوف عمى ىامش ىذا المحضر إما توقيع صاحب الشأف أو يشار  22وتنص المادة 
 فيو إلى امتناعو، كما يجب أف تذكر في ىذا البياف األسباب التي استدعت توقيؼ الشخص تحت النظر.

نظر إال في أماكف معمومة مسبقا مف طرؼ النيابة العامة ومخصصة ليذا الغرض، وال يتـ التوقيؼ لم 
تضمف احتراـ كرامة اإلنساف، وتبمغ أماكف التوقيؼ لمنظر لوكيؿ الجميورية المختص إقميميا الذي يمكنو 

 أف يزورىا في أي وقت.  
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مى طمب احد أفراد عائمة ويجوز لوكيؿ الجميورية إذا اقتضى األمر، سواء مف تمقاء نفسو أو بناء ع
الشخص الموقوؼ لمنظر أو محاميو، أف يندب طبيبا لفحصو في أية لحظة مف اآلجاؿ المنصوص عمييا 

 .20في المادة 
ف محاضر الشرطة القضائية برمتيا ال يأخذ بيا القاضي إال عمى سبيؿ االستدالؿ وىذا ما تأكده المادة إ 

تنص عمى أنو: "ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات  مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي 202
أو الجنح إال مجرد استدالالت ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ"، وفيما يتعمؽ باألحكاـ المتعمقة 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أنو: " يتحقؽ قاضي  011باالستجواب والمواجية فاف المادة 
المتيـ لديو ألوؿ مرة مف ىويتو ويحيطو عمما صراحة بكؿ واقعة مف الوقائع المنسوبة  التحقيؽ حيف مثوؿ

إليو وينبيو بأنو حر في عدـ اإلدالء بأي إقرار وينوه عف ذلؾ التنبيو في المحضر فإذا أراد المتيـ أف 
لو الحؽ في  يدلي بأقواؿ تمقاىا قاضي التحقيؽ منو عمى الفور كما ينبغي لمقاضي أف يوجو المتيـ باف

اختيار محاـ عنو فاف لـ يختر لو محاميا عيف لو القاضي محاميا مف تمقاء نفسو إذا طمب منو ذلؾ وينوه 
 عف ذلؾ بالمحضر ...".

بدورىا عمى انو:" ال يجوز سماع المتيـ أو المدعي المدني أو إجراء مواجية  012كما تنص المادة  
 انونا ما لـ يتنازؿ صراحة عف ذلؾ..."بينيما إال بحضور محاميو أو بعد دعوتو ق

بطبلف اإلجراء نفسو وما يتموه مف  012و 011ويترتب عف مخالفة األحكاـ المقررة في المادتيف  
 ؽ.إ.ج(. 020اإلجراءات )المادة 

إذا ترتب  012و 011كما يترتب البطبلف أيضا عمى مخالفة األحكاـ الجوىرية المقررة في المادتيف  
 إخبلؿ بحقوؽ الدفاع أو حقوؽ أي خصـ في الدعوى.عمى مخالفتيا 

وتقرر غرفة االتياـ ما إذا كاف البطبلف يتعيف قصره عمى اإلجراء المطعوف فيو أو امتداده جزئيا أو كميا 
 (. 022عمى اإلجراءات البلحقة لو...)المادة 
 المالحظة الثالثة: االتجار بالبشر 

مف  21نح بقوة القانوف لضحايا االتجار باألشخاص )المادة إضافة إلى المساعدة القضائية التي تم -
 02(، فإف المواد مف المتعمؽ بالمساعدة القضائية 2112فبراير  22في  المؤرخ 12-12قانوف رقـ 

المعدؿ والمتمـ لؤلمر  2102يوليو  21المؤرخ في  12-02مف األمر رقـ  21مكرر  02إلى  02مكرر 
والمتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية نص عمى إمكانية  0200سنة  يونيو 1المؤرخ في  022-00رقـ 

استفادة ضحايا الجريمة المنظمة في حالة ما إذا كانوا شيودا مف تدبير أو أكثر مف تدابير الحماية غير 
اإلجرائية و/أو اإلجرائية إذا كانت حياتيـ أو سبلمتيـ الجسدية أو حياة أو سبلمة أفراد عائبلتيـ أو 
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ـ أو مصالحيـ األساسية معرضة لتيديد خطير بسبب المعمومات التي يمكنيـ تقديميا لمقضاء و أقاربي
 .التي تكوف ضرورية إلظيار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة

 استقاللٌة السلطة القضائٌةتعزٌز المالحظة الرابعة: 

شكيؿ المجمس األعمى المتعمؽ بت 2110سبتمبر  0المؤرخ في  02-10إف القانوف العضوي رقـ  -
لمقضاء وعممو وصبلحياتو يكرس مبدأ استقبللية القاضي التي اقرىا الدستور، وتعتبر ىذه الييئة الدستورية 
صاحبة االختصاص الوحيد  لمبت في تعييف القضاة ونقميـ وتنظيـ مسارىـ الوظيفي، باإلضافة إلى ذلؾ 

 ة. أسندت ليذا المجمس ميمة الفصؿ في المسائؿ التأديبي
كما أصبح المجمس األعمى لمقضاء مشكبل في أغمبيتو مف قضاة منتخبيف مف نظرائيـ إضافة إلى 
شخصيات يعينيـ رئيس الجميورية مف بيف الكفاءات الوطنية، حيث ينعدـ أي تمثيؿ لئلدارة المركزية 

 لوزارة العدؿ.
  القانون األساسً للقضاءالمالحظة الخامسة:

المتضمف القانوف األساسي  2110ديسمبر  10الصادر في  00- 10 إف القانوف العضوي رقـ -
التنظيمية التابعة لو قد تطرقت بدقة إلى كيفية تعييف القضاة قضاء ومجموعة النصوص التشريعية و لم

 وترقيتيـ وعزليـ.
يعيف القضاة نو " أمف ىذا القانوف تنص عمى  1فبالنسبة إلى صبلحيات تعييف القضاة فاف المادة 

 .جب مرسـو رئاسي بناء عمى اقتراح مف وزير العدؿ، وبعد مداولة المجمس األعمى لمقضاء"بمو 
فيما يخص الترقيات، فيي مرىونة بالجيود المقدمة مف طرؼ القضاة والتقييـ الذي تحصموا عميو أثناء و 

فية المتحصؿ العممية اإلضا مينيـ وأثناء التكويف المستمر واألعماؿ العممية التي أنجزوىا والشيادات
مف القانوف العضوي ىي  02إلى  00وبالنسبة لمعقوبات التأديبية ومف بينيا العزؿ، فإف المواد مف عمييا 

التي تحدد وبصفة واضحة معايير انضباط القضاة وحاالت اإلخبلؿ بواجباتيـ المينية والعقوبات التأديبية 
 المطبقة عمييـ في حالة اإلخبلؿ. 

 العامة فباعتبارىـ قضاة فيـ يخضعوف لنفس القوانيف المطبقة عمى القضاة. أعضاء النيابةأما عف 
المؤرخ في  02-10ومف ضمف صبلحيات المجمس األعمى لمقضاء كما ينص عميو القانوف العضوي رقـ

، المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء وعممو وصبلحياتو، دراسة ممفات المرشحيف 2110سبتمبر  0
القضاء وكذا اقتراحات وطمبات نقميـ والنظر في ممفات المرشحيف لمترقية والتداوؿ بشأنيا  لمتعييف في سمؾ

 إضافة إلى رقابة انضباط القضاة.
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 الخطأ القضائً عن التعوٌض المالحظة السادسة: 

ة عمى مستوى المحكمة أتتولى المجنة الوطنية لمتعويض عف الحبس المؤقت والخطأ القضائي المنش -
-00المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  2110يونيو سنة  20المؤرخ في  11-10وجب القانوف رقـ العميا بم

لفصؿ في طمبات التعويض اوالمتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية  0200يونيو سنة  1المؤرخ في  022
الحبس المؤقت،  امحؿ متابعة جزائية مف طرؼ النيابة وادخمو  االمقدمة مف طرؼ األشخاص الذيف كانو 

 وانتيت ىذه المتابعة بأمر نيائي بانتفاء وجو الدعوى أو بحكـ أو قرار نيائي قضى بالبراءة.
تتشكؿ ىذه المجنة التي تكتسي طابع جية قضائية مدنية مف أعمى شخصيات الجياز القضائي المتمثمة و 

فة أو رئيس في الرئيس األوؿ لممحكمة العميا رئيسا ومف قاضيي حكـ لدى نفس المحكمة برتبة رئيس غر 
 قسـ أو مستشار كأعضاء. 

ويعيف أعضاء المجنة سنويا مف طرؼ مكتب المحكمة العميا، كما يعيف ىذا األخير ثبلثة أعضاء 
احتياطييف الستخبلؼ األعضاء األصمييف عند حدوث مانع. ويمكف لممكتب أف يقرر حسب نفس 

 الشروط، أف تضـ المجنة عدة تشكيبلت.
منذ رفع الدعوى أماميا إلى غاية النطؽ  التفصيؿ إلى طريقة تسيير ىذه المجنةبالقانوف  كما تطرؽ ىذا

 بالقرار الذي تصدره المجنة. 
يخضع تقدير التعويض لمسمطة الكاممة لمجنة التعويض التي تؤسس قرارىا استنادا إلى الوثائؽ الثبوتية 

 التي يقدميا المدعي لتحديد درجة الضرر البلحؽ بو.
لتعويض نقدا لممدعي عف الضرر البلحؽ بو عف الحبس المؤقت غير المبرر والذي تحكـ المجنة با

يشمؿ الخسارة التي ألمت بو وما فاتو مف كسب طبقا لمقواعد العامة المنصوص عمييا في المادتيف 
مف القانوف المدني، وتقدر المجنة ىذا التعويض حسب السمطة التقديرية التي تتمتع بيا  012و 020

ىذه التعويضات غير مقدرة بنص قانوني ويتمثؿ التعويض حسب ما ىو مستقر مف طرؼ  طالما أف
 المجنة في التعويض المادي والتعويض المعنوي بالعممة الوطنية.

ما لحؽ المدعي مف خسارة  ،ويشمؿ التعويض المادي، الضرر الناجـ عف الحبس المؤقت غير المبرر
ة في التجارة أو الفبلحة أو المينة الحرة، وال يثبت ىذا الضرر حقيقية مثؿ حرمانو مف الراتب أو الخسار 

 إال بموجب مستخرج مف الضرائب يثبت األرباح المحققة بمناسبة نشاطو.
ثار ذلؾ عمى آفيشمؿ الضرر المعنوي الذي مس بسمعة المحبوس وشرفو و  ،ما التعويض المعنويأ

مؼ تقدير ىذا التعويض مف حالة إلى أخرى محيطو العائمي والخارجي و في منصبو االجتماعي، ويخت
 حؽ بالمدعي.بلبقدر الضرر ال
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ولقد استقر اجتياد المجنة عمى أف ال يقؿ ىذا المبمغ عف األجر الوطني األدنى المضموف لكؿ شير. أما 
الجية التي تتولى دفع التعويض الذي منحتو المجنة لممدعي فيو أميف خزينة والية الجزائر بصفتو 

عينا كما يمكف دفع ىذا التعويض عمى المستوى المحمي، مف قبؿ أميف الخزينة لموالية المعني محاسبا م
ابريؿ سنة  20المؤرخ في  000-01مف المرسـو التنفيذي رقـ  2بصفتو محاسبا مفوضا) المادة 

، المحدد لكيفيات دفع التعويض المقرر مف طرؼ لجنة التعويض المنشاة لدى المحكمة العميا 2101
سبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي(. عمما أف قرارات المجنة التي تصدر في جمسة ب

الفقرة األخيرة  1مكرر 010عمنية غير قابمة ألي طريؽ مف طرؽ الطعف العادية وغير العادية ) المادة 
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية( إال حالة تصحيح الخطأ المادي حسب اجتياد المجنة.

 طابعه االستثنائً وتأكٌدالسابعة: ضوابط الحبس المؤقت لمالحظة ا 

تضمف التعديؿ األخير لمدستور أحكاما ترمي إلى تأكيد الطابع االستثنائي لمحبس المؤقت وىذا ما 
" الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانوف أسبابو ومدتو  00تنص عميو الفقرة الثانية مف المادة 

 يعاقب القانوف عمى أعماؿ وأفعاؿ اإلعتقاؿ التعسفي".   وشروط تمديده.
أحكاـ ترمي ( 2102يوليو  21المؤرخ في  12 – 02 األمرالجزائية ) اإلجراءاتقانوف وقد تضمف تعديؿ 

المؤقت وتمديده مف طرؼ قاضي  إلى تعزيز دور غرفة االتياـ في مراقبة شروط المجوء إلى الحبس
كز أساسا عمى درجة تعقيد القضية والنتائج المنتظرة مف اإلجراءات التي التحقيؽ عمى أساس ضوابط ترت

 أمر بيا قاضي التحقيؽ.
وما يمييا مف قانوف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أف المتيـ يبقى حرا أثناء إجراءات  021فالمادة   

إخضاعو اللتزامات إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضماف مثولو أماـ القضاء يمكف أما التحقيؽ، 
أف يؤمر بالحبس المؤقت إذا تبيف أف ىذه التدابير غير  ، وبصفة استثنائية يمكفالرقابة القضائية ولكف

كافية وعمى قاضي التحقيؽ أف يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت عمى معطيات مستخرجة مف ممؼ 
 القضية.

و استئناؼ األمر حؽ لء إلى الحبس المؤقت فإذا اعتبر المتيـ أف القاضي قد توسع أو تعسؼ في المجو 
  أماـ غرفة االتياـ بالمجمس القضائي خبلؿ ثبلثة أياـ ابتداء مف تاريخ التبميغ.

مؤقتا    ال يجوز في مواد الجنح، أف يحبس المتيـ المقيـ بالجزائر حبسا الحبس المؤقت فً مواد الجنح:
تجت عنيا وفاة أو إخبلؿ ظاىر بالنظاـ العاـ عمى أف سنوات إال إذا ن 1في الجرائـ التي تقؿ أو تساوي 

 ال تتعدى مدة الحبس في ىذه الحالة شيرا واحدا قاببل لمتجديد.
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( أشير في مواد الجنح، وعندما 0األحواؿ ال يجوز أف تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربع ) هوفي غير ىذ
قيؽ بعد استطبلع رأي وكيؿ الجميورية يتبيف انو مف الضروري إبقاء المتيـ محبوسا، يجوز لقاضي التح

( أشير أخرى ) 0مسببا بتمديد الحبس المؤقت لممتيـ مرة واحدة فقط ألربعة ) اأمر المسبب، أف يصدر 
 مف ؽ.ا.ج(. 022و 020المواد 

 ىاتمديد يمكفمدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشير،  الحبس المؤقت فً مواد الجناٌات:
 بعة أشير في كؿ مرة.مرتيف لمدة أر 

إذا تعمؽ األمر بجنايات معاقب عمييا بالسجف المؤقت لمدة تساوي أو تفوؽ عشريف سنة أو بالسجف 
 .يتجاوز أربعة أشير في كؿ مرة ال أف عمىثبلث مرات  هديمدتالمؤبد أو باإلعداـ، يجوز 

 وفقا لنفس األشكاؿ المبينة أعبله. كؿ تمديد لمحبس المؤقت يكوف
جؿ أمادة الجنايات، أف يطمب مف غرفة االتياـ تمديد الحبس المؤقت في  فيز لقاضي التحقيؽ كما يجو 

 القصوى لمحبس المحددة أعبله. ةشير قبؿ انتياء المد
 يرسؿ ىذا الطمب المسبب مع كؿ أوراؽ الممؼ إلى النيابة العامة.

 0كف أف يتجاوز ىذا األخير مدة في الحالة التي تقرر فييا غرفة االتياـ تمديد الحبس المؤقت، ال يم
 أشير غير قابمة لمتجديد.

 إذا قررت غرفة االتياـ مواصمة التحقيؽ القضائي وعينت قاضي تحقيؽ ليذا الغرض وأوشكت مدة
الحبس المؤقت عمى االنتياء فعمييا أف تفصؿ في تمديد الحبس المؤقت ضمف الحدود القصوى المبينة  

 في ىذه المادة.
مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصمو بالممؼ ضمف نفس الحدود  تحقيؽ المعيفقاضي اليصبح  

 القصوى المبينة أعبله.
مف  001ولوكيؿ الجميورية الحؽ في أف يستأنؼ أماـ غرفة االتياـ جميع أوامر قاضي التحقيؽ )

 .ؽ.إ.ج(
اوؿ قانوف اإلجراءات تن .الثامنة: زٌارة المؤسسات العقابٌة و أماكن الحجز تحت النظرالمالحظة  

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسيف أحكاما تضمف حقوؽ وسبلمة و الجزائية  قانوف تنظيـ السجوف وا 
 في المؤسسات العقابية. المتواجديف األشخاص المشتبو فييـ خبلؿ التوقيؼ لمنظر أو
 :األحكام الواردة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة

االختصاصات الموكمة لو بزيارة أماكف التوقيؼ لمنظر مرة واحدة عمى  يقوـ وكيؿ الجميورية في إطار
 (.مف ؽ.إ.ج 10األقؿ كؿ ثبلثة أشير، وكمما رأى ذلؾ ضروريا )المادة 
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وتدعيما لسمطة النيابة العامة في مراقبة التوقيؼ لمنظر، تضمنت التعديبلت األخيرة لقانوف اإلجراءات 
ب إببلغ وكيؿ الجميورية بأماكف التوقيؼ التي يمكنو زيارتيا في الجزائية أحكاما جديدة تنص عمى وجو 

 مف ؽ.إ.ج(. 22كؿ وقت لمتأكد مف شروط التوقيؼ وسبلمة إجراءاتو) المادة 
كما نص عمى إمكانية السماح لمشخص المشتبو فيو خبلؿ التوقيؼ لمنظر باف يتصؿ بمحاميو واف يتمقى 

 ف تؤدي دورىا كضامف الحتراـ حقوؽ اإلنساف خبلؿزيارتو وىو إجراء سيسمح لييئة الدفاع با
 التوقيؼ لمنظر. 

الحبس المؤقت، إذ يتعيف عميو أف يقـو  هبدور ؽ.ا.ج،  210حسب نص المادة يراقب رئيس غرفة االتياـ 
بزيارة كؿ مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجمس القضائي مرة كؿ ثبلثة أشير، عمى األقؿ، لتفقد 

ذا ما بدا لو أف الحبس غير مبرر يوجو إلى قاضي التحقيؽ المبلحظات وضعية المحبوسيف  مؤقتا وا 
 البلزمة التخاذ اإلجراءات المناسبة.

 تنظٌم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعً للمحبوسٌن:

زيارات مفاجئة لممؤسسات العقابية، فتح ىذا القانوف المجاؿ لعدة ىيئات قضائية وغير قضائية لمقياـ ب 
مف ىذا القانوف إلى أف المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة لمنساء والمراكز  11ير المادة حيث تش

المتخصصة لؤلحداث تخضع إلى مراقبة دورية مف قبؿ القضاة، كؿ في مجاؿ اختصاصو، بالنسبة لوكيؿ 
ياـ والنائب الجميورية وقاضي األحداث وقاضي التحقيؽ، مرة في الشير عمى األقؿ، أما رئيس غرفة اإلت

العاـ ورئيس المجمس القضائي فميـ أف يقوموا بيذه المراقبة مرة كؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ ويعدوف تقريرا 
 في ىذا الشأف يوجو إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ.

إلى ىيئات الرقابة التي تعمؿ تحت إشراؼ السمطة الوصية كالمفتشية العامة لمصالح  10تشير المادة و  
التي تسير عمى تفتيش وتقييـ كافة المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة باإلضافة إلى كافة  السجوف

 الييئات التابعة إلدارة السجوف.
لموالي شخصيا الحؽ في زيارة المؤسسات العقابية المتواجدة بإقميـ واليتو مرة في  12كما منحت المادة 
 السنة عمى األقؿ.  

ذا تعمؽ األمر بزيارة ب احثيف أو جمعيات أو منظمات حكومية أو غير حكومية ذات طابع إنساني أو وا 
  النائب العاـ المختص إقميميا.األختاـ أو خيري، فبل تتـ إال بترخيص مسبؽ مف وزير العدؿ حافظ 

المؤسسات  إلىبزيارات دورية  األحمرتقوـ المجنة الدولية لمصميب  0222وبموجب اتفاؽ ابـر سنة 
حوؿ         الحجز تحت النظر التابعة لوزارة العدؿ. وفي ختاـ كؿ زيارة تعد تقريرا  ماكفأالعقابية و 
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التي توصي باتخاذىا لتحسيف ظروؼ المحبوسيف بما يتماشى مع  واإلجراءاتظروؼ االحتجاز 
 المعايير الدولية.

ؤسسات العقابية وترفع بزيارات لمم اإلنسافكما تقوـ المجنة االستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوؽ 
 السمطات المعنية قصد انسنة ظروؼ االحتجاز. إلىتقارير حوليا 

       و ترفييية  ومف جانبيا تتولى بعض منظمات المجتمع المدني إعداد برامج ثقافية و رياضية
  .إدماجيـ إعادةلفائدة المحبوسيف ومساعدتيـ عمى 

 .تأسٌس الجمعٌات إجراءاتالتاسعة: المالحظة 

المؤرخ 10-02قانونا جديدا لمجمعيات، يتمثؿ في القانوف رقـ  2102أصدرت الجزائر سنة  -
، و الذي ييدؼ إلى تعزيز ودعـ الضمانات المكرسة لحؽ تأسيس الجمعيات وكذا 2102جانفي 02

 تقديـ ضمانات وتسييبلت أكثر لممواطنيف الراغبيف في ممارسة ىذا الحؽ. 

 التسييبلت: ومف بيف أىـ ىذه الضمانات و 

  ( الذي كاف 0221ديسمبر 10المؤرخ في 10-21خبلفا لقانوف الجمعيات القديـ )القانوف
ينص عمى صنفيف مف الجمعيات فحسب، وىي الجمعيات الوطنية والجمعيات المحمية، ويمنح 

 ،( يوما( لمرد عمى طمبات التأسيس، فإف القانوف الجديد لمجمعيات01اإلدارة أجبل موحدا )ستوف )
جاء بتصنيؼ جديد لمجمعيات حسب االمتداد اإلقميمي لنشاطيا، كما جعؿ مف األجؿ الممنوح 

 لئلدارة قصد دراسة ممفات طمب التسجيؿ تتناسب و صنؼ الجمعية، وذلؾ كما يمي: 

 ( يوما بالنسبة لمجمعيات البمدية.11ثبلثوف ) 

 ( يوما بالنسبة لمجمعيات الوالئية.01أربعوف ) 

 ( يوما بالنسبة لمجمعيات ما بيف الواليات.02خمسة وأربعوف ) 

 ( يوما بالنسبة لمجمعيات الوطنية.01ستوف ) 

  إلزاـ اإلدارة الصريح بالرد عمى التصريح بتأسيس الجمعية إما بالموافقة، مف خبلؿ تسميـ
مف ىذا القانوف عمى أنو "  1فقرة  1وصؿ التسجيؿ )االعتماد(، أو بالرفض المعمؿ، إذ تنص المادة 

يتعيف عمى اإلدارة خبلؿ ىذا األجؿ أو عند انقضائو عمى أقصى تقدير، إما تسميـ الجمعية وصؿ 
 تسجيؿ ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض".

  منح األعضاء المؤسسيف لمجمعية التي كاف ممفيا محؿ قرار رفض مف طرؼ اإلدارة الحؽ
مف قانوف  0فقرة  01قرار. إذ تنص المادة في المجوء إلى القضاء اإلداري المختص إللغاء ىذا ال

الجمعيات عمى انو "يجب أف يكوف قرار رفض تسميـ وصؿ التسجيؿ معمبل بعدـ احتراـ أحكاـ ىذا 
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( أشير لرفع دعوى اإللغاء أماـ المحكمة اإلدارية 11القانوف وتتوفر الجمعية عمى أجؿ ثبلثة )
 المختصة إقميميا".

 ؿ التسجيؿ لمجمعية التي كاف ممفيا محؿ قرار رفض، عند إلزاـ اإلدارة صراحة بمنح وص
مف قانوف الجمعيات عمى انو  2فقرة 01صدور القرار القضائي لصالح الجمعية، إذ تنص المادة 

 "إذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح ليا وجوبا وصؿ التسجيؿ".
 ؿ القانونية الممنوحة تبني مبدأ االعتماد القانوني اآللي لمجمعية، في حالة انقضاء اآلجا

لئلدارة لمرد عمى ممؼ التصريح بالتسجيؿ دوف أف تقـو بذلؾ، كما ىو منصوص عميو في المادة 
 1مف قانوف الجمعيات، التي جاء فييا "عند انقضاء اآلجاؿ المنصوص عمييا في المادة  00

ة، يجب عمى اإلدارة تسميـ أعبله، يعد عدـ رد اإلدارة بمثابة اعتماد لمجمعية المعنية. وفي ىذه الحال
 وصؿ تسجيؿ الجمعية ". 

 واألطفالالعنف ضد النساء  العاشرة:المالحظة 

تجدر اإلشارة، إلى أف ظاىرة العنؼ بكؿ أشكالو بما في ذالؾ العنؼ المنزلي الذي يشكؿ ظاىرة 
مومية عالمية تعاني منيا كؿ المجتمعات بما فييا الجزائر والذي يعتبر مشكؿ حقيقي لمصحة الع

حيث تعاني منو كؿ شرائح المجتمع ومف مختمؼ األعمار، ميما كاف مستواىـ الثقافي، 
االجتماعي أو االقتصادي، وليذا العنؼ تأثير كبير عمى الحالة الصحية لمفرد وما ينجر عنو مف 
انعكاسات سمبية عمى حالتو  النفسية، وال يمكف القياـ  بالتكفؿ بيذا المشكؿ إال بتدخؿ جميع 

 .الجيات بما فييا مشاركة المجتمع المدني
ىناؾ رقـ  أفىذا التقرير،تبيف  إعداد إطارمنظمات المجتمع المدني،في  رأيومف خبلؿ استطبلع 

العنؼ ضد النساء  أشكاؿالجمعيات لمحد مف  إحدى(، تشرؼ عميو 1111اخضر مجاني )
استشارات نفسية، مرافقة قانونية، ، مع مرافقة ىذه الخدمة ب2111، وىذا بداية مف افريؿ واألطفاؿ

 ،2102خدمات اجتماعية بالتنسيؽ مع وزارة التضامف ووزارة الصحة وقد سجمت خبلؿ ىذه السنوات
 اتصاؿ وحالة عمى التوالي . 01122و  01102 ،00002 عدد 2100و  2101

اط خاصة البد مف التذكير بالوعي الذي نما بخصوص العنؼ و تواجده في بعض األوسكما و انو  
سير الو       اإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنؼ ضد المرأةاعتمدت في الوسط المنزلي حيث 

عمى تجسيد حممة وطنية حوؿ الموضوع بصفة تشاورية و قطاعية مشتركة لمتحسيس بالمخاطر 
 التي يمكف أف تنجر عف ىذه الممارسات.
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ء و التوجيو و المرافقة و التكويف واإليواء و تمحور العمؿ بالمناسبة، حوؿ االستقباؿ و اإلصغا
بالموازاة مع  ،(2100نزيمة سنة  211بالمركزيف الوطنييف المفتوحيف في واليتي تيبازة ومستغانـ)

الحفاظ عمى كياف األسرة و مستقبؿ األطفاؿ الذيف  كثيرا ما تعنييـ المسألة خاصة في حالة تفكؾ 
 مما يؤدي إلى آفات اجتماعية قد يستعصى استئصاليا.الروابط األسرية و تشرد أفراد األسرة 

لنساء المعنفات و الطفولة المسعفة اإقامة بو قد إعتنى القطاع بأنسنة المؤسسات المخصصة لمتكفؿ 
و األطفاؿ في خطر معنوي و األيتاـ و األشخاص المسنيف مف باب تسييؿ التكفؿ بإنشغاالتيـ و 

 وسطيـ األسري أو بالمجتمع.توفير جو مبلئـ إلعادة إدماجيـ في 
و تضمف العمؿ إعادة النظر في التأطير و التسيير و التنظيـ و توفير الوسائؿ مع تنصيب كؿ 
األعضاء المكونيف لمجمس إدارة و لمجنة قبوؿ و مجمس نفسي بيداغوجي تربوي و مجمس تأديبي 

ايش حسب معايير الحياة حتى تسود داخؿ ىذه المؤسسات النقمة النوعية لبناء العبلقات و التع
 الجماعية.
، تـ تدعيـ الترسانة القانونية و الجزائية مف أجؿ حماية المرأة و الطفؿ جراء ما أخرىمف جية 

 :يسببو العنؼ األسري بالمكسبيف التالييف
إحداث صندوؽ النفقة لفائدة النساء الحاضنات قصد تمكينيف مف ممارسة مياميف نحو  أوال:

ي حالة رفض أو عجز األب عف دفع النفقة المحددة بموجب حكـ قضائي، أطفاليف القصر، ف
   2015  سنة  يناير 10في    مؤرخ  15-01  مف قانوف رقـ 0و  2حسب ما تنص عميو المادتيف 

 صندوؽ النفقة.  إنشاء  يتضمف

حيث تكمف لعدـ التبميغ عنيا في كثير مف األحياف، حوؿ ىذه الظاىرة تبقى المعطيات قميمة إال انو 
 :أسباب عدـ التبميغ في

 والتكفؿ؛           عدـ توجو ضحايا العنؼ المنزلي إلى المصالح الصحية العمومية لمعناية  -
تفضيؿ التوجو إلى مصالح األطباء الخواص، والقميؿ مف ىذه المصالح مف تشارؾ في الدراسة أو  -

 التحقيؽ؛
بالمعاينة وبالعناية  ىالح المعنية فإنيا تحضفي حالة توجو ضحية العنؼ المنزلي إلى المصو 

وسعيا منيا  ،الحاالتحسب  البلزمة والتوجيو إلى المصالح المختصة إذا استمـز األمر، والتكفؿ يتـ
لمحد مف الظاىرة فإف الدولة الجزائرية تعمؿ عمى تنمية الوعي بخطورة العنؼ الموجو ضد األطفاؿ 

سرة والمجتمع، وذلؾ مف خبلؿ خطب ودروس الجمعة والنساء وانعكاساتو السمبية عمى األ
والفضاءات اإلعبلمية المتاحة ونشر مقاالت في الموضوع في رسالة المسجد و مجالس الصمح 
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في الواليات التي تتكفؿ باستقباؿ األطفاؿ والنساء المعنفات والتدخؿ لدى عائبلتيف لبحث إمكانية 
   .اإلصبلح

،  بالتحقيؽ عف ظاىرة العنؼ المنزلي عف 2101-2102سنة   في الدولةبادرت  مف جية اخرى،
طريؽ طرح أسئمة غير مباشرة عمى مجموعة تضـ عينة مف مختمؼ الشرائح الخاصة بالنساء 

وبالمساىمة المالية لصندوؽ  ،بالدعـ المالي والتقني لصندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة  وىذا ،واألطفاؿ
في المشاكؿ األسرية  ؿ ضمف البرنامج العالمي لمبحث والتحقيؽاألمـ المتحدة لمسكاف ، الذي يدخ

ولمتعرؼ أكثر عمي وضعيات األطفاؿ والنساء وقياس ىذه العينات التي تسمح لمجزائر بمتابعة 
لفية في التنمية ، كما يدخؿ ىذا البرنامج في المخطط الدولي المتفؽ المجيودات لتحقيؽ أىداؼ أال
بتقييـ ما يمكف القياـ بو في ميداف التنمية  عمى المستوى الوطني عميو، إذ يسمح ىذا التحقيؽ

والقطاعية بإحصائيات نزيية حوؿ وضعية  البشرية واالجتماعية وتزويد برامج التنمية الوطنية
 واألسر. األطفاؿ، النساء

ت التي تعديؿ قانوف العقوبات بإدراج مواد جديدة توفر حماية خاصة لممرأة السيما في الحاال ثانيا:
تكوف فييا عرضة لمعنؼ بمختمؼ أنواعو إما بحكـ وضعيا االجتماعي أو وضعيا الميني أو 
العائمي كالعنؼ الجسدي، المفظي، الجنسي واالقتصادي، وكذا التكفؿ ببعض مظاىر العنؼ الخفي 

 ظاىرواألكثر انتشارا سواء في األماكف العامة أو الخاصة إنطبلقا مما أفرزه الواقع المعاش مف م
 سمبية تشكؿ اعتداءا عمى شخص المرأة. 

 .رقابة مفتشٌة العملعشر:  ةالمالحظة الحادٌ

تكفؿ الدولة شموؿ اختصاصات جياز تفتيش العمؿ لمنشاط االقتصادي غير المنظـ و التنسيؽ  -
مع الجيات األخرى المختصة بيذا الشأف، و تسعى إليجاد األسس و القواعد التي تكفؿ تحسيف 

 ظروؼ عمؿ الفئات العامميف في ىذا القطاع. شروط و 
في أي  إف جياز تفتيش العمؿ بالجزائر يمتاز بالشمولية، باعتبار أنو يمارس ميامو و اختصاصاتو

ينوف مف الجنسيف، باستثناء المستخدميف الخاضعيف متمكاف عمؿ يشتغؿ فيو عماؿ أجراء أو م
ي تقتضي فييا ضرورات الدفاع أو األمف العسكري و المؤسسات الت ؼلمقانوف األساسي لموظي

 الوطنييف منع دخوؿ أشخاص أجانب عنيا.
و بالتالي، فإف اختصاص مفتشية العمؿ يمارس في المؤسسات التابعة لمقطاع المنظـ أو تمؾ 
الناشطة في القطاع االقتصادي غير المنظـ. فالمعيار األساسي الذي تأخذ بو مصالح مفتشية 
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عمؿ قائمة بيف عامؿ و مستخدـ سواء كاف شخصا طبيعيا )حرفي أو  العمؿ ىو وجود عبلقة
 )شركة تجارية(. اتاجر...( أو معنوي

 مجاؿ و لمياميـ التابعة العمؿ، أماكف إلى بزيارات القياـ يتمتعوف بسمطة العمؿ فمفتشو
 فة،الص بيذه التنظيمية لمعمؿ، و يمكنيـ و القانونية األحكاـ تطبيؽ مراقبة قصد اختصاصيـ،

 األحكاـ تحمييـ أشخاص فيو يشتغػؿ مكاف أي إلى الميؿ، أو النيار مف ساعة أية في الدخوؿ
 .تطبيقيا معاينة عمييـ يتعيف التي التنظيمية و القانونية

أما مف الناحية العممية، فإف جياز تفتيش العمؿ في الجزائر و منذ عدة سنوات يركز نشاط المراقبة 
المتوسطة التابعة لمقطاع الخاص، باعتبار أف ىذا القطاع ىو المعني في المؤسسات الصغيرة أو 

بالدرجة األولى بمخالفة أحكاـ قانوف العمؿ، السيما مف حيث عدـ التصريح بالعماؿ لدى ىيئة 
الضماف االجتماعي، و ذلؾ لضماف تغطية و حماية اجتماعية لمعماؿ و لذوي حقوقيـ. و مف 

ت المراقبة تجري كذلؾ في إطار فرؽ مزدوجة بمعية المراقبيف التابعيف األىمية اإلشارة إلى أف عمميا
 لمصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء. 

كما يشمؿ مجاؿ المراقبة كافة المياديف التي ينص عمييا قانوف العمؿ، لضماف حماية شاممة لمعماؿ 
ما كاف القطاع الذي تنتمي إليو ممزمة المعنييف لكوف كؿ المؤسسات ميما كانت طبيعتيا و مي

 .  بتطبيؽ أحكاـ تشريع و تنظيـ العمؿ
 و بخصوص اإلجراءات التي تتخذىا مفتشية العمؿ في ممارستيا لمتفتيش عمى أماكف العمؿ لمنع

أي تمييز بيف العماؿ سواء في األجور أو أي مميزات وظيفية أخرى، حينما يتعمؽ األمر بالعمؿ  
سمي أو غير الرسمي، فإف تشريع العمؿ الجزائري يضمف الحماية مف أي تمييز في القطاع الر 

لشغؿ منصب عمؿ، كما حرص عمى تكريس المساواة و تكافؤ الفرص بيف الرجؿ و المرأة في 
الحقوؽ و الواجبات، و يتجمى ذلؾ مف خبلؿ مصادقة الجزائر عمى مختمؼ اإلتفاقيات الدولية ذات 

 مجاؿ في العامبلت و العماؿ بمساواة  الخاصة 100 رقـ لمعمؿ الدولية الصمة السيما االتفاقية
 خصي فيما 1969 سنة في 111 رقـ لمعمؿ الدولية االتفاقية وكذا قيمة متساوية ذي لعمؿ األجر
 العربية و    الدولية االتفاقيات إلى باإلضافة المينة و االستخداـ في الفرص والمساواة تكافؤ زيتعز 

 20المؤرخ في  00-21مف القانوف  00جاؿ العمؿ و في ىذا الصدد تنص المادة م في األخرى
 األثر عديمة و باطمة تعد " أنوالمتعمؽ بعبلقات العمؿ، المعدؿ و المتمـ عمى أنو:  0221أفريؿ 

أف  شأنيا مف التي العمؿ عقد أو الجماعية واالتفاقات االتفاقيات في عمييا المنصوص كؿ األحكاـ
و  السف أساس عمى العمؿ، ظروؼ أو األجرة و الشغؿ مجاؿ في العماؿ، بيف التمييز إلى تؤدي
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 نقابة االنتماء إلى و     السياسية القناعات و العائمية القرابة أو  الوضعية االجتماعية، أو الجنس
 ".إلييا االنتماء عدـ أو
لشغؿ  تمييز أي مف ةيالحما العمؿ، عبلقة إطار في لمعماؿ يحؽ "منو  06 المادة نصت كما

 ."واستحقاقيـ أىميتيـ عمى القائـ ذلؾ عمؿ غير منصب
يجب عمى المستخدـ مف نفس القانوف عمى أنو  10أما في مجاؿ المساواة في األجور فتؤكد المادة 

 .ضماف المساواة في األجور بيف العماؿ لكؿ عمؿ مساوي القيمة بدوف تمييز
ابية و اإلعذارات و محاضر المخالفات كمما عاينوا تقصيرا كما يحرر مفتش العمؿ المبلحظات الكت

مف القانوف  11في تطبيؽ التشريع و التنظيـ المتعمقيف بالعمؿ و المعموؿ بيا، طبقا ألحكاـ المادة 
  أعبله. 21-11

و مف بيف اإلجراءات التي تتخذىا مفتشية العمؿ في مجاؿ حماية العماؿ مف أي شكؿ مف أشكاؿ 
السالؼ الذكر، حيث  00-21مف القانوف  002العماؿ، ما نصت عميو أحكاـ المادة التمييز بيف 

دج كؿ مف يوقع اتفاقية  2.111إلى  2.111'' يعاقب بغرامة مالية تتراوح مف تنص عمى أنو: 
جماعية أو اتفاقا جماعيا لمعمؿ يكوف مف شأف أحكاميا إقامة تمييز بيف العماؿ في مجاؿ الشغؿ أو 

مف ىذا القانوف. و يعاقب في حالة العود بغرامة  00وؼ العمؿ، كما وردت في المادة الراتب و ظر 
( أياـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف 1دج و بالحبس مدة ثبلثة ) 01.111إلى  2.111تتراوح مف 

 فقط''. 
  مستوى الخدمات الصحٌة عشر: ترقٌة ةالمالحظة الثانٌ

لصدد ترجمت إرادتيا السياسية مف خبلؿ تغميب المؤسسات قامت الجزائر بمجيودات جبارة في ىذا ا -
     .العمومية ومجانية العبلج وضماف الحؽ في الصحة لمجميع  دوف أي تمييز

واجيت السياسة الصحية في العشرية األخيرة تحديات مختمفة تمثمت  بالخصوص في االنتشار أو  لقد
معدية(، واالنتقاؿ المعدية وظيور األمراض غير االنتقاؿ الوبائي، ميزىا عبئا مزدوجا )لؤلمراض ال

الديمغرافي الذي طبعو تغيير بنية السكاف المتعمقة بالسف، واالنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ، وتغيير الممارسة 
  الطبية نظرا لمتطور المستمر لمتكنولوجيا.

اف التغطية مف ىذا المنطمؽ، تـ وضع المخطط الصحي في إطار يحقؽ مبدأ الحؽ في الصحة، لضم
 الصحية المبلئمة عبر كافة التراب الوطني.
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فيما يمي عرض أىـ المؤشرات التي تبيف مدى التغطية الصحية عبر كامؿ التراب الوطني لمسنوات  0
 .2100و 2101و 2102

 :المؤسسات الصحية -0
 6102سنة  6102سنة  6106سنة  لمؤسساتا

 196 020 193 المؤسسات العمومية االستشفائية

 271 271 271 لمؤسسة العمومية لمصحة الجواريةا
 05 05 05 ستشفائيةالمؤسسات اإل

المؤسسة اإلستشفائية الجامعية/المركز 
 اإلستشفائي الجامعي

28 28 28 

 72 01 66 المؤسسات االستشفائة الصحية

بسنة  مقارنة 2101نبلحظ أف ىناؾ زيادة وتطور في عدد المؤسسات العمومية اإلستشفائية، سنة 
أي بزيادة مؤسسة  2101مؤسسة لسنة  020و 2102مؤسسة في سنة  021حيث نجد ،  2102

مقارنة بسنة  2100ستشفائية واحدة، وزيادة تقدر بمؤسستيف عموميتيف استشفائيتيف في سنة إعمومية 
ستشفائية، وزيادة إزاد العدد بثبلث مؤسسات عمومية  2100و 2102، أي أنو ما بيف سنتي 2101

در بستة مؤسسات استشفائية صحية، ىذه الزيادة تأتي استجابة لمتطورات الحاصمة مف أجؿ زيادة تق
 ترقية الخدمات الصحية.سياسة الدولة فيما يخص نسبة التغطية الصحية المناسبة، وىذا يعكس اتجاه 

 :الموارد البشرية -6

 القطاع العام: 

 
 EH/EPH EHS EPSP CHU/EHU الموظفين السنة

6106 

 0201 0101 0211 2221 اء أخصائيونأطب
 0121 02001 000 2001 أطباء عامون
 20 0220 02 201 جراحو األسنان

 022 120 010 111 الصيادلة
 1212 21010 2210 00120 المجموع

 EH/EPH EHS EPSP CHU/EHU الموظفين السنة
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يمثؿ الجدوالف أعبله القوى العاممة األساسية التي تعمؿ في القطاع الصحي عبر كامؿ التراب الوطني 
 رأت زيادة في عدد القوى، حيث نبلحظ مقارنة بيف السنتيف، أنو ط2101و  2102لسنتي 

 010ػمومية االستشفائية، وكذا زيادة ببالنسبة لممؤسسات االستشفائية والمؤسسات الع 0122العاممة ب 
بالنسبة لممؤسسات العمومية لمصحة  1220بالنسبة لممؤسسات االستشفائية الصحية، وأيضا زيادة ب 

جة لزيادة بناء مؤسسات جديدة مف جية وكذا الجوارية، ىذه الزيادة في عدد الموارد البشرية جاء نتي
، وىذا يعتبر مؤشرا ىاما يدؿ عمى النتائج مف جية أخرى زيادة طاقة االستيعاب داخؿ كؿ مؤسسة

 المحققة مف جانب القطاع العاـ مف أجؿ الوصوؿ إلى تقديـ أفضؿ الخدمات لممرضى.

 

 القطاع الخاص: 

، قد تدعـ القطاع الخاص بزيادة معتبرة 2101و 2102نبلحظ في الجدوؿ أعبله أنو خبلؿ السنتيف 
ـ في ، وىذا الرقـ ميـ باعتباره يساى0101فيما يخص الموارد البشرية العممة بو، حيث قدرت الزيادة ب 

تمبية وتقديـ الخدمات لممرضى وزيادة مستوى التغطية الصحية، ىذا األخير يدؿ عمى أف القطاع 
 الخاص ىو كذلؾ يتطور والمتغيرات الحاصمة. 

  عموميالالقطاع شبه: 

شبو العمومي كذلؾ في تحسيف مستوى التغطية الصحية، والجدوؿ التالي يبيف الموارد يساىـ القطاع 
 شبو عمومية، والتي تساىـ في تقديـ الخدمات الصحية لممرضى.مؿ في المؤسسات البشرية التي تع

 

6102 

 0201 0210 0110 0101 أطباء أخصائيون
 0121 02222 101 2202 أطباء عامون
 20 0210 21 202 جراحو األسنان

 022 1102 000 120 الصيادلة
 1212 21001 2100 02111 المجموع

 2101سنة  2102سنة  الموظفيف
 2022 1100 فأطباء أخصائيو 
 0012 0021 أطباء عاموف
 2210 2000 جراحو األسناف

 2221 2000 الصيادلة

 2101سنة  2102سنة  الموظفيف
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 عدد األفراد طور التكوين في المدارس والمعاهد: 

التغطية الموارد البشرية العاممة بو، لبلحتياجات، وتطبيقا إلستراتيجية وزارة الصحة، فيما يخص  تمبية
الصحية المستقبمية، وكذا تحسيف المستوى، فإنو يتـ تكويف الموارد البشرية البلزمة، مف أجؿ تحقيؽ 

قدمة مف جية أخرى، مستوى التغطية المراد الوصوؿ إليو مف جية، وكذا تحسيف جودة الخدمات الم
 والجدوؿ التالي يبيف عدد األفراد الذيف ىـ في طور التكويف في المدارس والمعاىد.

 التكوين في المدارس والمعاهد السنة
6106 02102 
6102 8107 

، كاف وال بد القياـ باستدراؾ التغطية الصحية لبعض 2102وكآفاؽ لممخطط الخاص بالقطاع الصحي  
 رؼ ضعؼ في نسبة ىذه التغطية.المناطؽ التي تع

  :وليذا فقد حددت األىداؼ عمى النحو التالي
   :البنيات التحتية -

ألقؿ إلى  امع استدراؾ المناطؽ المتأخرة لموصوؿ عمى  (habitantsمف السكاف ) 0111ؿ  -أسرة  11
 مف السكاف. 0111ؿ  - ,22
  :الوحدات الصحية الجوارية -
 ف السكاف، م00111ؿ   -عيادة واحدة  
مف  0011 ػطبيب متخصص  ل ، مف السكاف  001 ػل –طبيب عاـ  :العاممة به الموارد البشرية -

شبو  ،مف السكاف  2211 ػصيدلي  ل ، مف السكاف 211 ػطبيب عاـ + طبيب متخصص  ل ،السكاف 
   مف السكاف. 201ؿ  –طبي واحد 

 رقـ االستشفائية مف خبلؿ المرسـو التنفيذي ولتحسيف الرعاية الصحية تـ إدماج المؤسسات العمومية
تـ تنظيـ السياسة الصحية الوطنية وتطويرىا حوؿ ، كما  2110ماي  02المؤرخ في  001- 10

 212 021 أطباء أخصائيوف
 0112 001 أطباء عاموف
 121 111 جراحو األسناف

 10 10 الصيادلة
 0010 0112 المجموع
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ضماف ترقية نوعية العبلج القاعدي، قاعدية لتقريبيا أكثر مف المواطف، وكذا المؤسسات الصحية ال
 تدخؿ.بإدخاؿ مختمؼ االختصاصات وخمؽ شروط مستويات ال

(، المتعمؽ 12- 12كما اىتمت الدولة بصحة المرأة واعتبرتيا مف أولوياتيا في البرامج الصحية )قانوف 
 الذي 2112نوفمبر  01المؤرخ في  012-12بالترقية والحماية الصحية، وأيضا المرسـو التنفيذي رقـ 

و  % 11الدة  إلى وفيات ما قبؿ وما بعد الو التخفيض نسبة إلى  2100ييدؼ في برنامجو حتى 
   :، وىذا مف خبلؿ% 21وفيات األمومة إلى 

 أخذ التدابير لحماية األمومة والطفولة.  -
 التخطيط األسري، لضماف التوازف والتبلـؤ والحفاظ عمى حياة وصحة األـ والطفؿ. -
 إلى جانب برامج مكافحة التدخيف وتعاطي المخدرات وخاصة عند الشباب.  -

بخمؽ عدة مستويات لمتغطية الصحية والتكفؿ بيا مف طرؼ  سمحتططات كؿ ىذه التدابير والمخ
 الدولة.

 بة وفيات األميات مف خبلؿ برنامج وطنيعمى ىذا األساس، سطرت الجزائر خطة لمتقميص مف نسو 
، وبالتوازي مع ذلؾ شرع في التكثيؼ مف شبكة 2112في فترة ما حوؿ الوالدة، صدؽ عميو في 

حيز  20مؤسسة متخصصة، )منيا  12المتخصصة، "األمومة والطفولة" ب المؤسسات االستشفائية 
الخدمة حاليا(، كما تـ تدعيميا بتغطية قوية متخصصة في أمراض النساء، التوليد وطب األطفاؿ، 

 مولود حي، مقابؿ  100.000ؿ  15 8,ب 2102حيث قدرت نسبة الوفيات لسنة توازنا،  وبتوزيع أكثر

قدرت نسبة التغطية الصحية ما قبؿ و 0212  في  280/ 100.000و   1999في  000/100.000
 .0222لسنة  58%مقابؿ  %21ب  2102الوالدة لسنة 

  2101-2102خبلؿ فترة  97,1إلى  0222في  76,0%وعرفت المشاركة الطبية قفزة نوعية، فمف 
-2102في  57%ووصؿ استعماؿ موانع اإلنجاب لمزوجيف )ذكر وأنثى( نسبة معتبرة تقع في حدود 

2101 . 
 ونسجؿ ىنا، أف كؿ ما يتعمؽ بالصحة اإلنجابية و موانع الحمؿ متوفرة وبصفة مجانية في القطاع 

 إذا تـ تقديميا مف طرؼ القطاع الخاص.  100%العمومي، ويتـ تعويضيا 
 02 -02خيرة، عند سف وفيما يتعمؽ بالخصوبة عند المراىقات، فقد عرفت عودة طفيفة في السنوات األ

 سنة. 20 – 21سنة، وعند 
نقاط  0التخطيط العائمي، فيي غير مرضية لما عرفتو مف انخفاض قارب أما فيما يتعمؽ باحتياجات 

 (. 10% % إلى0) أي  2110 سنةل
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بخمؽ عدة مستويات لمتغطية الصحية والتكفؿ بيا مف طرؼ  تحسمكؿ ىذه التدابير والمخططات 
 الدولة.

واطنيف متقـو الجزائر بعدة نشاطات قصد تثقيؼ ال : والوسائل المستعممة التوعية والتثقيف الصحي
في إيصاؿ  ائؿ لما ليا مف دور كبير و تأثير فعاؿوعي لدييـ عبر عدة وسالبالمخاطر الصحية و نشر 

اليدؼ المنشود و بمشاركة جميع األطراؼ والمؤسسات المعنية، بما في ذلؾ المجتمع المدني المتمثؿ 
 التعميـ ،راديو( –االعبلـ المسموع والمرئي )تمفزة  :ات والمؤسسات الدينية وغيرىا والمتمثمة فيفي الجمعي
  ،األياـ الدراسية، أحياءاألياـ العالمية والوطنية ،المطويات ،الممصقات ،الومضات اإلشيارية،واالتصاؿ
 .الممتقيات

حياءىا عمى مستوى كؿ ال   :واليات مف خبلؿاألسبوع الوطني لمرضاعة الطبيعية وا 
قحاـ وسائؿ اإلعبلـ المحمية؛ -    تنظيـ أبواب مفتوحة وا 
التربية  الصحية  في ، الحمبلت التمقيحية المتبوعة بكؿ أنواع التوعية عبر مختمؼ كؿ الوسائؿ -   

لى األطفاؿ(،  تيدؼ ىذه  الوسط  المدرسي،  خاصة مف خبلؿ  خمؽ  نوادي  صحية )مف األطفاؿ وا 
 المتمدرسيف.  ى التثقيؼ الصحي بيفالنوادي إل

 وقد تـ تدعيـ المجيودات المبذولة مف طرؼ الدولة في إطار تطبيؽ البرامج الوطنية لمصحة المدرسية
، تيدؼ إلى تحسيف 2102أكتوبر  10المؤرخة في  12بعدة تعميمات منيا، التعميمة الوزارية رقـ  

و      ية استجابة لبلحتياجات الصحية لكؿ األطفاؿالمعارؼ و انتقاؿ الصحة المدرسية إلى مرحمة نوع
 المراىقيف و المتمدرسيف.

 :الدعم المادي لمحفاظ عمى مستوى التنمية الصحية
ولمحفاظ عمى مستوى التنمية، فقد تضاعفت ميزانية قطاع الصحة العمومية إلى أربع مرات ما بيف 

لمتجييزات{، %  2لمتسيير و   %20ميزانية قدرت ب ػتـ العمؿ ب 2111، ففي سنة 2101و  2111
  %20,0لمتسيير و % 01,1} 2101مميار دينار في  211مميار دينار إلى  01,002أي انتقمت مف 

 لمتجييزات{.
 مف خبلؿ ىده المجيودات، عرفت الوضعية الصحية تطورا، كما تشيد عميو الدالئؿ اآلتية: 

، و ارتفع متوسط 2111سنة في سنة  02,2بػ عرؼ متوسط العمر عند الوالدة ارتفاعا محسوسا  -   
 00,1سنة   لمرجاؿ و  02,0)  2101سنة في سنة  00,1سنة إلى  02,2مف  2111العمر سنة 
  لمنساء (.

 إلى   0222مولود حي سنة  011,111لػ  202مف  انخفضتنسبة الوفيات عند األميات  -
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 انخفضتو مولود حي،  011,111لػ   22,0بػ  2110، و قدر سنة 0222في سنة  000,0
 .  22%شخص حي،  أي بنسبة انخفاض قدرت بػ  011,111لػ   00 ,2إلى 2101 سنة 

ىذه اآلليات واإلجراءات التي اتخذتيا الدولة في الميداف الصحي لحماية وضماف الحؽ في الرعاية 
ر مف الدوؿ التي الصحية والمجانية بدوف أي شكؿ مف أشكاؿ التمييز ميما كاف نوعو إذ تعتبر الجزائ

 01صادقت عمى االتفاقيات والمعاىدات والمواثيؽ الدولية والقارية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، منيا المادة 
 لمميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 

 اإلرادة السياسية موجودة تترجمياوفي األخير نؤكد أنو وفي مواجية التحديات المختمفة، تبقى  
حة لمتنمية، مف أجؿ الوصوؿ بالقطاع الصحي إلى مستوى تطمعات المخططات السياسية الطمو 

 المواطنيف، تطبيقا لمدستور ولمنصوص القانونية المعموؿ بيا.
ونشير ىنا أف الجزائر بصدد المصادقة عمى قانوف الصحة الجديد، الذي ييدؼ إلى الرفع مف  

لفئات، مع التأكيد عمى أف ما تقـو مستوى الرعاية الصحية، وترقيتيا وتحسينيا لمتكفؿ األحسف بكؿ ا
 بو المؤسسات الصحية العمومية مف وقاية وعبلج يكوف بصفة مجانية.   

 :التوعٌة بعوامل التلوث البٌئًعشر ةلثالمالحظة الثا

 التربية البيئية تشكؿ الوسيمة الضرورية لمتنمية المستدامة. فيي تساعد عمى اكتساب المعارؼ -
ضرورية مف أجؿ اإلسياـ بكيفية مسؤولة في فيـ وحؿ مشاكؿ البيئة. مف ىذا والكفاءات العممية ال 

نما عبارة عف أنشطة  المنطمؽ، تـ إدراج التربية البيئية في المدرسة وىي ليست مادة قائمة بذاتيا وا 
تربوية صفية مبثوثة بشكؿ واع وىادؼ في مناىج المواد التعميمية الرسمية وأنشطة تربوية الصفية 

 ي األخضر المدرسي(.)الناد
التربية البيئية بشقييا الصفي والبلصفي ترمي إلى ترسيخ ثقافة بيئية في أذىاف المتعمميف والمساىمة 

 في ترقية مواطنة نشيطة ومستنيرة وتيدؼ إلى:
دراؾ مكوناتو الطبيعية والبشرية والمادية؛-  توعية المتعمـ بالمحيط الذي يعيش فيو وا 
الناجمة عف المساس بالبيئة مثؿ التموث بجميع أصنافو )الجوي والمائي  التاإلشكاتمكينو مف فيـ -

 وتموث المحيط( والحرائؽ والتصحر؛
تحسيسو بالمخاطر المتعددة لنشاط اإلنساف عمى البيئة وأثره عمى التوازف اإليكولوجي وعمى التنمية -

 المستدامة؛ 
أو المساىمة في الحموؿ لممشاكؿ البيئية  تمكينو مف األدوات الفكرية والمنيجية إليجاد الحموؿ-

 المطروحة سواء في محيطو القريب أو عمى المستوى المحمي أو الوطني أو حتى العالمي.
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إف التربية البيئية ليست مادة دراسية تقميدية فيي تعتمد أساسا عمى انخراط التمميذ في مسعى 
نشطة والعمؿ ضمف فريؽ أو في أفواج منيجي يقوـ عمى بيداغوجيا المشروع ويعتمد عمى الطرؽ ال

 وحؿ اإلشكالية والتشاركية. 
طات في التربية البيئية وأدلة منيجية اوفي إطار التعاوف بيف القطاعات، تـ إعداد كراسات النش

لممراحؿ التعميمية )االبتدائي والمتوسط والثانوي( بيف قطاع التربية الوطنية وقطاع البيئة توضع بيف 
 ف كوسائؿ تعميمية يستأنسوف بيا في األنشطة البيئية.  أيدي المتعممي

 المعاقٌن  األشخاصحماٌة  عشر: ةالمالحظة الرابع
تتمحور سياسة الدولة فيما يخص معالجة مسألة اإلعاقة بصفة أساسية في تقديـ مساعدات  -

قيف وكذا تطوير برامج لتمكيف جميع األشخاص المعو  %011مباشرة لؤلشخاص المعوقيف بنسبة 
 مف اإلستقبللية الذاتية واإلندماج في المجتمع بشكؿ كمي وتتمحور ىذه البرامج في: 

 ضماف التربية والتعميـ والتكويف لؤلشخاص في وضعية اإلعاقة؛  -
ضماف مدخوؿ )مساعدة اجتماعية( لكؿ شخص عاجز عف ممارسة نشاط ميني نتيجة أسباب  -

 متعمقة باإلعاقة؛ 
 لموصوؿ إلى الخدمات اإلجتماعية األساسية )النقؿ، الوصوؿ إلى العبلج(؛  المساعدة و اإلعانة -
 دعـ اإلدماج اإلجتماعي والميني لؤلشخاص المعوقيف.  -
 يستفيد األشخاص المعاقوف مف الزكاة إذا كانوا معوزيف وتقدموا بممفاتيـ إلى لجنة الزكاة-
 .ية حديثااشتراط تخصيص ممرات لفئة المعاقيف في المساجد المبن -
تعييف مختصيف في لغة اإلشارة لترجمة خطب ودروس اإلماـ لفئة الصـ البكـ في مكاف  -

 .يـ العممية في كافة مساجد الوطفملتع الدولةمخصص ليـ في المسجد، وتسعى 
فيما يخص التربية والتعميـ، يقـو قطاع التضامف الوطني بالتنسيؽ مع قطاع التربية الوطنية أما 

زاري مشترؾ العادي بموجب قرار و المدرسي خاصة إلدماج التبلميذ المعوقيف في الوسط  بفتح أقساـ
بيدؼ اإلدماج الكمي ليذه الػفئة باألقسػاـ العػادية لؤلطوار التعميمية  ،2100مارس  01مؤرخ في 

 الثبلثة )إبتدائي ػ متوسط ػ  ثانوي(.
تضامف الوطني وقطاع التكويف والتعميـ أما في مجاؿ التكويف الميني، فيتـ التنسيؽ بيف قطاع ال

المينييف مف أجؿ تمكيف األشخاص المعوقيف مف الحصوؿ عمى تكويف يناسب قدراتيـ ويضمف ليـ 
الكفاءات التي تمكنيـ مف اإلندماج الميني. حيث يوجد خمسة مراكز متخصصة لتكويف األشخاص 

يؿ في المراكز العادية األخرى حسب المعوقيف عمى المستوى الوطني، كما يمكف ليذه الفئة التسج
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ويكرس قانوف حماية وترقية األشخاص المعوقيف ، التخصص الذي يناسب قدرات كؿ شخص معوؽ
حؽ العمؿ مف خبلؿ ممارسة نشاط ميني مناسب مع قدراتيـ، يسمح بضماف استقبلليتيـ البدنية 

 واإلقتصادية. 

 200-00تنفيذي رقـ المرسـو ال، فإف ففيما يخص األشخاص القادريف عمى ممارسة نشاط ميني
يضبط الكيفيات المتعمقة بتخصيص مناصب العمؿ وتحديد االشتراؾ  2100يوليو  11في  مؤرخ

   %0، بتخصيص  المالي ومنح اإلعانات قصد تييئة وتجييز مناصب العمؿ لؤلشخاص المعوقيف
حساب الصندوؽ لمالي  عمى األقؿ مف مناصب العمؿ لصالح األشخاص المعوقيف أو دفع اشتراؾ

الخاص لمتضامف الوطني، وكذا كيفية دفع إعانة لفائدة المستخدميف الذيف يقوموف بتييئة وتجييز 
 مناصب العمؿ لفائدة المعاقيف. 

و مف أجؿ ضماف تنفيذ محتوى النصوص القانونية السالفة الذكر، تـ إدراج مراقبة تطبيؽ 
فتشية العمؿ، حيث أسفرت عممية المراقبة خبلؿ سنة اإلجراءات  و التدابير أعبله ضمف نشاط م

 عمى ما يمي: 2102و السداسي األوؿ مف  2100
  211مف مناصب العمؿ لؤلشخاص المعاقيف:  %0المؤسسات التي احترمت نسبة :6102سنة 

 عامؿ معاؽ، موزعيف كاآلتي: 0012عامبل مف بينيـ  021.201تشغؿ  ىيئة مستخدمة
 عامؿ معاؽ، 0211عامبل مف بينيـ  022.100ئة مستخدمة تشغؿ ىي 001القطاع العاـ:  -
عامؿ  210عامبل مف بينيـ  20.101ىيئة مستخدمة تشغؿ  001القطاع الخاص الوطني:  -

 معاؽ،
 عامؿ معاؽ، 21عامبل مف بينيـ  22.12ىيئة مستخدمة تشغؿ  02القطاع الخاص األجنبي:  -
 عامؿ معاؽ، 21عامبل مف بينيـ  02.11ىيئة مستخدمة تشغؿ  01القطاع المختمط:  -

ىيئة مستخدمة  020مف مناصب العمؿ لؤلشخاص المعاقيف:  %0المؤسسات التي لـ تحتـر نسبة 
 عامبل، موزعيف كاآلتي: 000.002تشغؿ 

ىيئة  001القطاع الخاص الوطني:  عامبل، 22.101ىيئة مستخدمة تشغؿ  222القطاع العاـ:  -
 20.221ىيئة مستخدمة تشغؿ  00طاع الخاص األجنبي: الق عامبل، 111.120مستخدمة تشغؿ 

 عامبل، 01.21ىيئة مستخدمة تشغؿ  22عامبل،القطاع المختمط: 
إعذار ضد الييئات  122أسفرت عممية الرقابة التي قامت بيا مصالح مفتػشيػة العمؿ عمى تحرير 

 المستخدمة مف أجؿ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ التشريعية و التنظيمية أعبله.
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مف مناصب العمؿ لؤلشخاص  %0المؤسسات التي احترمت نسبة  :6102اسي األول من السد
عامؿ معاؽ، موزعيف  000عامبل مف بينيـ  00.002ىيئة مستخدمة تشغؿ  211المعاقيف: 

 كاآلتي:
 عامؿ معاؽ، 112عامبل مف بينيـ  20.201ىيئة مستخدمة تشغؿ  212القطاع العاـ:  -
 عامؿ معاؽ، 21عامبل مف بينيـ  02.002مستخدمة تشغؿ  ىيئة 02القطاع الخاص الوطني:  -
 عامؿ معاؽ، 20عامبل مف بينيـ  10.0ىيئة مستخدمة تشغؿ  20القطاع الخاص األجنبي: -
 عامؿ معاؽ، 01عامبل مف بينيـ  01.01ىيئة مستخدمة تشغؿ  2القطاع المختمط:  -

ىيئة مستخدمة  020عاقيف: مف مناصب العمؿ لؤلشخاص الم %0المؤسػسات التي لـ تحتػـر نسبة 
 عامبل، موزعيف كاآلتي: 00.002تشغؿ 

 عامبل، 10.120ىيئة مستخدمة تشغؿ  20القطاع العاـ: -
 عامبل، 01.00ىيئة مستخدمة تشغؿ  02القطاع الخاص الوطني: -
 عامبل، 02.02ىيئة مستخدمة تشغؿ  02القطاع الخاص األجنبي:  -
 عامبل. 02.11ىيئات مستخدمة تشغؿ  0القطاع المختمط:  -
اعذرا ضد  01كما أسفرت عممية الرقابة التي قامت بيا مصالح مفتشية العمؿ عمى تحرير  -

 .الييئات المستخدمة مف اجؿ االمتثاؿ لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية أعبله
كما يستفيد األشخاص المعوقيف مف مختمؼ برامج اإلدماج والتشغيؿ الممنوحة مف طرؼ وكالة 

 عية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، السيما: التنمية اإلجتما
 جياز إدماج الشباب حاممي الشيادات؛  -
 جياز نشاط اإلدماج اإلجتماعي؛  -
 القرض المصغر.  -

إضافة إلى ما سبؽ ذكره، خصصت تدابير تحفيزية لتشجيع تشغيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة تتمثؿ 
 في: 

قاعدة الدفع الجزافي لؤلجور والرواتب األخرى  استثناء األشخاص المعوقيف مف اإلعفاء مف -
 المحولة، فيما يتعمؽ بالضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي، 

استفادة المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص المعوقيف المعتمدة وكذا اليياكؿ التابعة ليا، مف  -
بة عمى أرباح إعفاء دائـ بعنواف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي، وكذا إعفاء دائـ بعنواف الضري

 الشركات، 
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مف الحصة المدفوعة مف طرؼ أرباب العمؿ في إطار االشتراكات  % 21تخفيض بنسبة  -
 اإلجتماعية، عند توظيؼ كؿ شخص معاؽ أو كؿ عامؿ أصيب بإعاقة بعد توظيفو. 

قادريف عمى ممارسة نشاط ميني عادي، يتـ قبوليـ ضمف ورشات الفيما يخص األشخاص غير 
المؤرخ  12-11كز المساعدة عف طريؽ العمؿ، تطبيقا ألحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ محمية أو مرا

 . 2111جانفي  2في 
 وتقـو ىذه المراكز بمنح األشخاص المعاقيف حؽ التمتع باإلمتيازات التالية: 

 حؽ اإلستفادة مف الحماية اإلجتماعية؛  -
 يط الميني؛ حؽ اإلستفادة مف التغطية الصحية والوقاية واألمف في المح -
 حؽ تقاضي أجرة مقابؿ عمؿ مبذوؿ.  -

كما تترجـ المساعدة االجتماعية الموجية لؤلشخاص المعوقيف بإعانة مالية ومساعدة عينية تسمح 
لؤلشخاص المعنييف مف اإلستفادة مف الوسائؿ التي تمكنيـ مف الوصوؿ إلى بعض خدمات الدولة 

 سعيراتو وكذا مجانية العبلج. المباشرة، السيما، مجانية النقؿ أو تخفيض ت

المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ  2112ماي  1المؤرخ في  12-12ويدرج القانوف رقـ 
إلزامية كسر الحواجز التي تعيؽ األشخاص المعوقيف في حياتيـ اليومية، ويذكر اإلجراءات الواجب 

جراءات لتسييؿ وصوؿ األشخاص اتخاذىا لتكييؼ المباني و وسائؿ وىياكؿ النقؿ وكذا اإل
  وسائؿ اإلتصاؿ واإلعبلـ.  لىالمعوقيف، السيما حسيا، إ

نصا تطبيقيا ألحكاـ ىذا القانوف، حيث يحدد كيفيات تسييؿ  2110ويأتي المرسـو التنفيذي لسنة 
وصوؿ األشخاص المعوقيف لممحيط المادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي كما يحدث لجنة 

  وؿ تتكفؿ بمايمي: تسييؿ وص
 متابعة تنفيذ البرامج المنصوص عمييا في أحكاـ المرسـو التنفيذي؛  -
 تقييـ نسبة تقدـ ىذه البرامج؛  -
المعوقيف إلى الحياة االجتماعية،  اقتراح كؿ االجراءات التي مف شأنيا تحسيف وصوؿ األشخاص -

عمى مقاربة  باألساسلوطنية مبنية ومما سبؽ ذكره يتبيف أف التشريعات واالستراتيجيات والتدابير ا
تيدؼ إلى إدماج األشخاص المعوقيف في الحياة االقتصادية واالجتماعية مع توفير الحماية و 

 .المساعدة ليـ لبموغ ىذه الغاية
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 عشر: دمج مبادئ حقوق اإلنسان فً المناهج التعلٌمٌة  ةالمالحظة الخامس

والذي أقره القانوف  2111/2110الدراسي  إف اإلصبلح الذي شرع في تنفيذه منذ الموسـ -
يرمي، ضمف الغايات المحددة  2111جانفي  21التوجييي لمتربية الوطنية الصادر بتاريخ 

لممدرسة، إلى تكويف مواطف مزود بمعالـ وطنية أكيدة، ومتمسؾ بعمؽ بقيـ المجتمع الجزائري 
فيو والتفتح بدوف عقدة عمى العالـ  وباستطاعتو فيـ العالـ الذي يحيط بو والتكيؼ معو والتأثير

 الخارجي. 
مف ىذا المنظور، تكّفمت المناىج الجديدة التي تـ تطبيقيا في إطار اإلصبلح الشامؿ لمبيداغوجيا 
بيذا الجانب، وأدرجت بيا أبعاد جديدة تيدؼ إلى جعؿ الطفؿ يكتسب قيما وميارات حياتية 

حّضره بالفعؿ لبلندماج في المجتمع. ومف بيف وتصرفات ومواقؼ سميمة تجاه صحتو ومحيطو، وت
 ىذه األبعاد:

 التربية عمى حقوؽ اإلنساف؛ -

 التربية السكانية، بما فييا قواعد الصحة اإلنجابية؛  -

 التربية الصحية التي تكسبو القواعد الصحية لحفظ ذاتو ومحيطو؛ -

 التربية البيئية؛ -

 التربية عمى المواطنة.  -

كز عمى تعميـ قيـ األمة والجميورية وعمى تعمـ سيراف الديمقراطية في إف ىذه األبعاد وغيرىا ترت -
الحياة االجتماعية بتنمية الحس المدني والتسامح ومعرفة وفيـ الحقوؽ والواجبات، وتنمية معرفة 
واحتراـ حقوؽ اإلنساف والمرأة والطفؿ، وتنمية معرفة واحتراـ المؤسسات الوطنية والييآت الدولية 

 واإلقميمية.

مات يفالمناىج التعميمية بصفة عامة، في إطار مقاربة مندمجة، تتناوؿ وتحمؿ مفاىيـ وقيـ وتعم
ليست ىذه المفاىيـ والمضاميف معالجة في مادة قائمة متعمقة بحقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف. و 

نما جاءت مبثوثة في أغمب المواد الدراسية المقررة في نظامنا التعميمي، وبشكؿ  صريح بذاتيا، وا 
والمغات في مرحمتي التعميـ االبتدائي والتعميـ وواضح في مادتي التربية اإلسبلمية والتربية المدنية 

 المتوسط، وفي مواد العمـو اإلسبلمية والفمسفة والمغات في مرحمة التعميـ الثانوي.
ع قيـ ومبادئ إف المقاربة المندمجة لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف تجعؿ المتعمميف في عبلقة مستمرة م

ومفاىيـ حقوؽ اإلنساف، بشكؿ أفقي مف خبلؿ مجموع المواد الدراسية المقررة والحاممة ليا، وبشكؿ 
عمودي عبر المراحؿ التعميمية التي يتشكؿ منيا المسار التعميمي الوطني. وىذا ما يسمح 
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فكرية والنفسية بالوصوؿ، في نياية ىذا المسار، إلى تكويف متكامؿ لممتعمـ في جميع أبعاده ال
 واالجتماعية، وتأىيمو الحتراـ حقوؽ اآلخريف والدفاع عف حقوقو المشروعة وممارستيا.

 
  المٌثاقتنفٌذ بنود  -2

 التكوٌن فً مجال حقوق اإلنسان من المٌثاق: 11المادة 

تنظيـ دورات  إلى عبر العديد مف المؤسسات الوطنية و وفؽ اطر متعددةفي  الجزائرعكفت 
و تدريبية حوؿ مختمؼ جوانب حقوؽ اإلنساف و لفائدة شرائح متعددة مف الفاعميف،  تكوينية

،  ، المجتمع المدني أو الصحافة الوطنيةاإلنسافالوطنية لترقية وحماية حقوؽ  كأعضاء المجنة
 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:النشاطات ومف بيف ىذه 

  باالشتراؾ مع معيد جنيؼ لحقوؽ اإلنساف : تكوينية حوؿ اآلليات التعاقدية، سمسمة دورات 

 ،2102افريؿ  20إلى  21لجنة حقوؽ اإلنساف، الجزائر مف  -

ماي  11إلى  20دور لجنة القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة، الجزائر مف  -
2102، 

أوت  11إلى  20دور لجنة الحقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، الجزائر مف  -
2102، 

 01إلى  12رة لتكويف المدربيف حوؿ اآلليات الدولية لحماية حقوؽ المرأة، الجزائر مف دو  -
2102، 

 ،2101افريؿ  00إلى  11دور لجنة حقوؽ الطفؿ، قسنطينة مف  -

أكتوبر  12إلى  10دورة تكوينية حوؿ لجنة القضاء عمى التمييز العنصري، الجزائر مف  -
2101   ، 

   2101فيفري  10و  11اص المعوقيف، بسكرة يومي دورة تكوينية حوؿ حقوؽ األشخ، 

   00و  01ورشة عمؿ لمتعريؼ بالممحؽ اإلضافي لمعاىدة حظر التعذيب، الجزائر يومي 
 ،2101فيفري 

   دورة تكوينية ثانية حوؿ حقوؽ األشخاص المعوقيف، تتضمف حصص بمغة اإلشارة لفائدة
 ،2101ماي  00و  02الصـ البكـ، بسكرة يومي 
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   00تكوينية حوؿ اآلليات الوطنية و الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف، وىراف يومي دورة     
 ،2101نوفمبر  00و

   2101ديسمبر  11تكويف حوؿ االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص المعوقيف، الجزائر، 

  ز تكويف لفائدة أعضاء لجنة متابعة توصيات االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التميي
 ،2100ديسمبر  01ضد المرأة، الجزائر في 

   2102افريؿ  00و  01تكويف حوؿ موضوع الصحافة و حقوؽ اإلنساف، يومي . 

 من المٌثاق: حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها 2المادة 

وخاضت كفاحا طويبل في سبيؿ نيؿ الحرية، فإنيا  االستعمارألف الجزائر عانت مف ويبلت 
ر مساندة الحركات التحررية وتقؼ إلى جانب الشعوب التي تكافح مف بطبيعة الحاؿ تنتيج مسا

أجؿ استرجاع سيادتيا، وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الموقؼ يعتبر، ومنذ اإلستقبلؿ، مبدأ دستوريا 
 مف الدستور الحالي صراحة حيث تنص عمى ما يمي: 20تعبر عميو المادة 

مف أجؿ التحرر السياسي واإلقتصادي، والحؽ  "الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح
 في تقرير المصير، وضد كؿ تمييز عنصري".

إف مف مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية العمؿ مف أجؿ "دعـ التعاوف الدولي، وتنمية العبلقات 
 الودية بيف الدوؿ، عمى أساس المساواة، والمصمحة المتبادلة، وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية.

 مف الدستور(، 21وتتبنى مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة وأىدافيا" )المادة 
كما عممت الجزائر عمى ترسيخ مبدأ حؽ الشعوب في استغبلؿ ثرواتيا ومواردىا الطبيعية و 
المرافعة مف اجؿ إعمالو في مختمؼ المحافؿ الدولية والجيوية. كما دافعت عف الحؽ المشروع 

 لمقاومة االحتبلؿ األجنبي واسترجاع السيادة الوطنية. -مسفي القارات الخ –لمشعوب 
لى جانب ذلؾ، تنص المادة   مف الدستور الجزائري عمى أنو: "تمتنع الجزائر عف المجوء إلى  20وا 

الحرب مف أجؿ المساس بالسيادة المشروعة لمشعوب األخرى وحريتيا. وتبذؿ جيدىا في تسوية 
ية". وذلؾ حتى يعـ السمـ واألمف الدولييف مف اجؿ تحقيؽ التنمية الخبلفات الدولية بالوسائؿ السمم

  االقتصادية واالجتماعية لكؿ الشعوب.  
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 من المٌثاق:التمتع بالحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً المٌثاق دون تمٌٌز 3المادة 

رجؿ والمرأة اتخذت الجزائر جممة مف التدابير الدستورية والقانونية، بغرض ضماف المساواة بيف ال
في جميع المجاالت،في ظؿ احتراـ الخصوصيات الدينية والثقافية لممجتمع، والسيما عف طريؽ 

 توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وذلؾ مف خبلؿ: 

  دخاؿ مادة جديدة، ويتعمؽ األمر بالمادة مكرر، التي تنص عمى أنو: 10تعديؿ الدستور وا 
السياسية لممرأة بتوسيع حظوظ تمثيميا في المجالس  قوؽتعمؿ الدولة عمى ترقية الح"

 ."المنتخبة.يحدد قانوف عضوي كيفيات تطبيؽ ىذه المادة

  يحدد كيفيات 2102يناير سنة  02مؤرخ في  11-02إصدار القانوف العضوي رقـ ،
مكرر مف 10توسيع حظوظ تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا ألحكاـ المادة 

 .2100وذلؾ في إطار مسار اإلصبلحات السياسية التي تمت مباشرتيا سنة الدستور، 

  2102يناير سنة  02مؤرخ في  10-02إدخاؿ تدابير جديدة ضمف القانونيف العضوييف ،
، يتعمؽ باألحزاب 2102يناير سنة  02مؤرخ في  10-02يتعمؽ بنظاـ االنتخابات و 

طيا ضمف األحزاب السياسية والمجالس السياسية، اليدؼ منيا ترقية حضور المرأة ونشا
 المنتخبة.

وقد تـ تفعيؿ جممة التدابير سالفة الذكر خبلؿ االنتخابات التشريعية )انتخابات أعضاء المجمس 
وكذا االنتخابات المحمية )انتخاب  2102مايو 01الشعبي الوطني( التي تـ تنظيميا بتاريخ 

، ما ترتب عنو 2102نوفمبر 22المنظمة بتاريخ أعضاء المجالس الشعبية البمدية و الوالئية( 
ارتفاع محسوس في مستوى تمثيؿ المرأة ضمف المجالس المنتخبة وكذا تواجدىا ونشاطيا في 

 صفوؼ األحزاب السياسية. في ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى ما يمي: 

  موع امرأة مف مج000ارتفعت نسبة تمثيؿ النساء بالمجمس الشعبي الوطني، لتصؿ إلى
مف تشكيمة المجمس الشعبي الوطني، بعد أف كانت ال %10.01نائب، أي ما يعادؿ  002

 .% 11تتجاوز 

  تحسف ترتيب الجزائر بشكؿ جد ممحوظ عالميا، مف حيث مستوى تمثيؿ المرأة في
عالميا )تصنيؼ االتحاد البرلماني 22إلى المرتبة 020البرلماف، حيث انتقمت مف المرتبة 

 (.2102بتمبر الدولي لشير س
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 ( في العالـ العربي، مف حيث مستوى تمثيؿ المرأة في 10تحتؿ الجزائر المرتبة األولى )
 البرلماف. 

  منتخبة،  222ارتفع عدد النساء المنتخبات ضمف المجالس الشعبية الوالئية ليصؿ إلى
 منتخب. 2110مف مجموع 

 منتخبة،  0012ليصؿ إلى  ارتفع عدد النساء المنتخبات ضمف المجالس الشعبية البمدية
 منتخب. 20120مف مجموع 

إلى جانب الدستور، فإف النصوص التشريعية األساسية الجزائرية وكذا عدد مف القوانيف الخاصة 
ترتكز عمى مبدأ المساواة الذي يعتبر مف المبادئ الواردة في مختمؼ اآلليات القانونية الدولية 

سمو عمى القانوف الوطني وفقا لما ينص عميو الدستور المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر والتي ت
، مع التأكيد عمى إمكانية إثارة اآلليات الدولية المصادؽ عمييا أماـ الييئات الوطنية 012في مادتو

والجيات القضائية عمى وجو الخصوص، وذلؾ حتى في حالة ما إذا لـ يتـ تكييؼ التشريع 
 الوطني مع أحكاميا.
سار إصبلح العدالة وتكييؼ المنظومة التشريعية الوطنية مع اآلليات القانونية وفي إطار مواصمة م

الدولية المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر، السيما المتعمقة منيا بمكافحة التمييز بمختمؼ أشكالو، 
 020-00المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2014 فبراير  0المؤرخ في  10-00استحدث القانوف رقـ 

والمتضمف قانوف العقوبات أحكاما جديدة تتعمؽ بمكافحة التمييز،  0200يونيو سنة  1المؤرخ في 
 .0مكرر  222و 0مكرر  222يتعمؽ األمر بالمادتيف 

التمييز عمى انو: "كؿ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيؿ يقوـ عمى   0مكرر  222عرفت المادة 
القومي أو اإلثني أو اإلعاقة ويستيدؼ أو  أساس الجنس أو العرؽ أو الموف أو النسب أو األصؿ

يستتبع تعطيؿ أو عرقمة االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية أو التمتع بيا أو ممارستيا، 
عمى قدـ المساواة، في الميداف السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي أو في أي ميداف أخر 

 مف مياديف الحياة العامة".
دج  21.111( سنوات وبغرامة مف 1( أشير إلى ثبلث )0تمييز بالحبس مف ستة )"يعاقب عمى ال

 دج". 021.111الى 
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"يعاقب بنفس العقوبات كؿ مف يقـو عمنا بالتحريض عمى الكراىية أو التمييز ضد أي شخص أو 
مجموعة مف األشخاص بسبب انتمائيـ العرقي أو اإلثني أو ينظـ أو يروج أو يشجع أو يقـو 

 دعائية مف اجؿ ذلؾ". بأعماؿ
"الشخص المعنوي الذي يرتكب التمييز المنصوص عميو في  2مكرر  222بدورىا تعاقب المادة 

دج، دوف اإلخبلؿ  021.111دج إلى  021.111أعبله، بغرامة مف  0مكرر  222المادة 
 بالعقوبات التي قد تطبؽ عمى مسيريو"،

مكرر  01تكميمية المنصوص عمييا في المادة ويتعرض أيضا إلى عقوبة أو أكثر مف العقوبات ال
 مف ىذا القانوف.

بجانبيا ترمي التعديبلت المدرجة كذلؾ عمى النصوص الخاصة ذات الصمة لمنع التمييز بيف المرأة 
، المتضمف قانوف األسرة، 0210جواف سنة  2المؤرخ في  00-10والرجؿ عمى غرار القانوف رقـ 

نب المتعمقة بالزواج، الطبلؽ، الحضانة، مسكف الزوجية، النفقة المعدؿ والمتمـ، خاصة في الجوا
، المتضمف قانوف الجنسية الجزائرية، 0201ديسمبر سنة  02المؤرخ في  10-01...، واألمر رقـ 

المعدؿ والمتمـ، الذي يخوؿ لكؿ أـ جزائرية منح الجنسية الجزائرية ألبنائيا، وكذا الحصوؿ عمى 
 اج مف جزائري أو جزائرية.الجنسية الجزائرية بالزو 

إف التشريع الجزائري الساري المفعوؿ يتضمف أحكاما تسمح لكؿ شخص، واقع تحت إختصاص 
السمطات الوطنية، بتقديـ طعوف في حالة تعرضو لمتمييز وتحديد ممارستو ألي حؽ مف حقوقو. 

والقرارات اإلدارية، وتتاح طرؽ الطعف ىذه إزاء األحكاـ والقرارات الصادرة عف الجيات القضائية 
 وفي ىذه الحالة األخيرة يبقى لمجمس الدولة، بصفتو أعمى جية قضائية إدارية، النظر في ذلؾ.

 من المٌثاق:حالة الطوارئ 4المادة 

 الدولي المجتمع اكتراث عدـ و التجاىؿ ظؿ في اليمجي اإلرىاب 1991 عاـ منذ الجزائر واجيت 

 قانوف إطار في دائما تندرج خاصة تدابير تنفيذ إلى المجوء اآلفة ىذه مكافحة تطمبت و .رةْالظا ليذه

 السمطات قررت االستثنائية، الحالة ىذه لمواجيةو   الفردية، الحريات احتراـ و اإلنساف كرامة يراعي

ذا .لمدستور وفقا الطوارئ حالة ،1992فبراير في تعمف أف الجزائر في العمومية  الطوارئ حالة أدت وا 

 يخص فيما الدولة التزامات تعمؽ لـ فيي العامة، الحريات بعض التقييد لممارسة عضب إلى ىذه

 واالتفاقيات الداخمي الدستوري النظاـ عمييا ينص التي لممواطف األساسية ممارسة الحريات ضماف

 .الجزائر عمييا صادقت الدولية التي
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 لحماية بضمانات الطوارئ حالة يؽتطب إطار في اتخذت التي االستثنائية التدابير كافة أحيطت فقد

 حالة رفع قرار الجزائرية الحكومة اتخذت األمنية، الوضعية تحسف إلى بالنظر و، اإلنساف حقوؽ

 .بذلؾ العربية الدوؿ جامعة أمانة حينو في إشعار تـ و 2011 فبراير 23 بتاريخ الطوارئ
 

 أ. الحق  فً الحٌاة و  السالمة البدنٌة) المواد من 5 إلى 9(:
 من المٌثاق:الحـق فــً الحــٌاة 5المادة 

 يعتبر الدستور الجزائري الحامي األوؿ ليذا الحؽ حيث جعؿ مف المبادئ األساسية المتضمنة في:
 : الحريات األساسية وحقوؽ المواطف مضمونة...".12"المادة 
عنوي أو أي : تضمف الدولة عدـ انتياؾ حرمة اإلنساف. ويحظر أي عنؼ بدني أو م10"المادة 

 مساس بالكرامة".
: يعاقب القانوف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ والحريات، وعمى كؿ ما يمس 12"المادة 

 سبلمة اإلنساف البدنية والمعنوية".
يعرؼ  و،  ويعاقب قانوف العقوبات عمى االعتداء عمى الحؽ في الحياة، حيث يجـر القتؿ العمد

يونيو سنة  1المؤرخ في  020-00مف األمر رقـ  220تؿ في المادة التشريع الجزائري جريمة الق
القتؿ ىو إزىاؽ روح  :220المادة "، المتضمف قانوف العقوبات، المعدؿ والمتمـ، كما يمي0200

حيث يجـر القتؿ العمد والقتؿ مع سبؽ اإلصرار والترصد والقتؿ الخطأ وقتؿ إنساف عمدا" ، 
يب الذي يمارس عمى األشخاص والذي قد يفضي إلى الوفاة، األصوؿ والفروع إلى جانب التعذ

 وقانوف العقوبات يقر لكؿ حالة العقوبة المسمطة والتي تصؿ إلى الحكـ باإلعداـ.

كما نص قانوف العقوبات عمى حؽ الجنيف في الحياة، حيث خصص قسما كامبل لجريمة اإلجياض 
مف يقوـ بإجياض امرأة عمدا بموافقتيا أو ( الذي يعاقب مف خبلليا كؿ 102إلى  110)المواد مف 

بدوف موافقتيا، كما يعاقب كؿ مف يساعدىا أو يرشدىا إلى فعؿ ذلؾ، كما تعاقب المرأة التي 
أجيضت نفسيا عمدا أو حاولت ذلؾ، ويعاقب كؿ مف يحرض عمى اإلجياض ولو لـ يؤد تحريضو 

 إلى نتيجتيا.
رورة إنقاذ حياة األـ مف الخطر متى أجراه طبيب أو وبالتالي فيمنع اإلجياض إال إذا استوجبتو ض

 جراح في غير خفاء وبعد إببلغو السمطة اإلدارية.
وتكوف العقوبة المقررة الحبس والغرامة، مع تشديد عقوبة الحبس في بعض الحاالت، كما يجوز 

 .الحكـ عمى الجناة بالحرماف مف ممارسة المينة والمنع مف اإلقامة
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 ثاق: الحكــم باإلعـــداممن المٌ 6لمادة ا

 مف الحكـ بعقوبة اإلعداـ إذ تقتصر حاليا عمى الجنايات  2110ضيؽ قانوف العقوبات المعدؿ سنة 
البالغة الخطورة ) جنايات الدـ( حيث تـ إلغاء عقوبة اإلعداـ في الجرائـ المتعمقة بالمخدرات 

د لمحكـ بعقوبة اإلعداـ، فإف الجزائر وتبييض األمواؿ والتسيير االقتصادي ومع ىذا التضييؽ الشدي
كما أف نصوص القوانيف الخاصة الصادرة بعد  ،0221لـ تشيد أي حالة تنفيذ، وذلؾ منذ سنة 

 ال تنص عمى عقوبة اإلعداـ. 0221
 ويمكف لممحكوـ عمييـ بعقوبة اإلعداـ، تقديـ طمب العفو أو تحويميا إلى عقوبة اخؼ.

فكؿ المتقاضيف المدنييف يخضعوف بإصدار عقوبة اإلعداـ، ة وال يوجد في الجزائر محاكـ خاص
 .لمقضاء العادي بما في ذلؾ الجرائـ اإلرىابية

 0200افريؿ 22المؤرخ في  21 - 00لؤلمر رقـ التي تـ تنظيميا وفقا  المحاكـ العسكريةأما 
ـ التي تختص بالنظر في الجرائمتخصصة يي جيات قضائية ف ،والمتضمف قانوف القضاء العسكري

 ف داخؿ المؤسسات العسكرية أو أثناء قياميـ بالخدمة. و ف وشبو العسكريو يرتكبيا العسكري
وتماشيا مع ىذا التوجو عمى المستوى الداخمي، واكبت الجزائر الحركة الدولية لوقؼ تنفيذ عقوبة 

 ،ؤلمـ المتحدة بيذا الخصوصلاإلعداـ وذلؾ بمساندتيا لبلئحة الجمعية العامة 
 في الجزائر ةاإلعداـ مكرسبحكـ التي يصدر فييا القضايا ال فيالعادلة  ةت المحاكمضماناو 
 مف التقرير( 01المادة )عودة إلى منيا وبالخصوص الجنائية دوف استثناء بالنسبة لجميع القضايا  
 .الخ قرينة البراءةو الحؽ  في الدفاع وعبلنية الجمسات وتسبيب األحكاـ ك
 

 عدم تطبٌق عقوبة اإلعدام على األحداث والنساء الحوامل من المٌثاق: 7المادة 

مف مبادئ حقوؽ اإلنساف التي تسير الجزائر عمى إحتراميا ىي منع تطبيؽ عقوبة اإلعداـ عمى أي 
 أة حامؿ وىو ما تؤكد عميو أحكاـ:قاصر أو إمر 

لحكـ  01إلى  01: إذا قضي بأف يخضع القاصر الذي يبمغ سنو مف 21قانوف العقوبات:"المادة  أ_
جزائي فإف العقوبة التي تصدر عميو تكوف كاآلتي:إذا كانت العقوبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ 

 أو السجف المؤبد فإنو يحكـ عميو بعقوبة الحبس مف عشر سنوات إلى عشريف سنة ..."
عادة اإلد2112فبراير  0المؤرخ في  10-12القانوف رقـ   -ب ماج ، المتضمف تنظيـ السجوف وا 

عمى أنو"...  ال تنفذ عقوبة اإلعداـ عمى  022المادة اإلجتماعي لممحبوسيف:تنص الفقرة الثانية مف 
  ( شيرا ..."20الحامؿ أو المرضعة لطفؿ دوف أربعة وعشريف )
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 من المٌثاق: حظـــر التعــذٌـب 8المادة 

أو العقوبة القاسية أو صادقت الجزائر عمى إتفاقية مناىضة التعذيب  وغيره مف ضروب المعاممة 
 0212مايو سنة  00المؤرخ في  00-12الئلإنسانية أو الميينة بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 

، بإختصاص "لجنة مناىضة التعذيب" 0212ماي سنة  00ومباشرة بعد ذلؾ، إعترفت بتاريخ 
دة مف األفراد أو مف ىذه اإلتفاقية( التي تتسمـ وتدرس الببلغات الوار  00)المنشأة بموجب المادة 

 نيابة عنيـ يدعوف مف خبلليا أنيـ ضحايا إلنتياؾ دولة طرؼ في اإلتفاقية.  
كما أف الجزائر ترفع تقارير دورية لمجنة مناىضة التعذيب األممية التي تسير عمى مراقبة مدى 

 تطبيؽ الدوؿ األطراؼ لئللتزامات المنصوص عمييا.
وحرمتو، السيما ما  اإلنسافأي عمؿ مف شانو المساس بكرامة إف الدستور الجزائري يمنع منعا باتا 

 أفمف الدستور، كما  10يتعمؽ بالعنؼ البدني والمعنوي، وىي المبادئ التي نصت عمييا المادة 
القوانيف والتنظيمات السارية تحظر التعذيب والعنؼ الجسدي والنفسي، ويعتبر جريمة يعاقب عمييا 

 القانوف. 
مكرر منو، عرؼ التعذيب عمى أنو " كؿ عمؿ ينتج عنو  201مف خبلؿ المادة قانوف العقوبات و 

 عذاب أو ألـ شديد جسديا كاف أو عقميا يمحؽ عمدا بشخص ما، ميما كاف سببو". 
التي  202كما جـر أفعاؿ التعذيب مف خبلؿ األحكاـ الواردة في عدد مف المواد، السيما المادة 

 اتبل كؿ مجـر ميما كاف وصفو استعمؿ التعذيب أو ارتكبتنص عمى أنو: "يعاقب باعتباره ق
 أعماال وحشية إلرتكابو جنايتو".

عمى العقوبات المقررة في حاالت التعذيب  2مكرر  201و  0مكرر  201وتطرقت أحكاـ المادتاف 
حيث أف ممارستو أو التحريض عميو أو األمر بممارستو وكذا في حالة موافقة كؿ موظؼ أو 

( سنوات 01( إلى عشر )2فعاؿ التعذيب، يعاقب عمييا بالسجف المؤقت مف خمس )سكوتو عف أ
دج، وتضاعؼ العقوبة إذا سبؽ  211.111دج إلى  011.111إضافة إلى الغرامة التي تتراوح مف 

 التعذيب أو صاحب أو تمى جناية غير القتؿ العمد.
بممارستو في سبيؿ الحصوؿ أما الموظؼ الذي يمارس أو يحرض عمى ممارسة التعذيب أو يأمر 

( سنوات 01عمى إعترافات أو معمومات أو ألي سبب آخر، فيعاقب بالسجف المؤقت مف عشر )
دج. وترفع العقوبة  111.111دج إلى  021.111( سنة وبغرامة تتراوح مف 21إلى عشريف )

 لمسجف المؤبد إذا ما سبؽ التعذيب أو صاحب أو تمى جناية غير القتؿ العمد.
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وقع تعذيب بدني عمى الشخص المختطؼ أو المقبوض عميو أو المحبوس أو المحجوز يعاقب  و"إذا
(. أما إذا وقع التعذيب عمى القاصر  المختطؼ فتكوف العقوبة 221الجناة بالسجف المؤبد" ) المادة 

 .(0مكرر  221اإلعداـ ) الفقرة الثانية مف المادة 
ئية، عمى السبلمة الجسدية والمعنوية لمموقوؼ وأمنو وفي ىذا الصدد حرص قانوف اإلجراءات الجزا

وحفظ كرامتو اإلنسانية طيمة مدة التوقيؼ لمنظر مف خبلؿ الضمانات المقررة لمشخص المشتبو فيو 
كوجوب إجراء الفحص الطبي لمشخص الموقوؼ، وتـ تعزيز ىذه الضمانات بموجب التعديبلت 

ة السماح لمموقوؼ بأف يتصؿ بمحاميو واف يتمقى األخيرة التي طرأت عمى ىذا القانوف كإمكاني
 زيارتو.

إلى جانب الدعوى العمومية التي تستيدؼ توقيع العقاب عمى مقترؼ الجريمة نتيجة ما يترتب عنيا 
مف ضرر عاـ، يترتب عمى الشخص المتضرر ضرر خاص حؽ مطالبة المعتدي بالتعويض عف 

 0و 1و  2الدعوى العمومية دعوى مدنية، )المواد  الضرر الذي لحقو مف الجريمة. فتنشا الى جانب
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية(.

 
 باألعضاء البشرٌة واالتجارمن المٌثاق:التجارب الطبٌة على األشخاص  9المادة 

تضمف قانوف العقوبات، ضمف الفصؿ المتعمؽ بالجنايات والجنح ضد األشخاص، فصبل  معنونا بػ 
 اقب كؿ مف:"اإلتجار باألعضاء"، يع

يحصؿ مف شخص عمى عضو مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أو أية منفعة أخرى ميما كانت  -
 طبيعتيا وكؿ مف يتوسط قصد تشجيع أو تسييؿ الحصوؿ عمى عضو مف جسـ شخص)المادة

 ،(00مكرر  111 
يو ينتزع عضوا مف شخص عمى قيد الحياة دوف الحصوؿ عمى الموافقة وفقا لما ىو منصوص عم -

 (،00مكرر  111في التشريع الساري المفعوؿ أو ينتزع عضوا مف شخص ميت )المادة 
ينتزع أنسجة أو خبليا أو يجمع مواد مف جسـ شخص مقابؿ دفع مبمغ أو أي منفعة أخرى ميما  -

 (،01مكرر  111كانت طبيعتيا )المادة 
مى الموافقة المنصوص ينتزع نسيجا أو خبليا مف جسـ شخص عمى قيد الحياة دوف الحصوؿ ع -

 (.02مكرر  111عمييا في التشريع الساري المفعوؿ أو تـ انتزاعيا مف شخص ميت )المادة 
( 02( إلى خمس عشرة )0وتتراوح العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القسـ بيف الحبس مف سنة )

الحاالت التي دج، كما يحدد  0.211.111دج إلى  111.111سنة وبالغرامة المالية المتراوحة مف 
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تطبؽ فييا الظروؼ المشددة والمتعمقة السيما، في الحاالت التي تكوف فييا الضحية شخصا قاصرا 
أو مصابا بإعاقة ذىنية، أو ارتكاب الجريمة مع حمؿ السبلح أو التيديد باستعمالو، أو عبلقة 

مية منظمة أو ذات وظيفة الفاعؿ أو مينتو بالجريمة أو ارتكاب ىذه األخيرة مف طرؼ جماعة إجرا
 طابع عابر لمحدود الوطنية.

المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا، المعدؿ  0212فبراير سنة  00المؤرخ في  12-12القانوف رقـ 
والمتمـ، يمنع بدوره إنتزاع أعضاء اإلنساف أو زرع األنسجة أو األجيزة البشرية إال ألغراض 

في ىذا القانوف، وال يجوز أف يكوف انتزاع  عبلجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عمييا
 (.  001إلى  000األعضاء أو األنسجة البشرية وال زرعيا موضوع معاممة مالية   ) المواد مف 

 (11)المادة . مكافحة الرق و االتجار بالبشرب  
 

 من المٌثاق:حظــر الــرق واإلتجـــار باألفـــراد 11المادة 

ف الممارسات اإلستعمارية لمدة تفوؽ القرف مف الزمف مف رؽ ألف الشعب الجزائري عانى م
ستغبلؿ وما شابو ذلؾ فقد عقد العـز عمى محاربة كؿ أنواع المعامبلت القاسية الناتجة عف ذلؾ  ،وا 

وكذا  0200، دستور 0201ريميا في جميع دساتير الجميورية منذ اإلستقبلؿ )دستور جمع ت
 عمى: منو 2و 1ادتاف تنص الم الذيالمعدؿ(،  0220دستور 
 : يختار الشعب لنفسو مؤسسات، غايتيا ما يأتي: ...1"المادة 

 القضاء عمى إستغبلؿ اإلنساف لئلنساف ..." -
 : ال يجوز لممؤسسات أف تقـو بما يأتي: ...2"المادة 

 إقامة عبلقات اإلستغبلؿ والتبعية ... " -
 111ألشخاص مف خبلؿ أحكاـ  المواد مف بدوره، تطرؽ قانوف العقوبات إلى جريمة اإلتجار با

 .02مكرر  111إلى المادة  0مكرر 
ويحدد ىذا القانوف مفيـو اإلتجار باألشخاص مف خبلؿ التعريؼ الوارد في البروتوكوؿ المكمؿ 
إلتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المذكور أعبله، كما ينص عمى 

( سنوات إلى 1جرائـ اإلتجار باألشخاص التي تتراوح مف الحبس لمدة ثبلث )العقوبات المقررة ل
 ( سنة إلى جانب الغرامات المالية.21السجف لمدة عشريف )

ونص عمى العقوبات  102إلى  102كما جـر قانوف العقوبات استغبلؿ دعارة الغير في المواد مف 
 يف إلى خمسة سنوات. المقررة ليذه الجريمة والتي تتراوح بيف الحبس مف سنت
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ويستفيد ضحايا اإلتجار باألشخاص أو باألعضاء إلى جانب ضحايا تيريب المياجريف مف 
)تـ التطرؽ إلى ىذه التدابير بالتفصيؿ في الرد عمى المبلحظة المساعدة القضائية بقوة القانوف 

صادقت الجزائر في  في النزاعات المسمحة فمقد  األطفاؿأما في ما يخص استغبلؿ الثالثة لمجنة(.
 بإشراؾو المتعمؽ  األطفاؿ، عمى البروتوكوؿ االختياري األوؿ التفاقية حقوؽ 2112ماي  10

كما يضع قانوف الخدمة العسكرية ضوابط صارمة في مجاؿ السف  .في النزاعات المسمحة األطفاؿ
 سنة لبللتحاؽ بصفوؼ الجيش الوطني الشعبي.    01القانونية المحددة بػ 

 ج. استقاللٌة القضاء و حق اللجوء إلٌه ) المواد من 11 إلى 23(
 

 من المٌثاق:المسـاواة أمـام القـانـون والتمتـع بحمـاٌتـه 11المادة 

القانوف وتمتعيـ بحؽ الحماية مف دوف  أماـتساوي جميع المواطنيف والمواطنات بدوف استثناء  إف
 منو.  22نص المادة  سبدستوريا، حتمييز، تعد مف بيف المبادئ األساسية المكفولة  

كما حرصت مختمؼ قوانيف الجميورية وتنظيماتيا عمى تكريسو، انطبلقا مف مبدأ " القانوف فوؽ 
لئللغاء مف طرؼ المجمس الدستوري،  الجميع". فأي نص قانوني يتضمف أحكاما تمييزية، يتعرض
لمقيميف في الجزائر، حيث يستفيدوف نب ااوتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المبادئ تطبؽ كذلؾ عمى األج

 مف المساواة مع المواطنيف الجزائرييف أماـ القانوف وال يتعرضوف ألي تمييز كاف. 
 

 من المٌثاق:المساواة أمــام القضـاء واستقـاللٌتـه 12المادة 

ة ينص الفصؿ الثالث مف الدستور الجزائري عمى المبادئ األساسية التي تخضع ليا السمطة القضائي
 مف بينيا:  

 ،: السمطة القضائية مستقمة، وتمارس في إطار القانوف011"المادة 
 ". رئيس الجميورية ضامف استقبلؿ السمطة القضائية 

 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.001"المادة 
 الكؿ سواسية أماـ القضاء، وىو في متناوؿ الجميع ويجسده إحتراـ القانوف".

 ال يخضع القاضي إال لمقانوف".: 000"المادة 
: القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغوط والتدخبلت والمناورات التي قد تضر بأداء 001"المادة 

أي  يجب عمى القاضي أف يتفادىسير العدالة، يحظر أي تدخؿ في  ،ميمتو، أو تمس نزاىة حكمو
محددة في القانوف شروط القاضي الحكـ غير قابؿ لمنقؿ حسب الموقؼ مف شانو المساس بنزاىتو، 

 يحدد القانوف العضوي كيفيات تطبيؽ ىذه المادة.األساسي لمقضاء، 
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وفي سبيؿ تجسيد إستقبللية القضاء وحماية حقوؽ المتقاضيف مف جية والقضاة مف جية أخرى، فقد 
 تـ إصدار نصيف قانونييف يتعمقاف عمى التوالي بػ:

، المتضمف القانوف األساسي 2110سبتمبر سنة  0المؤرخ في  00-10* القانوف العضوي رقـ 
 لمقضاء،

، المتعمؽ بتشكيؿ المجمس 2110سبتمبر سنة  0المؤرخ في  02-10* القانوف العضوي رقـ 
 األعمى لمقضاء وعممو وصبلحيتو.

مف القانوف رقـ  22و 20وعف الحماية التي تمتـز الدولة بتوفيرىا لمقاضي، فإف أحكاـ المادتاف 
 ، المشار إليو أعبله تنصاف عمى:2110سبتمبر سنة  0رخ في المؤ  10-00

 : يتقاضى القضاة أجرة تتضمف المرتب والتعويضات.20"المادة 
 يجب أف تسمح نوعية ىذه األجرة بضماف استقبللية القاضي وأف تتبلءـ مع مينتو ..." 

 الدستور. 22حسب نص المادة 
ذلؾ في جميع الحاالت غير المنصوص عمييا في  تقوـ الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عف

 التشريع المتعمؽ بالضماف اإلجتماعي.
مرتكبي  مفتحؿ الدولة في ىذه الظروؼ، محؿ القاضي المعتدى عميو لممطالبة بحقوقو، ولمحصوؿ 

اإلعتداءات أو التيديدات عمى رد المبالغ المدفوعة لمقاضي، وعبلوة عمى ذلؾ تممؾ الدولة حؽ 
 دعوى مباشرة، يمكنيا أف ترفعيا، عند اإلقتضاء، كمدعي مدني أماـ المحكمة الجزائية".استعماؿ 

ىذا وقد تطرؽ القانوف العضوي المتعمؽ بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء وعممو وصبلحياتو إلى 
تشكيمة المجمس األعمى  لمقضاء وكيفية اتخاذ قراراتو كما تطرؽ بدقة إلى كيفية تعييف القضاة 

 .(2و 0تيـ وعزليـ ) انظر الرد عمى مبلحظات المجنة رقـ وترقي
 

 من المٌثاق:قــواعــد المحــاكمــات 13المادة 
 ترتكز قواعد المحاكمات في الجزائر على أساس المبادئ اآلتية:

 المساواة أماـ القانوف دوف أي تمييز، -
مف طرؼ جية قضائية مع كؿ قرينة البراءة التي تجعؿ مف كؿ شخص بريئا إلى أف تثبت إدانتو  -

 الضمانات التي يقدميا القانوف، 
وتأكيد الطابع االستثنائي لمحبس المؤقت وحظر االعتقاؿ شرعية المتابعة، التوقيؼ واإلحتجاز  -

 (،مف الدستور 00 المادة)التعسفي 
 ،(مف الدستور 000 المادةعمنية الجمسات وتسبيب األحكاـ القضائية ) -
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مف  012والحريات العامة والحريات األساسية مف طرؼ الجياز القضائي )المادة حماية المجتمع  -
 (،الدستور

 (،مف الدستور 021حماية المتقاضيف ضد تحيز القضاة )المادة  -
 ،مف الدستور( 020اإلعتراؼ بحؽ الدفاع )المادة  -
 مكرر مف الدستور(. 020حماية المحامي مف كؿ أشكاؿ الضغوط )المادة  -

افة إلى ما ذكر أعبله، فإف الدولة تكفؿ المساعدة القضائية لممواطف في سبيؿ ضماف تسييؿ باإلض
 .لجوئو لمقضاء، وذلؾ وفقا لما ينص عميو األمر المتعمؽ بالمساعدة القضائية

 
اف الحؽ لكؿ شخص في الحرية وفي االماف عمى  من المٌثاق: حرٌة األشخاص: 14المادة 

 ا تنص عميو المواد التالية:شخصو مكفوؿ دستوريا حسب م

ال يتابع أحد، وال يوقؼ أو يحتجز إال في الحاالت المحددة بالقانوف، وطبقا لؤلشكاؿ  :00المادة "
الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانوف أسبابو ومدتو وشروط تمديده. يعاقب ،التي نص عمييا

   القانوف عمى أعماؿ وأفعاؿ اإلعتقاؿ التعسفي.
: يخضع التوقيؼ لمنظر في مجاؿ التحريات الجزائية لمرقابة القضائية، وال يمكف أف 01دة الما"

 ( ساعة.01يتجاوز مدة ثماف وأربعيف )
 .يممؾ الشخص الذي يوقؼ لمنظر حؽ اإلتصاؿ فورا بأسرتو

 يجب إعبلـ الشخص الذي يوقؼ لمنظر بحقو أيضا في االتصاؿ بمحاميو، ويمكف القاضي أف يحد
 ارسة ىذا الحؽ في إطار ظروؼ استثنائية ينص عمييا القانوف.مف مم 

 وال يمكف تمديد مدة التوقيؼ لمنظر، إال استثناء ووفقا لمشروط المحددة بالقانوف.
ولدى إنتياء مدة التوقيؼ لمنظر، يجب أف يجرى فحص طبي عمى الشخص الموقوؼ، إف طمب 

 .، في كؿ الحاالتذلؾ عمى أف يعمـ بيذه اإلمكانية
 الفحص الطبي إجباري بالنسبة لمقصر.
 يحدد القانوف كيفيات تطبيؽ ىذه المادة.

 : يترتب عمى الخطأ القضائي تعويض مف الدولة.02"المادة 
 ويحدد القانوف شروط التعويض وكيفياتو".  

ولقد قيد المشرع الجزائري مف صبلحيات ضباط الشرطة القضائية في تقرير التوقيؼ لمنظر 
 حاالت نص عمييا قانوف اإلجراءات الجزائية.وحصرىا في 
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ف تمديد أجاؿ التوقيؼ لمنظر مف مرة كساعة، إال انو يم 01فاألصؿ أف المدة ال يمكف أف تتجاوز 
 إلى خمس مرات حسب نوع وخطورة الجريمة. 

ويجب اطبلع وكيؿ الجميورية ) أو قاضي التحقيؽ( فور اتخاذ قرار التوقيؼ لمنظر وتقديـ تقرير 
ساعة أو تقديـ  01دواعي المجوء إلى ىذا اإلجراء وتقديـ المشتبو فيو أمامو قبؿ انقضاء مدة  عف

التوقيؼ لمنظر والتي قد القانوف يحدد بصفة دقيقة حاالت تجديد و ، طمب تمديد التوقيؼ لمنظر
 (.000، 02، 20تستدعييا مقتضيات التحقيؽ الذي قد يتطمب المزيد مف الوقت )المواد 

ياؾ لؤلحكاـ المتعمقة بآجاؿ التوقيؼ لمنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية لمعقوبات التي وكؿ انت
 تعسفيا. ايتعرض ليا مف حبس شخص

وفي جميع الحاالت السابقة، فاف األشخاص الذيف ال توجد أية دالئؿ تجعؿ ارتكابيـ أو محاولة 
 خذ أقواليـ.ارتكابيـ لمجريمة مرجحا، ال يجوز توقيفيـ سوى المدة البلزمة أل

فانو يتوجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يضع تحت تصرؼ   0مكرر  20وحسب المادة 
الشخص الموقوؼ لمنظر كؿ وسيمة تمكنو مف االتصاؿ فورا بأحد أصولو أو فروعو أو إخوتو أو 
ف زوجو حسب اختياره ومف تمقي زيارتو، أو االتصاؿ بمحاميو وذلؾ مع مراعاة سرية التحريات وحس

 سيرىا.
وضع تحت تصرفو كؿ وسيمة تمكنو مف االتصاؿ فورا تإذا كاف الشخص الموقوؼ أجنبيا، 

بمستخدمو و/أو بالممثمية الدبموماسية أو القنصمية لدولتو بالجزائر، وفي حالة تمديد التوقيؼ لمنظر 
 يمكف الشخص الموقوؼ أف يتمقى زيارة محاميو.  

اص مرقـ ومختـو الصفحات ويوقع عميو مف طرؼ وكيؿ منظر ليا سجؿ خلكؿ أماكف االحتجاز 
مف قانوف اإلجراءات  22الذي يمكنو زيارة أماكف اإلحتجاز في أي وقت )المادة  الجميورية
معمومة مسبقا مف طرؼ النيابة العامة ومخصصة في أماكف لمنظر إال يتـ التوقيؼ ال . الجزائية(

 كرامة اإلنساف.ليذا الغرض، تضمف احتراـ 
منظر يتـ وجوبا إجراء فحص طبي لمشخص الموقوؼ إذا ما طمب ذلؾ ىو أو لنياية الحجز  مع

. ولو كؿ الحرية في اختيار الطبيب الذي يريد فحصو ضمانا لمصداقية ىذا عائمتومحاميو أو 
 .الفحص

وكؿ إخبلؿ مف قبؿ ضابط الشرطة القضائية بتمؾ اإلجراءات والواجبات يوجب عمى وكيؿ 
لمختص إببلغ النائب العاـ التخاذ إجراءات الدعوى التأديبية أو الجزائية عند االقتضاء الجميورية ا
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 200و 210، 210، 12وفقا لممواد 
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وبالنسبة لمحبس المؤقت الذي يعتبر حسب قانوف اإلجراءات الجزائية إجراء استثنائي، وعمى ضوء 
المؤرخ في  12-02كاـ المتعمقة بالحبس المؤقت بموجب األمر رقـ التعديبلت التي طرأت عمى األح

والمتضمف  0200يونيو سنة  1المؤرخ في  022-00المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  2102يوليو  21
قانوف اإلجراءات الجزائية، والتي جاءت  لتعزز مف قرينة البراءة، فإف المتيـ يبقى حرا أثناء 

ذا ىو األصؿ، غير انو إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضماف إجراءات التحقيؽ القضائي، وى
ذا تبيف أف ىذه التدابير غير كافية   مثولو أماـ القضاء يمكف إخضاعو اللتزامات الرقابة القضائية، وا 

 يمكف بصفة استثنائية أف يؤمر بالحبس المؤقت.
االلكترونية كبديؿ فعاؿ لمحبس كما تـ تعزيز نظاـ الرقابة القضائية باستحداث نظاـ المراقبة  

  المؤقت ) اإلجراءات المتعمقة بالحبس المؤقت جاءت مفصمة في الرد عمى المبلحظة السابعة(.
 

 من المٌثاق:شـرعٌـة العقـوبـة والجـرٌـمـة 15المادة 

 عمى مبدأ شرعية العقوبة وفقا لما يمي: 00ينص الدستور في مادتو 
".: ال إدانة إال بمقت00"المادة   ضى قانوف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ المجـر

ومف جيتو، فإف قانوف العقوبات، يؤكد ويحدد في مادتيو األولى والثانية الواردتاف ضمف الجزء األوؿ 
 المتعمؽ "بالمبادئ العامة" القواعد التالية:

 "المادة األولى: ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمف بغير قانوف". 
 ي قانوف العقوبات عمى الماضي إال ما كاف منو أقؿ شدة".: ال يسر 2"المادة 

 
 من المٌثاق:قرٌنة البراءة 16المادة 

ى تثبت جية كؿ شخص يعتبر بريئا حت"  :02كرس مبدأ قرينة البراءة في الدستور بموجب" المادة 
 في إطار محاكمة عادلة تؤمف لو الضمانات البلزمة لمدفاع عنو". ،إدانتوقضائية نظامية 

باإلضافة إلى قانوف العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية المذاف يعتمد عمييما كؿ مف أعضاء 
 الضبط القضائي، قاضي النيابة، قاضي التحقيؽ وكذا قاضي الحكـ.

سنادىا لممتيـ وعمى نفس  فعمى أساس قرينة البراءة يتحمؿ قاضي النيابة عبء إثبات الجريمة وا 
بحثو لصالح وضد المتيـ كونو بريء حتى تثبت جية قضائية قاضي التحقيؽ  يسيراألساس 

مختصة إدانتو، كوف قاعدة البراءة تؤدي إلى نتيجة تكرسيا قاعدة أخرى ىي أف "الشؾ يفسر لصالح 
 المتيـ".
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وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع وضع السيما في قانوف اإلجراءات الجزائية عددا مف الضمانات 
بلؿ مختمؼ مراحؿ المتابعة الجزائية إنطبلقا مف التحريات األولية إلى الكفيمة بحماية المتيـ خ

 التحقيؽ اإلبتدائي والحبس المؤقت إلى غاية صدور حكـ نيائي وبات وتتمثؿ أىميا فيما يمي:
 ،إعتماد مبدأ الشرعية في الكشؼ عف الجرائـ ومرتكبييا 

 جراء التفتيش، الضمانات المتعمقة بالمعاينات مف إستعماؿ الوسائؿ العممية  في المعاينة وا 

 ،إببلغ المتيـ فورا وبالتفصيؿ وبمغة مفيومة بالتيمة الموجية إليو 

 ،سماع أقواؿ المتيـ والسماح لو بالدفاع عف نفسو 

 ،حؽ اإلتصاؿ الفوري بالمحامي والعائمة وزيارتيا لو 

 ،الحؽ في الفحص الطبي بناء عمى طمبو أو بناء عمى طمب عائمتو أو محاميو 

 دـ إجباره عمى اإلعتراؼ عمى نفسو السيما باستعماؿ الوسائؿ غير المشروعة كالتعذيب،ع 

 ،الحؽ في الصمت وعدـ اإلدالء بأي تصريح يعتد بو إلثبات إدانتو 

  حؽ اإلستئناؼ أماـ غرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي وكذا حؽ الطعف أماـ الجية القضائية
 األعمى.   

 المادة ( كما نصت عميو كذلؾ 020) المادة عترؼ بو دستوريا حؽ االستعانة بمحاـ دفاع م
 02المؤرخ في  02-02مف القانوف رقـ  00و 20مف قانوف اإلجراءات الجزائية والمادتيف  222
 المتعمؽ بحماية الطفؿ. 2102يوليو 

وحرص المشرع الجزائري حرصا شديدا عمى أف تكوف المحاكمة حضورية نظرا لما تقدمو لتحقيؽ 
 دالة الجنائية مف خبلؿ توفير كافة السبؿ لضماف حؽ المتيـ في الدفاع.الع

 وقد خصص القسـ الخامس مف قانوف اإلجراءات الجزائية لممرافعات وحضور المتيـ.
ذا  حيث نص عمى وجوب أف تتـ المحاكمة في حضور المتيـ إلعطائو فرصة الدفاع عف نفسو، وا 

 العمومية لحضور الجمسة.كاف المتيـ محبوس، يساؽ بواسطة القوة 
ذا لـ يكف محبوسا يتـ تكميفو بالحضور بواسطة المحضر القضائي )المادة   .(102وا 

عمى انو إذا كانت حالة المتيـ الصحية ال تمكنو  121وضمانا لممحاكمة الحضورية نصت المادة 
قرار خاص مف الحضور أماـ المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدـ تأجيؿ القضية، أمرت المحكمة ب

ومسبب باستجواب المتيـ بمسكنو عند االقتضاء بحضور وكيمو أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكوف 
 محبوسا بيا، وذلؾ بواسطة قاض منتدب ليذا الغرض ويحرر محضر بذلؾ.  
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وجو إليو ي ،قانونا ودوف سبب مشروع عبلموإرغـ  ،وبالنسبة لمجنايات فإف عدـ حضور المتيـ
ة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز لمرئيس أف يأمر إما بإحضاره جبرا الرئيس بواسط

وفي الحالة  ،عنو بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرؼ النظر عف تخمفو
األخيرة تعتبر جميع األحكاـ المنطوؽ بيا في غيبتو حضورية ويبمغ بيا مع الحكـ الصادر في 

ويبقى أماـ المتيـ طريؽ أخر لمطعف في ىذا الحكـ وىو المعارضة حيث تعاد محاكمتو الموضوع، 
 مف جديد ويعتبر الحكـ الغيابي كأف لـ يكف.

 
 من المٌثاق: الحدث الجانح والمعرض لخطر معنوي 17المادة 

 نيا الفئةفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية الرامية إلضفاء حماية أوسع لؤلطفاؿ، السيما م
المتعمؽ بحماية  2102يوليو  02المؤرخ في  02-02الجانحة والمعرضة لمخطر، صدر القانوف رقـ  

المتعمؽ بحماية الطفولة  0202فبراير  01المؤرخ في  11-02الطفؿ، والذي ألغى أحكاـ األمر رقـ 
 والمراىقة.

مفيوـ الطفؿ في حالة خطر  ييدؼ ىذا القانوف إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفؿ، كما حدد 
والطفؿ الجانح وأوضح حقيـ في االستفادة مف حماية قضائية،  كما جاء بآليات تؤمف ليـ الحماية 
الخاصة في شقيا القضائي واالجتماعي، وتشكؿ المصمحة الفضمى لمطفؿ الغاية مف كؿ إجراء أو 

 تدبير أو حكـ أو قرار قضائي.
( سنة كاممة ويفيد مصطمح حدث 01خص لـ يبمغ الثامنة عشر )ويعد طفبل حسب ىذا القانوف، كؿ ش

 نفس المعنى.
الحماية القضائية لمطفؿ في خطر: الطفؿ في خطر حسب ىذا القانوف، ىو الذي تكوف صحتو أو 
أخبلقو أو تربيتو أو أمنو في خطر أو عرضة لو، أو تكوف ظروفو المعيشية أو سموكو مف شانيما أف 

ؿ أو المضر بمستقبمو، أو يكوف في بيئة تعرض سبلمتو البدنية أو النفسية أو يعرضاه لمخطر المحتم
 التربوية لمخطر. 

ويعد قاضي األحداث الركيزة األساسية والعمود الفقري في حماية الحدث في خطر، بحيث يختص في 
الولي أو النظر في العريضة التي ترفع إليو مف طرؼ الطفؿ أو ممثمو الشرعي أو وكيؿ الجميورية أو 

رئيس المجمس الشعبي البمدي لمكاف إقامة الطفؿ أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الييئات 
ويتولى سماع الطفؿ أو ممثمو  العمومية الميتمة بشؤوف الطفولة، كما يجوز لو أف يتدخؿ تمقائيا

والعقمية والنفسانية  الشرعي، كما يتولى دراسة شخصيتو السيما بالبحث االجتماعي والفحوص الطبية
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ومراقبة السموؾ، كما يتمقى كؿ المعمومات والتقارير المتعمقة بوضعية الطفؿ وكذا تصريحات كؿ 
 شخص يرى فائدة مف سماعو ولو أف يستعيف في ذلؾ بمصالح الوسط المفتوح.

 وبموجب أمر الحراسة يمكنه أن يتخذ بشان الطفل احد التدابير اآلتية: 
سرتو أو تسميمو لوالده أو لوالدتو الذي ال يمارس حؽ الحضانة عميو، ما لـ تكف قد إبقاء الطفؿ في أ

سقطت عنو بحكـ أو تسميمو إلى شخص أو عائمة جديريف بالثقة، كما يمكنو أف يكمؼ الوسط المفتوح 
 بمبلحظة الطفؿ في وسطو األسري و/أو المدرسي و/أو الميني.

ع الطفؿ بصفة مؤقتة في مركز متخصص في حماية ويمكف لقاضي األحداث أف يأمر كذلؾ بوض
األطفاؿ في خطر أو مصمحة مكمفة بمساعدة الطفولة أو مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كاف في 

 أشير. 0عمى أف ال تتجاوز مدة ىذه التدابير ، حاجة إلى تكفؿ صحي او نفسي
قوـ بسماع كؿ األطراؼ وكذا كؿ بعد التحقيؽ يرسؿ الممؼ إلى وكيؿ الجميورية لئلطبلع عميو، ثـ ي

شخص يرى فائدة مف سماعو مع جواز إعفاء الطفؿ مف المثوؿ أمامو أو االنسحاب أثناء كؿ أو 
يتخذ قاضي األحداث، بموجب أمر احد تدابير الحراسة  .بعض المناقشات إذا اقتضت مصمحتو ذلؾ

د عمى أف ال تتجاوز في كؿ األحواؿ . وتكوف مقررة لمدة سنتيف قابمة لمتجديسابقاأو الوضع المذكورة 
تاريخ بموغ الطفؿ سف الرشد الجزائي. إلى انو و عند الضرورة وبناء عمى طمب مف سمـ إليو الطفؿ أو 

سنة مع االستفادة مف اإلعانات  20مف قبؿ المعني أو مف تمقاء نفسو أف يمدد ىذه الحماية إلى غاية 
التمديد قبؿ ىذا التاريخ بناء عمى طمب المعني إذا كاف قادرا  المقررة في ىذا القانوف، ويمكف إنياء ىذا

 عمى التكفؿ بنفسو.
وفيما يخص حماية األطفاؿ ضحايا بعض الجرائـ، فانو يتـ خبلؿ التحري والتحقيؽ، التسجيؿ السمعي 
البصري لسماع الطفؿ ضحية االعتداءات الجنسية ويمكف حضور أخصائي نفساني خبلؿ سماعو 

 ليا خبلؿ سير اإلجراءات في الحدود المنصوص عمييا في ىذا القانوف.وذلؾ الستغبل
القواعد الخاصة باألطفاؿ الجانحيف: الطفؿ الجانح ىو الذي يرتكب فعبل مجرما والذي ال يقؿ عمره 

( سنوات، والعبرة في تحديد سنو بيـو ارتكاب الجريمة، ىذا وقد حدد القانوف سف الرشد 01عف عشر )
 .( سنة كاممة01غ الطفؿ ثماني عشرة )الجزائي ببمو 

جراءات تعد في مجمميا استثناء عف  خص المشرع الجزائري فئة األحداث الجانحيف بخصائص وا 
القواعد العامة لقانوف اإلجراءات الجزائية، وىي مبنية عمى أسس وقواعد جنائية اجتماعية مرنة تختمؼ 

ويكوف غرضيا األساسي العمؿ عمى إصبلحيـ  عف تمؾ التي تتبع خبلؿ محاكمة المتيميف البالغيف
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عف طريؽ التعرؼ عمى طبيعة المنحرؼ الصغير وحالتو االجتماعية وسبب انحرافو وتقدير التدابير 
 التي تناسبو ومراقبة تنفيذىا عميو.

وقد تطرؽ ىذا القانوف إلى جميع القواعد الخاصة باألطفاؿ الجانحيف مف مرحمة التحري األولي مرورا 
 .ـمة التحقيؽ إلى غاية صدور الحكبمرح

الطفؿ الذي يشتبو  لمنظر ( فاف القانوف ال يجيز توقيؼ 22الى 01بالنسبة لمتحري األولي: )المواد مف 
سنة، ولضابط الشرطة القضائية، إذا  01في ارتكابو أو محاولة ارتكابو جريمة والذي يقؿ سنو عف 

سنة عمى األقؿ لمدة ال  01ؼ الطفؿ الذي يبمغ سنو دعت مقتضيات التحري األولي ذلؾ إمكانية توقي
ساعة، وال يتـ إال في الجنح التي تشكؿ إخبلال ظاىرا بالنظاـ العاـ وتمؾ التي يكوف الحد  20تتجاوز 

تمديد التوقيؼ لمنظر فيكوف  ماأسنوات حبسا وفي الجنايات.  2األقصى لمعقوبة المقررة فييا يفوؽ 
ساعة في كؿ  20ييا في قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أف ال تتجاوز وفقا لئلجراءات المنصوص عم

مرة. وكؿ انتياؾ لؤلحكاـ المتعمقة بآجاؿ التوقيؼ لمنظر، يعرض الشرطة القضائية لمعقوبات المقررة 
ئلجراءات والضوابط الواجب إتباعيا مف بداية للمحبس التعسفي، ىذا وقد تطرؽ ىذا القانوف بالتفصيؿ 

 يؼ لمنظر إلى نيايتو.مدة التوق
عادة   ،بالنسبة لمرحمة التحقيق يعد قاضي األحداث الركيزة األساسية والعمود الفقري في حماية وا 
صبلحيـ.  تربية األحداث وا 

في الجنح والمخالفات التي يرتكبيا األطفاؿ  ريوجد في كؿ محكمة قسـ لؤلحداث يختص بالنظ
 القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبيا األطفاؿ. ويختص قسـ األحداث الذي يوجد بمقر المجمس

ويعيف في كؿ محكمة تقع بمقر المجمس القضائي قاض لؤلحداث أو أكثر، بقرار مف وزير العدؿ، 
سنوات، أما في المحاكـ األخرى فيعينوف بموجب أمر مف رئيس المجمس  1حافظ األختاـ لمدة 

 سنوات. 1القضائي لمدة 
بيف القضاة الذيف ليـ رتبة نائب رئيس محكمة عمى األقؿ ويعيف في كؿ  مف يختار قضاة األحداث

محكمة قاضي تحقيؽ أو أكثر بموجب أمر لرئيس المجمس القضائي، يكمؼ بالتحقيؽ في الجنايات 
 المرتكبة مف قبؿ األطفاؿ.

ات وال تطبؽ والتحقيؽ إجباري في الجنح والجنايات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ ويكوف جوازيا في المخالف
إجراءات التبس عمى الجرائـ التي يرتكبيا الطفؿ، وحضور محاـ لمساعدة الطفؿ وجوبي في جميع 

 مراحؿ المتابعة والتحقيؽ والمحاكمة.
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يقـو قاضي األحداث بإجراء التحريات البلزمة لموصوؿ إلى إظيار الحقيقة ولمتعرؼ عمى شخصية 
يجري بنفسو أو يعيد إلى مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث الطفؿ وتقرير الوسائؿ الكفيمة بتربيتو. و 

اجتماعي تجمع فيو كؿ المعمومات عف الحالة المادية والمعنوية لؤلسرة، وعف طباع الطفؿ وسوابقو 
وعف مواظبتو في الدراسة وسموكو فييا وعف الظروؼ التي عاش وتربى فييا. ويأمر بإجراء فحص 

 طبي ونفساني إف لـز األمر.
 مكن اتخاذها لمطفل الجانح والقابمة لممراجعة والتغيير:مالتدابير المؤقتة ال ومن

وضعو في مؤسسة معتمدة مكمفة ، أو لى شخص أو عائمة جديريف بالثقةأو إتسميمو إلى ممثمو الشرعي 
وعند االقتضاء، وضعو  وضعو في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة،أو  بمساعدة الطفولة،

 تحت نظاـ الحرية المراقبة، وتكميؼ الوسط المفتوح بتنفيذ ذلؾ.
ذا كانت األفعاؿ المنسوبة لمطفؿ قد تعرضو الى عقوبة الحبس فيمكف لقاضي التحقيؽ أف يأمر  وا 

 بالرقابة القضائية وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية.
طفؿ رىف الحبس المؤقت والذي يعد كإجراء استثنائي، وفي كما تضمف ىذا القانوف إجراءات وضع ال

جراءات إيداع  01كؿ األحواؿ ال يمكف وضع الطفؿ الذي يقؿ سنو عف  سنة رىف الحبس المؤقت، وا 
مى سف الطفؿ الجانح وكذا الطفؿ رىف الحبس المؤقت يكوف وفقا لضوابط وشروط ترتكز أساسا ع

 وخطورة الجريمة المرتكبة. حسب نوع
أوجو الحماية التي اقرىا المشرع لمحدث أثناء المحاكمة، أف تتـ المرافعات أماـ قسـ األحداث في  ومف

جمسة سرية وىذا خبلفا لقاعدة عمنية الجمسات، كما يمكف لقسـ األحداث إعفاء الطفؿ مف حضور 
بر الحكـ الجمسة إذا اقتضت مصمحتو ذلؾ وينوبو في ىذه الحالة ممثمو الشرعي بحضور المحامي ويعت

 حضوريا، ويمكف لمرئيس أف يأمر في كؿ وقت بانسحاب الطفؿ في كؿ المرافعات أو في جزء منيا.
مف قانوف العقوبات وكذا المواد  20و 21و 02أما الجزاء المقرر لمحدث الجانح فقد تضمنتيا المواد 

 مف القانوف المتعمؽ بحماية الطفؿ. 10و 10و 12
 ( سنوات.01تابعة الجزائية القاصر الذي لـ يكمؿ عشر ): ال يكوف محبل لمم02المادة 

 سنة إال تدابير الحماية أو التيذيب. 01إلى اقؿ مف  01ال توقع عمى القاصر الذي يتراوح سنو مف 
 ومع ذلؾ، فانو في مواد المخالفات ال يكوف محبل إال لمتوبيخ.

لحماية أو التيذيب أو لعقوبات سنة إما لتدابير ا 01إلى  01ويخضع القاصر الذي يبمغ سنو مف 
عاما لحكـ جزائي  01إلى  01: "إذا قضى باف يخضع القاصر الذي يبمغ سنو مف 21المادة ، مخففة

 فاف العقوبة التي تصدر عميو تكوف كاألتي:
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لحبس مف إذا كانت العقوبة التي تفرض عميو ىي اإلعداـ أو السجف المؤبد فانو يحكـ عميو بعقوبة ا 
إذا كانت العقوبة ىي السجف أو الحبس المؤقت فانو يحكـ عميو إلى عشريف سنة، اما عشر سنوات 

 بالحبس لمدة تساوي نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو بيا إذا كاف بالغا."
ما  01إلى  01: في مواد المخالفات يقضي عمى القاصر الذي يبمغ سنو مف 20المادة   إما بالتوبيخ وا 

 "بعقوبة الغرامة.
يا في قانوف يف الحدث الجانح والمنصوص عمأالقاضي في ش ومف التدابير التي يمكف أف يتخذىا

تدابير الحماية: بتسميـ الحدث لممثمو الشرعي أو لشخص أو عائمة جديريف بالثقة،  حماية الطفؿ نجد
 القانوف. وفي ىذه الحالة يتـ تحديد اإلعانات المالية البلزمة لرعايتو والمنصوص عمييا في ىذا

يي تخرج الحدث مف وسطو العائمي فيوضع في مؤسسة معتمدة مكمفة ف ،تدابير الوضعفيما يخص 
بمساعدة الطفولة أو في مدرسة داخمية صالحة إليواء األطفاؿ في سف الدراسة أو في مركز متخصص 

 .الطفؿ مف القانوف المتعمؽ بحماية 000حسب ما جاءت بو المادة  في حماية األطفاؿ الجانحيف
كما استحدث ىذا القانوف نظاـ الوساطة الذي يمكف إجراءه في كؿ وقت مف تاريخ ارتكاب الطفؿ 

شروط  002إلى  001لممخالفة أو الجنحة وقبؿ تحريؾ الدعوى العمومية، وقد تضمنت المواد مف 
جراءات الوساطة،  األحكاـ ىذا وقد تضمف ىذا القانوف عدة أحكاـ جزائية منيا ما يتعمؽ بخرؽ وا 

 المتعمقة بسرية الجمسات.
 

 من المٌثاق: عدم جواز حبس المدٌن المعسر 18المادة 

مف طرؽ التنفيذ يمجا فييا إلى تيديد المحكـو عميو  اجعؿ المشرع الجزائري اإلكراه البدني طريق      
تبارىا والضغط عميو في جسمو بحبسو إرغاما لو عمى الوفاء بما في ذمتو مف التزاـ مالي، وباع

مف قانوف  011وىذا ما أكدتو المادة  معسروسيمة تنفيذ وليس عقوبة فإنو ال يجوز حبس المديف ال
: يوقؼ تنفيذ اإلكراه البدني لصالح المحكـو عمييـ الذيف يثبتوف 011اإلجراءات الجزائية "المادة 

المجمس الشعبي لدى النيابة عسرىـ المالي، بأف يقدموا خصيصا لذلؾ شيادة فقر يسمميا رئيس 
في يقيموف فييا"، البمدي، أو شيادة اإلعفاء مف الضريبة يسمميا ليـ مأمور الضرائب بالبمدة التي 

المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  2111فبراير  22المؤرخ في  12 -11حيف ألغى القانوف رقـ 
بااللتزامات المدنية و  و اإلدارية الجديد األحكاـ الخاصة باإلكراه البدني في جانبيا المتعمؽ

 التجارية.
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 العقوبة والتعوٌض عن الخطأ القضائً ةمن المٌثاق عدم ازدواجٌ 19المادة 

لزامية اإلفراج عف المتيـ الذي ثبتت براءتو أو    أقر المشرع الجزائري مبدأ عدـ ازدواجية العقاب وا 
اإلجراءات الجزائية: "إذا مف قانوف  100أعفي مف العقاب، وىذا ما نستشفو مف مضموف المادة 

اعفي المتيـ مف العقاب أو برئ  أفرج  عنو في الحاؿ ما لـ يكف محبوسا لسبب أخر دوف إخبلؿ 
 .بتطبيؽ أي تدبير أمف مناسب تقرره المحكمة

وال يجوز أف يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتيامو بسبب الوقائع نفسيا حتى ولو صيغت   
 بتكييؼ مختمؼ".

 مف نفس القانوف تنص عمى أنو: "ال يقبؿ 0فقرة  021ي مجاؿ تسميـ المجرميف فإف المادة أما ف  
 التسميـ في الحاالت التالية: 

إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكـ فييا نيائيا في األراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت 
 خارجيا".

 02ضموف دستوريا وذلؾ مف خبلؿ المادة وحؽ المتيـ في التعويض عف الخطأ القضائي م     
مف الدستور التي تنص عمى انو:" يترتب عمى الخطأ القضائي تعويض مف الدولة ويحدد القانوف 

 شروط التعويض وكيفياتو"

 210كما تناوؿ قانوف اإلجراءات الجزائية موضوع التعويض عف الخطأ القضائي في مادتيو      
 .0مكرر 210مكرر و

مكرر: يمنح لممحكـو عميو المصرح ببراءتو بموجب ىذا الباب أو لذوي حقوقو، تعويض  210"المادة
 عف الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيو حكـ اإلدانة".

: تتحمؿ الدولة التعويض الممنوح مف طرؼ المجنة لضحية الخطأ القضائي أو 0مكرر 210"المادة 
عبلنو، ..." لذوي حقوقو وكذا مصاريؼ الدعوى، ونشر القرار  القضائي وا 

مكرر الحؽ في التعويض عف الحبس المؤقت وذلؾ مف خبلؿ نصيا  010كما أقرت المادة      
عمى ما يمي:"يمكف أف يمنح تعويض لمشخص الذي كاف محؿ حبس مؤقت غير مبرر خبلؿ متابعة 

إذا الحؽ بو ىذا ال وجو لممتابعة أو بالبراءة ف أجزائية انتيت في حقو بصدور قرار نيائي قضى ب
 الحبس ضررا ثابتا ومتميزا.

ويكوف التعويض الممنوح طبقا لمفقرة السابقة عمى عاتؽ خزينة الدولة مع احتفاظ ىذه األخيرة بحؽ 
العودة )  الرجوع عمى الشخص المبمغ سيء النية أو شاىد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت."

اء عمى طمب المحكـو عميو البريء أو ذويو يتـ نشر وبن، ( 10 )الى االجابة عف المبلحظة رقـ 
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قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص المحكمة العميا، وفي دائرة المكاف الذي ارتكبت فيو الجناية أو 
كما ينشر ، الجنحة، وفي دائرة محؿ إقامة الطالب وآخر محؿ إقامة المحكـو عميو في حالة وفاتو

مف ؽ إ  0مكرر  210ـ اختيارىا مف طرؼ المحكمة العميا )المادة تيالقرار في ثبلث جرائد يومية 
 (.ج
 

 من المٌثاق: حقوق األشخاص المحرومٌن من الحرٌة 21المادة 

إف المنظومة القانونية الجزائرية تصب إىتماميا عمى جميع المواطنيف المتواجديف عمى اإلقميـ 
مف حريتيـ. وضمانا لحقوؽ ىذه الفئة،  الوطني دونما استثناء، بما في ذلؾ األشخاص المحروميف

عادة اإلدماج ضمف الييكؿ التنظيمي لوزارة العدؿ،  حيث فقد أنشئت مديرية عامة إلدارة السجوف وا 
برمجتو في  تتمثؿ ميمتيا الرئيسية في عممية تنفيذ إصبلح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت

العقابية الذي يؤطره  محور إصبلح المؤسساتإطار عممية اإلصبلح الشامؿ لجياز العدالة. و يت
منيا ما يتعمؽ بتحسيف ظروؼ  ( أىداؼ رئيسية0جياز تشريعي وتنظيمي جديد حوؿ أربعة )

حتراـ حقوؽ  عادة اإلدماج لصالح نزالء المؤسسات العقابية وا  الحبس، تعزيز برامج إعادة التربية وا 
 اإلنساف.

، المتضمف قانوف تنظيـ 2112فبراير سنة  0في  المؤرخ 10-12وىذا ما تضمنو القانوف رقـ 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسيف، الذي جاء بعدد مف األحكاـ تتماشى ومضموف  السجوف وا 

 مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 21المادة 
يعامؿ المحبوسوف معاممة تصوف كرامتيـ اإلنسانية، وتعمؿ  بالنسبة لمعاممة المحبوسين: -والأ

ى الرفع مف مستواىـ الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دوف تمييز بسبب العرؽ أو الجنس أو المغة عم
إف ىذا المبدأ يسري عمى جميع األشخاص .مف القانوف المذكور أعبله( 2) المادة  أو الديف أو الرأي

وبة سالبة المحبوسيف، سواء كانوا رعايا جزائرييف أو أجانب، متيميف أو محكوـ عمييـ نيائيا بعق
 لمحرية.

وعميو، فإف المحبوسيف يعامموف بشكؿ يحفظ كرامتيـ ويحمي حقوقيـ األساسية المقررة في 
 النصوص القانونية الوطنية والدولية التي صادقت عمييا الجزائر.

وتدعيما لرقابة المؤسسات العقابية مف أجؿ الشفافية في التسيير، فإف مدراء المؤسسات العقابية 
 أياـ. 01سؾ سجؿ خاص بشكاوى المحبوسيف مع واجب الرد عمييا خبلؿ ممزموف بم
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عمبل عمى ضماف حسف معاممة األشخاص  بالنسبة لمفصل بين المتهمين والمحكوم عميهم: -ثانيا
، 2112فبراير سنة  0المؤرخ في  10-12المتواجديف بالمؤسسات العقابية، فقد وضع القانوف رقـ 

 21ليذه المؤسسات التي تعرؼ بمؤسسات البيئة المغمقة )بموجب المادة المشار إليو أعبله، تصنيفا 
 منو(، حيث تنقسـ إلى:

مؤسسات الوقاية: مختصة إلستقباؿ المحبوسيف مؤقتا والمحكوـ عمييـ نيائيا بعقوبة سالبة لمحرية  -
وسيف لمدة تساوي أو تقؿ عف سنتيف، ومف بقي منيـ إلنقضاء مدة عقوبتيـ سنتاف أو أقؿ والمحب

 إلكراه بدني،
مؤسسات إعادة التربية: مخصصة إلستقباؿ المحبوسيف مؤقتا والمحكـو عمييـ نيائيا بعقوبة  -

 سالبة لمحرية تساوي أو تقؿ عف خمس سنوات، ومف بقي منيـ إلنقضاء عقوبتو خمس سنوات أو
 أقؿ والمحبوسيف إلكراه بدني،

ييـ نيائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوؽ خمس مؤسسات إعادة التأىيؿ: مخصصة لحبس المحكوـ عم -
سنوات وبعقوبة السجف، والمحكوـ عمييـ معتادي اإلجراـ والخطريف، ميما تكف مدة العقوبة المحكـو 

 بيا عمييـ والمحكوـ عمييـ باإلعداـ.
القانوف سالؼ الذكر عمى أنو: "تخصص بمؤسسات الوقاية  نفسمف  22ومف جيتيا، تنص المادة 

، أجنحة منفصمة، إلستقباؿ المحبوسيف مؤقتا مف األحداث ومؤسسات إعا دة التربية عند المزـو
 والنساء، والمحكوـ عمييـ نيائيا، بعقوبة سالبة لمحرية ميما تكف مدتيا".

وعميو، فإنو يتضح أف التشريع الجزائري يحرص عمى الفصؿ بيف المحبوسيف مؤقتا والمحكـو  
سات العقابية والمراكز المتخصصة كما يفصؿ بيف النساء عمييـ، وذلؾ في مختمؼ أنواع المؤس

والرجاؿ وكذا البالغيف واألحداث وغيرىـ، أي أنو يخصص لكؿ فئة مف المحبوسيف مؤسسات خاصة 
 أو أجنحة حسب الحالة.

عادة إدماجهم -ثالثا إف مسار إصبلح العدالة الذي تضمف مف بيف محاوره  :إصالح المحبوسين وا 
حرص عمى أنسنة ظروؼ اإلحتباس ورد اإلعتبار لممحبوسيف عف طريؽ إعادة  إصبلح السجوف قد

عادة إدماجيـ اإلجتماعي، وىو األمر الذ المتضمف قانوف ال مف 0ي يتماشى وأحكاـ المادة تربيتيـ وا 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسيف، حيث "ال يحـر المحبوس مف ممارسة قانوف  تنظيـ السجوف وا 

دماجو اإلجتماعي، وفقا  حقوقو كميا أو جزئيا، إال في حدود ما ىو ضروري، إلعادة تربيتو، وا 
 ألحكاـ ىذا القانوف".
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فإذا كاف اإلحتباس يولد الحد مف ممارسة بعض الحقوؽ، إال أف الحؽ في التفتح المعنوي والجسدي 
 يمثؿ أحد األىداؼ الرئيسية إلعادة اإلدماج اإلجتماعي الناجع.

إدارة السجوف الجزائرية في الواقع العممي تحت تصرؼ األشخاص المحبوسيف  ومف أجؿ ذلؾ، تضع
كؿ الوسائؿ الكفيمة بضماف تقديـ دروس محو األمية لؤلمييف وتعميـ التعميـ إضافة إلى برامج 

 جامعة التكويف المتواصؿ ومراكز التكويف الميني المحدثة داخؿ المؤسسات العقابية.
ئج الدراسية المسجمة لدى األشخاص المحبوسيف، منذ إنطبلؽ مسار وفي ىذا السياؽ، فإف النتا

اإلصبلح، في إرتفاع إيجابي معتبر سواء تعمؽ األمر بنسب النجاح في شيادة التعميـ اإلبتدائي، 
 المتوسط وكذا شيادة البكالوريا التي ترتفع مف سنة ألخرى.

مف  0201، 2102-2100لدراسي حيث بمغ عدد الناجحيف في شيادة البكالوريا خبلؿ الموسـ ا
 ممتحف، في حيف بمغ عدد الناجحيف في شيادة التعميـ المتوسط خبلؿ نفس 0122مجموع  
بمغ عدد المسجميف في  2102-2100وخبلؿ موسـ ، ممتحف 0100مف مجموع  1100الموسـ 

و األمية ، أما مح12102، في حيف بمغ عدد المسجميف في التعميـ بالمراسمة 202التعميـ الجامعي 
ىذا وقد بمغ عدد المسجميف في فروع التكويف الميني ) التكويف  .0202فقد بمغ عدد المسجميف 

 001فرع وتخصص موزعيف عمى  11في  12012الداخمي والتكويف في إطار الحرية النصفية( 
كما تنظـ داخؿ كافة المؤسسات العقابية ومراكز األحداث دروس في الوعظ و اإلرشاد مؤسسة، 

لديني في إطار االتفاقية المبرمة بيف وزارتي العدؿ ووزارة الشؤوف الدينية، كما يرخص لممحبوسيف ا
 مف ديانات أخرى تمقي زيارة رجؿ ديف مف ديانتيـ.

 إضافة إلى تشجيع وتطوير ممارسة الرياضة الجماعية ومختمؼ النشاطات الترفييية والفنية.  
مميف في الوسط المفتوح يتقاضوف أجرا ويعتبروف كأشخاص وتجدر اإلشارة إلى أف المحبوسيف العا

ولتعزيز المبادئ األساسية لمسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز  االجتماعيةيساىموف في الحياة 
باألساس عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف وتحقيؽ إعادة اإلدماج االجتماعي لممحكوـ عمييـ، وىو 

س األشخاص فقط، فقد تـ تعديؿ قانوف العقوبات بموجب القانوف المبتغى الذي لـ يعد يركز عمى حب
، مف خبلؿ نصو عمى إمكانية استبداؿ العقوبة السالبة 2112فيفري  22المؤرخ في  10-رقـ 

لمحرية قصيرة المدة بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ بدوف اجر، لمدة تتراوح بيف أربعيف ساعة وستمائة 
حبس في اجؿ أقصاه ثمانية عشر شيرا لدى شخص معنوي مف ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـو 

 القانوف العاـ وذلؾ بتوفر الشروط اآلتية:
 أف ال يكوف المحكوـ عميو مسبوقا قضائيا، -
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 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليو، 00أف ال يقؿ سف المحكـو عميو عف  -

 ا،سنوات حبس 1أف ال تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة  -

 أف ال تتجاوز العقوبة المنطوؽ بيا مدة عاـ حبسا نافذا، -

الموافقة الصريحة لممحكوـ عميو، وذلؾ ما يستوجب حضوره جمسة النطؽ بالعقوبة الستطبلع رأيو  -
 .بالموافقة أو الرفض

 .أف ال يطبؽ العمؿ لمنفع العاـ إال بعد صيرورة الحكـ أو القرار نيائيا -

ورة أعبله، كبس المنطوؽ بيا، موقوفة النفاذ جزئيا، ومتى توافرت الشروط المذانت عقوبة الحكإذا  -
 .يمكف لمقاضي استبداؿ الجزء النافذ منيا، بعقوبة العمؿ لمنفع العاـ

ذا الشروط المتعمقة بيا والمبادئ األساسية كمجاؿ تطبيؽ ىذه العقوبة البديمة و  ىذا القانوف حددوقد 
 .لتنفيذىا

في فتح  2111ة البلحقة لممحبوسيف المفرج عنيـ فقد تـ الشروع ابتداء مف سنة وفي إطار الرعاي
مصالح خارجية إلعادة اإلدماج تقـو بدور المنسؽ مع مختمؼ ىيئات الدولة والمجتمع المدني 
لتيسير عممية إعادة اإلدماج لممحبوسيف المفرج عنيـ، كالتعاوف مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض 

كيف المفرج عنيـ مف تجسيد مشاريع خمؽ نشاطات مينية حرة، والتعاوف مع وكالة المصغر لتم
التنمية االجتماعية لتسييؿ تقديـ مختمؼ الخدمات االجتماعية كالمساعدات المالية والمادية وتمكيف 
المفرج عنيـ مف مناصب عمؿ عبر مختمؼ الصيغ، إضافة إلى التعاوف مع وكاالت التشغيؿ لمدولة 

 محت بتوفير آالؼ المناصب لمعمؿ لممفرج عنيـ.والتي س
كما تجدر اإلشارة إلى أف المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوؽ االنساف وحمايتيا تقوـ بزيارات 

 دورية لمسجوف مف اجؿ االطبلع عمى حالتيـ ثـ تعد بتوصيات ترفعو لمسمطات المعنية.
المحبوسيف دوف إشراؾ أنشطة المجتمع المدني وال يمكف الحديث عف إعادة إدماج فعاؿ لؤلشخاص 

والحركة الجمعوية التي تعنى بالدفاع عف حقوقيـ، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ جمعية محو األمية 
 "إقرأ" وجمعية "أمؿ" إلعادة إدماج المحبوسيف والكشافة اإلسبلمية الجزائرية وجمعية "أوالد الحومة".

بعض الييئات األممية كصندوؽ األمـ المتحدة لحماية الطفولة ىذا باإلضافة إلى إبراـ إتفاقيات مع 
"UNICEF قتناء تجييزات " وتجييز المؤسسات العقابية بمكتبات تشمؿ أنواعا متعددة مف الكتب وا 

 رياضية وترفييية وموسيقية والقياـ بنشاطات دينية وغيرىا.
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، 0222اؽ مبـر مع وزارة العدؿ في كما تقـو مندوبية المجنة الدولية لمصميب األحمر، بناء عمى اتف
بزيارات دورية لمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات إعادة التأىيؿ التابعة لوزارة 

 العدؿ، وذلؾ لموقوؼ عمى الظروؼ المادية والمعنوية لممحبوسيف.
زيونية مف زيارة وتدعيما لمبدأ حياد الرقابة فقد تـ الترخيص لمعديد مف الصحافييف والقنوات التمف

 المؤسسات العقابية.
 

 من المٌثاق: حمـاٌـة الحـرٌـة الشخصٌـة 21المادة 

إف تطبيؽ مضموف ىذه المادة يجد أساسو في المبادئ الدستورية أوال، ثـ القوانيف األساسية لمدولة 
 وفقا لما يمي:

اطف الخاصة، وحرمة عدـ جواز "إنتياؾ حرمة حياة المو  12يورد في مادتو  :الدستــــور -أوال
شرفو" المتاف "يحمييما القانوف"، إلى جانب تنصيصيا عمى ضماف "سرية المراسبلت واإلتصاالت 

 الخاصة بكؿ أشكاليا.
مف الدستور بدورىا تؤكد عمى ضماف الدولة "عدـ إنتياؾ حرمة المسكف. فبل تفتيش إال  01والمادة 

إلى بأمر مكتوب صادر عف السمطة القضائية بمقتضى القانوف، وفي إطار إحترامو. وال تفتيش 
 المختصة". 

 01ولـ يكتؼ الدستور بما سبؽ، بؿ ينص في فصمو الخامس المعنوف "الواجبات" مف خبلؿ المادة 
عمى أنو "يمارس كؿ واحد جميع حرياتو، في إطار إحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا لمغير في الدستور، 

 الحياة الخاصة، وحماية األسرة والشبيبة والطفولة". السيما إحتراـ الحؽ في الشرؼ، وستر
يجـر قانوف العقوبات مف خبلؿ قسميو الرابع والخامس مف الباب الثاني  :قـانـون العقـوبـات -ثانيا

عتبار  عمى التوالي اإلعتداء الواقع عمى الحريات الفردية وحرمة المنازؿ وكذا اإلعتداء عمى شرؼ وا 
فشاء األسرار، وذلؾ بتقرير عقوبات مختمفة مف حبس و/أو األشخاص وعمى حياتيـ ال خاصة وا 

 غرامات مالية.
مف الدستور المشار إلييا أعبله،  01تطبيقا ألحكاـ المادة  :قـانـون اإلجـراءات الجـزائيـة -ثالثا

حرص المشرع الجزائري عمى وضع عدد مف القواعد واإلجراءات الصارمة التي تحمي وتضمف 
 فيما يتعمؽ بالتفتيش.حرمة المسكف 

 02والمادة  00، 00إلى  00ونظاـ التفتيش وزيارة المساكف الساري المفعوؿ تنظمو المواد مف 
وغيرىا مف قانوف اإلجراءات الجزائية، مع اإلشارة أف عدـ إحتراميا يترتب عنو تسميط عقوبات حبس 
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مف قانوف  012و 010و/أو غرامات مالية وتصؿ إلى حد الحبس المؤقت )طبقا لممادتاف 
 العقوبات(.        

: يجـر ىذا المتعمق بحماية الطفل 6102يوليو  02المؤرخ في  06-02القانون رقم  -رابعا 
القانوف كؿ مف يناؿ أو يحاوؿ النيؿ مف الحياة الخاصة لمطفؿ بنشر أو ببث نصوص و/أو صور 

( 1( إلى ثبلث )0بالحبس مف سنة )بأية وسيمة يكوف مف شانيا اإلضرار بالطفؿ، وتتراوح العقوبة 
 دج. 111.111دج إلى  021.111سنوات وبغرامة مف 

وفي إطار حماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ التشيير بشرفو وسمعتو خبلؿ مرحة التحري والتحقيؽ 
والمرافعات التي يكوف طرفا فييا، فقد تضمف ىذا القانوف أحكاما جزائية تتراوح بيف الحبس و/أو 

كؿ مف يفشي عمدا المعمومات السرية المتحصؿ عمييا مف األشخاص المقيديف بالسر  الغرامة ضد
الميني، أو يقوـ ببث التسجيؿ السمعي البصري لسماع الطفؿ ضحية االعتداءات الجنسية أو نسخة 
عنو يقوـ بنشر و/أو بث ما يدور في جمسات الجيات القضائية لؤلحداث أو ممخصا عف المرافعات 

ألحكاـ والقرارات الصادرة عنيا في الكتب والصحافة أو اإلذاعة أو السينما أو عف طريؽ واألوامر وا
 شبكة االنترنت أو بأية وسيمة أخرى.

 
 من المٌثاق: اإلعتراف بالشخصٌة القانونٌة 22المادة 

إف اإلعتراؼ بالشخصية القانونية مضموف مف خبلؿ األحكاـ الواردة في القانوف المدني، فحيث أف 
شخصية القانونية ال ترتبط باإلدراؾ أو اإلرادة وال بالصفة اإلنسانية، بؿ ترتبط بالحقوؽ واجبة ال

الرعاية القانونية ومف تنسب لو ىذه الحقوؽ، فالشخص في نظر القانوف ىو كؿ مف يتمتع 
 ت.بالشخصية القانونية وكتعريؼ ليا ىي القدرة أو اإلستطاعة عمى إكتساب الحقوؽ وتحمؿ اإللتزاما

والشخص الطبيعي ىو اإلنساف، وتتقرر لو الشخصية القانونية بمجرد الوالدة وفقا لما تنص عميو 
 مف القانوف المدني، التي جاءت صياغتيا عمى النحو التالي: 0فقرة  22المادة 
 : تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ والدتو حيا، وتنتيي بموتو ..."22"المادة 

ؾ، بؿ أنو وضع لمشخصية القانونية لمشخص الطبيعي خصائص ولـ يكتؼ القانوف المدني بذل
التي تنص عمى أنو "يجب أف يكوف لكؿ شخص لقب واسـ فأكثر ولقب الشخص  21تحددىا المادة 

يمحؽ أوالده ..."، ويعتبر المقب واإلسـ مف الحقوؽ التي يتمتع بيا الشخص إلى جانب الحؽ في 
 ( ...11(، الحؽ في الجنسية )المادة 20دة التسجيؿ في سجبلت الحالة المدنية )الما
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 من المٌثاق: الحماٌة القضائٌة 23المادة 

يعد الجياز القضائي الجزائري بنوعيو العادي واإلداري مف الييئات األساسية التي تضمف لمشخص 
إمكانية استرجاع حقوقو وحرياتو المنتيكة والمكرسة في الدستور ومختمؼ النصوص التشريعية 

ف كاف مرتكب ىذه االنتياكات أشخاص يتصرفوف بصفتيـ الرسمية، وىذا والقوا نيف الخاصة، حتى وا 
 ما نممسو مف خبلؿ المواد اآلتي ذكرىا:

عاقب القانوف عمى المخالفات المرتَكبة ضد الحقوؽ والحريات، وعمى كؿ ما يمس "ي : 12المادة 
 ."سبلمة اإلنساف البدنية والمعنوية

السمطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمف لمجميع ولكؿ واحد المحافظة  حمي" ت : 012المادة 
 ".عمى حقوقيـ األساسية

مف قانوف اإلجراءات الجزائية: "يتعمؽ الحؽ في الدعوى المدنية لممطالبة بتعويض الضرر  2المادة 
 مة".الناجـ عف جناية أو جنحة أو مخالفة لكؿ مف أصابيـ شخصيا ضرر مباشر تسبب عف الجري

مف قانوف اإلجراءات الجزائية: "يجوز لكؿ شخص متضرر مف جناية أو جنحة أف يدعي  02المادة 
 مدنيا باف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيؽ المختص".

مف قانوف اإلجراءات الجزائية: يجوز لكؿ شخص يدعي طبقا لممادة الثالثة مف ىذا  212المادة 
ية أو جنحة أو مخالفة أف يطالب بالحؽ المدني في الجمسة القانوف بأنو قد أصابو ضرر مف جنا

 نفسيا.
حد قضاة أ: "إذا كاف عضو مف أعضاء الحكومة أو ةمف قانوف اإلجراءات الجزائي 201المادة 

حد المجالس القضائية أو النائب العاـ لدى المجمس أحد الوالة أو رئيس أالمحكمة العميا أو 
ب جناية أو جنحة أثناء مباشرة ميامو أو بمناسبتيا يحيؿ وكيؿ القضائي، قاببل لبلتياـ بارتكا

الجميورية، الذي يخطر بالقضية، الممؼ عندئذ، بالطريؽ السممي، عمى النائب العاـ لدى المحكمة 
العميا فترفعو ىذه بدورىا إلى الرئيس األوؿ ليذه المحكمة، إذا ارتأت أف ىناؾ ما يقتضي المتابعة، 

 احد أعضاء المحكمة العميا، ليجري التحقيؽ...". وتعيف ىذه األخيرة
 

 د. الحرٌات السٌاسٌة و المدنٌة ) المواد من 24 إلى 31(
 

 : حرٌة الممارسة السٌاسٌة والمشاركة فً إدارة الشؤون العمومٌة وحرٌة الترشح.24المادة 

في إدارة الشؤوف يضمف الدستور الجزائري لكؿ المواطنيف الحؽ في الممارسة السياسية والمشاركة 
 العمومية لمببلد، وقد حدد المبادئ العامة التي تحكـ ذلؾ في العديد مف مواده، والسيما: 
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  الشعب مصدر كؿ سمطة.السيادة الوطنية ممؾ لمشعب وحده: "0المادة". 

 لمؤسسات الدستورية يمارس الشعب سيادتو بواسطة ا، السمطة التأسيسية ممؾ لمشعب": 0المادة
 يمارس الشعب ىذه السيادة عف طريؽ االستفتاء وبواسطة ممثميو المنتخبيف. ،ىاالتي يختار 

 ."لرئيس الجميورية أف يمتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة

  ال حدود لتمثيؿ الشعب، إال ما نص عميو الدستور الشعب حر في اختيار ممثميو.": 01المادة
 . "وقانوف االنتخابات

  الديمقراطي والعدالة االجتماعية التنظيـ ادئمبتقـو الدولة عمى " :00المادة. 
 ."المجمس المنتخب ىو اإلطار الذي يعبر فيو الشعب عف إرادتو، ويراقب عمؿ السمطات العمومية

  يمثؿ المجمس المنتخب قاعدة الػبلمركزية، ومكاف مشاركة المواطنيف في تسيير " :00المادة
 ."الشؤوف العمومية

  ات ضماف مساواة كؿ المواطنيف والمواطنات في الحقوؽ والواجبات تستيدؼ المؤسس": 10المادة
 بإزالة العقبات التي تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف، وتحوؿ دوف مشاركة الجميع الفعمية

 ."في الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
  بتوسيع حظوظ تمثيميا في تعمؿ الدولة عمى ترقية الحقوؽ السياسية لممرأة " مكرر: 10المادة

 ."المجالس المنتخبة.يحدد قانوف عضوي كيفيات تطبيؽ ىذه المادة
  حؽ إنشاء األحزاب السياسية معترؼ بو ومضموف": 02المادة"... 

  لكؿ مواطف تتوفر فيو الشروط القانونية أف َينَتِخب وُينتَخب": 21المادة". 
  ياـ والوظائؼ في الدولة دوف أية شروط أخرى يتساوى جميع المواطنيف في تقمد الم":20المادة

 ."غير الشروط التي يحددىا القانوف
وقد جسدت العديد مف القوانيف والتنظيمات الحؽ في ممارسة ىذه الحريات والضمانات المتعمقة بيا، 
وحددت الشروط والكيفيات الفعمية لذلؾ. كما تـ تعزيز ىذه الحقوؽ عمى إثر إصدار قوانيف جديدة  

 ، في إطار مسار اإلصبلحات السياسية الجارية في الببلد.2102 سنة

فقد تميزت الفترة التي تمت تقديـ الجزائر لتقريرىا األوؿ أماـ المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف سنة 
، بمواصمة تنفيذ قوانيف اإلصبلحات السياسية، مف خبلؿ تجسيد الضمانات المنصوص 2102

 خصوص:  عمييا في ىذه القوانيف، وبال
بنظاـ االنتخابات: مف خبلؿ  يتعمؽ 2012 سنة يناير 12في مؤرخ 12-01 رقـ العضوي القانوف -

إعماؿ الضمانات الجديدة المتعمقة بحؽ المواطنيف في االنتخاب واختيار ممثمييـ والترشح لعضوية 
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خبلؿ "المجنة المجالس المنتخبة، والسيما آليات اإلشراؼ القضائي عمى العممية االنتخابية، مف 
الوطنية لئلشراؼ عمى االنتخابات"، المشكمة حصريا مف قضاة وكذا فروعيا المحمية، مف جية، 
و"المجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات"، المشكمة مف ممثمي األحزاب السياسية والمترشحيف األحرار 

 وفروعيا المحمية، مف جية أخرى.

يتعمؽ باألحزاب السياسية:  2102يناير سنة 02المؤرخ في  10-02القانوف العضوي رقـ  -
 21، إذ تضاعؼ عددىا و ارتفع مف 2102تواصؿ اعتماد األحزاب السياسية الجديدة منذ سنة 

سبتمبر 22حزبا سياسيا )حصيمة موقوفة بتاريخ 00ليصؿ إلى  2102حزبا سياسيا معتمدا قبؿ سنة 
2102). 

مف الدستور عمى أف "حريات التعبير،  00دة أما بخصوص حؽ إنشاء الجمعيات فقد نصت الما -
نشاء الجمعيات، واالجتماع، مضمونة لممواطف"، وفي نفس السياؽ نصت المادة   منو عمى أف 01وا 

 ..". ازدىار الحركة الجمعوية.. تشجع الدولة "حؽ إنشاء الجمعيات مضموف..
و مكمؿ لجيود السمطات تعتبر منظمات المجتمع المدني مف الفاعميف األساسييف و شريؾ فعاؿ 

 العمومية في مجاؿ التنمية الوطنية.
( الذي 2102جانفي  02المؤرخ في  10-02و مف ىذا المنطمؽ جاء قانوف الجمعيات الجديد )رقـ 

ينص عمى منح صفة " جمعية تخدـ الصالح العاـ و/أو ذات منفعة عمومية" لمجمعيات التي تشكؿ 
وعة الوطنية، و منحيا دعما ماليا مف الخزينة العمومية ميداف نشاطيا أولوية بالنسبة لممجم

، فإف ىذا القانوف  لممساىمة في تنفيذ برنامج عمميا و ذلؾ عمى أساس دفتر شروط، و عمى العمـو
يكرس المجتمع المدني كعنصر فاعؿ و أساسي في مسار ترسيخ الديمقراطية المبنية عمى 

  المشاركة.
يدا معتبرا في السنوات األخيرة، إذ ارتفع اعيات المعتمدة قد عرؼ تز تجدر اإلشارة، إلى أف عدد الجم

 .جمعية 20111مف  أكثرإلى  2102سنة 

العديد مف األحكاـ الجديدة التي تيدؼ إلى تقوية و تمتيف ىذا االخير في إطار الدستور، تضمف و 
دة األحزاب مكرر عمى استفا 02الحؽ المعترؼ بو لممعارضة السياسية، حيث ينص في مادتو 

 السياسية، دوف أي تمييز، مف الحقوؽ التالية:

 حرية الرأي والتعبير و االجتماع، -

 حيز زمني في وسائؿ اإلعبلـ العمومية يتناسب مع تمثيميا عمى المستوى الوطني، -

 تمويؿ عمومي، عند االقتضاء، يرتبط بتمثيميا في البرلماف كما يحدده القانوف، -
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يف المحمي و الوطني مف خبلؿ التداوؿ الديمقراطي حسب ممارسة السمطة عمى الصعيد -
 أحكاـ الدستور."

  إلى جانب ىذا، فإف الدستور يتضمف آليات لتكريس المعارضة البرلمانية، وذلؾ عبر
تخصيص جمسة شيرية في كؿ غرفة مف غرفتي البرلماف، لمناقشة جدوؿ أعماؿ تقدمو مجموعة أو 

، كما يمكف ليذه األخيرة إخطار المجمس الدستوري مكرر( 22مجموعات برلمانية )المادة 
 بخصوص القوانيف التي صوت عمييا البرلماف.

  مكرر إلى إكساب قانوف الجمعيات  01في ذات السياؽ، فإف الدستور قد سعى في مادتو
ثقبل قانونيا أكبر و مكانة أعمى مف حيث دستورية القوانيف، و ىذا عف طريؽ النص عمى إصداره 

انوف عضوي، حيث أف القوانيف العضوية تستمـز أف تتـ المصادقة عمييا باألغمبية في شكؿ ق
 . دستورمف ال 021ة، حسب ما تنص عميو المادة المطمقة لمنواب وألعضاء مجمس األم

  أما فيما يتعمؽ بالحؽ في االجتماع و التظاىر، فإف الدستور قد توجو إلى دسترة حرية "
مكرر "حرية التظاىر السممي مضمونة لممواطف في  00المادة  التظاىر السممي، حيث جاء في

 إطار القانوف الذي يحدد كيفيات ممارستيا" .

  كذلؾ و فيما يتعمؽ بمراقبة االنتخابات و ضماف مصداقية و شفافية العممية االنتخابية في "
 عمى: 12مكرر  001مكرر و 001الجزائر، فإف الدستور، ينص في مواده 

 السمطات العمومية المكمفة بتنظيـ االنتخابات بإحاطتيا الشفافية و النزاىة،وجوب التزاـ  -

وجوب التزاـ السمطات العمومية المكمفة بتنظيـ االنتخابات بوضع القائمة االنتخابية تحت   -
 تصرؼ المترشحيف،

استحداث ىيئة عميا مستقمة بمراقبة االنتخابات، يرأس ىذه الييئة شخصية وطنية مستقمة  -
يا رئيس الجميورية بعد استشارة األحزاب السياسية. و تسير ىذه الييئة عمى ضماف شفافية يعين

 االنتخابات، مف تاريخ استدعاء الييئة الناخبة وحتى تاريخ إعبلف النتائج المؤقتة لبلقتراع".

أف يسير عمى النظر في جوىر الطعوف التي  ،الدستوركما وكّؿ لممجمس الدستوري بموجب ىذا 
 (.001اىا حوؿ النتائج المؤقتة لبلنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية )المادة يتمق
 

 حقوق االقلٌات: 25مادة ال

 مجتمعا عتبري والفكر، المعتقد ةيبحر  والمتمتع ةيوالّمغو  ةيالثقاف وأنماط بتعدد الجزائري المجتمع إف

 ةيواألكثر  ةياألقم لفكر مكاف وال والتفرقة زييالتم أشكاؿ كؿّ  يوف رتيانص مستوى إلى وموحدا متماسكا
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 كؿ ةيبخصوص تتعمؽ أحكاما تضمنواي لـ اينيوقوان ةيور يالجم دستور وأف خاصة المجتمع، ذاى داخؿ

 أحكاـ اغةيص إلى الجزائري المشرع عمد فقد د،يوالتأك ةيالوقا باب ومف وأن إالّ  المجتمع، فئات مف فئة

 مختمفة ةيلغو  أنماط ضمف شوفيعي فيالذ األشخاص وقمع زييالتم أشكاؿ كؿ تمنع ةيعيوتشر  ةيدستور 

 الفكر، ةيحر  ةيحما عف فضبل المجتمع، مف الساحقة ةياألغمب لدى السائدة لتمؾ رةيمغا ةينيد ومعتقدات

كّؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف. وال يمكف أف يتذّرع بأي : " 29 ةالماد وب جاءت ما غرار عمى
و إلى المولد، أو العرؽ، أو الِجنس، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرؼ آخر، شخصي تمييز يعود سبب

 ."ال مساس بحرمة حرّية المعتقد، وحرمة حرّية الّرأي"الدستور مف 10" وكذا المادة أو اجتماعي
 

 .من المٌثاق:حـرٌـة اإلقـامـة والتنقـل 27و  26المادتان 

ؽ لكؿ مواطف يتمتع بحقوقو المدنية و السياسية، أف عمى انو " يحمف الدستور  00كرست المادة 
 .يختار بحرية موطف إقامتو، و أف يتنقؿ عبر التراب الوطني
 حؽ الدخوؿ إلى التراب الوطني و الخروج منو مضموف لو .

  ."ال يمكف األمر بأي تقييد ليذه الحقوؽ اال لمدة محددة و بموجب قرار مبرر مف السمطة القضائية
أي قرار صادر عف أية جية أخرى أو فعؿ يمس بحرية التنقؿ يعد اعتداء عمى حؽ  ومف ثـ فاف

دستوري يعرض صاحبو لممسؤولية، ويتعيف عمى وكبلء الجميورية إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية 
 ضد المخالفيف طبقا لمقانوف.

 من المٌثاق: حــق اللجوء السٌاسً 28المادة 

: 02"المادة  سياسي حيث جعمتو مبدأ دستوريا تضمنتو المادة التالية:تعترؼ الجزائر بحؽ المجوء ال
 المجوء". ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يسمـ أو يطرد الجئ سياسي يتمتع قانونا بحؽ

 
 من المٌثاق:حــق الجنسٌـــة 29المادة 

 مف الدستور عمى ما يمي: " الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانوف. 11تنص المادة 
 و فقدانيا، أو إسقاطيا، محددة بالقانوف".أشروط إكتساب الجنسية الجزائرية، واإلحتفاظ بيا، 

 0201ديسمبر سنة  02المؤرخ في  10-01لة الجنسية ىو األمر رقـ أوالقانوف المنظـ لمس
 .20/12/2112المؤرخ في  12/10وفؽ االمر رقـ المعدؿ و  المتضمف قانوف الجنسية الجزائرية

أو الجنسية  ة الجزائرية قد تكوف أصمية أو مكتسبة، الجنسية األصمية تدعى جنسية الميبلدالجنسيف
ىي حؽ مف حقوؽ الفرد تثبت لو لحظة ميبلده، في حيف أف الجنسية المكتسبة وتدعى و  ،المفروضة
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نما منحة مف الجنسية الطارئة ىي ليست حقا لمفرد وىي عمؿ إداري بالنسبة لطالبيا،  ،الدولة وا 
 القانونية الكتسابيا. الشروط فيوميس لو الحؽ فييا حتى ولو توفرت ف

شروط الضرورية لمتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانوف، وعند اإلقتضاء بواسطة حدد الو"ت
 الجنسية(.قانوف المعاىدات واإلتفاقات الدولية التي يصادؽ عمييا ويتـ نشرىا" )المادة األولى مف 

يتمثؿ أوليما ف (األصميةلمطفؿ )لجنسية الجزائرية ستند عمييا لتمنح مف خبلليا االتي يسس أما األ
طفؿ تنص األساس العائمي لجنسية الف عمى الرابطة الجغرافية. الثانيد األصؿ العائمي ويعتمفي 
مف قانوف الجنسية حيث "يعتبر جزائريا الولد المولود مف أب جزائري أو أـ جزائرية"،  0 لمادةا عميو

 ىو ما يعرؼ بحؽ الدـ.و 
فبموجب التعديؿ، أصبح لممرأة الجزائرية عمى غرار الرجؿ الجزائري، الحؽ في منح الجنسية ألبنائيا 

التي تربط  0األساس الجغرافي فتحدد حاالتو المادة بدأ المساواة وترقية حقوؽ المرأة، أما تكريسا لم
 تراب الوطني والمياه اإلقميمية والسفف والطائراتيشمؿ الالجنسية الجزائرية باإلقميـ الجزائري )الذي 

 (.2طبقا لممادة  الجزائرية
، وذلؾ وفقا الزواجومف جية أخرى، أورد المشرع الجزائري طريقتيف أخرييف إلكتساب الجنسية ك

يمكف لزوجة الجزائري أو لزوج الجزائرية زائرية حيث الجنسية قانوف الجمف مكرر  9المادة  ألحكاـ
 رئاسي إذا توفر عدد مف الشروط. موجب مرسـوب يااكتساب

 :حرٌة الفكر والعقٌدة  31المادة 

التي تنص عمى انو " ال مساس  10الدستور الذي يحمي حرمة المعتقد والفكر وفقا لمادتو  إف
 بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي".

قط، بؿ وضع نصا تشريعيا لـ يكتؼ المشرع الجزائري بحماية ىذا الحؽ عمى مستوى الدستور ف
ينظـ ممارسة الديانات األخرى غير اإلسبلـ ويحتـر مختمؼ اآلليات القانونية ذات الصمة المصادؽ 

 عمييا والمتعمقة بحقوؽ اإلنساف.
الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة  :6112فبراير سنة  67المؤرخ في  12-12األمر رقم  -والأ

 الديانات األخرى غير اإلسبلـ:
يترجـ إرادة السمطات العمومية في التفتح عمى كؿ الديانات وتجسيد حقيقة التسامح  األمر،ىذا إف 

 منو المصاغة كما يمي: 1و 2وتقبؿ ديانة اآلخر، وىو ما تورده أحكاـ المادتاف 
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: تضمف الدولة الجزائرية التي تديف باإلسبلـ حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار إحتراـ 2"المادة 
حتراـ النظاـ العاـ واآلداب أ حكاـ الدستور وأحكاـ ىذا األمر والقوانيف والتنظيمات السارية المفعوؿ وا 

 العامة وحقوؽ اآلخريف وحرياتيـ األساسية.
 كما تضمف الدولة التسامح واإلحتراـ بيف مختمؼ الديانات".

 .: تستفيد الجمعيات الدينية لغير المسمميف مف حماية الدولة"1"المادة 
( باإلضافة 2إلى  2ويحدد ىذا القانوف، شروط ممارسة الشعائر الدينية في فصمو الثاني )المواد مف 

إلى األحكاـ الجزائية المسمطة عمى كؿ مف يخالؼ ىذا النص أو يحرض عمى عدـ تطبيؽ القوانيف 
ف كاف رجؿ ديف.  أو حاالت تحريض المواطنيف عمى العصياف حتى وا 

المادة تنص  القذؼ بحيث  إف قانوف العقوبات لـ يتغاض عف تجريـ :ـوبـاتقـانـون العق  -ثانيا
"القذؼ الموجو إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائيـ إلى مجموعة عرقية أو عمى اف: 2فقرة  221

دج إلى  01.111( وبغرامة مف 0( إلى سنة )0مذىبية أو إلى ديف معيف بالحبس مف شير )
قوبتيف فقط إذا كاف الغرض ىو التحريض عمى الكراىية بيف دج أو بإحدى ىاتيف الع 011.111

  .المواطنيف أو السكاف"
مكرر عمى العقوبة المقررة لمسب الموجو إلى الشخص أو األشخاص  221كما تنص المادة 

( أياـ 2أعبله، والتي تتمثؿ في الحبس الذي يتراوح بيف خمسة ) 221المنصوص عمييـ في المادة 
 دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف. 21.111دج إلى  2.111وبغرامة مالية مف ( أشير 0إلى ستة )

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسين:  -ثالثا إف حرية الممارسة الدينية  قانون تنظيم السجون وا 
لغير المسمميف ال تقتصر عمى األشخاص المتمتعيف بالحرية فقط، بؿ ىي مضمونة كذلؾ 

، 2112فبراير سنة  0المؤرخ في  10-12قا ألحكاـ القانوف رقـ لؤلشخاص المحبوسيف، وذلؾ وف
التي تخوؿ "لممحبوس الحؽ في ممارسة واجباتو  00المذكور أعبله، السيما الفقرة الثالثة مف المادة 

 الدينية، وفي أف يتمقى زيارة رجؿ ديف مف ديانتو". 
 

 ه. حق الممكية الفردية) المادة 20(
 

 حق الملكٌة الفردٌةمن المٌثاق:  31المادة 

 عمى أف 22إف الممكية الخاصة محمية بموجب الدستور الجزائري حيث تنص المادة 
 " الممكية الخاصة مضمونة ...". 
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التي تنص عمى أف "ال يتـ نزع الممكية إال في إطار  21ويأتي تأكيد ىذا المبدأ مف خبلؿ المادة 
 القانوف. ويترتب عميو تعويض قبمي عادؿ، ومنصؼ".

 00-20أعبله، تـ وضع نص تشريعي خاص يتمثؿ في القانوف رقـ  21وتطبيقا ألحكاـ المادة 
، الذي يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة 0220أبريؿ سنة  20المؤرخ في 

منو "نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، طريقة إستثنائية  2العمومية، حيث تعرؼ المادة 
اب أمبلؾ أو حقوؽ عقارية، وال يتـ إال إذا أدى إنتياج كؿ الوسائؿ األخرى إلى نتيجة سمبية إلكتس

... وال يكوف نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات ناتجة عف تطبيؽ إجراءات نظامية مثؿ 
كبرى ذات  التعمير والتييئة العمرانية، والتخطيط تتعمؽ بإنشاء تجييزات جماعية ومنشآت وأعماؿ

 منفعة عمومية". 
ويحدد نفس ىذا القانوف المبدأ الرامي إلى إلغاء كؿ عممية نزع ممكية تتـ خارج الحاالت والشروط 

 المنصوص عمييا، وكؿ مخالفة لذلؾ يعاقب عمييا القانوف الساري المفعوؿ إلى جانب
 التعويض الذي يحدد مف طرؼ الجيات القضائية.

مف قانوف العقوبات تعاقب "بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات  110دة وفي ىذا الصدد، فإف الما
دج كؿ مف إنتزع عقارا ممموكا لمغير وذلؾ خمسة أو بطرؽ  21.111دج إلى  2.111وبغرامة مف 

 التدليس.
ذا كاف إنتزاع الممكية قد وقع ليبل بالتيديد أو العنؼ أو بطريقة التسمؽ أو الكسر مف عدة أشخاص  وا 

بلح ظاىر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر مف الجناة فتكوف العقوبة الحبس مف سنتيف أو مع حمؿ س
 دج".     11.111دج إلى  01.111إلى عشر سنوات والغرامة مف 

    
 و. حرٌة الرأي و التعبٌر) المادة 32 من المٌثاق(

 

 المادة 32 من المٌثاق حرٌة الرأي و التعبٌر

ومنحيا المكانة  احتراـ "حرية الرأي و التعبير"  تمرار عمىإف الجزائر حريصة كؿ الحرص وباس
البلئقة  التي تستحقيا ، حيث أولى الدستور الجزائري عناية كبيرة ليذا العنصر باعتباره  مف 

حمايتيا و تعزيزىا، ومف ىذا  المنطمؽ، تـ إدراج أحكاـ خاصة   فالحريات األساسية التي يتعي
 ، التي تنص عمي:00و  10،11في مواده بضماف تمؾ الحريات، السيما  

 : " ال مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي".10المادة 
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حقوؽ المؤلؼ يحمييا  ،: " حرية االبتكار الفكري و الفني العممي مضمونة لممواطف11المادة 
اإلعبلـ إال ال يجوز حجز أي مطبوع  أو تسجيؿ أو أية وسيمة أخرى مف وسائؿ التبميغ و  ،القانوف

 بمقتضى أمر قضائي".
 : " حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و االجتماع مضمونة لممواطف"00المادة 

و قصد تدعيـ حؽ المواطف في اإلعبلـ وحرية التعبير والديمقراطية، و في إطار اإلصبلحات التي 
وف العضوي المتعمؽ أقرىا السيد رئيس الجميورية، تمت  المصادقة مف طرؼ البرلماف عمى القان

 . 2102يناير سنة  02الموافؽ  0011صفر عاـ  01مؤرخ في  12 - 02رقـ باإلعبلـ، 
في ىذا القانوف مف خبلؿ ما تضمنو وتـ    تدعيـ وتعزيز الدولة لحرية الرأي والتعبير ىيتجم

 ما يمي:    ةتكريسو، خاص
القانوف العضوي ممارسة النشاط يدعـ : ضماف حؽ المواطف في اإلعبلـ وحماية حياتو الشخصية*

اإلعبلمي بحرية ودوف أي قيد مف خبلؿ ضماف الحؽ في الوصوؿ إلى المصدر، وكذا الحؽ في 
السر الميني لمصحفي، كما أنجز تقدما ميما لمغاية، مف خبلؿ رفع التجريـ عف المخالفات 

مساس بحياتو الصحفية، والمحافظة في نفس الوقت عمى حقوؽ الطعف في حالة القذؼ أو ال
 الخاصة ووفقا لممعايير الدولية.

خبلؿ السماح لممتعامميف الخواص مف مف فتح السمعي البصري لبلستثمار الخاص الجزائري * 
إنشاء قنواتيـ الخاصة اإلذاعية و التمفزيونية، ما مف شأنو تدعيـ حؽ المواطف في اإلعبلـ السمعي 

 البصري.

مف اجؿ تمكيف الصحفي مف ممارسة مينتو نية لمصحفييف تحسيف الوضعية االجتماعية و المي* 
 في ظروؼ أحسف يحتوي ىذا القانوف ضمانات عديدة منيا:

 إلزامية إبراـ عقد عمؿ مكتوب يكفؿ حقوقو، -

 التأميف عمى الحياة )خبلؿ الميمات في مناطؽ الخطر(،  -

 التكويف المتواصؿ، -

 الحصوؿ عمى بطاقة مينية لمصحفي،  -
 نوف خاص لمصحفي.وضع قا -

 وكؿ ىذه العناصر تمثؿ ضمانات إضافية جاء بيا ىذا القانوف العضوي.
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إنشاء سمطتي ينص القانوف العضوي المتعمؽ باإلعبلـ عمى  التكفؿ بضبط النشاط اإلعبلمي:*
خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية بالصحافة السمعية البصرية، وذلؾ  ضبط مستقمتيف، األولى

 التوازف بيف حقوؽ وواجبات مختمؼ المتدخميف.   بيدؼ تحقيؽ 
إنشاء مجمس أعمى آلداب وأخبلقيات المينة: ينص القانوف العضوي عمى إنشاء مجمس أعمى *

آلداب وأخبلقيات المينة يتـ انتخاب أعضائو مف طرؼ نظرائيـ المحترفيف، يتـ تحديد تشكيمة، 
، يقـو المجمس بإعداد ميثاؽ آداب تنظيـ وسير ىذا المجمس عف طريؽ جمعيتو التأسيسية

 وأخبلقيات المينة كما يسير عمى احتراـ أحكامو مف طرؼ ىيئة الصحفييف. 

 إحصاءمف ضمف مياميا  تنصيب لجنة مؤقتة مكمفة بمنح بطاقة الصحفي المحترؼ: *
 .اعبله إليوالصحفييف واستدعائيـ قصد انتخاب المجمس األعمى آلداب وأخبلقيات المينة المشار 

يأخذ القانوف العضوي بعيف االعتبار تطور تكنولوجيات  تطوير وسائؿ اإلعبلـ اإللكترونية:*
اإلعبلـ واالتصاؿ ويكرس حرية اإلعبلـ اإللكتروني لصالح وسائؿ اإلعبلـ المكتوبة والسمعية 

 البصرية.
تعمؽ بالسمعي وتجدر اإلشارة إلى أف القانوف العضوي لئلعبلـ، فتح المجاؿ إلعداد قوانيف خاصة ت

 البصري، اإلشيار وسبر اآلراء وكذا قانوف الصحفي. 
 

 (33) المادة  . حماٌة االسرة و خاصة النساء و االطفالي
 

 من المٌثاق:حمـاٌـة األســرة 33المادة 

(، وأكد عمى ىذه الحماية القانوف 21تحظى األسرة بموجب الدستور لحماية الدولة والمجتمع )المادة 
، المتضمف قانوف األسرة، المعدؿ والمتمـ وكذا القانوف 0210يونيو سنة  2لمؤرخ في ا 01-10رقـ 

 المدني.
منو تعرؼ أسرة الشخص عمى أنيا تتكوف مف "ذوي قرباه  12بالنسبة لمقانوف المدني، فالمادة 

 ويعتبر مف ذوي القربى كؿ مف يجمعيـ أصؿ واحد". 
منو عمى أنيا ""الخمية األساسية لممجتمع  2المادة  وقانوف األسرة مف جانبو، يعرؼ األسرة بموجب

 وتتكوف مف أشخاص تجمع بينيـ صمة الزوجية وصمة القرابة".
مرأة عمى الوجو الشرعي، مف  0ومفيـو الزواج حددتو المادة   عمى أنو "عقد رضائي بيف رجؿ وا 

حصاف الزوجيف وال  محافظة عمى األنساب".أىدافو، تكويف أسرة أساسيا المودة والرحمة والتعاوف وا 
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ويحدد قانوف األسرة سف الزواج )أو ما يسمى بإكتماؿ أىمية الرجؿ والمرأة في الزواج( وفقا ألحكاـ 
لمقاضي أف يرخص بالزواج قبؿ ذلؾ لمصمحة  سنة، مع اإلشارة إلى أنو يمكف " 02بتماـ  0المادة 

 أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزواج ..."
ذلؾ أف يبحث القاضي عف المصمحة وراء ذلؾ الترخيص أو ضرورة القياـ بذلؾ،  فيرط يشت حيث
بحث معيـ لمتأكد مف عدـ وجود ضغط أو الأف يستدعي أولياء القصر والقصر نفسيـ ويجري  يوفعم

كما يمكف لمقاضي االستعانة بمساعدة اجتماعية إلجراء بحث اجتماعي حوؿ  .إكراه عمى الزواج
)مع إمكانية االستعانة عمى الزواج عقميا وجسديا  قادريفطرفيف المعنييف ال أفا تبيف لو إذف ،العائمة

 يمكنو قبوؿ الطمب المقدـ. بخبير في الطب المتخصص(،
مف  2ومف بيف أركاف الزواج األساسية المنصوص عمييا في التشريع الجزائري وبموجب المادة 

مف نفس القانوف عمى أنو "يكوف بإيجاب  01و المادة قانوف األسرة، تبادؿ رضا الزوجيف الذي تعرف
مف أحد الطرفيف وقبوؿ مف الطرؼ اآلخر بكؿ لفظ يفيد معنى النكاح شرعيا..." وال يجوز، بموجب 

مف قانوف األسرة، "لمولي، أبا كاف أو غيره، أف يجبر القاصرة التي ىي في واليتو  01أحكاـ المادة 
 وجيا بدوف موافقتيا".عمى الزواج، وال يجوز لو أف يز 

ويحدد ىذا القانوف حقوؽ وواجبات الزوجيف كالمحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة 
المشتركة، المعاشرة بالمعروؼ وتبادؿ المودة واإلحتراـ، التشاور في تسيير شؤوف األسرة، التعاوف 

المالية أو تحديد األمواؿ المشتركة عمى مصمحة ورعاية األوالد وحسف تربيتيـ، خيار إستقبللية الذمة 
  بينيما وغير ذلؾ.

تجسيد حممة وطنية  مف خبلؿاإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنؼ ضد المرأة مدت الدولة اعتكما 
حوؿ الموضوع بصفة تشاورية و قطاعية مشتركة لمتحسيس بالمخاطر التي يمكف أف تنجر عف ىذه 

و التكويف واإليواء       تقباؿ واإلصغاء و التوجيو و المرافقةو تمحور العمؿ حوؿ اإلس، الممارسات
( بالموازاة مع 2100نزيمة سنة  211بالمركزيف الوطنييف المفتوحيف في واليتي تيبازة ومستغانـ)

الحفاظ عمى كياف األسرة و مستقبؿ األطفاؿ الذيف  كثيرا ما تعنييـ المسألة خاصة في حالة تفكؾ 
 .الروابط األسرية

محددة ومرتبطة  وأنشطةالمساواة وتكافؤ الفرص مف خبلؿ مبادرات  مبدأا تمتـز الجزائر بترقية كم
عدادبتعزيز المنظومة القانونية  استراتيجيات ومخططات عمؿ ترمي الى دعـ وترقية مشاركة  وا 

لة عمى في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية منيا، العمؿ عمى تحسيف المؤشرات الدا المرأة
العاممة في كؿ مياديف النشاط االقتصادي وولوجيا سوؽ العمؿ بارتياح، السيما بعد ما  المرأةتواجد 
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عمى ضرورة التوفيؽ بيف الحياة العاممة الذي يؤكد في طياتو  المرأةبادر القطاع بوضع ميثاؽ 
، يمتص %00.1ة نسب 2100وتحسيف نسبة النشاط السنوي الذي بمغ سنة  األسريةالمينية والحياة 
في  المرأةالعمؿ عمى تشجيع حصة  إلى جانب مف اليد العاممة المستعممة، %02.1القطاع العاـ 

بالسماح لممرأة المشاركة في مجاؿ التمثيؿ السياسي  إرساؤهالتمثيؿ النقابي والوظيفي قياسا بما تـ 
 .في صنع القرار وأخذه في أعمى مستويات الدولة

إف المكاف الطبيعي الذي يعيش فيو الطفؿ يتمثؿ في األسرة أي مع  ـة الطفــل:في مجال حـمـاي -والأ
والديو، إال إذا إقتضت مصمحتو غير ذلؾ، وال يمكف انتزاع طفؿ مف أسرتو ووالديو إال بأمر 

 قضائي.
مف الدستور عمى أنو "يجازي القانوف اآلباء عمى  02حقوؽ األطفاؿ عمى اآلباء: تنص المادة  -

 بواجب تربية أبنائيـ ورعايتيـ ..."القياـ 
نورد األطفاؿ  فال يمكف الحديث عف حقوؽ الطفؿ دوف أ الحضانة والنفقة:في مجال  -ثانيا

إلى  02ضحايا الطبلؽ، الذيف ينظـ قانوف األسرة مسألة حضانتيـ، مف خبلؿ أحكاـ المواد مف 
 مف نفس القانوف. 11إلى  00، إلى جانب تطبيؽ حؽ النفقة الذي تنظمو المواد مف 02

ولوضع حد لممشاكؿ التي قد تواجييا النساء المطمقات الحاضنات ألطفاؿ قصر في تحصيؿ النفقة، 
، 2102يناير سنة  0الموافؽ  0010ربيع األوؿ عاـ  01مؤرخ في  10-02 صدر القانوف رقـ

 ،ضمف إنشاء صندوؽ النفقةالمت
خصص قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـ بموجب  الجنايات والجنح المرتكبة ضد األطفال: -ثالثا

قسما كامبل لحاالت إىماؿ الوالديف أو أي شخص  2100فبراير  10المؤرخ في  10-00األمر رقـ 
آخر لؤلطفاؿ في مجاؿ حمايتيـ حيث عنوف القسـ المذكور بػ"ترؾ األطفاؿ والعاجزيف وتعريضيـ 

مكرر التي  121إلى  100المواد مف  لمخطر وبيع األطفاؿ"، ويتضمف العقوبات المسمطة في
التي تنص عمى الجنايات والجنح التي مف شأنيا الحيمولة دوف التحقؽ مف  120تتبعيا المادة 

إلى  120شخصية الطفؿ، باإلضافة إلى النص عمى خطؼ القصر وعدـ تسميميـ )المواد مف 
العامة التي يكوف (، وانتياؾ اآلداب 112إلى  111مكرر، فترؾ األسرة )المواد مف  122

مكرر( وتحريض القصر عمى الفسؽ والدعارة  111إلى  0مكرر  111موضوعيا قصرا )المواد مف 
 (. 100إلى  102) المواد مف 

ينص ىذا القانوف عمى حؽ الطفؿ في التمتع دوف تمييز بجميع الحقوؽ التي تنص عمييا اتفاقية 
صمة المصدؽ عمييا مف طرؼ الجزائر، وتمؾ حقوؽ الطفؿ وغيرىا مف االتفاقيات الدولية ذات ال
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المنصوص عمييا في التشريع الوطني، كما يتمتع الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة بعناية خاصة 
كالحؽ في الرعاية والعبلج والتعميـ والتأىيؿ الذي يعزز استقبلليتو وييسر مشاركتو الفعمية في الحياة 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 الموىوب بدوره يتمتع برعاية خاصة مف الدولة لتنمية مياراتو وقدراتو. الطفؿ

وباعتبار األسرة ىي الوسط الطبيعي لنمو الطفؿ، فانو ال يجوز فصمو عف أسرتو إال إذا استدعت 
 مصمحتو الفضمى ذلؾ، وال يتـ ذلؾ إال بأمر أو حكـ أو قرار مف السمطة القضائية.

الجماعات المحمية المساعدة المادية لؤلسرة التي يقع عمى عاتقيا كما تقدـ الدولة المساعدة  و 
 مسؤولية حماية الطفؿ، كما تضمف الدولة لمطفؿ المحرـو مف العائمة حقو في الرعاية البديمة.

وتكفؿ الدولة لمطفؿ كذلؾ الحؽ في الحماية مف كافة أشكاؿ الضرر أو اإلىماؿ أو العنؼ أو سوء 
أو اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وتتخذ مف اجؿ ذلؾ كؿ التدابير المعاممة أو االستغبلؿ 

المناسبة لوقايتو وتوفير الشروط البلزمة لنموه ورعايتو والحفاظ عمى حياتو وتنشئتو تنشئة سميمة 
وآمنة في بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقو في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات 

 المسمحة.
يجب أف تكوف المصمحة الفضمى لمطفؿ الغاية مف كؿ إجراء أو تدبير أو حكـ أو قرار قضائي أو و 

 إداري يتخذ بشأنو.

 وفي إطار تكريس الحماية االجتماعية لمطفؿ، استحدث ىذا القانوف ىيئة وطنية لحماية وترقية 
ية االجتماعية عمى كما نص عمى الحما لطفولة، تكمؼ بالسير عمى الحماية وترقية حقوؽ الطفؿ.

المستوى المحمي والتي تقـو بيا مصالح الوسط المفتوح بالتنسيؽ مع مختمؼ الييئات والمؤسسات 
وتتكفؿ مصالح الوسط المفتوح مف موظفيف األشخاص المكمفيف برعاية الطفولة، العمومية و 

وقييف وتنشا مختصيف، السيما مربيف ومساعديف اجتماعييف وأخصائييف نفسانييف اجتماعييف وحق
كما تضمف ىذا  عمى مستوى كؿ والية وتقـو بمتابعة وضعية األطفاؿ في خطر ومساعدة أسرىـ.

القانوف آليات حماية الطفولة داخؿ المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة وحمايتو داخؿ 
دماج األحداث.  مراكز إعادة التربية وا 

في الحبس والغرامة عمى الجرائـ المرتكبة في حؽ وفي األخير نص عمى أحكاـ جزائية تتمثؿ 
األطفاؿ منيا ما يتعمؽ باالستغبلؿ االقتصادي لؤلطفاؿ أو النيؿ مف الحياة الخاصة بيـ أو 

 استغبلليـ عبر وسائؿ االتصاؿ ميما كاف شكميا في مسائؿ منافية لآلداب العامة والنظاـ العاـ.
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 (34/35/36)المواد والنقابات المهنٌة . الحق فً العمل و حرٌة تكوٌن الجمعٌاتك
 

 من المٌثاق: الحق فً العمل 34المادة 

 عالقات العمل  -والأ
مف الميثاؽ العربي التي تناولت الحؽ في العمؿ  10إف أحكاـ المادة  :في مجال عالقات العمل *

وتساوي فرص الحصوؿ عمى منصب شغؿ دوف تمييز بيف العماؿ عمى أساس السف والجنس 
وضعية االجتماعية أو القرابة العائمية والقناعات السياسية واالنتماء إلى نقابة أو عدـ االنتماء وال

 00-21إلييا، قد تـ التكفؿ بيا بواسطة تشريعات العمؿ السارية المفعوؿ مف خبلؿ القانوف رقـ 
 ، يتعمؽ بعبلقات العمؿ، المعدؿ والمتمـ.0221أبريؿ سنة  20المؤرخ في 

ريع العمؿ لمعماؿ الحؽ في احتراـ السبلمة البدنية والمعنوية والحماية مف أي تمييز كما يضمف تش
 لشغؿ منصب عمؿ غير المنصب القائـ عمى أىميتيـ واستحقاقيـ.

-21مف القانوف رقـ  02في مجاؿ حماية األطفاؿ مف أي استغبلؿ، إف المادة  :عمل األطفال *
( 00موب لشغؿ منصب عمؿ بصفة عامبل بستة عشرة )المذكور آنفا، تحدد السف األدنى المط 00

ضؼ إلى ذلؾ فاف مشروع قانوف العمؿ الجديد الذي ىو قيد التشاور مع الشركاء  عاما.
االجتماعييف واالقتصادييف تضمف أحكاما إضافية والتي تتعمؽ بتنظيـ عمؿ االطفاؿ الذيف يقؿ سنيـ 

 سنة. 00عف 
دج لكؿ  21.111دج و  01.111امة مالية تتراوح ما بيف إف ىذه المادة مف القانوف مرفقة بغر 

مف القانوف المذكور آنفا المعدؿ والمتمـ  001مستخدـ ال يحتـر ىذا االلتزاـ تطبيقا ألحكاـ المادة 
والذي يحدد قانوف المالية التكميمي لسنة  2102جويمية  21المؤرخ في  10-02بأحكاـ القانوف رقـ 

2102. 
الجزائر الدائـ الحتراـ االتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية األطفاؿ خاصة يظير بوضوح اىتماـ 

ووسائؿ    حرصت عمى تقنيف ظروؼ وأساليبإذ واإلجتماعي  الناجمة عف إستغبلليـ اإلقتصادي
العمؿ السيما لحد األدنى لسف العمؿ، والعمؿ الميمي، والفحص الطبي، و الحماية مف األخطار 

 مف األحكاـ، نذكر منيا:المينية و غيرىا 
المتضمف قانوف 020/  00يعدؿ و يتمـ األمر رقـ  2100فيفري  0المؤرخ في  00/10قانوف رقـ 

 )األعماؿ اإلباحية(؛ مكرر المتعمقة بأسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ 111العقوبات خاصة المادة 
قات العمؿ في مادتو  ، المعدؿ والمتمـ، المتعمؽ بعبل20/10/0221المؤرخ في  21/00القانوف رقـ 

( مف العمر إال في 00(، أنو ال يجوز تشغيؿ مف لـ يتجاوز السادسة عشر )02الخامسة عشر )
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إال بناءا  الحاالت التي تدخؿ في إطار عقود  التمييف، كما أشارت أنو ال يجوز توظيؼ القاصر
ف في األشغاؿ رت ىذه المادة استخداـ العماؿ القاصريحظ كماعمى رخصة مف وليو الشرعي؛ 

( 21رت المادة )بصحتو أو تمس بأخبلقياتو، كما حظالخطيرة أو التي تنعدـ فييا النظافة أو تضر 
  .(  سنة في أي عمؿ ليمي02تشغيؿ األحداث الذيف تقؿ أعمارىـ عف تسعة عشر)

ىذا غير أف العمؿ الذي يّؤديو األطفاؿ ألغراض التعميـ الميني أو التقني في المؤسسات إذا كاف 
العمؿ يشكؿ جزءا أساسيا لدورة  تعميمية أو تدريبية يرمي إلى تسييؿ اختيار المينة أو نوع التدريب 

 قد أستثني مف قاعدة السف المنصوص عمييا في القانوف السالؼ الذكر؛
المعدؿ والمتمـ، إلى  0210يونيو  20المتعمؽ بالتمييف المؤرخ في  10/10القانوف رقـ:أشار  -

سنة عمى األقؿ، بداية مف عقد  02التدابير التي تحمي الطفؿ المتميف الذي يبمغ العديد مف 
التمييف المصدؽ عميو مف طرؼ السمطة المكمفة بالتكويف الميني وحمايتو اجتماعيا مف خبلؿ الحؽ 
في تقاضي شبو مرتب تدفعو الدولة باإلضافة إلى ذلؾ، نص القانوف عمى  مراقبة ظروؼ عمؿ 

 قبؿ مصالح مفتشية العمؿ؛المتمينيف مف 
المتعمؽ بالوقاية واألمف وطب العمؿ و  0211يناير  20المؤرخ في  11/10كما أولى القانوف رقـ: 

مف ىذا القانوف، تـ حظر استخداـ  00نصوصو التنظيمية عناية خاصة إستنادا إلى أحكاـ المادة 
ـ أو األعماؿ الخطرة بطبيعتيا أو النساء و العماؿ القصر والعماؿ المعاقيف في أعماؿ تفوؽ طاقتي

بينما أشارت ، التي تشكؿ خطرا  عمى الحياة أو الصحة أو األخبلؽ بسبب الظروؼ التي تجري فييا
مف نفس القانوف، أف المتمينيف يكونوف موضوع عناية طبية خاصة ويخضعوف وجوبا  00المادة 

 ة.إلى فحوص طبية خاصة بالتوظيؼ و كذا إلى فحوص الدورية وخاص
 المتعمؽ بطب العمؿ المؤرخ 21/021مف المرسـو التنفيذي رقـ:  00كما نصت أحكاـ المادة 

إلى إلزامية إجراء فحوص طبية دورية وخاصة لمعماؿ الذيف تقؿ أعمارىـ  0221مايو 02في 
 سنة. 01عف

ر المتعمؽ بقواعد حماية العماؿ مف أخطا 0210ماي  20المؤرخ في  10/012أما المرسـو رقـ : 
األشعة األيونية وكذا مراقبة إمتبلؾ و إستخداـ المواد المشعة و اآلالت التي تّولد أّشعة أيونية، فقد 

سنة في أشغاؿ متصمة باألشعة األيونية )المادة   01حظر استخداـ العماؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 
00  .) 

رس أيضا مبدأ الحماية و يمكف اإلشارة أيضا، أف ىناؾ عدة نصوص خارج نطاؽ قانوف العمؿ تك
 القانونية لمطفؿ نذكر منيا:
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يتضمف القانوف المدني معدؿ ومتمـ،  0202سبتمبر  20المؤرخ في  21-02أحكاـ األمر رقـ  -
منو عمى أف االلتزاـ إذا كاف محؿ العقد مخالفا لمنظاـ العاـ أو اآلداب  20حيث تنص أحكاـ المادة 

 كاف عقد باطبل. 
المتعمؽ بحماية وترقية الصحة التي تنص  0212فيفري  00المؤرخ في  12/12وأحكاـ القانوف  -

 عمى ضماف الرقابة الطبية لمطفؿ في كؿ مراحؿ نموه. 
 

تعد نسبة انتشارىا  التي الجزائر أشواطا ىامة في مجاؿ الوقاية و مكافحة عمالة األطفاؿ قطعت -
السيما مف االستغبلؿ االقتصادي ومف  تمع.ىذه الفئة مف المجالجزائر بحماية وذلؾ إللتزاـ  ضعيفة

أداء أي عمؿ يعتبر خطيرا أو يمثؿ إعاقة لتعميمو أو أف يكوف ضارا بصحتو أو نموه البدني أو 
 .العقمي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعػي

،  2111منذ تنصيب المجنة الوطنية ما بيف القطاعات لموقاية و مكافحة عمؿ األطفاؿ سنة  -
 عمى انجاز النشاطات التالية:األخيرة ىذه سيرت 

قياـ وزارة العدؿ بمناسبة اليـو العالمي لمطفولة و اليـو اإلفريقي لمطفؿ، بتنظيـ سمسمة مف 
محكمة. شرع  فييا ابتداء  010مجمس قضاء و  10المحاضرات حوؿ حقوؽ الطفؿ عمى مستوى 

مف المتدخميف السيما مصالح  بمشاركة العديد 2110جواف  01إلى غاية  2110ماي  20مف 
 ندوة عمى المستوى الوطني. 20مفتشية العمؿ التي شاركت في 

و    تحت رعاية السيد وزير العمؿ 2110جواف  02تخميد اليـو العالمي ضد عمؿ األطفاؿ في  -
التشغيؿ و الضماف االجتماعي و بمشاركة ممثؿ المكتب الدولي لمعمؿ بالجزائر وممثؿ منظمة 

و         يؼ و شركاء اقتصادييف و اجتماعييف باإلضافة إلى الكشافة اإلسبلمية الجزائرية اليونيس
تنظيـ أياـ إعبلمية مف قبؿ وزارة ، خصص ىذا اليوـ العالمي لعمالة األطفاؿ في القطاع الفبلحي

 أوؿوالية ساحمية في الفترة الممتدة مف  00الرياضة عمى مستوى المخيمات الصيفية في  و الشباب
 طفؿ. 0.000وخصت العممية التي شاركت فييا مفتشية العمؿ  2110أوت  10جويمية إلى 

تندرج مساىمة قطاع التضامف الوطني و األسرة و قضايا المرأة في موضوع محاربة ظاىرة عمالة 
و   األطفاؿ في السياؽ العاـ لئلستراتيجية الوطنية لمدولة و التي سعت مف خبلؿ سف القوانيف 

 .ريعات لحماية الطفؿ و ترقيتو، اجتماعيا، صحيا و تربويا و تعميمياالتش
يتناسب  "دخؿ"أو  "أجرة"تؤسس أحكاـ تشريعات العمؿ وجوب تسديد راتبا بشكؿ  أجرة العمل: *

 ونتائج العمؿ دوف أي تمييز في شغؿ منصب عمؿ مف قبؿ العامؿ لدى المستخدـ.
 داف األجور:ليذا الغرض، تطبؽ القواعد التالية في مي
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المذكور آنفا: لمعامؿ الحؽ في أجر مقابؿ العمؿ المؤدي،  00-21مف القانوف رقـ  11المادة 
 ويتقاضى بموجبو مرتبا أو دخبل يتناسب ونتائج العمؿ.

مف نفس القانوف: يجب عمى كؿ مستخدـ ضماف المساواة في األجور بيف العماؿ لكؿ  10المادة 
 ييز.عمؿ مساوي القيمة بدوف أي تم

 مدة العمل، العطل والراحة القانونية: ،ظروف العمل *
 ففي ىذه المياديف المذكورة أعبله، إف التشريع الوطني يحدد:

( ساعة موزعة عمى األقؿ في شكؿ خمس أياـ  01المدة القانونية األسبوعية لمعمؿ بأربعيف) -
 مفتوحة،

 مؿ باعتبارىا ساعات إضافية،يدفع أجر ساعات العمؿ التي تفوت المدة القانونية لمع -
 ( ساعة. 02السعة اليومية لمعمؿ الفعمي محددة أقصاىا بإثنى عشر) -

في مجاؿ الراحة، يحؽ لمعامؿ يوما كامبل مف الراحة في األسبوع، أما أياـ العطؿ المنصوص عمييا 
 قانونا، فيي أياـ راحة قانونية مدفوعة األجر كما ىي.

جر، إف العامؿ الذي أتـ سنة كاممة مف النشاط، لو الحؽ في ثبلثيف فيما يخص العطؿ المدفوعة األ
 مفتوحا في السنة المعنية. ا( يوم 20( يوما مف العطمة أو أربعة وعشريف ) 11)

 ويتـ حساب ىذه الفترة عمى أساس يوميف ونصؼ شيريا مف العمؿ.
تنموية لمحكومة تجاه تشغيؿ  لقد تـ تدعيـ السياسة المنتيجة ببرامج ترقية تشغيل الشباب: -ثانيا

التي ىدفيا األساسي  ،رالشباب و التي تمثمت في برنامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ
 تخفيض التكاليؼ االجتماعية لعممية االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ.

بالقرض  تطور الوكالة  أولوياتيا  مف خبلؿ االعتماد  عمى النيج االحترافي في نشاطاتيا المتعمقة
المصغر. وبالتالي تواجدىا في كؿ واليات و دوائر الوطف، وتركز كؿ جيودىا في خدمة المواطف و 

 المناطؽ النائية و األكثر فقرا.
 :أىميايتمثؿ جياز القرض المصغر في منح خدمات مالية و غير مالية 

مباشرة مف طرؼ قرض شراء المواد األولية: ىي قروض بدوف فوائد تمنح  الخدمات المالية: *
 دج. 011111ال تتجاوز  أوليةالوكالة  تحت عنواف شراء مواد 

مف بينيا مرافقة فردية لممقاوليف في مراحؿ إنشاء المؤسسة، متابعة جوارية  مالية: الخدمات غير  *ٍ  
جدية الستدامة األنشطة التي تـ إنشاؤىا، دورات تكوينية إلنشاء و/أو تسيير المؤسسات الجد 

 التربية المالية.مصغرة و 
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مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي و الضريبة عمى أرباح  إعفاء كمي مساعدات األخرى:ال *
 سنوات. 1الشركات لمدة 

 سنوات. 1إعفاء مف الرسـ العقاري عمى البيانات المستعممة في النشاطات التي تمارس لمدة 

 قاولوف قصد انشاء نشاطات صناعية.اإلعفاء مف رسـ نقؿ  الممكية العقارية التي يقـو بيا الم

 اإلعفاء مف جميع حقوؽ تسجيؿ العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئيا المقاولوف

اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة لمقتنيات مواد التجييز والخدمات التي تدخؿ مباشرة في 
 إنجاز االستثمار الخاص باإلنشاء.

جمالي و ضريبة أرباح الشركات وكذا الرسـ عمى النشاط الميني التخفيض عمى ضريبة الدخؿ اإل
 المستحؽ عند نياية فترة اإلعفاءات وذلؾ خبلؿ السنوات األولى مف اإلخضاع الضريبي.

تحدد الرسـو الجمركية المتعمقة بالتجييزات المستوردة التي تدخؿ مباشرة في تحقيؽ االستثمار 
 0113ئد البنكية الى تخفيض معدالت الفوا 23بتطبيؽ نسبة 

 

  : حصيمة القروض المصغرة الممنوحة *
دج  000020 ب 2102 الحصيمة الرقمية لموكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سنة قدرت -

 دج020000 ىلإ 2102لتصؿ سنة 
 

 .112 121 ب قدرت 2102و 2102بيف الفترة  حصيمة االنجازات حسب صيغة التمويؿ ما -
 112 200لدى النساء ب  2102و  2102بيف الفترة  ت حسب الجنس ماحصيمة االنجازا -

 . 211 002ولدى الرجاؿ ب 

 في %02.01 قدر ب 2102و 2102حصيمة االنجازات حسب قطاعات النشاط ما بيف الفترة  -
 %00.20في البناء واألشغاؿ العمومية،  % 2.00في الصناعات المصغرة،  %02.21 الفبلحة،
في الصيد، مناصب العمؿ المستحدثة حسب  %1.02في التجارة،  %1.00يدية، عة التقمنافي الص

في   202100منصب في الفبلحة،  01200 ىي 2102و 2102 الفترة فما بي النشاطقطاعات 
 11001 في الخدمات، 002212 في البناء واألشغاؿ العمومية، 20120  الصناعات المصغرة،
 في الصيد. 110ة، في التجار  2111 في الصناعة التقميدي،

مستفيد في  01012 :بػقدرت  2102حتى  2102مالية ما بيف الغير الحصيمة الخدمات أما  -
 التربية مجاؿ في مستفيد في التكويف 227 41مجاؿ التكويف في مجاؿ تسيير مؤسسة صغيرة ،  

مستفيد  641 ،  مستفيد في اختبارات المصادقة عمى الميارات المينية 766 50العامة  ،  المالية
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نشاط مصغر،  وتسيير بإنشاء متعمقة عامة مستفيد في مواضيع 767برنامج ،  حسب في التكويف
 مستفيد في صالونات عرض/ بيع. 728 5

استفادوا مف قروض صندوؽ الزكاة الموجية وفي إطار القرض الحسف فقد بمغ عدد الشباب الذيف 
كما استفاد الشباب البطاؿ مف . 0120 ، واإلناث0220فيدا، الذكور مست 1121لبلستثمار 

   مشاريع األوقاؼ المتمثمة في المحبلت ووسائؿ النقؿ.
 
 

 من المٌثاق: الحق فً تكوٌن الجمعٌات والنقابات المهنٌة 35المادة 
 

مف الميثاؽ العربي التي تممي حقوقا  12إف أحكاـ المادة  في مجال ممارسة الحق النقابي: -والأ
ينشأ أو ينضـ إلى جمعية ذات طابع ميني، قد أخذت في الحسباف بواسطة لكؿ شخص يريد أف 

يتعمؽ بكيفيات ممارسة  0221يونيو سنة  2المؤرخ في  00-21التشريع الوطني مف خبلؿ القانوف 
 المبادئ واألسس التي تحكـ ىذا الميداف. 0و 1، 2، 0الحؽ النقابي الذي يحدد في مواده 

عبلوة عمى أف حؽ اإلضراب ىو جزء ضمف  :ممارسة حق اإلضرابفي مجال المجوء إلى  -ثانيا
الحقوؽ األساسية المكرسة في الدستور، فإف كيفيات ممارسة ىذا الحؽ تـ تحديدىا بواسطة القانوف 

يتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ  0221فيفري سنة  0المؤرخ في  12-21رقـ 
 وممارسة حؽ اإلضراب.

تجد األحكاـ الخاصة بالميثاؽ العربي لحقوؽ  :جال الصحة واألمن في الوسط المهنيفي م -ثالثا
اإلنساف في جوانبيا التي تتناوؿ مسائؿ الصحة واألمف  سندىا في التشريع الجزائري مف خبلؿ 

المتعمؽ بالصحة واألمف وطب العمؿ  0211جانفي سنة  20المؤرخ في  10-11القانوف رقـ 
 يقية.ومجموع نصوصو التطب

جراءات التي تتخذىا مفتشية العمؿ في ممارستيا لمتفتيش عمى أماكف مف اإل مفتشية العمل : -رابعا
 (.00المبلحظة رقـ :  ذكرت بالتفصيؿ في) العمؿ

تجدر اإلشارة، إلى أف مشروع قانوف العمؿ الجديد تضمف أحكاما إضافية مف شأنيا ضماف المساواة 
كؿ مف أشكاؿ التمييز، كما تضمف تدابير عقابية ضد المستخدميف بيف العماؿ و حمايتيـ مف أي ش

 الذيف يمارسوف تمييزا بيف العماؿ سواء في األجور أو أي امتيازات وظيفية أخرى.    
لقد أولت الجزائر  :و المشاركة الفاعمة في المجتمع لالندماجتأهيل األشخاص المعاقين -خامسا

و           ة ليذه الفئة مف المجتمع، مف خبلؿ سف تشريعاتعبر منظومتيا القانونية، أىمية خاص
تنظيمات مف شأنيا أف توفر الحماية و الرعاية لؤلشخاص المعوقيف و ترقيتيـ و تأىيميـ لئلندماج 
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 20المؤرخ في  00-21مف القانوف  00في المجتمع و عالـ الشغؿ، في ىذا السياؽ تنص المادة 
يجب عمى الييئات المستخدمة أف تخصص مناصب عمؿ «  عمؿ المتعمؽ بعبلقات ال 0221أفريؿ 

  ».لؤلشخاص المعوقيف وفؽ كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ
، المتعمؽ 2112ماي  1المؤرخ في  12-12أعبله، صدر قانوف  00و تطبيقا ألحكاـ المادة  

كؿ  يجب عمى« عمى أنو  20بحماية األشخاص المعوقيف و ترقيتيـ، الذي ينص في مادتو 
(عمى األقؿ مف مناصب العمؿ لؤلشخاص المعوقيف %0مستخدـ أف يخصص نسبة واحد بالمائة )

 المعترؼ بيـ بصفة العامؿ.
و عند استحالة ذلؾ يتعيف عميو دفع اشتراؾ مالي تحدد قيمتو عف طريؽ التنظيـ يرصد في حساب 

   ».صندوؽ خاص لتمويؿ نشاط المعوقيف و ترقيتيـ
التي شرعت فييا الجزائر في سبيؿ النيوض بيذه الشريحة مف المجتمع السيما و تكممة لئلجراءات 
المؤرخ  200-00أعبله، صدر المرسـو التنفيذي رقـ  12-12مف القانوف  20ما جاء في المادة 

الذي يضبط الكيفيات المتعمقة بتخصيص مناصب العمؿ و تحديد اإلشتراؾ  2100جويمية  11في
صد تييئة مناصب العمؿ لؤلشخاص المعوقيف، حيث وسع نطاؽ تطبيؽ المالي و منح اإلعانات ق

، و ىذا بدفع 011عامبل و يقؿ عف  21التدابير أعبله إلى المؤسسات التي يفوؽ عددىا اإلجمالي 
 األدنى المضموف. يالمبمغ السنوي لؤلجر الوطن2/1سنوي يساوي ثمثي  اشتراؾ مالي

نونية السالفة الذكر، تـ إدراج مراقبة تطبيؽ و مف أجؿ ضماف تنفيذ محتوى النصوص القا
اإلجراءات  و التدابير أعبله ضمف نشاط مفتشية العمؿ، حيث أسفرت عممية المراقبة خبلؿ سنة 

 (00عدة نتائج)مفصمة في االجابة عف المبلحظة رقـ:عمى  2102و السداسي األوؿ مف  2100
 التشغيل: في مجال  -سادسا

 داف العالـ، تواجو تحديات في مجاؿ التشغيؿ، وتسعى إلى رفعيا مفإف الجزائر وعمى غرار بم
خبلؿ انتياج سياسة وطنية متكاممة، يساىـ فييا جميع الشركاء االقتصادييف واالجتماعييف انطبلقا 

 2111شرعت الحكومة منذ سنة ، حيث  مف رؤية إستراتيجية شاممة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية
يرتكز السيما عمى تشجيع و  ييدؼ لترقية التشغيؿ و مكافحة البطالة،  في تنفيذ مخطط عمؿ

االستثمار المولد لمناصب الشغؿ بالقطاع االقتصادي، و ترقية التكويف المؤىؿ بغرض تسييؿ 
  اإلدماج بعالـ الشغؿ، وترقية تشغيؿ الشباب باإلضافة إلى تحسيف و عصرنة تسيير سوؽ العمؿ.

عف طريؽ إدراج إجراءات  يذه المسألة تجسدالذي توليو الحكومة  ل حيث أف االىتماـ الخاص 
ىامة ترمي مف جية، إلى تشجيع وتسييؿ إنشاء نشاطات مف قبؿ الشباب والبطاليف أصحاب 
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األجارة مف خبلؿ   المشاريع ومف جية أخرى إلى الحث عمى توظيؼ طالبي الشغؿ في إطار
 تحسيف فعالية أجيزة اإلدماج الميني لمشباب.تشجيع المؤسسات التي تحافظ وتنشئ الشغؿ و 

ولقد سمحت مختمؼ اإلجراءات المتخذة مف طرؼ الحكومة لتشجيع اإلستثمار المولد لمناصب 
الشغؿ وتطبيؽ برامج معتبرة لرفع مستوى المنشآت القاعدية وتطويرىا وكذا األجيزة العمومية لترقية 

 وتقميص البطالة منذ بداية األلفية الثانية.الشغؿ بإضفاء ديناميكية إلنشاء مناصب الشغؿ 
كما يساىـ قطاعنا في ىذا اإلطار وبفعالية إلى تحسيف مؤشرات سوؽ العمؿ مف خبلؿ تطبيؽ  

 األجيزة العمومية لترقية الشغؿ ونشاط الوساطة الذي تتبناه الوكالة الوطنية لمتشغيؿ.

 عصرنة ىاما تـ تنفيذه إلعادة تأىيؿ واإلشارة إلى أنو خصص برنامجا  في ىذا السياؽ، تجدرو  
في التنظيـ الداخمي لموكالة الوطنية لمتشغيؿ،  الوكالة الوطنية لمتشغيؿ، وقد تـ إجراء تحوؿ عميؽ

فقد اشتممت  .مصالحيا أو بالنسبة لمممارسة المينية ألعوانيا سواء بالنسبة لتقديـ الخدمات مف قبؿ
  :عمى أىـ مضاميف ىذا البرنامج

  2110وكالة سنة  000وتكثيؼ شبكة الوكاالت المحمية لمتشغيؿ التي إنتقمت مف تجديد 
لتصؿ  2100وكالة سنة  200إلى 2102وكالة سنة  002، ومف  2101في نياية  201إلى 

 .وكالة  200، 2102خبلؿ السداسي األوؿ لسنة 

  00و 2101إطار وعوف في سنة  122و  2102إطار وعوف في سنة  002تـ توظيؼ 
إطارات وأعواف سنة  0.202.وىو ما سمح برفع عدد العماؿ مف 2100ار وعوف في سنة إط

إطارات وأعواف  0.202عدد العماؿ إلى  غ، ليبم2100إطارات وأعواف سنة  0.202إلى  2102
 .2102خبلؿ السداسي األوؿ لسنة 

  20.00إلى  2112سنة  %00كما انتقمت نسبة تأطير الوكالة الوطنية لمتشغيؿ مف% 
 .2102ماي  10إلى غاية  %00لتصؿ إلى  2110في ديسمبر 

المتعمقة بتسيير سوؽ التشغيؿ ولقد سمحت عمميات التوظيؼ المحققة بتحسيف ممموس لمنسب 
:حيث  

  ومف  2112سنة  1.221إلى  2110سنة  2.101انتقؿ عدد الناشطيف لمعوف الواحد مف
 .2100سنة  2.021

 ليصؿ  2112سنة  100غالى  2110سنة  2.100مف  انتقؿ عدد الباطميف لمعوف الواحد
 .2102في الفترة الممتدة مابيف جانفي إلى جواف  212إلى 
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  خاصة في مجاؿ االستشارة في  2112إطار وعوف إلى أواخر سنة  0.120تكويف
 .2100إطار وعوف سنة  110إلى  2102إطار وعوف سنة  0.012التشغيؿ وتكويف 

فمقد تـ نشر نظاـ لي، اإلعبلـ اآل الوالئية والمحمية لمتشغيؿ بنظاـ تتجييز الوكاالل وبالنسبة  
وكالة وسيتـ تعميـ ىذا النظاـ في باقي الواليات نياية  001( عمى مستوى wassitاإلعبلـ وسيط )

 .2102أكتوبر 
، المعطيات تشير إلى انتقاؿ عدد 2100-2102المتعمقة بالفترة  بحصيمة التشغيؿيتعمؽ  فيماو 

إلى  2102سنة  في 214.812يبات المحققة مف طرؼ الوكالة الوطنية لمتشغيؿ مف التنص
 01.3أي بزيادة تفوؽ ، 2100 سنةفي  308.275

في  6.425مف  الييئات الخاصة لمتنصيب المعتمدة كما انتقؿ عدد التنصيبات المحققة مف طرؼ 
 .68,43%، أي بإرتفاع  تقدر بػ 2100في سنة  10.822إلى   2102سنة 

، حيث إنتقؿ ارتفاعا ممحوظاو مف جية، عرفت التوظيفات المحققة في إطار عقود العمؿ المدّعمة 
 .013 بزيادة تفوؽ، أي 2100 سنةفي  00.202إلى  2102 سنةفي  41.753  مف
عدد التنصيبات المحققة مف طرؼ الوكالة الوطنية ، بمغ 2102 سنةاألوؿ مف السداسي خبلؿ و 

نصيب، وفي المجموع وبالنسبة لنفس الفترة وبإدراج التوظيفات المحققة في ت 000.002لمتشغيؿ 
( والتنصيبات المحققة مف طرؼ الييئات الخاصة المعتمدة 25.133إطار عقود العمؿ المدّعمة )

 طالب شغؿ. 000.021(، فقد بمغ عدد المدمجيف في عالـ الشغؿ، 5.605لتنصيب العماؿ )
يا التوظيفات بما في، 2100-2102يبات الكبلسيكية بالنسبة لمفترة و في المجموع،بمغ عدد  التنص

المحققة في إطار عقود العمؿ المدّعمة والتنصيبات المحققة مف طرؼ الييئات الخاصة المعتمدة 
 منصب شغؿ، منيا: 200.100لتنصيب العماؿ،  

 011.200 ،تنصيب مف طرؼ الوكالة الوطنية لمتشغيؿ 
 011.120 قود العمؿ المدّعمة،توظيؼ في إطار ع 

 20.200   .تنصيب مف طرؼ الييئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العماؿ 
مف خبلؿ جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني  ترجمة ترقية  ،ترقية  العمؿ المأجور و فيما يخص 

إلى نياية  2102شاب باحث عف عمؿ ألوؿ مرة منذ جانفي   020.111العمؿ المأجور بإدماج 
 زعيف كما يمي: مو  2100

شاب، عقود   000.111، عقود اإلدماج المينيشاب 021.200 عقود إدماج حاممي الشيادات
 شاب.  021.210تكويف / إدماج 
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 :موزعيف كما يمي 00.211، بمغ عدد الشباب المدمجيف 2102األوؿ لسنة  السداسيخبلؿ  و 
عقود  شاب، 20.001ميني: عقود اإلدماج ال شاب، 22.010  عقود إدماج حاممي الشيادات: 

تشجيع  الشباب  ترجـ ،فيما يتعمؽ  بإحداث األنشطةأما  و، شاب 01.210/ إدماج:  تكويف
المقاوؿ  و البطاليف المقاوليف إلحداث مؤسساتيـ المصغرة  في إطار األجيزة المسيرة مف طرؼ 

  2100-2102خبلؿ  ةالوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب  الصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطال
   شغؿ. منصب 002.02 مف والتي مف شأنيا إحداث أكثر مؤسسة  مصغرة  220.001تمويؿ ب
مؤسسة  20.212تـ تمويؿ مف قبؿ ىذيف الجيازيف   ،2102األوؿ لسنة السداسي خبلؿ  و

 .منصب عمؿ 02.022 مصغرة  والتي مف شأنيا إحداث 

 ي، في2102-2102خذة مف طرؼ الحكومة خبلؿ الفترة أما بالنسبة لمجمؿ التدابير الجديدة المت
 كالتالي:

  مف الطمب العمومي لفائدة المؤسسات  21تـ إصدار قرار متعمؽ بتخصيص حصة نسبة
المصغرة المتحدثة في إطار أجيزة دعـ استحداث النشاطات وذلؾ بعد إجراء تعديؿ عمى قانوف 

 الصفقات المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية،

 011يض الحد األقصى مف االستفادة مف نسبة الفائدة لمقروض البنكية بنسبة تـ تخف%، 

 01سنوات أو  0" سنوات ،1لمدة   تـ إدراج قانوف المالية لنفس السنة ضريبة جزافية وحيدة 
األشخاص  –سنوات" حسب موقع المشروع ،إبتداءا مف تاريخ استغبلليا ،غير أف المستثمريف 

يبقوف مدينيف بدفع الحد األدنى لمضريبة الموافؽ –ضريبة الجزافية الوحيدة الطبيعييف الخاضعيف لم
 01111المباشرة والمقدر  ي،مف المبمغ المنصوص عميو في قانوف الضرائب%21لنسبة  

 دج،بالنسبة لكؿ سنة مالية ،ميما يكف رقـ األعماؿ المحقؽ،

 ؾنياية مرحمة اإلعفاء، وذل االستفادة مف تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند 
 " سنوات األولى مف اإلخضاع الضريبي:1مف خبلؿ الثبلث "

 % 01السنة األولى مف اإلخضاع الضريبي :تخفيض قدره  -

 % 21السنة الثانية مف اإلخضاع الضريبي :تخفيض قدره  -

 % 22السنة الثالثة مف اإلخضاع الضريبي :تخفيض قدره  -

مف أجؿ ترقية العمؿ المأجور منيا جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني: ةالتدابير التحفيزيفيما   
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الموافؽ ؿ  0010جمادى األوؿ عاـ  22المؤرخ في  002-01إصدار المرسـو التنفيذي رقـ  -
، 2111ابريؿ  02الموافؽ ؿ  020-11الذي يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ  2101أبريؿ  01
سنوات قابمة لمتجديد في القطاع اإلداري وسنة واحدة قابمة لمتجديد في  11يحدد مدة العقد ي  يالذ

 القطاع االقتصادي،

،مف طرؼ السيد وزير العمؿ 2102جواف  22إعادة تنصيب المجنة الوطنية لترقية التشغيؿ في  -
والتي تعتبر محور مف محاور  اوالتشغيؿ والضماف االجتماعي بعدى تجديد العيدة الثانية ألعضائي

مخطط العمؿ لترقية التشغيؿ ومكافحة البطالة والتي تيدؼ إلى التنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات 
 المولدة لمناصب شغؿ وذلؾ بغية تحقيؽ وتقييـ السياسة الوطنية لمتشغيؿ،

 إدماج عمى مستوى مؤسسات اإلنتاج،–توسيع عقود تكويف  -

 تكثيؼ وتشجيع التنصيب في إطار عقود العمؿ المدعمة، -

،المتعمقة بتسيير التشغيؿ 2101مارس  00المؤرخة في  0تنفيذ تعميمة السيد الوزير األوؿ رقـ  -
في واليات الجنوب،حيث وضعت آليات محددة لتسيير التشغيؿ في ىذه الواليات ثـ توسيعيا لتشمؿ 

 .2101أفريؿ  22واليات اليضاب العميا في 

،تـ تخصيص حصة صاحب العمؿ في  وفي إطار تسييؿ إجراءات التوظيؼ في سوؽ العمؿ -
 سنوات. 1االشتراؾ في الضماف االجتماعي لمدة 

 اإلعفاء مف االشتراكات االجتماعية عمى كؿ مستخدـ يقـو بعمميات التكويف وتجديد -

 المعارؼ لصالح عمالو،

بالنسبة لواليات الجنوب  %11إلى  %22 مفتخفيض في نسبة االشتراؾ ألرباب العمؿ  -
 عميا،واليضاب ال

،المتعمقة بتسييؿ إجراءات 2100فيفري  1المؤرخة في  0وتنفيذا لتعميمة السيد الوزير األوؿ رقـ  -
 الوساطة في سوؽ العمؿ التي تتضمف أساسا عمى:

  اختصار آجاؿ معالجة عروض العمؿ مف طرؼ الوكالة الوطنية لمتشغيؿ التي انتقمت في
 أياـ. 12يـو مف أجؿ أقصاه  20أجؿ أقصاه 

  ( أشير.10( أشير إلى ستة)11تمديد فترة تجديد تسجيؿ طالبي العمؿ مف ثبلثة) 

  تعميـ صيغة البحث النشط عف الشغؿ عبر كامؿ التراب الوطني باستثناء واليات الجنوب
 والتي وضع جياز خاص ليا.
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  تعزيز الشفافية في تسيير سوؽ العمؿ عبر نشر عروض العمؿ وطالبي العمؿ الموجييف
 ى كؿ وكاالت التشغيؿ وعمى موقع "الواب" الخاص بالوكالة.عمى مستو 

  

 من المٌثاق: الحق فً الضمان االجتماعً 36المادة  

عمى أف كؿ مواطف مف البمداف األطراؼ الحؽ في الحماية  10ينص الميثاؽ العربي في مادتو 
ألخطار االجتماعية. ليذا الغرض، نجد لدى الجزائر جياز تشريعي وتنظيمي يغطي كافة ا

 المنصوص عمييا في اتفاقيات المنظمة الدولية لمعمؿ.
 الخدمات: نوعيةتحسين  -والأ
 عدد الهياكل *

 6102 6102 6106 السنة
 0.210 0.210 0.220 العدد

 
 :من الدفع من قبل الغيرعدد المستفيدين *  

المصابيف  ييفماعاالجت يفالمؤمن لـ يستفيد منو إال ،2110عاـ  وخبلؿ انطبلقوىذا النظاـ،   
أي ما يعادؿ ) ضعيؼذوي الدخؿ ال يف االجتماعييفبأمراض مزمنة والمتقاعديف والمعوقيف والمؤمن

" وأفراد CHIFAلجميع حاممي بطاقات "، تـ تعميمو 2100وابتداء مف سنة مستفيد(.  111،111
 أسرىـ.

 

 6102ماي  6102 6102 6106 السنة
 01.000 01.210 01.011 2.022 الصيدليات المتعاقدة 

 / / 22.120.220 20.220.001 المستفيدون
 في نظاـ البطاقة اإللكترونية يدمجوف مف قبؿ الغير دفعال: المستفيدوف مف مالحظة
 "CHIFAالشفاء"

 :المتعاقدة عدد الصيدليات*
 :المعالج الطبيبنظام *

6102مايو  6102 6102 6106 السنة   
األطباء الممارسين 

مالمتعاقد معه  
2.201 2.001 2.122 2.222 

نوالمستفيد  102010 0110110 0212110 0012001 
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 في إطار متابعة ،2102 تـ الشروع في العمؿ بيذا اإلجراء سنة :التعاقد مع صانعي النظارات *
 الضماف االجتماعي األخرى. قبؿ الغير لخدماتسياسة توسيع نظاـ الدفع مف 

مرحمة ما قبؿ خبلؿ  النظارات الطبية لؤلطفاؿ  وؿ عمىمجانية الحص ستفادة مفباالسمح ي  
مف ذوي  ليـ اجتماعيا يعانوف مف ضعؼ البصر، ويعوليـ المؤمف خبلؿ التمدرس والذيفالمدرسة و 

 الدخؿ الضعيؼ.
 6102 جويمية 6102 6102 السنة

 222 012 121 صانعو النظارات المتعاقدون
 01.000 22.020 0.000 المستفيدون

 :د مع مراكز تصفية الدم الخاصةالتعاق*
 6102 6102 6102 6106 السنة

 010 010 020 020 متعاقد معهامراكز الال

 :التعاقد مع المراكز  الخاصة والمتخصصة في أمراض القمب* 

 2100 2101 2102 السنة

 00 01 01 المراكز المتعاقد معيا 
 عدد مؤسسات نقل المرضى المتعاقد معها:*

 2100 2101 2102 السنة
 220 200 211 عدد المؤسسات

 نظام الضمان االجتماعي عصرنة*

 (: CHIFA)بطاقة  لو اجتماعيانظاـ البطاقة اإللكترونية لممؤمف  تطور

 تعميـ النظاـ؛: 2100

لو اجتماعيا لوالية انتماء الشخص المؤمف  CHIFA بطاقةتوسيع نطاؽ استخداـ  :2101 فريفب
       .2101ي فبراير فعمى كامؿ التراب الوطني 

 معماؿ واألجورالتصريح عف بعد لتنفيذ مخطط  :2100ريؿ فأ 
 حسب مايمي: تطور نظام بطاقة الشفاء*

 2102 2100 2101 2102 السنة
البطاقات التي تـ 

 انجازىا
1.002.112 1.211.220 01.102.102 01.202.111 

  10.021.111 10.022.212 22.120.220 20.220.001 المستفيدوف 
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 تحسين القدرة الشرائية لممتقاعدين -ثانيا

 :ما يميتتمخص في تدابير الرئيسية التي اتخذت لصالح المتقاعدينال*

 وصمت 2102 حيث نسبة التطور المجمعة لسنةالتقاعد،  منحلمعاشات و الزيادة السنوية لقيمة ا• 
10.3 

الزيادة  تقاعد وال منحإضافية ألصحاب المعاشات الصغيرة ومعاش العجز  و  تعويضات• 
  .التقاعد منحممعاشات الصغيرة و ل3 2 ة بػستثنائياال
 ؛الزيادة في مبمغ معاش التقاعد عمى الزوج المكفوؿ• 

 ( ومعاشاتاألجر القاعدي المضموف 3 مف02الصغيرة ) التقاعد لمعاشاتزيادة الحد األدنى • 
رفع ال والناجمة عف( دي المضموفاألجر القاع مفأضعاؼ  2.2المجاىديف )الخاصة ب التقاعد

 إلى  حيث وصؿ، 2102 المعمف عنو مؤخرا شير جانفي،  المتتالي لقيمة الحد األدنى لؤلجور
 دج؛ 01.111

 ؛IRGدج مف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي  21.111التقاعد األقؿ مف  معاشات إعفاء• 
لمعاشات  %11إلى  %01منح تخفيضات مف قيمة الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي بنسبة  •

 دج؛     01.111دج و  21.111التقاعد التي تتراوح ما بيف 

تـ الذي  جراءاألغير الخاضعة لنظاـ األجراء و  التقاعد لرفع قيمة معاشات ومنح ةاستثنائي تدابير• 
 .بقرار مف فخامة رئيس الجميورية 2102يناير  10 في الشروع في العمؿ بو

 :يتعمؽ األمرو 

 .دج 02111إلى  لممعاشاتاألدنى  رفع الحد• 

 .حسب مبمغ منحيـ يفتقاعدمجميع الل3  11الى02مف  الزيادة • 
 6102-6102لضمان االجتماعي خالل العام الدراسي امدرسة نشاط  انطالق*

تحويميا إلى العمؿ الدولي والذي ييدؼ إلى مكتب اتفاؽ شراكة مع  مفىذه المدرسة تستفيد     
 .لمتكويف بامتياز  موقع إقميمي وقاري

 

 

 6102-6102آفاق  *

  تحسيف نوعية الخدمات مف خبلؿ:مواصمة 
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 –)القطاع غير الرسمي  المواطنيفتوسيع نطاؽ تغطية الضماف االجتماعي لفئات جديدة مف • 
 .المنازؿ( في العامميف

ات يتفاقاإلع الرعاية الصحية األساسية مف خبلؿ توسيفيما يخص  بؿ الغيرقتعميـ نظاـ الدفع مف • 
 ،موميةالرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الع مع دعـ مع األطباء في القطاع الخاص

التعاضد االجتماعي والذي يسمح بإدراج  إصبلح – لمتغطية االجتماعية نظاـ التكميميالإصبلح • 
  المعاش التكميمي.

 السيما مف خبلؿالعصرنةبرنامج  متابعة ،: 

فيذ إطار تنالضماف االجتماعي في  اتئىي عف بعد مفخدمات اإللكترونية لا تطويرمواصمة • 
 .2100ريؿ ففي أ ستكماليالمعماؿ واألجور التي تـ ا إجراءات التصريح عف بعد

 لتواريخ نياية حؽ االستفادة؛ ةمينيي الصح عف بعد مف تحديثالتنفيذ نظاـ • 

العمؿ  مكتباعي وتنفيذ اتفاؽ الشراكة مع مضماف االجتمالعميا ل مدرسةالنشطة أتقييـ مواصمة • 
 إقميمي وقاري  لمتكويف بامتياز؛موقع قصد جعميا الدولي 

 .إلى الحفاظ عمى التوازنات المالية لنظاـ الضماف االجتماعي الذي ييدؼ البرنامجمتابعة  •
 

 (38-37)المواد  . الحق فً التنمٌةل
 

 وفً الخدمات. : الحق فً التنمٌة، فً الرفاه38و 37المادتٌن 

 في مجال الخدمات و المرافق العمومية وعصرنتها-أوال
قصد توفير الظروؼ المواتية لتحقيؽ التنمية وضماف الرفاىية لممواطنيف وتحسيف مستوى الخدمات 

 جممة مف التدابير القانونية الجزائرالتي توفرىا المرافؽ العمومية وعصرنتيا، اتخذت 
 مي: وبالخصوص ما ي والميدانية، 
  المؤرخ في  11-00مراجعة القانوف المتعمؽ بالحالة المدنية: وذلؾ مف خبلؿ إصدار القانوف رقـ

المتعمؽ بالحالة ، و 0201فيفري  02المؤرخ في  21-01، المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2100أوت12
دخاؿ التكنولوجيات الحديثة ف ي تنظيميا المدنية. ييدؼ ىذا اإلجراء إلى عصرنة الحالة المدنية وا 

 وتسييرىا. 

  استحداث السجؿ الوطني اآللي لمحالة المدنية: وذلؾ قصد تخفيؼ العبء عمى المواطنيف
وتمكينيـ مف استخراج وثائؽ الحالة المدنية الخاصة بيـ مف أي بمدية عبر التراب الوطني، دوف 

 التنقؿ إلى البمدية التي ولدوا فييا.
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 وثائؽ الحالة المدنية التي كانت  مف ث تـ إلغاء العديدتقميص عدد وثائؽ الحالة المدنية: حي
-00متداولة عمى مستوى البمديات والمصالح القنصمية، وذلؾ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ

، المتضمف تحديد قائمة وثائؽ الحالة المدنية، الذي قمص عدد ىذه 2100فيفري 00المؤرخ في 02
 وثيقة فحسب.( 02)ر إلى اثني عش (22)الوثائؽ مف تسعة وعشريف 

  تسييؿ إجراءات استخراج وثائؽ الحالة المدنية بالنسبة لممواطنيف المسجميف عمى مستوى سجبلت
الحالة المدنية لمقنصميات: إذ وبدؿ تنقؿ ىؤالء المواطنيف شخصيا إلى مقر وزارة الشؤوف الخارجية 

استخراج الوثائؽ التي يرغبوف بالجزائر العاصمة، قصد استخراج ىذه الوثائؽ، يكفييـ تقديـ طمب 
في الحصوؿ عمييا إلى مصالح الوالية التي يقطنوف بيا، والتي تتكفؿ بدورىا بالتنسيؽ مع وزارة 

 الشؤوف الخارجية باستخراج ىذه الوثائؽ وتسميميا لطالبييا. 
 ة تسييؿ وتبسيط اإلجراءات المتعمقة بترقيـ السيارات: مف خبلؿ توسيع صبلحية تسيير البطاقي

الوطنية لترقيـ المركبات إلى الدوائر، وتقميص اآلجاؿ المتعمقة باستخراج بطاقات ترقيـ السيارات، 
 قصد التخفيؼ عمى المواطنيف.

 المجاؿ في الدولةنشاط  إف الفقر: محاربة و االجتماعية االقتصادية و التنمية مجال في -ثانيا

 مف األسر تمّكف التي نشاطات المنتجةال يخص األوؿ: أساسيف مبدأيف عمى يرتكز االجتماعي

 نشاطات عمى يرتكز الثاني و الشرائية مف القدرة معيف مستوى ليا يضمف شيري دخؿ عمى الحصوؿ

 معيشي مستوى لضماف كافية موارد أو مداخيؿ تحتكـ عمى ال التي الفئات لفائدة الوطني التضامف

 .مبلئـ
إنتيجت سياسة إجتماعية  حيث 2111ة منذ سنة قامت الجزائر بعدة إصبلحات سياسية و إقتصادي

تدعمت ببرامج تنموية و مخططات اإلنعاش اإلقتصادي تيدؼ أساسا إلى محاربة الفقر، خمؽ 
تمثمت في برنامج وقد مناصب شغؿ، و تحقيؽ التوازف الجيوي و بعث النمو بالمناطؽ المحرومة، 

و الذي خّصص لو غبلؼ  2101-2110 مف الفترة  الممتد ىذا األخيرالخماسي األوؿ لدعـ 
مبليير دوالر أمريكي مف االستثمارات العمومية، و البرنامج التكميمي لدعـ النمو  10مالي يفوؽ 

مميار دينار  02مميار دوالر،  021، قدرت ميزانيتو بػ 2112-2112االقتصادي الممتد لمفترة 
 001منو خصصت إلنشاء  (رمبليي 10متضامف الوطني )لجزائري بعنواف النشاط اإلجتماعي 

مشروع  00مميار دينار جزائري لتكممة  850, 1مؤسسة متخصصة جديدة لمتكفؿ بالفئات المعوزة، 
مؤسسة  002مميار دينار جزائري إلعادة تييئة وتجييز  2,208إنجاز ىياكؿ قاعدية إجتماعية، و 
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ناطؽ اليضاب العميا و برنامج تنمية م متخصصة(، و البرنامج الخاص بتنمية مناطؽ الجنوب
 مميار دوالر أمريكي. 211بحيث رصد ليذه البرامج غبلؼ مالي يفوؽ 

و بغية تدعيـ التنمية و تحسيف المستوى المعيشي لمسكاف شرع في تطبيؽ برنامج ثالث لئلنعاش 
 200 20مميار دوالر ) 210بخصص لو غبلؼ مالي قدر  2100-2101اإلقتصادي لمفترة 
مميار دينار  01(، و قد خصص لقطاع التضامف الوطني غبلؼ مالي قدر مميار دينار جزائري

جزائري. وكاف ليذه البرامج أثرا إيجابيا في تحسيف المستوى المعيشي لمسكاف و خاصة سكاف 
 المناطؽ الريفية.

و عرؼ التكفؿ بالحاجيات اإلجتماعية لمسكاف تحسف ممحوظ بفضؿ إستقرار المؤشرات االقتصادية 
مباشر لمدولة، وذلؾ مف خبلؿ مختمؼ البرامج ذات البعد اإلجتماعي. بحيث تمثؿ نفقات والدعـ ال

مف الناتج الداخمي  % 02     الدولة سنويا المخصصة لمشؽ اإلجتماعي لصالح الفئات المعوزة 
و منو، سجمت الجزائر تقدما معتبرا فيما يخص مؤشر الفقر، بحيث انخفض معدؿ الفقر العاـ  الخاـ
% سنة  2و  ، 2112% سنة  2,0و إلى  2111% سنة 02,0إلى  0222% سنة  00,0مف 

2101 . 
%(  1.1) 2111بمغ معدؿ السكاف الذيف يعيشوف بأقؿ مف دوالر واحد لمفرد و في اليـو الواحد في 

 %(. 1.2) 2112%(، و في  1.2) 2111%(،  1.0) 2112في 
 ة:المعوز  الفئات لفائدة المنتهجة اإلجراءات-ثالثا

 .لمدولة الجزائرية األولية االىتمامات مف اليشة االجتماعية الفئات و المعوزيف األشخاص حماية تعتبر

 لصالح موجو لمحماية االجتماعية، نظاـ وضعت الدولة فإف االجتماعي، الضماف نظاـ إلى فباإلضافة

 الشباب و أسر فبدو  األطفاؿ و و المعوقيف المّسنيف األشخاص منيـ خاصة دخؿ، بدوف األشخاص

 مباشرة )مالية مساعدات تقديـ في الفئات ىذهوتمثؿ دعـ  المحروميف األشخاص و صعبة وضعية في

المتخصصة و ببرامج  المؤسسات شبكة خبلؿ مف المؤسساتي الوسط التكفؿ في كذا معنوية( و و
 متعددة نذكر منيا:

ماعي لمفئات اليّشة والمعوزة وتقوية ييدؼ إلى تحقيؽ االدماج االجتو  االجتماعية الشبكة برنامج -
التبلحـ االجتماعي، ولضماف السير الحسف ليذه العممية، تـ تعديؿ جياز نشاطات اإلدماج 

المعدؿ والمتمـ  2102فيفري  02المؤرخ في  01–02االجتماعي وفقا لممرسـو التنفيذي رقـ 
 .2112سبتمبر  01المؤرخ في  112–12لممرسـو التنفيذي رقـ 
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(، (AFS، بمغ العدد االجمالي لؤلشخاص المستفيديف مف المنحة الجزافية لمتضامف 2100ة في سن
دج لكؿ شخص  021دج/شير، يضاؼ إلييا  1.111شخص. تبمغ قيمة المنحة  122.101

 ( أشخاص، باإلضافة إلى تغطية اجتماعية )تتكفؿ بيا الوكالة(.11متكفؿ بو في حدود ثبلثة )

 و تشريعية مكرسة بنصوص تراتيب وضع خبلؿ مف األسري، الوسط مف ميفالمحرو  باألطفاؿ التكفؿ -
 مستوى عمى إما الفئة بيذه التكفؿ يتـ و بدوف أسر. األطفاؿ إدماج و بحماية تسمح خاصة، تنظيمية

 المحدد الكفالة نظاـ بواسطة أو الّنفسية و التربوية و الصحية ليـ العناية توفر متخصصة مؤسسات

 .األجر المدفوع األسري الوضع خبلؿ أو مف قانونيا

 مف المحروميف األطفاؿ المعوقيف، األشخاص دخؿ، بدوف المسنيف )األشخاص اليشة بالفئات التّكفؿ -

 بقدرة مؤسسة 101قدرة ب مف خبلؿ مؤسسات متخصصة صعبة ( وضعية في الشباب و األسر

 لقد و ،الدولة مف دعـب الجمعوية الحركة طرؼ مف مسيرة مؤسسة 11شخص و  10111ؿاستيعاب 

 .2100سنة  شخص 0012اإلطار  ىذا في بيـ المتكّفؿ عدد األشخاص بمغ

يتـ التكفؿ  باألشخاص في وضعية صعبة )األشخاص بدوف مأوى( عمى مستوى المؤسسات  -
التابعة لمقطاع مف دور األشخاص المسنيف وديار الرحمة ومصالح المساعدة االجتماعية 

وذلؾ مف قبؿ فريؽ متعدد التخصصات و تتمحور تدخبلتو عف طريؽ استقباؿ االستعجالية المتنقمة 
األشخاص بدوف مأوى ثابت والتكفؿ بيـ داخؿ المؤسسات المتخصصة، فتح نقاط ثابتة لئلطعاـ، 

ألشخاص بدوف مأوى في وسطيـ العائمي االتكفؿ الصحي، التكفؿ النفسي والمرافقة، إعادة إدماج 
شخص بدوف مأوى ثابت خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة )  20111تكفؿ بػ حيث تـ ال ،و/أو الميني

2102 ،2101 ،2100.) 

خبلؿ أجيزة المساعدة عمى اإلدماج الميني )أشغاؿ عمومية  مف التشغيؿ ترقية إلى باإلضافة ىذا
، جياز اإلدماج  ، جياز الجزائر البيضاءTUP-HIMOذات االستعماؿ المكثؼ لميد العاممة 

(، ففي الفترة DAIS، جياز نشاطات االدماج االجتماعي PIDعي لحاممي الشياداتاالجتما
 إطارمنصب شغؿ مؤقت في  000.111، تـ خمؽ أكثر مف 2100 إلى 2102الممتدة مف سنة 

 الميني.-برامج المساعدة عمى اإلدماج االجتماعي
ماد مقاربة تساىمية، تتطمب اعتإلى  ييدؼ برنامج التنمية الجماعية التساىمية الذي ذلؾ إلىإضافة 

انضماميـ ومشاركتيـ في إنجاز مشاريع المنفعة العمومية التي تستجيب لحاجياتيـ األولية، بحيث 
مشروع خبلؿ الفترة  110بمغ عدد المشاريع المنجزة بعنواف برنامج التنمية الجماعية التساىمية، 

 .  2100الى  2102الممتدة مف سنة 
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 كما الطابع اإلنساني ذات الوطني التضامف نشاطات خبلؿ مف اليشة لفئاتا مساعدة تمخيص يمكف و

 يمي:

 السنة الدراسية بداية مع دج 1111 قدرىا مالية إعانة منح خبلؿ مف المدرسي التضامف نشاطات -

 المدرسية األدوات و توفير سنويا(، المنحة ىذه مف يستفيدوف طفؿ مميوف 1 )حوالي معوز طفؿ لكؿ

 مف غيرىا و مدرسية مطاعـ و تجييز فتح و المعزولة، بالمناطؽ المدرسي النقؿ افبلتح كذا و ليـ،

 بالمناطؽ الفقيرة.   األطفاؿ تمدرس تسيؿ التي النشاطات
نشاطات الصحة الجماعية التي تقـو بيا فرؽ الخبليا الجوارية لمتضامف التي تسعى إلى تقديـ  -

و       معاقيف/ أو المسنيف، توجيو الحاالت الصعبةخدمات طّبية لفائدة المحروميف و األشخاص ال
المعّقدة نحو المرافؽ الصحية المتخّصصة و تدعيـ البرامج الوقائية والتحسيسية في المجاؿ 

و قد بمغ عدد نشاطات التكّفؿ الصّحي المنجزة مف طرؼ فرؽ الخبليا الجوارية خبلؿ ، الصحي
، التكفؿ البسيكولوجي :  001.202:  )التكفؿ الصّحي 200.000:  2100-2102الفترة 

 ( ، وتستيدؼ كؿ الفئات العمرية.00.002
 عبلجية، و تجمعات صيفية عطؿ تنظيـ في المتمثمة و المعوزيف األطفاؿ لفائدة التضامف نشاطات -

 ، الكريـ رمضاف شيرخبلؿ  الضرورية الغذائية المواد كذا و ساخنة وجبات تقديـوكذلؾ 

 .الخطيرة و المزمنة األمراض ذوي األشخاص ةلفائد تضامنية نشاطات -

 
 . الحق فً الصحةم
 

  الحق فً الصحة: 39المادة

تعتبر الرعاية الصحية مف بيف أولويات الدولة الجزائرية والمضمونة  :اإلطار القانوني -والأ
تنص التي و  2100المعدلة في سنة  20خاصة الحؽ في الصحة مف خبلؿ المادة  دستوريا،
تتكفؿ الدولة بالوقاية مف األمراض الوبائية والمعدية ، و  الرعاية الصحية حؽ لممواطنيف عمى أف "

 تسير الدولة عمى توفير شروط العبلج لؤلشخاص المعوزيف".و وبمكافحتيا، 
ىذا يدؿ عمى أف الجزائر أخذت بعيف االعتبار فئة المعوزيف، وىي تدخؿ ضمف المجيودات 

لة الجزائرية، مف شأنيا حماية وترقية الصحة فيما يخص الوقاية، المبذولة، وكذا أولويات الدو 
 المعالجة والعناية.

لتكريس  2102مارس  00المؤرخ في  000-02كما تدعمت ىذه القوانيف بمرسوـ تنفيذي رقـ 
التي تكرس  11وتعزيز ىذه الضمانات عمى أعمى ىيئة في الدولة خاصة مف خبلؿ المادة 



92 
 

اية مف األمراض ومكافحتيا، منيا األمراض المتنقمة جنسيا ومتبلزمة مجيودات الدولة في الوق
العوز المناعي )السيدا( ومكافحتيما، والحث عمى إدماج مفيـو حقوؽ اإلنساف في المخططات 

 التنفيذية، وفقا لبلتفاقيات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف التي صادقت عمييا الجزائر.
تشارية لترقية وحماية حقوؽ اإلنساف، بمرسـو رئاسي رقـ ونشير ىنا، إلى أف وضع لجنة وطنية اس

، جاء تعزيزا وحماية لحقوؽ الفرد خاصة في الميداف 2110مارس  22المؤرخ في  00 -10
 الصحي.     

وقد قامت الجزائر بمجيودات جبارة في ىذا الصدد ترجمت إرادتيا السياسية مف خبلؿ تغميب      
 عبلج وضماف الحؽ في الصحة لمجميع  دوف أي تمييز.المؤسسات العمومية ومجانية ال

الرعاية منو،  20المادة في فيما يخص قطاع الصحة،  ، ووىنا تجدر اإلشارة إلى الدستور الجديد 
تسير اض الوبائية والمعدية وبمكافحتيا و تتكفؿ الدولة بالوقاية مف األمر ، الصحية حؽ لممواطنيف

 شخاص المعوزيف.الدولة عمى توفير شروط العبلج لؤل
 :المجهودات المحققة -ثانيا 
واجيت السياسة الصحية في العشرية األخيرة تحديات مختمفة تمثمت  بالخصوص في  لقد    

االنتشار أو االنتقاؿ الوبائي، ميزىا عبئا مزدوجا )لؤلمراض المعدية وظيور األمراض الغير معدية(، 
ة السكاف المتعمقة بالسف، واالنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ، واالنتقاؿ الديمغرافي الذي طبعو تغيير بني

 وتغيير الممارسة الطبية نظرا لمتطور المستمر لمتكنولوجيا.
مف ىذا المنطمؽ، تـ وضع المخطط الصحي في إطار يحقؽ مبدأ الحؽ في الصحة، لضماف    

وصمت نسبة و  ،(02المبلحظة رقـ )مفصمة في التغطية الصحية المبلئمة عبر كافة التراب الوطني
في الفترة ما بيف  57%استعماؿ موانع اإلنجاب لمزوجيف )ذكر وأنثى( نسبة معتبرة تقع في حدود 

. وفيما يتعمؽ بالخصوبة عند المراىقات، فقد عرفت عودة طفيفة في السنوات 2102-2101
 سنة. 20 – 21سنة، و عند  02 - 02األخيرة، عند سف 
 0تخطيط العائمي، فيي غير مرضية لما عرفتو مف انخفاض قارب الحتياجات إأما فيما يتعمؽ ب
 (. 10% % إلى0) أي مف  2110نقاط مقارنة بسنة 

تقـو الجزائر بعدة نشاطات قصد تثقيؼ   التوعية والتثقيف الصحي والوسائل المستعممة لذلك: *
ر كبير وتأثير فعاؿ واطنيف بالمخاطر الصحية ونشر الوعي لدييـ عبر عدة وسائؿ لما ليا مف دو مال

في إيصاؿ اليدؼ المنشود وبمشاركة جميع األطراؼ والمؤسسات المعنية، بما في ذلؾ المجتمع 
المدني المتمثؿ في الجمعيات والمؤسسات الدينية وغيرىا والمتمثمة في االعبلـ المسموع والمرئي 
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إحياء األياـ  ،المطويات الممصقات  ،الومضات اإلشيارية  ،التعميـ  واالتصاؿ،راديو( –)تمفزة 
 .األياـ الدراسية؛  الممتقيات ،العالمية والوطنية

حياءىا عمى مستوى كؿ الواليات مف خبلؿ   ما يمي: األسبوع الوطني لمرضاعة الطبيعية وا 
 تنظيـ أبواب مفتوحة و إقحاـ وسائؿ اإلعبلـ المحمية؛ 

  كؿ الوسائؿ؛الحمبلت التمقيحية المتبوعة بكؿ أنواع التوعية عبر مختمؼ 

 مف  التربية  الصحية  في الوسط  المدرسي،  خاصة مف خبلؿ  خمؽ  نوادي  صحية(
لى األطفاؿ(،  تيدؼ ىذه النوادي إلى التثقيؼ الصحي بيف المتمدرسيف.   األطفاؿ وا 

  تنظيـ دورات لممرشدات الدينيات في االتصاؿ وصحة األـ والطفؿ واليدؼ منيا ىو استفادة
ات مف المعارؼ العممية إضافة إلى معارفيا الشرعية قصد إيصاليا إلى األميات المرشدات الديني

تنظيـ دورة في الصحة اإلنجابية لنفس الغرض ودورة حوؿ و  في الدروس التوعوية والتوجييية
 .الرضاعة الطبيعية 

حة وقد تـ تدعيـ المجيودات المبذولة مف طرؼ الدولة في إطار تطبيؽ البرامج الوطنية لمص    
، تيدؼ إلى 2102أكتوبر  10المؤرخة في  12المدرسية بعدة تعميمات منيا، التعميمة الوزارية رقـ 

تحسيف المعارؼ وانتقاؿ الصحة المدرسية إلى مرحمة نوعية استجابة لبلحتياجات الصحية لكؿ 
 األطفاؿ والمراىقيف والمتمدرسيف.

لحفاظ عمى مستوى التنمية، فقد بلؿ امف خ الدعـ المادي لمحفاظ عمى مستوى التنمية الصحية
 2111، ففي سنة 2101و 2111تضاعفت ميزانية قطاع الصحة العمومية إلى أربع مرات ما بيف 

مميار  01,002لمتجييزات{، أي انتقمت مف %  2لمتسيير و   %20تـ العمؿ بميزانية قدرت ب }
 لمتجييزات{.  %20,0لمتسيير و % 01,1}   2101مميار دينار في  211دينار إلى 

 ه المجيودات، عرفت الوضعية الصحية تطورا، كما تشيد عميو الدالئؿ اآلتية: ذمف خبلؿ ى
 -  وارتفع 2111سنة في سنة  02,2عرؼ متوسط العمر عند الوالدة ارتفاعا محسوسا بػ ،

سنة  00سنة   لمرجاؿ و 02,0)     2101سنة في سنة  00,1سنة إلى  02,2متوسط العمر مف 
  اء (.لمنس
  إلى   0222مولود حي سنة  011,111لػ  202نسبة الوفيات عند األميات قفز مف

 2101مولود حي، وقفز سنة  011,111لػ  22,0بػ  2110، وقدر سنة 0222في سنة  000,0
 .  %22شخص حي،  أي بنسبة انخفاض قدرت بػ  011,111لػ  00 ,2إلى 
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تقـو بو الدولة الجزائرية في التثقيؼ الصحي بيدؼ مف خبلؿ ما سبؽ ذكره، نكوف قد بينا ما      
الرعاية الصحية لؤلشخاص وحمايتيـ مف كؿ األمراض ميما كاف نوعيا وىذا بمشاركة جميع 
األطراؼ التي ليا دورا فعاال في عممية نشر التوعية الصحية لمختمؼ شرائح المجتمع، ألنيا تعتبر 

ات الصحية، التي تسعى مف خبلليا الدولة إلى جزء ىاـ مف المخططات العممية واالستراتيجي
 تخفيض مف نسبة الوفيات والحد مف األمراض المعدية والغير معدية لتحقيؽ األىداؼ المسطرة.

ىذه اآلليات واإلجراءات التي اتخذتيا الدولة في الميداف الصحي لحماية وضماف الحؽ في     
التمييز ميما كاف نوعو إذ تعتبر الجزائر مف  الرعاية الصحية والمجانية بدوف أي شكؿ مف أشكاؿ

الدوؿ التي صادقت عمى االتفاقيات والمعاىدات والمواثيؽ الدولية والقارية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، 
 لمميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.  01منيا المادة 

الرفع مف  ونشير ىنا أف الجزائر بصدد المصادقة عمى قانوف الصحة الجديد، الذي ييدؼ إلى 
مستوى الرعاية الصحية، وترقيتيا وتحسينيا لمتكفؿ األحسف بكؿ الفئات، مع التأكيد عمى أف ما تقـو 

 بو المؤسسات الصحية العمومية مف وقاية وعبلج يكوف بصفة مجانية. 
 

  . الحق فً توفٌر الحٌاة الكرٌمة لذوي االعاقات النفسٌة و الجسدٌةن 
 

 حق فً توفٌر الحٌاة الكرٌمة لذوي اإلحتٌاجات الخاصـةمن المٌثاق: ال 41المادة 

فضبل عف تصديؽ الجزائر عمى "إتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة" الصادرة عف الجمعية 
-12، وذلؾ بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 2110ديسمبر سنة  01العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

مف الدستور تعمف عف المبدأ التالي:"  22، فإف المادة 2112مايو سنة  02المؤرخ في  011
والذيف عجزوا ، والذيف ال يستطيعوف القياـ بو،ظروؼ معيشة المواطنيف الذيف لـ يبمغوا سف العمؿ

 عنو نيائيا مضمونة".
 ، المتعمؽ بحماية األشخاص2112مايو سنة  1المؤرخ في  12-12وقد وضع القانوف رقـ 

رسي قاعدة الحقوؽ األساسية المخولة لؤلشخاص المصابيف المعوقيف وترقيتيـ"، مبادئ عامة ت 
( فصوؿ كاممة، تطرؽ الفصؿ األوؿ منو إلى األحكاـ العامة، 0يضـ ىذا القانوف سبعة ) باإلعاقة.

عادة التأىيؿ  والثاني إلى الوقاية مف اإلعاقة، وخصص الفصؿ الثالث لمتعميـ والتكويف الميني وا 
ى إعادة اإلدماج اإلجتماعي، أما الفصؿ الخامس فقد تطرؽ إلى الحركي، لينص الفصؿ الرابع عم

الحياة اإلجتماعية لؤلشخاص المعوقيف، وبموجب الفصؿ ما قبؿ األخير مف ىذا القانوف تـ إنشاء 
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مجمس وطني خاص بيذه الفئة، ليتضمف الفصؿ األخير أحكاما نيائية حوؿ برامج حماية المعوقيف 
 مبر مف كؿ عاـ كيـو وطني لممعوقيف.      ديس 00وترقيتيـ، وتقرير يـو 

كما يتمتع الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة بموجب قانوف حماية الطفؿ بعناية خاصة كالحؽ في 
الرعاية والعبلج والتعميـ والتأىيؿ الذي يعزز استقبلليتو وييسر مشاركتو الفعمية في الحياة االقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية
 210.200ار دينار، حيث استفاد ممي 2.01 مبمغ 2102االعتمادات الممنوحة سنة بمغ عدد  كما

 مف الفئة ليذه األساسية االحتياجات ضماف عمى الدولة تعمؿ و ،شخصا معوقا مف ىذه التغطية
 التأمينات اشتراكات بمصاريؼ التكفؿ كذا و معاؽ شخص لكؿ شيرية مالية إعانة منح خبلؿ

عدد األشخاص المعوقيف  2102قد بمغ سنة االجتماعي  الضماف صندوؽ لدى االجتماعية
كما يستفيد األشخاص ،  % 011شخص معاؽ بنسبة  212.000المستفيديف مف ىذه المنحة 

المعوقيف مف برامج التربية الوطنية والتكويف الميني في الوسط العادي والوسط المتخصص، حيث 
مِؤسسة متخصصة  202مؤسساتية تتكوف مف  يتـ التكفؿ باألطفاؿ المعوقيف عف طريؽ شبكة

تتواجد بكامؿ التراب الوطني، وتكفمت ىذه المؤسسات بػ  2100/2102بمناسبة الدخوؿ المدرسي 
طفبل ومراىقا معوقا ذىنيا، حسيا وحركيا ومف ذوي النقص في التنفس، يؤطرىـ فريؽ  02.110

 مؤطرا متخصصا. 2100متعدد النشاطات يبمغ عدده 
قسـ  212إلى  2100/2102دد األقساـ المفتوحة في الوسط العادي لمسنة الدراسية كما وصؿ ع
 والية.  10موزعيف عمى 

 برامج حماية األشخاص المعوقين وترقيتهم -والأ
 التربية والتعميم المتخصصين لألطفال المعوقين  *
  :التكفؿ بتربية وتعميـ األطفاؿ المعوقيف بالوسط اإلقامي المتخصص 

مؤسسة متخصصة بمناسبة  202كفؿ بيـ عف طريؽ شبكة مؤسساتية تتكوف مف مجموعة يتـ الت
 ، وتنقسـ ىذه المؤسسات إلى نوعيف: 2100/2102الدخوؿ المدرسي 

 مؤسسات ذات طابع التربية المتخصصة،  -
 مؤسسات ذات طابع تعميمي -
 عاقة حركية: اإلذوي لالمراكز النفسية التربوية  -

، كما بمغ مجموع االعتمادات المالية الممنوحة  2102مراكز سنة  10ب وقد بمغ عدد ىذه المراكز
 دج  111.111.111ليذه المراكز ب 2102سنة 
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  :كما مركز 011ب 2102بمغ عددىا سنة المراكز النفسية التربوية لذوي اإلعاقة الذىنية ،
 دج  0.100.221.111ليذه المراكز ب 2102بمغ مجموع اإلعتمادات المالية الممنوحة سنة 

  :أما 2102مدرسة سنة  00بمغ عدد ىذه المدارس مدارس األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية ،
 دج2.010.111.111قدر ب 2102مجموعة اإلعتمادات المالية الممنوحة ليذه المراكز سنة 

 :تتولى منح التربية التحضيرية والتعميـ اإلبتدائي  مدارس األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية
متوسط، كما تطبؽ بيا البرامج التعميمية المعتمدة لدى وزارة التربية الوطنية، وبمغ عدد والتعميـ ال
 2102أما فيما يخص مجموع االعتمادات المالية الممنوحة سنة  2102مدرسة سنة  22المدارس 

 .دج  0.210.111.111بمغ  فقد ليذه المراكز
 ومجموع 2102سنة  10راكز طفاؿ المصابيف بالقصور التنفسي: بمغ عدد الممراكز األ ،

 دج.  110.111.111ليذه المراكز  2102اإلعتمادات المالية الممنوحة سنة 
 

  :التكفؿ بتربية وتعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة في الوسط العادي 
 10قسما موزعيف عمى  212وصؿ عدد األقساـ الخاصة المفتوحة بعنواف ىذه السنة الدراسية إلى 

 طفؿ يعانوف مف إعاقة ذىنية خفيفة.  0010طفبل معوقا مف بينيـ  0001والية ويتكفموف ب
 

 البرامج االجتماعية الموجهة لفائدة األشخاص المعوقين : -انيثا
 دج شيريا لكؿ شخص معوؽ يبمغ  0.111تخصص منحة مالية قدرىا : المساعدات المالية *

خصيص غبلؼ مالي بعنواف ، وقد تـ ت%011سنة ودوف مدخوؿ وتبمغ نسبة عجزه  01مف العمر 
مميار دج لدفع ىذه المنحة المالية، وقد سمحت االعتمادات  02.00 قدره 2102السنة المالية 
 مف االستفادة منيا.  %011شخصا معوقا عاجزا بنسبة  212.000الممنوحة ؿ

المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف  2112ماي  11المؤرخ في  12-12يتـ بموجب القانوف رقـ 
 :ػ( لAFSشيريا عمى شكؿ منحة جزافية لمتضامف ) 1.111رقيتيـ منح عبلوة مالية قدرىا وت
والبالغيف  %011األشخاص ذوي العاىات والمصابيف بأمراض مزمنة تؤدي إلى عجز أقؿ مف  -

 سنة عمى األقؿ، بدوف دخؿ،  01
 معدومي الدخؿ المتكفمة بشخص أو عدة أشخاص معوقيف، األسر  -
 ( سنة. 01ف بكؼ البصر الذيف يبمغ سنيـ أكثر مف ثماني عشر )األشخاص المصابي -
تعتبر التغطية اإلجتماعية لؤلشخاص المعوقيف الذيف ال يمارسوف أي نشاط  المساعدات العينية: *

المتعمؽ بالتأمينات  0211جويمية  12المؤرخ في  00-11ميني مبدءا كرسو القانوف رقـ 
مف األجر الوطني األدنى المضموف،   %2االقتطاعات البالغة اإلجتماعية. إذ تتحمؿ الدولة نسبة 
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كما يستفيد األشخاص المعوقوف مف خدمات عينية لمضماف اإلجتماعي، وقد بمغت االعتمادات 
  .مميار دج 2.01مبمغ  2102واف سنة الممنوحة بيذا الشأف وبعن

 211مبمغ  2102وقيف سنة يخص النقؿ، بمغت اإلعتمادات الممنوحة لنقؿ األشخاص المع ماأما في
 . 2100اتفاقية لسنة  21مميوف دج، كما أف عدد اإلتفاقيات المبرمة مع الناقميف العمومييف ىو 

 اإلدماج اإلجتماعي والمهني لألشخاص المعوقين:   *
  :اإلدماج الميني لؤلشخاص المعوقيف في الوسط العادي 

 00-200فإف المرسـو التنفيذي رقـ  فيما يخص األشخاص القادريف عمى ممارسة نشاط ميني،
 12 - 12مف القانوف  21و  20، جاء تطبيقا ألحكاـ المادتيف 2100جويمية  11المؤرخ في 
 %0، لتحديد كيفيات تنفيذ االلتزاـ عمى عاتؽ المستخدميف، بتخصيص 2112مايو  11المؤرخ في 

اؾ مالي في حساب عمى األقؿ مف مناصب العمؿ لصالح األشخاص المعوقيف أو دفع اشتر 
كما يستفيد األشخاص المعوقيف مف مختمؼ برامج اإلدماج و  الصندوؽ الخاص لمتضامف الوطني. 

 التشغيؿ الممنوحة مف طرؼ وكالة التنمية االجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
إلعاقة تتمثؿ ؿ األشخاص ذوي اإضافة إلى ما سبؽ ذكره، خصصت تدابير تحفيزية لتشجيع تشغي

استفادة المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص المعوقيف المعتمدة وكذا اليياكؿ التابعة ليا مف  في:
 إعفاء بعنواف الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي وكذا إعفاء بعنواف الضريبة عمى أرباح الشركات. 

راكات مف الحصة المدفوعة مف طرؼ أرباب العمؿ في إطار االشت %21بنسبة  تخفيض -
 االجتماعية، عند توظيؼ كؿ شخص معاؽ أو كؿ عامؿ أصيب بإعاقة بعد توظيفو. 

   :اإلدماج الميني لؤلشخاص المعوقيف في الوسط المحمي 
قادريف عمى ممارسة نشاط ميني عادي، يتـ قبوليـ ضمف ورشات الفيما يخص األشخاص غير 

المؤرخ  12-11ـ المرسوـ التنفيذي رقـ محمية أو مراكز المساعدة عف طريؽ العمؿ، تطبيقا ألحكا
 .2111جانفي  12في 
 يدرج  :تسييؿ وصوؿ األشخاص المعوقيف لممحيط المادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي

المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ،  2112ماي  1المؤرخ في  12-12القانوف رقـ 
وقيف في حياتيـ اليومية، ويذكر اإلجراءات الواجب إلزامية كسر الحواجز التي تعيؽ األشخاص المع

 اتخاذىا لتكييؼ المباني ووسائؿ وىياكؿ النقؿ وكذا اإلجراءات لتسييؿ وصوؿ األشخاص المعوقيف. 
لؾ وىي ف، كما يحدث لجنة تسييؿ تتكفؿ بذىذا القانو  ـنصا تطبيقا ألحكا 2110ويأتي المرسـو 

 ت وجمعيات األشخاص المعوقيف.تتكوف مف ممثميف عف الوزارات والييئا
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إلى  2100توصيات لجنة تسييؿ الوصوؿ مف قبؿ القطاعات العضوة في المجنة سنة  توقد ترجم
 مخطط عمؿ لتحسيف وصوؿ األشخاص المعوقيف بيدؼ التمتع الكامؿ بحقوقيـ.

إعطاء إشارة إنطبلؽ مشروع  2102مارس  00وتـ بمناسبة اليـو الوطني لؤلشخاص المعوقيف 
 تنسيؽ مع والية الجزائر. اللمدينة النموذجية المكيفة لفائدة األشخاص المعوقيف با
 

 (42-41) المواد  . الحق فً التعلٌمص

كبيرا مف اىتمامات الدولة وجيودىا غداة االستقبلؿ عاـ  ءاوتعميمو جز  يمثؿ االىتماـ بتربية النشئ
ربية اإلنساف، وأف تكويف المجتمع المتعمـ ، ألنيا أدركت أف تحقيؽ التنمية الشاممة مرىوف بت0202

الذي ىو إحدى غايات التنمية ال سبيؿ إليو إال بتعميـ التعميـ وجعمو حقا أصيبل لكؿ مواطف ميما 
كانت البيئة التي يسكنيا والظروؼ التي يعيشيا، وبالقضاء عمى المعوقات التي تقؼ في وجو 

 الفئات األقؿ استعدادا واألكثر حرمانا. 
 ؤلطفاؿ، والسعيلتركزت جيود الدولة عمى توفير مقاعد الدراسة لمعدد الضخـ والمتزايد لقد 
لتحقيؽ تعميـ التعميـ عمى جميع األطفاؿ البالغيف سف الدراسة بتبني مبادئ ديمقراطية التعميـ  

لزاميتو، باإلضافة إلى االىتماـ بمحو األمية لمكبار.  ومجانيتو وا 
 ة:تكريس الحق في التربي-أوال

تعد التربية استثمارا منتجا واستراتيجيا، وتستفيد بذلؾ بكؿ الموارد والوسائؿ الضرورية لمتكفؿ بالطمب 
 االجتماعي لمتربية واالستجابة لحاجات النمو الوطني.

 مف الدستور عمى ما يمي: 21في الجانب التشريعي،تنص المادة 
تي يحددىا القانوف.التعميـ األساسي الحؽ في التعميـ مضموف.التعميـ مجاني حسب الشروط ال)

 .(تسير الدولة عمى التساوي في االلتحاؽ بالتعميـ والتكويف الميني إجباري.
والمتضمف القانوف التوجييي لمتربية  2111جانفي  21المؤرخ في  10-11ويكرس القانوف رقـ 

 الوطنية، ىذا الحؽ ويؤكد عميو في عدد مف المواد كاآلتي:
الدولة الحؽ في التعميـ لكؿ جزائرية وجزائري دوف تمييز قائـ عمى الجنس أو  : تضمف01المادة 

 الوضع االجتماعي أو الجغرافي.
: يتجسد الحؽ في التعميـ بتعميـ التعميـ األساسي وضماف تكافؤ الفرص فيما يخص 00المادة 

 ظروؼ التمدرس ومواصمة الدراسة بعد التعميـ اإللزامي.
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( سنوات إلى ست 0باري لجميع الفتيات والفتياف البالغيف مف العمر ست ): التعميـ إج02المادة 
 .( لمتبلميذ المعوقيف2( سنة كاممة. غير أنو يمكف تمديد مدة التمدرس اإللزامي بسنتيف )00عشرة )
إّف النظاـ الفرعي لمتربية التحضيرية، في مفيوـ القانوف التوجييي لمتربية  التربية التحضيرية ثانيا:
طنية، ىو مرحمة غير إلزامية في المسار التعميمي الوطني، غير أف الدولة تسير عمى تطويرىا الو 

وعمى مواصمة تعميميا بمساعدة الييئات واإلدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع 
 الخاص. 

ت التربية والتعميـ تمنح التربية التحضيرية في أقساـ الطفولة بالمدارس االبتدائية العمومية وبمؤسسا
دارات  الخاصة وفي األقساـ القرآنية المفتوحة بالمساجد وفي مؤسسات وىياكؿ تابعة لقطاعات وا 

 عمومية. 
 تطور األعداد في التربية التحضيرية  -

انغُخ 

 انذساعٛخ

رطٕس األفٕاط 

 انزشثٕٚخ

 أػذاد انًؼهًٍٛ زاليٛزانأػذاد 

 َغبء يغًٕع ثُبد يغًٕع

2114-2115 2519 71 265 34 108 2 465 2 112 

2111-2111 17237 423791 219774 16893 12783 

2113-2114 15798 418419 213863 15399 11268 

2115-2116 415 16 312 442 917 218 121 29 999 22 

مف شريحة  %21وقد بمغت نسبة االستفادة مف التربية التحضيرية في كؿ أشكاؿ التكفؿ مجتمعة 
تستقبؿ المدارس القرآنية في إطار المرحمة ،كما 2100/2102سنوات في السنة الدراسية  2أطفاؿ 

 قبؿ سف التمدرس. غفم165 132التحضيرية 
 التعميم األساسي -ثالثا

التعميـ األساسي ىو أىـ نظاـ فرعي في المنظومة التربوية الوطنية، باعتباره يضمف تعميما قاعديا 
ـ باكتساب المعارؼ والكفاءات األساسية الضرورية لمواصمة الدراسة مشتركا لكؿ التبلميذ يسمح لي

في المستوى الموالي أو االلتحاؽ بالتعميـ أو التكويف المينييف أو المشاركة في حياة المجتمع. وتكمف 
أىميتو في كونو تعميما إلزاميا لكؿ األطفاؿ الجزائرييف مف سف السادسة إلى سف السادسة عشر 

 تمديد مدة التمدرس اإللزامي بسنتيف لمتبلميذ المعوقيف كمما كانت حالتيـ تبرر ذلؾ.كاممة. ويمكف 
 ( سنوات، ويشمؿ التعميـ االبتدائي والتعميـ المتوسط.2يدـو التعميـ األساسي تسع )
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( سنوات، في المدارس االبتدائية، بينما يمنح التعميـ 2يمنح التعميـ االبتدائي، الذي يستغرؽ خمس )
 ( سنوات، في المتوسطات. 0ط الذي يستغرؽ أربع )المتوس

تتّوج نياية الدراسة في التعميـ االبتدائي بامتحاف نيائي يخّوؿ الحؽ في الحصوؿ عمى شيادة نجاح، 
بينما تتّوج نياية الدراسة في التعميـ المتوسط بامتحاف نيائي يخوؿ الحؽ في الحصوؿ عمى شيادة 

 تدعى شيادة التعميـ المتوسط. 
 ييدؼ التعميـ األساسي في إطار ميمتو، عمى الخصوص إلى ما يمي: أهداف التعميم األساسي:*
 تزويد التبلميذ بأدوات التعمـ األساسية المتمثمة في القراءة والكتابة والحساب؛ -
منح المحتويات التربوية األساسية مف خبلؿ مختمؼ المواد التعميمية التي تتضمف المعارؼ  -

 لقيـ والمواقؼ التي تمكف التبلميذ مف:والميارات وا
o اكتساب الميارات الكفيمة بجعميـ قادريف عمى التعمـ مدى حياتيـ؛ 
o  تعزيز ىويتيـ بما يتماشى والقيـ والتقاليد االجتماعية والروحية واألخبلقية النابعة

 مف التراث الثقافي المشترؾ؛
o التشبع بقيـ المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع؛ 
o مـ المبلحظة والتحميؿ واالستدالؿ وحؿ المشكبلت وفيـ العالـ الحي والجامد، تع

 وكذا السيرورات التكنولوجية لمصنع واإلنتاج؛
o التمكف مف التكنولوجيات الجديدة لئلعبلـ واالتصاؿ وتطبيقاتيا األولية؛ 
o  العمؿ عمى توفير ظروؼ تسمح بنمو أجساميـ نموا منسجما وتنمية قدراتيـ

 واليدوية؛البدنية 
o تشجيع روح المبادرة لدييـ وبذؿ الجيد والمثابرة وقوة التحمؿ؛ 
o  التفتح عمى الحضارات والثقافات األجنبية وتقبؿ االختبلؼ والتعايش السممي مع

 الشعوب األخرى؛
)حسب المعطيات االجمالية لمدخوؿ 2102/2100. أعداد التالميذ لمطورين االبتدائي و المتوسط

 (2102بر المدرسي في سبتم
 يُٓى ثُبد ػذد انزاليٛز الطىز

 1 973 219 4 174 435 اإلبـتـدائً

 1 251 316 2 637 771 الوتىسط

 3 223 525 6 712 216 الوجوىع
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 التعميم الثانوي:-رابعا
يشكؿ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي المسمؾ األكاديمي الذي يمي التعميـ األساسي اإللزامي. وىو 

 ضبل عف مواصمة تحقيؽ األىداؼ العامة لمتعميـ األساسي، إلى تحقيؽ المياـ التالية:يرمي، ف
 تعزيز المعارؼ المكتسبة وتعميقيا في مختمؼ مجاالت المواد التعميمية؛ -
تطوير طرؽ وقدرات العمؿ الفردي والعمؿ الجماعي وكذا تنمية ممكات التحميؿ والتشخيص  -

 المسؤوليات؛واالستدالؿ والحكـ والتواصؿ وتحمؿ 
توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختمؼ الشعب، تماشيا مع  -

 اختيارات التبلميذ واستعداداتيـ؛
 تحضير التبلميذ لمواصمة الدراسة أو التكويف العالي. -

يدـو التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي ثبلث سنوات، وىو منظـ في السنة األولى في جذعيف 
( شعب في 0تركيف )جذع مشترؾ آداب وفمسفة وجذع مشترؾ عمـو وتكنولوجيا( وفي ست )مش

 السنتيف الثانية والثالثة.
تتوج الدراسة في التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي بشيادة بكالوريا التعميـ الثانوي. فالتبلميذ 

لتكويف العالييف. أما التبلميذ المتحصموف عمى البكالوريا يمكف ليـ مواصمة دراستيـ في التعميـ وا
والتعميـ الثانوي تعميـ  ،غير الحاصميف عمى البكالوريا يمكف ليـ متابعة التعميـ أو التكويف المينييف

مجاني أيضا مثمما أسمفنا ولكنو ليس إلزاميا، وىو مفتوح ومتاح لكؿ التبلميذ الذيف يتوفروف عمى 
مة الدراسة بعد التعميـ األساسي اإللزامي، دوف أي القدرات واالستعدادات التي تسمح ليـ بمواص

 تمييز ميما كاف نوعو.
وحسب المعطيات اإلحصائية والنتائج المسجمة في السنوات األخيرة، فإف نسبة التبلميذ الذيف 
ينتقموف مف مرحمة التعميـ األساسي اإللزامي إلى مرحمة التعميـ الثانوي ارتفعت خبلؿ السنوات العشر 

 األخيرة 
عطيات االجمالية لمدخوؿ المدرسي في م)حسب ال2102/2100أعداد التبلميذ لمتعميـ الثانوي 

 (:2102سبتمبر 
 يُٓى ثُبد أػذاد انزاليٛز الطىز

 665 698 1 361 458 الثاًىي
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 تطور األعداد اإلجمالية لمتبلميذ:
 ٙ ٔانًزٕعػ ٔانضبَٕ٘(انًزًذسعٍٛ فٙ كم األغٕاس )االثزذائ أػذاد انزاليٛز انغُخ انذساعٛخ

1962/1963 818426 

1971/1971 2178361 

1981/1981 4136396 

1991/1991 6364732 

1999/2111 7 661 023 

2114/2115 7 741 099 

2111/2111 7 965 604 

2115/2116 664 172 8 

عصرية إصبلحا شامبل ييدؼ إلى بناء مدرسة  2111وقد عرؼ قطاع التربية الوطنية منذ سنة 
لى تكويف مواطني الغد. يرتكز  اإلصبلح الجذري  وجميورية ترمي إلى منح األطفاؿ تعميما نوعيا وا 

 ىي: أساسيةوالعميؽ لممنظومة التربوية عمى ثبلثة محاور 
 تحسيف مستوى تأىيؿ التأطير التربوي،-
 التحوير البيداغوجي ،-
 إعادة ىيكمة المسار الدراسي. -
والمتضمف القانوف  2111يناير  21المؤرخ في  10-11ينص القانوف رقـ  الغايات التربوية: *

عمى أف رسالة المدرسة تتمثؿ في تكويف مواطف مزود  2التوجييي لمتربية الوطنية في المادة 
بمعالـ وطنية أكيدة، شديد التعمؽ بقيـ الشعب الجزائري، قادر عمى فيـ العالـ مف حولو والتكيؼ 

 تفتح عمى الحضارة العالمية.معو والتأثير فيو، وم
لقد اتخذ قطاع التربية عّدة إجراءات وتدابير مف شأنيا تجسيد الحؽ في التربية لجميع األطفاؿ في 

 سف التمدرس منيا:
  إنجاز اليياكؿ المدرسية في مختمؼ المناطؽ الستقباؿ الدفعات المتزايدة مف األطفاؿ

 ؛البالغيف سف التمدرس وتقريب المدرسة مف الطفؿ
 تطور اليياكؿ المدرسية:

 انضبَٕٚبد انًزٕعطبد انًذاسط االثزذائٛخ انغُخ انذساعٛخ

    1999/2000    15 729     3 315 1 218 

    2004/2005     17 041     3 844 1 423 

2010/2011          17 824     4 927 1 817 

2114/2115 18143 5172 2 251 

2115/2116 582 18 163 5            2 247       
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  توفير الظروؼ والفرص لتمكيف التبلميذ مف مواصمة تعميميـ في مرحمة التعميـ الثانوي أو
 توجيييـ نحو التعميـ أو التكويف المينييف؛

  توفير المرافؽ المدرسية الضرورية؛ حيث أف معظـ المؤسسات التربوية تتمتع بالخدمات
حاجات المتعمميف مثؿ المكتبات المدرسية والداخميات والمطاعـ المدرسية المكممة التي تستجيب ل

 المدرسية والنقؿ المدرسي؛
  تحسيف معايير التمدرس مف أجؿ تحسيف ظروؼ التعمـ، بحيث نسعى إلى خفض حجـ

األفواج التربوية وخفض معدؿ نسبة التأطير وتقميص الفوارؽ الجيوية في بعض المناطؽ في ىذا 
 الجانب؛

 تأىيؿ المكونيف والتأطير بصفة عامة؛ تحسيف مستوى 
 االىتماـ بالرعاية الصحية في الوسط المدرسي بضماف متابعة التبلميذ صحيا في إطار 

إلى   الصحة المدرسية التي تيدؼ إلى الكشؼ المبكر لؤلمراض المحتممة ومراقبة نمو التبلميذ؛
 غير ذلؾ مف اإلجراءات التي تضمف إنفاذ الحؽ في التعميـ.

 عاقة في الوسط المدرسي العادي لمتربية الوطنية:اإلكفؿ باألطفاؿ ذوي الت 
عاقة في الوسط المتخصص، وفي إطار مقاربة إدماجية وتربية اإلبالموازاة مع تكفؿ األطفاؿ ذوي 

 جامعة، يتـ التكفؿ ببعض فئات األطفاؿ المعوقيف في الوسط المدرسي العادي مف خبلؿ:  
اإلعاقة الذىنية الخفيفة: حيث تستقبؿ ىذه األقساـ المفتوحة بالمدارس  األقساـ المدمجة لذوي -0

االبتدائية، إلى جانب األطفاؿ المصابيف بإعاقة ذىنية خفيفة، بعض األطفاؿ المصابيف بالتوحد 
  قسـ. 022، ىذه االقساـ عددىا والمصابيف باضطرابات المغة )الدسمسكسيا(

: تـ فتح أقساـ تستقبؿ ىذه الفئة مف األطفاؿ 20لتريزوميا األقساـ المدمجة لؤلطفاؿ حاممي ا -2
في مدارس ابتدائية بالتنسيؽ مع جمعيات تنشط في ىذا المجاؿ، وبخاصة الجمعية الوطنية لئلدماج 

المستفيديف  20. وقد بمغ عدد األطفاؿ حاممي التريزوميا 20المدرسي والميني لممصابيف بالتريزوميا
طفبل متمدرسا في مدارس تابعة لقطاع التربية الوطنية في إطار مقاربة  220مف الحؽ في التمدرس 

، وارتفع العدد في 2100/2102لمموسـ الدراسي  واليات عبر الوطف 2إدماجية، موزعيف عمى 
 والية. 02تمميذا موزعيف عمى  000إلى   2102/2100السنة الدراسية 
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 :6102إلى  6112تطور أعداد األقسام المدمجة والتالميذ من 
انذساعٛخ انغُخ  2114/2115 2119/2111 2113/2114 2115/2116 

 راليٛز ألغبو راليٛز لغبوا راليٛز ألغبو راليٛز ألغبو

 957 151 413 96 498 41 278 31 ظؼٛفٕ انغًغ

 22 15 16 12 59 13   ظؼٛفٕ انجصش

 581 78 491 63 157 16 43 14 21رشٚضٔيٛب 

إػبلخ رُْٛخ 

 خفٛفخ

12 13 18 79 16 135 55 667 

 
األقساـ المدمجة لضعيفي الحواس: وىي أقساـ مفتوحة بالمدارس االبتدائية والمتوسطات  -1

تستقبؿ األطفاؿ المعوقيف حسيا )ضعيفي السمع وضعيفي البصر( ، بموجب قرار وزاري مشترؾ 
جبو توسيع صدر قرار مشترؾ جديد يتـ بمو  2100. وفي سنة 0221بيف القطاعيف صدر سنة 

 التكفؿ ليشمؿ فئة األطفاؿ ذوي إعاقة ذىنية خفيفة.
المتخذة لمتكفؿ باألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي،  تإف اإلجراءا

بالرغـ مف النتائج التي حققتيا، ىي بحاجة إلى إرساء متيف، في إطار مقاربة إدماجية فعمية، يقـو 
مية لتسييؿ وصوؿ ىؤالء األطفاؿ إلى المؤسسات التعميمية واستقباليـ،  عمى تعزيز التدابير العم

وتدعيـ تكويف المربيف بصفة عامة في طرؽ التعامؿ مع ىذه الفئة مف األطفاؿ، وترقية األساليب 
 التربوية والممارسات البيداغوجية داخؿ القسـ، ضمانا لحقيـ في التعمـ والنجاح المدرسي.

 :إجراءات دعم التمدرس*
لقد اتخذ قطاع التربية الوطنية جممة مف اإلجراءات التي تحفز المتعمميف عمى اإلقباؿ عمى التمدرس 
وتدفع األولياء وخاصة في المناطؽ المعزولة والمحرومة إلى إبقاء أبنائيـ وبالخصوص بناتيـ في 

إللزامي. وتيدؼ ىذه مقاعد الدراسة وعدـ التخمي عف التعميـ عمى األقؿ قبؿ إنياء التعميـ األساسي ا
اإلجراءات إلى تقميص الفوارؽ االجتماعية وضماف تكافؤ الفرص لجميع التبلميذ والحد مف نسبة 

 التسرب المدرسي. وتتمثؿ ىذه اإلجراءات فيما يمي:
دج لدعـ  2111مبمغيا  2111وىي منحة أقرىا فخامة رئيس الجميورية عاـ  منحة التمدرس: -0

، تقرر رفع 2112مبلييف تمميذ معوز. وفي سنة  1ف واليتامى ليستفيد منيا تمدرس التبلميذ المعوزي
 دج. 1111مبمغ المنحة إلى 

يتـ توزيع الكتاب المدرسي مجانا عمى التبلميذ المعوزيف، باعتباره مجانية الكتاب المدرسي: -2 
الستفادة مف ، تـ توسيع ا2110/2110أداة أساسية في عممية التعمـ. وبدءا مف السنة الدراسية 
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مجانية الكتاب ليشمؿ كؿ أبناء عماؿ وموظفي قطاع التربية الوطنية وكؿ األطفاؿ المسجميف في 
مبلييف تمميذ سنويا  0الكتاب ما يقارب السنة األولى ابتدائي، ليصؿ عدد المستفيديف مف مجانية 

 . 2101منذ سنة 
تدعيـ المطاعـ المدرسية لما ليا مف  :عممت الدولة و الجماعات المحمية عمىالمطاعـ المدرسية -1

أثر عمى التقميؿ مف التسرب المدرسي خصوصا في األوساط المحرومة. وقد تعززت شبكة المطاعـ 
ويرتفع  2100سنة  01202ليصؿ إلى  0222سنة  0000المدرسية وارتفع عددىا مف 

 . 2100سنة  00210إلى
ليصؿ إلى ما  2111عاـ  211211مدرسي مف كما ارتفع عدد التبلميذ المستفيديف مف اإلطعاـ ال

، بمغ عدد التبلميذ المستفيديف مف اإلطعاـ 2100. وفي سنة 2100مبلييف تمميذ سنة  1يقارب 
تمميذا في كامؿ التراب الوطني مع اإلشارة إلى أف تبلميذ واليات الجنوب  1110100المدرسي 

 .%011واليضاب العميا يستفيدوف مف اإلطعاـ المدرسي بنسبة 
الميزانية العامة مما  لقد تكفمت الدولة بممؼ النقؿ المدرسي وفتحت لو بابا في: النقؿ المدرسي -0

سمح بوضع حافبلت لمنقؿ المدرسي تحت تصرؼ البمديات. وقد ارتفعت حظيرة حافبلت النقؿ 
حافمة  2220، و 2100حافمة سنة  0202لتصؿ إلى  2111حافمة سنة  0122المدرسي مف 

 . إضافة الى ذلؾ، تـ حث البمديات عمى المجوء إلى إبراـ اتفاقيات مع2100سنة 
 الخواص لضماف النقؿ المدرسي فالمتعاممي

لقد عرفت التغطية الصحية اتساعا مع تكثيؼ وحدات الكشؼ :الرعاية الصحية المدرسية -2
 0220، و 2100وحدة سنة  0220إلى  2111وحدة سنة  0221والمتابعة التي قفز عددىا مف 

 .2100وحدة سنة 
ورثت  تعد األمية مف أخطر اآلفات االجتماعية التي تعاني منيا الدوؿ النامية. وقد :محو األمية*

الجزائر ىذه اآلفة مف عيد االستعمار، إذ تشير اإلحصائيات إلى أف معدؿ األمية لدى السكاف قبؿ 
يانات الرسمية لئلحصاءات الوطنية بينما تشير البمف السكاف. % 00الفترة االستعمارية ال يتعدى 

3 غداة االستقبلؿ عاـ 12لمسكاف والسكف )الديواف الوطني لئلحصائيات(إلى أف نسبة األمية كانت 
. وقد بذلت الجزائر منذ االستقبلؿ جيودا معتبرة لمكافحة ىذه الظاىرة بحيث انخفضت 0202

. وتمس %22.1إلى 2111سنة ، وقد تراجعت ىذه النسبة تدريجيا لتصؿ 1998في  31,66%إلى
 سنة والمناطؽ الريفية.  01األمية بصفة خاصة الوسط النسوي، الفئة العمرية األكثر مف 



106 
 

إلى سنة  0221سنة وأكثر مف سنة  02مف خبلؿ اإلحصاءات لمسكاف والسكف لمشريحة العمرية 
في  %10,10نقطة، بحيث انخفضت النسبة مف  02،سجؿ تراجع في نسبة األمية قّدر ب: 2111
نقاط لدى الشريحة  0.والتراجع الممحوظ سجؿ بأكثر مف  2111سنة  %20,01إلى  0221سنة 

سنة  %10,20لتنخفض إلى  0221سنة %01,01سنة، حيث سجمت نسبة 20 - 02العمرية 
 . 2100سنة % 11,22نقاط حيث قّدرت النسبة بػ  1. و استمّر التراجع بحوالي 2111

ترمي إلى القضاء كميا عمى ىذه اآلفة  2110ية وطنية لمحو األمية سنة قد تـ اعتماد إستراتيجو 
 وتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى: .2100بحموؿ عاـ 

 . 2100استئصاؿ آفة األمية مع نياية  -
 تحميؿ مسؤولية مكافحة األمية عمى كؿ القطاعات المعنية في الدولة وعمى المجتمع المدني؛ -
سنة باعتبارىا الشريحة المعنية مف  02و 02لمشريحة العمرية بيف إعطاء األولوية في محو األمية  -

 اإلدماج االجتماعي والميني؛
إيبلء عناية خاصة لمنساء في المناطؽ المحرومة والمعزولة ولمفئات ذات االحتياجات الخاصة  -

 مثؿ المعوقيف.
 شخص.00001 يضا في إطار محو األميةأىذا وتستقبؿ أقساـ المساجد والمدارس القرآنية 

إف النتائج اإليجابية المحققة في ىذا المجاؿ ترجع أساسا لؤلىمية التي أولتيا الدولة الجزائرية ليذا 
الموضوع عبر البرامج المسطرة واإلمكانيات البشرية والمادية المسخرة إلنجاح سيرورة عمميات محو 

بة التسرب المدرسي وارتفاع ارتفاع نسبة التمدرس ، انخفاض نس ،منيا  األمية عبر التراب الوطني
 أعداد المسجميف في فصوؿ محو األمية  والمتحرريف مف األمية.

والذي أقره القانوف التوجييي  2111/2110في تنفيذه منذ الموسـ الدراسي  إف اإلصبلح الذي شرع
يرمي، ضمف الغايات المحددة لممدرسة، إلى  2111جانفي  21لمتربية الوطنية الصادر بتاريخ 

بقيـ المجتمع الجزائري وباستطاعتو فيـ و  يف مواطف مزود بمعالـ وطنية أكيدة، ومتمسؾ بعمؽتكو 
 العالـ الذي يحيط بو والتكيؼ معو والتأثير فيو والتفتح بدوف عقدة عمى العالـ الخارجي. 

منح التبلميذ ثقافة عممية  يرمي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿكما أف 
لمعيش في عالـ تكوف فيو كؿ األنشطة معنية بتكنولوجيات اإلعبلـ  ىـتحضير  و نولوجية حقيقيةوتك

إف ىذه األبعاد الجديدة التي تتكفؿ بيا المناىج التعميمية ليست مواد دراسية قائمة ، ولذلؾ فواالتصاؿ
ت التعميمية بذاتيا بؿ ىي منبّثة بصفة مستعرضة في المواد التعميمية المقررة في كؿ المستويا

 لمراحؿ التعميـ الثبلث: االبتدائي والمتوسط والثانوي. 



 

 
 

 قائمة المالحق

 10الممحق رقم:
 . والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد

 . والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد

 والسياسية. المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي بالعيد الممحؽ األوؿ االختياري البروتوكوؿ

 . العنصري التمييز أشكاؿ جميع عمى لمقضاء الدولية االتفاقية

 . المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية

 . الطفؿ حقوؽ اتفاقية

 الميينة. البلإنسانية أو أو القاسية العقوبة أو المعاممة ضروب مف وغيره التعذيب مناىضة اتفاقية

 ـ.ْأسر وأفراد المياجريف العماؿ جميع حقوؽ لحماية الدولية يةاالتفاق

 . اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوؽ الدولية االتفاقية

 مف 17 المادة في المقرر العنصري التمييز عمى القضاء لجنة باختصاص الجزائر واعترفت

 بالحقوؽ اصالخ الدولي العيد مف 41 المادة) اإلنساف بحقوؽ المعنية والمجنة ( االتفاقية

 ودراسة استبلـ في (االتفاقية مف 22 المادة) التعذيب مناىضة ولجنة (والسياسية المدنية

 المنصوص األحكاـ تراعي ال الطرؼ الدولة أف يعتبروف الذيف األفراد مف المقدمة الشكاوي

 .العالمية المعاىدات ىذه في عمييا

 :كالتالي وىي نسافاإل لحقوؽ اإلقميمية الصكوؾ في طرؼ الجزائر أف كما

 . الشعوب و اإلنساف لحقوؽ اإلفريقي الميثاؽ

 الطفؿ. رفاه و لحقوؽ اإلفريقي الميثاؽ

 . الشعوب و اإلنساف لحقوؽ اإلفريقية المحكمة ميثاؽ

 . اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ

 اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ

 6الولحك 

EPH انًؤعغخ انؼًٕيٛخ االعزشفبئٛخ 

EPSP ًؤعغخ انؼًٕيٛخ نهصحخ انغٕاسٚخان 

EH انًؤعغخ االعزشفبئٛخ 

CHU/EHU 
انًشكض /انًؤعغخ االعزشفبئٛخ انغبيؼٛخ

 االعزشفبئٙ انغبيؼٙ

EHS انًؤعغخ العزشفبئٛخ انصحٛخ 
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 13الولحك زلن :

 السوعً البصسي-1

 هؤسست التلفزٌىى الىطًٌ

 ،لُبح انجشَبيظ انٕغُٙ

 ، ٔرزكفم خصٕصب ثبنغبنٛخ انًزٕاعذح ثبسٔثب.1994ُخ رى اَطالق ثضٓب ع ،كُبل انغٛش٘

 ، ٔرزكفم خصٕصب ثبنغبنٛخ انًزٕاعذح ثبنًششق.2111رى اَطالق ثضٓب عُخ  ،انمُبح انغضائشٚخ انضبنضخ

 .2119رى اَطالق ثضٓب عُخ  ،انمُبح انشاثؼخ االيبصٚغٛخ

 .2119رى اَطالق ثضٓب عُخ  ،انمُبح انخبيغخ نهمشاٌ انكشٚى

رجش يٍ انخبسط، خًظ لُٕاد خبصخ رحصهذ ػهٗ اػزًبد  48شبسح انٗ ٔعٕد ، ظًٍٔرغذس اال

 TVْمبس  ،TVدصاٚش  ،TVانُٓبس  ،TVيؤلذ نًًضهٛخ ثبنغضائش ْٔٙ ػهٗ انزٕانٙ: انششٔق 

 .TVانغضائشٚخ 

 

 االذاعت الىطٌٍت
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