
 

 

 
ةاألمانة العام         

 22/9/2012القاىرة:  

 الدوري االول لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقريرالاختتام استعراض 
 امام لجنة حقوق االنسان العربية

 
القاىرة أعمال ب)لجنة الميثاق( بمقر جامعة الدول العربية  العربية ختتمت  لجنة حقوق اإلنسانا

الجميورية الجزائرية األول المقدم من  الدوري التقرير الخاصة بمناقشة الحادية عشر جمسات الدورة
الدولة الطرف  مع وفدحوارًا تفاعميًا  الدورة حالة حقوق اإلنسان فييا، وشيدت حولالديمقراطية الشعبية 

 ميثاقال أحكام عمالا  و  تفعيلفي  الجزائرجيود  نتبادل خالليما الطرفا سبتمبر 22 22مدار يومى عمى 
  .نسانحقوق اإلل العربي

حول تنفيذ أحكام الميثاق وقد ثمن رئيس المجنة د.ىادي بن عمي اليامي تقديم الجزائر لتقريرىا الثاني 
أربعة سنوات عمى التقرير األول الذي تم إستعراضو في  وذلك عقب مرور العربي لحقوق اإلنسان،

المصادق عميو من قبل من الميثاق العربي لحقوق االنسان  84، عمال بأحكام المادة 2012أكتوبر 
 .2002فبراير 11الجزائر في 

 

 الجميورية الجزائريةاالستمرارية والدورية في تقديم التقارير، تعكس حرص  وشدد اليامي عمى أن ىذه
عمى الوفاء بالتزاماتيا االقميمية في مجال احترام وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز الحريات األساسية 

آلية ميمة  الدولة الطرف بمجنة حقوق االنسان العربية بوصفيا ثقة وتوسيع مساحاتيا. كما تعكس
 .لمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في الدول العربية
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وشيدت جمسات الدورة قيام أعضاء المجنة بطرح تساؤالتيم واستفساراتيم حول مدى امتثال الدولة 
عمال الميثاق الطرف لألحكام الواردة فى فيو، وطرحت المجنة كافة  واردةالحقوق والحريات ال ياوا 

فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعمى برزت من خالل استعراضيا التقرير  التى تساؤالتال
إجابات موسعة وعميقة عمى كافة االستفسارات واألسئمة  الجزائربين الطرفين، وفى المقابل قدم وفد 

حققيا التي  االنجازاتحول ة إلى تزويدىا بمعمومات إضافية طيمة الجمسات المطروحة من  المجنة إضاف
 الجزائر في مجال حقوق االنسان.

سفير الجزائر في القاىرة  -الجزائري الذي ترأسو سعادة السفير/ نذير العرباويتشكل الوفد وقد  
، إضافة إلى والعملالداخمية و  الخارجية من مسؤولين فى وزارة ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية

الحوار  جمسات، وىو ما أثري والمجتمع المدنى واالسرة ممثمين عن ىيئات تعنى بالمرأة والطفل
 التفاعمي.

لوفاء بالتزاماتيا التعاقدية المنصوص عمييا في الميثاق ا ثمنت المجنة حرص الجزائر عمىقد و  
التشريعات والسياسات تمك وفاء  لتفاعميا استعرضت في حوارىا ا، كمالعربي لحقوق اإلنسان

في ظل االصالحيات السياسية والدستورية  والممارسات الصادرة عن الحكومة الجزائرية ليذه االلتزامات
والسياسية االقتصادية  ، وبخاصة في مجاالت الحقوق المدنية رئيس الجميورية أقرىا فخامةاألخيرة التي 

الدولة في مجال و تمقومات المشروع االصالحي الشامل الذي أطمق واالجتماعية والثقافية، واستكمال
صالح العدالة واالجراءات الجزائية وضع خطة وطنية لحقوق اإلنسان ومراجعةدسترة الحقوق و  العديد  ا 

من القوانين، السيما حول األحزاب السياسية والنظام االنتخابي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 
 .مات المجتمع المدنيواإلعالم ومنظ

ظي بو التقرير حتقدير عمى االىتمام الذي الو  الشكر الوفد الجزائري وفي نياية اعمال الدورة قدم
من المجنة، واعرب عن اممو في ان تكون عممية الحوار التفاعمي قد وفرت اجابات عمى الوطني الثاني 
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الحقوق المنصوص عمييا في  متكف قد أن التدابير التي اتخذتيا الجزائرالتساؤالت التي طرحت، و 
ن والتوصيات الختامية  مالحظاتالالستفادة من ل أتم االستعداد الجميورية الجزائرية عمى الميثاق، وا 

 الصادرة عن المجنة.

المجنة خالل األيام المقبمة عدة جمسات لمناقشة كافة النتائج والمالحظات والتوصيات  واصلوت
ونشرىا عمى  بيا لدولة الطرفا واعالم لحوار التفاعمي مع الدولة الطرفبناء عمى ا التى خمصت إلييا

 تستقوم المجنة بمتابعة كافة النقاط التى تمكما فى تقرير يصدر عنيا،  نطاق واسع وبشكل عمني
تنفيذىا من قبل الدولة الطرف خاصة في خالل تقريرىا  مناقشتيا خالل أعمال الدورة لموقوف عمى

  الدوري المقبل.

 

 
 


