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، وبعدما يزيد عن واستعــادة سيادتوإن الشعب الجزائرؼ الذؼ كافح االستعمار من أجل التحرر     
سنة من االستقالل وجد نفسو في مفترق الطرق بين تطمعاتو الشرعية إلى نظام ديـمقراطي  75

والجيـوية والمـحسـوبيـة والمحاباة  وعـدم الشـفافيةالتناقض وحـكم راشـد، وبـيـن واقع الغموض و 
وانعدام الثقة في تمك  األملأدػ كـــل ذلـك لفقدان  الدولـة،والفـساد الـذؼ يـنخر مؤسسـات 

 المؤسسات.
لقد كان الشعب الجزائرؼ يطمح إلى الرقي وبناء دولة الحق والقانون خاصــة بعد خروجـو من  -

المـأسـاة الوطنيـة التي ضحى خالليا مئات اآلالف من المـواطنيـن من كل  ،"العشريـة الحمراء"
تيـا الفئـات االجتماعـيــة، وكان الشعب يأمل أن تستعيد الدولة بعد المصالحة الوطنية مؤسسـا

وتطبيق مبادغ الحكم الـراشد، واحــترام حقوق المواطنة وحقوق  ،ىياكميا الديمقراطية بإصالح
شـ راك الشعـب في تسييـر شـؤون ومؤسسات الدولة عن طريق انتخابات شفافة ونزيية، اإلنسان، وا 
 برلـمـانيـة أو رئاسيـة، فأصـيـب بخـيبـة أمـل، ولم تتحقق طموحـاتــو.أو محميـة كانـت 

أثرا فعاال في المطالبــة بإصالحات سياسية  4100سنة  "بالربيع العربي" وكان لما سمي
وفعـال وعـد النظـام القائـــــم بإصالحات  الجزائرؼ،كمطمب شرعي لممواطـن   عيـة،واجتمـاواقتصـاديـة 

ميدانيا مبادغ  تحتـرم فييـا سيادة الشعـب وتـكـرس فييـا والقـانون،دستورية وقانونية لبناء دولة الحق 



 ةرياإلنسان، واحترام ح الفصل بين السمطات، وضمان الحقوق الفردية والجماعية ومبادغ حقوق 
 والصحافة والتجـــمـع. التعبير

لى أسموب حماية السمم إالسمطة  لجأتاإلصالحات التي وعد بيا الشعـــب  وبدال من إتمام -
الذؼ مصدره األســاسي الريـع اآلتـي من  العامعـادل لمــمـال غير الاالجتماعي عن طريق التوزيـع 

، ودخــول الدولـة المـال العـامممــا أدػ إلى استنــزاف  ،دون انجـــازات اقتصــادية كبديــل لــــو البتــرول
خــاصـة بعد انييـار سعر البتـــرول وتــراجـــع مخزون الــمـــال العــام بعد صرفــو  أزمـة خــانــقـةفي 

 بـدون أؼ تخطـيـط عمى حمايـة السمم االجتماعي.
تـعــديــل  بإصدار ،4107و 4100إلصــالحات التي تــمـت خالل الفـتـرة مابيـن ورغــم ا -

 دستورية،اإلصالح الدستورؼ قبميا لتكون تمك القوانين  يتممن المفــروض أن  تـشــريـعـــي كــان
 القوانين.تعديــل الدستور وفقا لتمك  العكس،وليس 

الـوضـع االقـتـصـادؼ واالجـتـمـاعـي المتردؼ بسبـب انييــار سـعر الـبـتـرول، وكــذلك الوضع  إن -
الجيوسيـاسـي الـذؼ يحيط بالجزائــر بعد أن انــيـارت بعض الـدول الـمـجـاورة وأصبـحـت تعيـش في 

ـم ظــاىــرة اإلرىـــــاب في حدود الجزائر خاصة أمـام تفــاقـبحـروب أىميـة، مـمـا كون  خطرا مـحـدقــا 
، األمر الذؼ يستوجب مـن الدولــة اتخـاذ كـل اإلجـراءات الـفـوريــــة تـنـظـيـمــاتــوباختالف منطقـة ال

 وال يمكن أن يتم ذلك إال باستعــادة  وتحمي أراضيو من أؼ خـطـر داىـم التــي تضمـن أمــن الـشــعـب
 .جميوريةحترام سيادة الشعب ومؤسسات الالـسـمـطة التـي يـجـب عمييا االــمـواطن لـثـقـتـو في 

اتخاذ إجراءات التقشف بعد استنزاف المال العام والدخول في أزمة خانقة بسبب انييار  إن -
طرف الفئات االجتماعية المتضررة من  يؤديان إلى ردود أفعال خطيرة من البترول، قدأسعار 

الــدولـــة تنجم عنيا من احتجاجات تؤدؼ إلى المساس بمؤسسـات وىيــاكــل  سياسـة التقـشـف، وما قد
عمى السمطة التعجيل باإلصالحات االقتصادية لمحــد من سيــاســة وىو ما يفرض ، واستقرارىا

 المجتمع الجزائرؼ. الـمـكـونــة ألغمبيةالتقشف التي تؤثر عمى الطبقة االجتماعية ضعيفـة الدخــل 
السياسـي إذ تعبر عن أسفيـا لما وصـل إليو الوضــع  رابطة الجزائريـة لحقوق اإلنســـانإن ال -
تطالب السمطــات بالتعجيــل باإلصالحات الييكمية ، االقتصـادؼ لممواطـن الجزائــرؼ االجتماعـي و و 

 حقــــوق اإلنسانع حد النتياكات ووض ىياكميا،الفساد الذؼ ينخر  لمقضاء عمى ومؤسساتيالمدولــة 
وحرية التجمع والتظاىر الـسممـي تطـبـيـقـا لالتـفـاقـيـات  والتعبير، وذلك بفتح مجال حرية الرأؼ

 دقـت عمـييـا الجزائــر.االـدوليـة التي ص



التي كان  اإلنسانن الرابطـة الجزائـريـة لحقوق إف 4108 وفيمـا يخص تعديــل الدستـور لسنــة  -
وخاصـة المرحمـة األخـيـرة  الثالثــة،كة في المشاورات التي تمت خـالل المراحـل ليا شرف المشار 

مديـر ديوان رئاسـة في المقـاء الـذؼ تم بين أعضـاء الرابطـة والسيـد/ 4106جوان  47بتاريخ 
بشأن  اقتراحاتيابتقرير تضمن  أين تقدمـت الرابـطـة الجزائريــة لحقوق اإلنســـان ،الجمهوريــة

 .لتعديل الدستورؼ ا
كما كان لمرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان أولـويـة المبـادرة باقتــراح التعديالت التي انصبت في  -

بالـحـريــات العـامـة والـفـرديـة ومبادغ الفصـل  ومـا تـعـمـق مجمميا عمى ىياكل الدولة ومؤسساتيـا،
 بشرف تجسيدىا بعض مقترحات الرابطـة الجزائريـة لحقـوق اإلنسان يتضوقد ح بيـن الـسـمطـات.

مينـة المحـامـاة ومبدأ التنـــاصف بين  دسترة ومنيا عمى سبيل المثــال الدستورية،ضمن التعديالت 
 ــة.المغــة األمازيغية وتحديد العيدات الرئاسية وحماية المرأة والطفولــة والبيئ والـمــرأة وترســيم الرجــل

سنادكــان من جممـة مقترحـات الرابــطــة دســتــرة الـمـجـمـس األعمى لمقضــاء بعــد إعادة ىيكمتـــو و   وا 
 أحد القضاة. إلىرئاستو 

أغمب  دستورية تتشكلوفيمـا يتعمق بالمجمـس الدستــورؼ اقترحت الرابـطــة تغييره بإنشاء محكمـة  -
 من قضاة. تيائاىي
لقانون ومن جية أخرػ تعبر الرابطة الجزائرية عن استيائيا فيما يـتـعـمـق بالتعديـــل األخير  -
بداءإلجراءات الجزائية الذؼ تم عن طريق أمر رئاسي، دون إشراك ىيئـــة الدفــاع في منــاقشـــة ا  وا 

ال و  ومن نصوصلمدستور في الكثير  امما جعل ىذا القانون مخالف الــرأؼ في النصـوص المعدلة
 يتطابق والمعــــايير الدولية لممحاكمة العادلــة، األمر الذؼ يستوجب عمى السمطة اإلسراع في إعادة

تمس بالحقوق األساسيـــة لممواطن وخاصة مـا  إشكاالتأن تطبيقو سيثير النظر فيو، خاصة و 
 .والمحاكمـة العادلة بصفـة عامـة حقوق الدفاعبتعمق منو 

غــم تـقـدم الـجـزائـــر بعدة نقاط في مجال حرية الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان أنو ر كما سجمت  -
قــانـون السمعــي البصــرؼ الــذؼ مكن الـجـزائــر من تحسيــن  ورغـــم إصدار التعبيــــر والصحافة 

األمنيـة في التعــاطــي مع تنــامي المــقــاربــة الرابطة سجمت بأسف  أن إال المجــالترتيبيــا في ىذا 
 حرية التعبير والصحافة وخاصة في مجال حماية األمـن القومــي عمــى حســاب الحق في اإلعالم.

وتفاقمــو بعد  الوضعوبيذا الصدد تعبر الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان عن قمقيا إزاء ىذا 
طة،وكذلـك محاولة الضغط عمى إجراءات غمق بعض القنوات بسبب بثيا لمواضيع ال ترضي السم



ىنا يتضح  برامجيــا، ومنالرقابة الذاتيــة عمــى  لتمارسباقي القنوات اإلخبارية بطريقة غير مباشرة 
 والصحافة.انتيــاك الحق في حرية الرأؼ والتعبير 
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 الحقوق المدنية والسياسية:-0
 الحق في الحياة:-0

الدولي لمحقوق المدنية  العيدمن  18و لحقوق اإلنسان،من اإلعالن العالمي 15المادتين نصت 
 الحـق،عمى أن الحق في الحياة حق مـالزم لـكـل إنســان، وعمى القــانون أن يحمــي ىذا  والسياسية،

 وال يجــوز حرمـان أؼ أحد من حقو في الحياة تعسفا.
لقد عانى الشعب الجزائرؼ من ويالت اإلرىاب خالل المـأسـاة الـوطـنـية وحـرم آالف المواطنين من 

إجراءات كثير من مختمـف فئـات المجتمع دون سبب ولوال حقوقيم في الحياة تعسفا،واغتيل ال
 ستمر حرمان اإلنسان من أسمى حق في الحياة.ة الوالمصالحة الوطني ، والوئامالرحمة

دقت عمى اإلعالن العالمــي لحقــوق اإلنسان وكـذلك العيد الدولي اوالدولة الجزائرية التي ص
تكون بذلك قد التزمــت ببنودىـمـا فيمـا يخص عقوبة اإلعدام التي  ،لمحقوق المدنية والسياسية
 عمى أن تطبق في أخـطـر الجرائم مع العمل تدريجيا عمى إلغائيا. تضمنتيا قوانينيا الداخمية،

باإلعـدام عمى مئات المتيمين،دون  لقد أصدرت المحاكم الجزائرية خالل العشرية الســوداء أحكــامــا
أين قررت ىيئة األمم المتحدة مطالبة  5;;0دا بعض الحاالت االستثنائية قبل سنــة أن تنفذ ما ع

الدول التي تنـص قوانينيـا عمى عقوبــــة اإلعدام والتي سبق ليا أن حكمت بيا إرجاء تنفيذ تمك 
 .4119في سنة  الصادر قرارالالعقوبــة كمرحمــة أولـى إللغائيا مستقبال بمقتضى 

 باإلعدامالقاضية  التشريعية تحيينا لنصوصدولة الجزائرية بتنفيذ ىذا القرار دون وقد التزمت ال
 ومطابقتيا بالتزاماتيا. 

والدولة الجزائرية كانت من بين الدول التي التزمت بإرجاء تنفيذ عقوبة اإلعدام ضد المحكوم 
 .4119سنة هيئة األمم المتحدة لى قرار إإلى يومنا ىذا، وذلك استنادا 5;;0عمييم منذ سنة 

إن السمطة الجزائرية وفي كثير من المناسبات خاصة خالل الندوات التي تقيميا منظمات حقوق 
في الجـرائــــم  تدريـجـيا، وخاصةعن رغـبـتـيـا في إلغــــاء عقوبــة اإلعــــدام  نــســان، تـعـبـراإل

 إال أن ذلك لم يـتم تـجـسـيـده إلى يومنا ىذا. الـعـام، والرأؼ السيــاسيــة،االقتصــاديــة والـجــرائــم 
يعتبر فـــي حد ذاتــــــو موتــا  العقوبة،إن بقاء المحكوم عميو باإلعدام سنوات عديدة في انتظـــار تنفيذ 

 بـطـيـئـــا ال يـشـعـر بــــــــــو إال الـمـحـكــــوم عـمـيـــو.
 لتزامـاتيــا تجاه المجتمع الوطني والدولي لحماية حق اإلنسان في الحياة.وعمى الدولــة الوفــاء با

 



 عادلة:الحق في محاكمة -4
من العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية عمى أن الناس جميعا سواسيـة  06المادة لقد نصت 

من قبل محكمـة مختصـة  وأن تكــون قضية المتيــم محــل نظر مـنـصـف وعمنـي أمــام القضــاء،
القـانونية وفقــا لممعايـيـر الدولـية  وكافة الـضـماناتااللـتـزام بمـبـدأ قرينـة البراءة  ومحايدة، معومستقمة 

 لممحاكـمة العادلة.
وبنــاء عمـى ذلك فــان أؼ محــاكمــة عادلـة تقتضي المعاممـة اإلنسانية لممتيـم واحترام كرامتو وعدم 

و أؼ تعذيب جسدؼ خالل مثولو أمام أ ،المعنــوؼ  وأؼ نوع من أنــواع اإلكراه البدنــي تعريضو أل
 مع إعالمو وتمكينو من حقوقو في االتصال بأىمو وبمحاميو. الضبطية القضائية،

وذلك بأن تكون السمطة  إن المحاكمة العادلة تقتضي تجسيد مبدأ الفصل بين السمطــات واقعيا،
إال  عن باقي السمطـــات، ومن ذلك يكون القضــاء مستقال ومحايدا في أحكــامــو، القضائية مستقمــة
عمى مبدأ الفصل بين السمطات فإن السمطة  ةدستوريال وصنصالرغم  ذلك، ألنوأن الواقــع غير 

 التنفيذيــة ىي التي تبسط ىيمنتيا عمى القضاء.
تجسيد مبادغ المحاكمـــة العـــادلــــة عـمــى  إذ تسجل عدم ن الرابطة الجزائريــة لحقوق اإلنسان،إ

أرض الواقــع أمــام تفـاقـــم ظــاىرة الفساد في كــل دوالــيب السمطــة،وأمـــام الضغوط التــي يتعرض ليا 
القضـاة أثنـاء ممارستيم لميــاميم سواء من الـسـمـطـــة الـوصـيــة أو من جـيــات خارجيــة ذات النفوذ 

رغم  ن القضــاء الـجــزائـرؼ يبقــى بعيدا عن تجسيد مبــادغ المحاكمة العادلة،إفــ ـاسي والمــالــي،السيـ
كل اإلصالحات التي قــامـت بيــا السمطــة من أجل مســايرة التطور االجتمــاعي واالقتصــادؼ 

ساس بكرامــة المواطـن والم يبقى المشكل في تغيير الذىنيات التــي تعتمد التسمط،و  والتكنولوجي،
 الذؼ ال مـمـجـــأ لــو عندمــا تـغــمــق أمــامــو كــل األبـــواب إال الـعـدالـــة إلنصافو.

واقع جياز القضاء عاجز عمى حماية حقوق وحريات المواطنين وحتى تنفيذ األحكــام  إنفلذلك 
 في محيط تتشابك فيـو التـأثيــرات، وتمارس العدالة ماعدا األحكام السالبة لمحرية، التي يصدرىا،

 التي تجعل من القاضي مجرد عداد لألحكام التي يصدرىا. وغير المبــاشرة، والضغوط المبــاشرة،
 المواطن.تطمعات  إلىلم ترقى  أنيا إالورغم كل اإلصالحات التي قامت بيا السمطة 

 
 الرأي والتعبير والصحافة: حرية-5

 قــانـون السمعــي  والتعبيــــر، ورغـــم إصداررغــم تـقـدم الـجـزائـــر بعدة نقاط في مجال حرية الصحافة 



أنــو يالحــع تنــامي  المجــال، إالالبصــرؼ الــذؼ مكن الـجـزائــر من تحسيــن ترتيبيــا في ىذا 
الصحافة وخاصة في مجال حماية األمـن المــقــاربــة األمنيـة في التعــاطــي مع حرية التعبير و 

 القومــي عمــى حســاب الحق في اإلعالم.
وتفاقمــو بعد  الوضع،وبيذا الصدد تعبر الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان عن قمقيا إزاء ىذا 

إجراءات غمق بعض القنوات بسبب بثيا لمواضيع ال ترضي السمطة،وكذلـك محاولة الضغط عمى 
ىنا يتضح  برامجيــا، ومناإلخبارية بطريقة غير مباشرة لتقوم بالرقابة الذاتيــة عمــى باقي القنوات 

 والصحافة.انتيــاك الحق في حرية الرأؼ والتعبير 
 
 المعتقد: حرية-6

أنو ال مساس  عمى 58المـــادةالدولــة، ومن الدستور المعدل عمى أن اإلسالم دين  4المادة تنص 
 لحرمة حرية المعتقد وأن حرمة حـريـــة مــمـارســة العـبــادة مــضــمونــة في ظــل احـتـرام القــانون.

لذلك تطالب الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان رئيس الجميورية حامي الدستور العمل عمى تحسين 
 التشريعات الداخمية مع ىذه المبادغ.

 
 جمعيات والتجمع:الحق في تكوين ال -7

 60المادة  نصتمن الـدستـور عمى الـحـق في إنشاء األحزاب و  65مكرر، 64،64المواد تنـص 
نشاء الجمعـيــات واالجتمــــاع مضمـونـة التعبير،عمى أن حريات   60المادة كما تنص  لممواطن،وا 

مكرر في التعديل الدستورؼ عمى أن حرية التظـاىر السممي مضمونــة لممواطن في إطار القــانون 
 الذؼ يحدد كـيفـية ممــارسـتيـــا.

وخاصــة أنو تم إخضــاعيــا لمترخيص المسبق من  مقمصــة،أن تمك الضمــانـــات  يؤكد إال أن الواقــع
خــاصــة  األمــن،طرف أجـيـزة صوره الـسـمـمــيــة مناىر حتى في كمــا تــم قـمـع التظـــ اإلدارة،طرف 

الســـارؼ  4110وأن الجزائر العاصمــة منع فييــا التظــاىر تـمـاما بمـقـتــضـى المرســوم الـمـؤرخ في 
 المفعــول إلى يومنــا ىذا.

ي تعنى بمسائل فضال عن منع السمطات المختصة الترخيص لتظاىرات عممية ذات طـابع دولــ
المغاربية لمنظمات  اليوم التكويني الدورؼ لمتنسيقيةذلك منع تظاىرة  وألدل عمى ؛نسانحقوق اإل

 .4108العاصمة بداية سنة  بالجزائرحقوق اإلنسان التي كان من المزمع عقدىا 



التي  الحكومية،اعتمادىا، وحتى الجمعيــات المينية أو غير  كما أن الكثير من األحزاب تنتظر
وىذا يعتبر خرقا واضحا ألحكام  الـرد،تقدمت بطمب االعتماد من وزارة الداخمية ال زالت تنتظر 

 الدستور.
وحرية التظـاىر السممي ال تــزال  والجمعوؼ،ورغم إلغاء حالة الطوارغ إال أن المجال السياسي 

 تخـضـع لمسمـطــة التقديريـــة لإلدارة فيما يخص الترخيـص أو رفضو.
لذلك تعتقد الرابطــة  دستورياوالتجمع والتظاىر السممي المضمونة  التعبير،وذلك يعد عرقمة لحرية 

الجزائريــة لحقوق اإلنسان أنو من واجب رئيس الجميورية حـامــي الدسـتـور أن يبــادر بوضــع حد 
 ليذه االنتيــاكــات حمايــة لمحقوق الدستوريــة لممواطن.

 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية:الحقوق -4
 الحق في العمل:-0

مع ضــمــان  لكل المواطنين الـحـق في العمــلمن الدستور المعدل عمى أنو  77المادة نصت 
 العمل. بانتظام أثناءفي الحمــايــة واألمن  الدولـــة الحــق

طريق التوظيف، أو  واء عنورغم الجيود المبذولـة من طرف الدولة لتوفير مناصب العمل وذلك س
لشبــاني ال زالت في اتشجيع االستثمار بمختمف الوسائل، إال أن نسبة البطالــة خاصــة في الوسط 

اليائــل  ارتفـــــاع، وىذا النعـدام مخطط جدؼ لتوفير منــاصب الشغـل الدائمــة، خاصـــة بالنسبــة لمعدد
رغم مخططات اإلدماج وتشغيل الشباب في إطار مؤسسة أنساج إال أن  من متخرجي الجامعات

البطالة الزالت في ارتفاع، خاصــة بعد انييار أسعار البترول الثروة الوحيدة لتمويل مشاريع الدولة، 
إلى اضطراب في  وأدػ يخص التشغيل وىو ما أثر  سمبا عمى أغمب مخطـطــات الدولــة فيما

لغــــاء بعض مشــاريع واحتجاجا سوق الشغل، ت في كثير من المدن بسبب انتشار البطالـــة، وا 
 الدولــــة.

من أجل حماية السمم االجتمــاعي تفــاديا  باىظةورغم أن الدولــة قــامت بصرف مبــالــغ ماليـــــة 
إال أن عربي""بالربيع اللمفوضــى العــارمة التي وقعت فييا البمدان المجاورة بعد ما عاشت ما سمي 

إجراءات  تمك اإلجراءات أصبحت الــيــوم غير مجديـة بــعد انييـــار أسعار البترول ولجوء الدولة إلى
تفقيره مما يؤثر اجتماعيا  إلىالتقشف التــي سيكون ليــا أثر سمبي عمى دخل المواطن، قد يؤدؼ 

لتمبيــة حـاجـيـاتــو األساسية، كما  عمى حيـــاتو فيصبح المواطن معرضا لشتى اآلفات االجتمـاعـيــة



لتنفيذ مخططاتيا  يكون عرضـــة لمجريمــة المنظمــة، واستغاللو من طرف الجمــاعـات اإلرىــابيــة
 اإلجرامية.

تسجل استياءىا من الوضع االقتصـادؼ الذؼ تمر بــو  اإلنسان إذإن الرابطة الجزائرية لحقوق 
تطــالب الدولــة الوفــاء بالتزاماتيــا الدستورية في ميدان ضمان حق العمل لكل مواطن  البالد،

 وبذلك تضمن استـقرار الدولة والمجتمع.  تمييز،جزائرؼ دون أؼ 
 
 الحق في المساواة بين الرجل والمرأة: -4

أن كــــــل المواطنيـن سواسيــة أمــام القــانون  الجزائــرؼ عـمـىرر من الدستور مك50،;4 المواد نصت
أو الرأؼ أو أؼ شرط آخـر  الجنـــــس،والـعـرق أو  المولد،وال يمكن التذرع بأؼ تمييز بسبب 

بين كل المواطنين والمواطنات في الـحــقــوق والواجــبــات بإزالــة  الدولـــة المساواةشخصـــي وتضمن 
ــي تحـــول دون مشـاركــــة الجميع الفعميـة في الـحـيـاة السياسية واالقتصادية كــل الـعـقـبـات الت

 واالجتماعية والثقافية.
تعمل الدولة عمى ترقية الحقوق السياسية لممــرأة بتوسيع حظوظ  مكرر 50المادة وتنص كذلك 

 تمثيميا في المجالس المنتخبة.
مى أن الدولة تعمل عمى ترقية التناصف ع الدستور نصت من -4-مكرر  50المادة كما أن 

ترقية المرأة في مناصب المسؤولــيـــة  عمى وتشجع الدولة التشغيل،بين الرجـــال والنســاء في سوق 
 .في الييئــات واإلدارات العموميــــة

ولذلك تعرب الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان عن ارتياحيا فيما يخص شروع الدولة في تحقيق 
األحــزاب والـجـمـعـيــات عمـى تحديـد  الميدان السياسي وذلك بعد إلـزام المرأة فياماتيا بخصوص التز 

من المناصب االنتخـابـيــة لممرأة وبذلك ارتفـع عدد النســاء في المجمــس الشعبي  بالمائة 51نسبــة 
 50أؼ ما يمثـل  امرأة برلمــانيــة 067إلى  50من  4104مـاي  01الوطني في انتخـابــات 

 من العدد اإلجمالي لمنواب. بالمائــــــة
كما أن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تثمن القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة 
المصادق عميو مؤخرا من طرف البرلمان رغم تحفظيا فيما يخـــص بعض النصــوص التـــي يمكن 

 رأة والرجل أكثر من التساوؼ بينيما.أن تــؤدؼ إلـــى التمييــز بين الم



الـمــادة وفضال عن ذلك أن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تعرب عن رضاىا فيما يخص نــص 
الـدســتــور التــي كرست ترقية التناصف بين الرجـــال والنساء خاصة في مجــــال  من-4-مكرر  50

 جمـيع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.التــشـغــيـل وتـقـمـد منـاصــب مسؤولية في 
 
 حق اإلضراب :الحق في تكوين النقابات و  -5

 المواطنين،أن الحق النقابي مـعـترف بو لجميع  الدستور عمىمن  79 ،78المادتين لقد نصت 
أنو يمكن أن يمنع القانون ممــارســة  القانون، عمىفي إطار  ويمارساإلضراب في  وكذلك الحق

أو في جميع الخدمات أو  واألمن،أو يجعـــل حـدودا لممارستو في ميادين الدفاع الوطني  الـحــق،
 األعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية لمجميع.

الدستور  عمى بمقتضــاىــا وبناءفي اتفاقية منظمة العمل الدولية فقد التزمت  طرفبما أن الجزائر و 
دقــت االجماعــيــة، ولكون الجزائــر صواالتفاقيات الجمعيـات أن تضمن الحق في حريــة تكويــن 

 والثقافية، االجتماعية واالقتصاديةوالسياسية والحقوق عمى العيديــن الدولييـن لمحقوق المدنية 
الذؼ  1;;0/جوان/14المـــــــــــؤرخ في: 1/06; القانون  سن  فقد  متكاممةحقوقا  وكالىما يكفل

ة بدخوليا في التعددية الحزبية يسمح بتكويــن نقــابــات مستقمة ضمن اإلصالحات السياسي
 .اويةالجمعو 
 بتعيداتيا،اللتزام الدولة أن الوضع الواقعي بالنسبـة  والوطــنيـة إالرغم كل تمك النصــوص الدولـيــة و 

ضغــوط،وممــارســات إلــى  4107-4106-4105لنقابيين تعرضوا في السنوات فإن الكثير من ا
الحاالت تمت متابعتيم قضائيا  وفي بعض كنقابيين،طــرف أجيزة الدولــة وعرقمة مسيراتيم  من

التضييق عمى تمك النقابات من خالل مواجيـــة  وقد تم لمحرية،بعقوبات سالبة  والحكم عمييــم
أداء ميــاميا وفقا لمضمانات  ومنعيا منعن طريق األمن  السممية جاجاتالمضربين واالحت

 والقانونية.الدستورية 
ذ تتأسف الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان عن استمرار تمك المضــايـقـــات بمنع النقابات  وا 

والدستورية دولية تطــــالب الدولــة بالوفاء بالتزاماتيا ال الدستورية،في ممارسة حقوقيا  والتعرض ليا
 مصدره.حمــــايـــــــــة النقابات من أؼ تعسف ميما كان  والقانونية والعمل عمى

 
 



 :األطفال والمراهقينوحماية ـ الحق في حماية األسرة 6
فإن صمحت  ورقـــــــــي المجتمعاتتطور  الـمـجـتـمع وىي أســاساألسرة ىي الخمية األساسية في 

ن فسدت األسرة صمـح الـمـجـتـمـع  أثرت عميو سمبا. وا 
كمـا أن  والمجتمع،منــو عمى أن األســرة تحظى بحمايــة الدولــة  :7المــادة وقد نص الدستور في 

الجزائريــة  وتسجـل الرابطــة األطفال،ضد  وقمع العنف ورعايتو،الدولــة ممزمــة بحماية حقوق الطفل 
 االجتماعية،وكذلك التكفلإلنسان العناية التي تبذليا الدولــة لحمــايــة األسرة من كل اآلفات لحقوق ا

 االجتمــاعــي،طريق تنفيذ برامج اإلدمــاج  وذلك عن والمعوزة،بالفئات االجتمــاعية الضعيفة الدخل 
 الكريم.وظروف العيش لألسرة،والرعاية الصحية،ئق الال وتـوفـيـر السكن

اإلنسان تثمن تصديق الجزائر عمى اتفاقية  الجزائريــــة لحقوق فإن الرابطة  ،لحقوق الطفلنسبة وبال
قانون العقوبات بتشديد العقوبة ضد مختطفي  تعديل وكذلك إصداراألمم المتحدة لحقوق الطفل 

كميا تعتبر إجراءات إيجابيــة تدخل ضمن وفاء الدولة بالتزاماتيا دوليا  وىذه اإلجراءات األطفــــــال،
إال أن كــل ذلك غير كاف ألن األسرة الجزائرية الزالت فئاتيا االجتماعية الضعيفة  ودستــوريـا.

كل و والسيـاسية،الثقافية  الصحيـة، المعــيشيـة، االجتمــاعيــة،تعاني التيميش في جمـيـــع الميــادين 
 الـمـجتمـع.ذلك نــاتج عن عدم وجود سيــاســة المســاواة فــي الـحــقوق بين فــئـات 

من  المنيــار، تحذر االقتصـادؼ الجزائريــة لحقوق اإلنسان، لموضع معاينة الرابطــةوانطالقا من 
مما يؤدؼ  ككل سياسة التقشف التي انتيجتيا الدولــة والتي ستكون نـتــائـجـيا وخيمة عمى المجتمع

 .ومؤسساتياحتما إلى فقدان الثقة في الدولة 
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التعميم العمومي مجاني ، و من الدستور عمى أن الحق في الـتعـميم مـضمون  75المادة لقد نصت 
جبارية التعميــم األساسي، عمى التساوؼ  تسير وأن الدولة حسب الشروط التي يحددىا القانون، وا 

ال من توفير مجانيــة رغم كل ما تبذلو الدولة في ىذا المجوالتكوين الميني و  في االلتحاق بالتعميم،
نشاء المؤسسات التعميمية، وتكوين المعممين واألساتذة، إال التعميم، و  جبـاريتو وا  ن المدرســة أا 

مى التجارب الخاصة ببعض واالعتماد ع الجزائرية تعاني االرتجالية في إعداد البرامج التعميمية
الثانويات والجامعات الجزائرية، مدارس و وتطبيق برامجيا في الـ وروبية كانت أو عربيةأالدول 

فأصبحت تمك المؤسســات التعميميــة حقــال لتجارب برامج ال عالقة ليا بالمجتمــع الجزائــرؼ، ممــا 



الـعـمـمــي، بتيا لمتطـــــــور التكنولوجي و ة في الجزائر، وعدم مواكأدػ إلى إخفـــــــاق المؤسسات التعميمي
وعدم تحيين البرامج التعميمية وفق التطور العممي األقسام  اكتظاظوقد ســـاعــد عـمــى ىــذا الـتـخـمــف 

 ػ الدولي.                                                                            مستوػ العــالــم، وتـقـيـقــر تـصـنـيـف ىـذه المؤسســات عمميا عمى المستو  والتكنولوجي عمى
البشرؼ،وجعمت قد جمدت العقل  الجزائرية،إن مظاىر التمقين التي تعاني منيا المؤسسة التعميمية 

تل روح مما ق تفكير،دون أؼ  وحافــع وسارد،مسجل  والجامعة مجردالثانوية  في التمميذ والطالب
لذلك فإن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تطالب بإصـالح جــذرؼ  ،العممي فيووالتفكير المبادرة 

 والتكنولوجية العالمية.في المؤسسة التربوية والجامعية الجزائرية لجعميا تواكب التطـورات الـعـمـمــية 
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وتـحـمــي  ،مضمون لممواطنالثقافة مـكــرر من الـدسـتـور عمى أن الحق في  :5الـمــادة لـقـد نـصـت 
 عميو.الحفاظ  عمى المادؼ وتعملوغير التراث الثقافي الوطني المادؼ  الدولة
عمى  كتسبيااىــائمــة المجتمع الجزائرؼ المتنوع بثقافاتو عبر العصور يممك كنوزا وثروة  ن  إ      
سالمو وعروبتو،والحضارات المتتالية التي تأثــــر بيا المجتمع الجزائرؼ بأمازيغيتو  العصور،مر   وا 

وىذا ما جـعـمـــــــت الدولة تعترف في الدستور المعدل بكل الثقافات التي يزخر بيـــا المجـتـمـــــــــع 
ة العربيــة ىي المغــة الوطنيــة منو عمىأن المغــ 5المادة الجزائرؼ، والدليل عمى ذلك ما نصت عميو 

 الرسميــة وتظل كذلك مع اسـتـحـداث مـجـمـس أعـمــى لمغــة الـعـربـيــة لــدػ رئاسة الجميورية.
ىي كذلك لغة وطنية  تمازيغتمكرر من الدستور المعدل عمى أن  5المادة وقد نصت كذلك 

 الوطني،المسانية المستعممة عبر التراب  تنوعاتيا وتطويرىا بكلتعمل الدولة عمى ترقيتيا  رسمية،
 الـجـمـيـوريـة.لدػ رئــيـس  تحداث مجمع وطني لمغة األمازيغيةكما تم اس

ذ تسجل الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان ىذا الـتـطـور فــي الدستور الجديد بالنسبــة لمموروث  وا 
 والتكفل بياالثقافة  والبشرية والييكمية لتطويرالثقــافي، فإنيا تطالب الدولة بتوفير الظروف المادية 

المالئمة  الظروفوتـوفيــر  ،الفكرية اإلبداعيةوالقدرات لممواىب  وذلك تشجيعافـي جميع المجاالت 
 متطور وفقا لمتطمبات العصر. لليا 
 
 
 



 :الخاتمـــــــــــــــــــة
 الجمهورية،فخامة رئيس 

ترفــع الـرابــطــة الــجـزائـريــة لحقـــوق اإلنســان ىـذا التقــرير المتواضع عن وضعيــــــــــة حقوق اإلنسان 
إسياما منيا بصفة متواضعة في معاينة وضعية  4107-4106في الــجــزائــر خــــالل سنــــــــة 

 إيجابي،كل ما ىو  موضوعية بتثمينحقوق اإلنسان في الجزائــــــــر بعيدا عن كل تيويل وبكل 
إلى المجتمع المدني يكون ىذا التقريــــر لبنة إسيام منيا  وبصفتيا تنتمــــيما ىو سمبي، ورصـــد كم

 والقانـون.في بناء دولة الحق 
 

  الجزائر،خدمة  وتعالى فيأدامكم هللا سبحانه  
 النبيمةمهامكم  ووفقكم في

 

 


