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 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
  من العهد٤٠مبوجب املادة 

 تعليقات حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 ∗على املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ]٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧[
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 تعليقات احلكومة اجلزائرية على املالحظات اخلتامية 
 (CCPR/C/DZA/CO/3) للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

ية حبقوق اإلنسان، اليت  باستغراب مبضمون املالحظات اخلتامية للجنة املعنأحاطت احلكومة اجلزائرية علماً 
 ٢٤ و ٢٣ عقب النظـر فـي التقريـر الدوري الثالث للجزائر يف          ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ يف   صـدرت 

 . ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

 بدقة CCPR/C/DZA/CO/3/CRP.1نة يف الوثيقة الصادرة حتت الرمز املرجعي وال تورد املالحظات املدّو 
 لالستنتاجات األولية اليت تالها رئيس      ريت مع الوفد اجلزائري، وهي غري مطابقة متاماً       مضمون املناقشات اليت أج   

 .اجللسة خالل جلسة اختتام النظر يف التقرير الدوري

 من احلكومة اجلزائرية على تعزيز حوار بناء مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، تؤكد أهنا قدمت                وحرصاً 
 توضيحات  ،لسابقة للجلسة أو خالل اجللسات الثالث املخصصة للنظر يف التقرير          سواء يف أجوبتها ا    ،إىل اللجنة 

وأعربت احلكومة عن   . وجـيهة بشأن بعض األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة خالل املناقشة التفاعلية مع الوفد             
 .، أي جواب إضايف وأي وثائق قد ُتطلباستعدادها، إذا ما طلبت اللجنة ذلك، ألن تقدم، خطياً

وبالـتايل، كـان من حق احلكومة أن تتوقع إيراد ما يعرب عن مواقفها يف استنتاجات اللجنة إىل جانب                    
 .االدعاءات اليت ارتأت اللجنة تدوينها

 :ويف هذا اخلصوص، وبالنظر إىل ما سبق، تود احلكومة اجلزائرية إبداء التعليقات التالية على استنتاجات اللجنة 

 ألي تعليق من     سياسي، ويتعني بالتايل أال يكون موضعاً      ص ن املصاحلة الوطنية ميـثاق السلم و   إن     -١ 
 .جانب هيئة قانونية

وترمي ذكره  تستند إىل امليثاق السالف     ، واملراسيم التطبيقية  ٠١-٠٦ وهي األمر    ،والنصوص املشار إليها   
 خطوة لتناول انعكاسات املأساة     وهي .إىل تقـدمي معاجلـة قانونية ألوضاع ال يشملها النظام القانوين الداخلي           

 .ما اسُتنفدت مجيع سبل التشريع احلايل الوطنية بعد

 اإلفالت من العقاب وال كفة   ح األمر والنصوص التطبيقية مليثاق السلم واملصاحلة الوطنية كفةَ        جِّوال يـر   
ائري، احلائز الوحيد   فهما يترمجان إرادة أمجع عليها الشعب اجلز       . استنتاجات اللجنة  توحي به العفـو كمـا قد      

 .للسيادة والذي يقام العدل بامسه، لتجاوز األزمة اخلطرية اليت شهدهتا اجلزائر طيلة عقد من الزمن بصورة هنائية

 أماكن االحتجاز السري   -٢ 

ومل يتمكن  . بأماكن االحتجاز اليت ال ختضع للرقابة القانونيةي وجود ما مس قاطعاًنفى الوفد اجلزائري نفياً 
 .قة، طوال بثهم للبلبلة ومهامجتهم ملؤسسات اجلمهورية، من أن يقدموا ملفات موثّ           أصحاب هذه االدعاءات قطّ   

 أهنا متارس سلطتها على مجيع أماكن االحتجاز اخلاضعة لواليتها وأهنا    وتـود احلكومـة اجلزائرية أن تؤكد جمدداً       
 . مثاين سنواتتسمح ملؤسسات مستقلة وطنية وأجنبية بزيارهتا منذ أكثر من
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 مسألة حاالت االختفاء   -٣ 

ملناقشة مع اللجنة، بأن مسألة حاالت االختفاء اتـود احلكومة اجلزائرية أن تذكِّر، مثلما أوضحته خالل     
 .كان جيب أن توضع يف سياقها الطبيعي الناجم عن اجلرائم اإلرهابية

جتة عن املأساة الوطنية، فإهنا تذكِّر بأن مبدأ  مـن احلكومة على معاجلة هذه املسألة املؤملة، النا       وحرصـاً  
 .التعويض قد وقع عليه االختيار وهو يشمل مجيع الضحايا بدون متييز

وأفـادت احلكومة بأن نشر تقرير اللجنة املخصصة املعنية حباالت االختفاء أمر خيضع للتقدير السيادي                
لواردة يف هذا التقرير قد جرى تناوله يف النصوص التطبيقية  من التوصيات ا كبرياًجانباًللسلطة اليت أنشأهتا، وبأن 

 .مليثاق السلم واملصاحلة الوطنية

 التعذيب واالحتجاز قيد التحقيق وتعريف جرمية اإلرهاب   -٤ 

عرضـت احلكومـة اجلزائرية، سواء يف تقريرها أو خالل املناقشة مع اللجنة، التشريع املتعلق بالتعذيب                 
 كانت تعرض وأفادت بأن التعذيب حمظور يف كل مكان وظرف، وبأن إساءة املعاملة أياً .حقيقواالحتجاز قيد الت

وبينت األحكام الدستورية املتعلقة باالحتجاز قيد التحقيق، واإلجراءات الصارمة          .مرتكـبها إىل مالحقة جنائية    
 .كل موظف حكومي ال يتقيد هبالتمديده ضمن إطار خاضع لرقابة السلطة القضائية، والعقوبات اليت يتعرض هلا 

وتود احلكومة اجلزائرية أن تذكر بأهنا تدعو منذ أكثر من عشر سنوات إىل عقد مؤمتر شامل بشأن مكافحة  
 وقد اعتمد  .اإلرهـاب، وتأسف لعدم متكن اجملتمع الدويل، إىل هذا اليوم، من التوصل إىل تعريف توافقي لإلرهاب               

 . مستوحى من تشريعات بلدان أخرى ومن املمارسات اجلاري هبا العملاملشرع اجلزائري من جهته تعريفاً

 حريات إنشاء اجلمعيات والتعبري واالجتماع والتظاهر   -٥ 

 ختضعذكّـرت احلكومة اجلزائرية يف أجوبتها بأن حريات إنشاء اجلمعيات والتعبري واالجتماع والتظاهر              
 أحكام العهد وهلا صلة بالنظام العام واألمن واآلداب املرعية فرض هي قيود ترد يف   والقـيود اليت قد تُ     .نوللقـان 

 .واحترام احلياة اخلاصة للغري

 وضع املرأة   -٦ 

ذكّـرت احلكومة اجلزائرية بأهنا قدمت عند تصديقها على العهد إعالنات تفسريية تتعلق على اخلصوص            
 .مبجال األحوال الشخصية

لكتابية وخالل النظر يف تقريرها إىل أن التحفظات قانون دونته           قد أشارت يف أجوبتها ا      احلكومـة  وكانـت  
 .اتفاقية فيينا للمعاهدات، وإىل أن تلك التحفظات، فيما يتصل بالعهد، ال متس جبوهر احلقوق اليت ينص عليها العهد

 وأهنا   ملحوظاً وتؤكـد احلكومة اجلزائرية أن تعديالت قانون األسرة متثل، بإمجاع رأي املتتبعني، تقدماً             
ه املرأة وبتشجيع النهوض    ـل سيما مبعاقبة العنف الذي تتعرض      على أرض الواقع، وال    تعمل على جتسيدها فعلياً   
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 يف جمال التعليم والتدريب وأبرزت احلكومة اجلهود اجلبارة اليت ُتبذل حالياً .باملـرأة عـلى صـعيد احلياة العامة      
 .روالتوعية من أجل تعزيز حقوق املرأة يف اجلزائ

 متابعة مالحظات اللجنة فيما يتعلق بالبالغات   -٧ 

أفـادت احلكومة اجلزائرية، فيما يتعلق باملسائل اليت أحيلت إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري                
 وأشارت إىل أن سرد املصدر للوقائع أو تقديره هلا مل يكن دائماً            .األول، بأهنـا قد تعاونت حبسن نية مع اللجنة        

  . بسبب اعتبارات سياسوية متاماً، إن مل يكن حموَّراًدقيقاً

وأشارت احلكومة اجلزائرية إىل أنه مىت ثبت أن عناصر مل يكن للعدالة علم هبا خالل نظر حماكم داخلية                   
ية يتيح إمكان املعمول به    جمريات قرار العدالة، فإن القانون اجلزائري        ل وقائع ميكن أن تغري متاماً     مثّيف قضـية ما تُ    
 .إعادة احملاكمة

 قام  وإذ تديل احلكومة اجلزائرية هبذا التوضيح الذي يعكس جممل املناقشة اليت جرت مع اللجنة، وهي مناقشةٌ                
 ما فتئتفريق خدمات املؤمترات التابع لألمم املتحدة جبنيف بتسجيلها، فإهنا تؤكد أهنا تظل متمسكة بروح التعاون اليت 

 تأسف لعدم تطابق التقدير النهائي للجنة مع املالحظات األولية وابتعاده عنها رغم اجلهد              لكنها .تـبديها جتاه اللجنة   
 .ه الوفد من أجل متكني اللجنة من ملس املنجزات احملققة يف جمال تعزيز محاية احلقوق املدنية والسياسيةـالذي بذل

- - - - - 


