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 مقّدمة .1
 

، انطلقت احتجرجرت الحراك الشعبي في مختلف أ جرء الجزائر بعد أن أعلن الرئيس السربق عبد 2019في شبرط/فبراير 

ح لوالية  ئرسية خرمسة. وعلى الر عزيز بو تفليقة ال
ّ

غم من املحروالت التي بذلهر القردة العسكريون نيته في الترش

ى تقديم استقرلته في علبوتفليقة ، بمر في ذلك من خالل إ غرم الرئيس راكوالسيرسيون من أجل احتواء الح

ومالحقة العشرات من أبرز الشخصيرت املرتبطة برلنظرم، استمّرت االحتجرجرت اطوال عرٍم كرمل. ، 2019نيسرن/أبريل 

شملت التغييرات البنيوية في النظرم السيرس ي، الذي لطرملر خضع لسيطرة الجيش الواطني الشعبي الحراك فأمر مطرلب 

هذه  1وإذ عر ض الرئيس السربق أل كرن الجيش الشعبي الواطني الجزائري  والنخب السيرسية واالقتصردية الحركمة.

وتطبيق خر اطة اطريق للمرحلة االنتقرلية أّدت في يم رس، فقد أشرف على تاملطرلب بشدة، بمر فيهر إنشرء مجلس تأسيس ي

 للجزائر. واعتبر املحتّجون وأحزاب املعر ضة  إلى انتخرب 2019كرنون األول/ديسمبر 
ً
 جديدا

ً
عبد املجيد تبون  ئيسر

ة صو ية تهدف والجهرت الفرعلة في املجتمع املدني أّن االنتخربرت الرئرسية والعملية االنتقرلية املالزمة لهر ليست إال عملي

 2إلى املحرفظة على الوضع القرئم وعلى امتيرزات الجيش والنخب الحركمة.

 

 يقض ي بإنشرء 2020كرنون الثرني/ينرير  11وفي 
ً
لجنة خبراء مكلفة بإعداد مقترحرت ، أصد  الرئيس تبون مرسومر

 من 2020أير /مريو  7وبتر يخ  3لتعديل الدستو  والنصوص الالزمة لوضعهر حّيز التطبيق.
ً
، أصد ت اللجنة عددا

ق برلحقوق والحريرت األسرسية؛ 
ّ
التعديالت املقترحة على الدستو  تضّمنت من بين جملة تعديالت، مقتضيرت تتعل

السلطرت؛ واستقاللية القضرء؛ واملحكمة الدستو ية؛ والشفرفية ومكرفحة الفسرد؛ والسلطة بين فصل الومبدأ 

ألكرديميين، وأفراد أّن املسودة قد عرضت على األحزاب السيرسية، واوقد تم العالن  4النتخربرت.الواطنية املستقلة ل

وكرن  2020.5حزيران/يونيو  20املجتمع املدني، والنقربرت واملؤسسرت العالمية الستشر تهر وتقديم مالحظرتهر بحلول 

 30ستشر ات، واالنتهرء من إعداد النسخة النهرئية قبل ن االعتبر  محّصلة اال عيمن املفترض برللجنة  األخذ ب

، ونشرت في الجريدة 2020أيلول/سبتمبر  10وافق البرملرن الجزائري على املسودة النهرئية في  2020.6حزيران/يونيو 

 2020.7تشرين الثرني/نوفمبر  1لالستفترء في طرح ، ومن املقّر  أن ت2020أيلول/سبتمبر  16الرسمية في 

                                            

، متوفر عبر الرابط: 2019حزيران/يونيو  9تأسيس ي في مرمى االتهرمرت"، إندبندنت عربية، "الجزائر، أنصر  املجلس ال1 

https://www.independentarabia.com/node/31546/االتهرمرت-مرمى-في-التأسيس ي-املجلس-أنصر -…العربي/الجزائر-األخبر /العرلم. 

 2 ”Le RCD s’offusque du comportement du pouvoir: ‘Le taux de participation réel à la présidentielle n’a pas dépassé les 8%,’ El Watan, «  ،15  كرنون

 .2019األول/ديسمبر 

 15، 02، والقرض ي بإنشرء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مقترحرت لتعديل الدستو ، الجريدة الرسمية 2020كرنون الثرني/ينرير  11(، 03-20املرسوم الرئرس ي عدد ) 3 

ر عبر الرابط: 2020كرنون الثرني/ينرير 
ّ
 .A2020002.pdfhttps://www.joradp.dz/FTP/JO/2020/، متوف

 .2020مشروع تعديل الدستو  الجزائري )مشروع تعديل الدستو (، أير /مريو  4 

 .w.elbilad.net/article/detail?id=107724http://ww، متوفر عبر الرابط: 2020حزيران/يونيو  3البالد، "نحو تمديد الدو ة البرملرنية ملنرقشة الدستو "،  5 

 املرجع نفسه. 6 

، متوفر عبر الرابط: 2020أيلول/سبتمبر  10الجزيرة، "البرملرن الجزائري يعتمد مسودة إصالحرت دستو ية"،  7 

https://news.tn/story/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

https://www.independentarabia.com/node/31546/الأخبار/العالم-العربي/الجزائر…-أنصار-المجلس-التأسيسي-في-مرمى-الاتهامات
https://www.joradp.dz/FTP/JO/2020/A2020002.pdf
http://www.elbilad.net/article/detail?id=107724
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،في 
ً
لالحتجرز  8غضون ذلك، ومنذ بدء الحراك، تعّرض عشرات القردة والنرشطين في الحراك، والصحفيين أيضر

هنرك إ ادة سيرسية  وقد دفعت هذه الحملة برلعديد إلى التشكيك فيمر إذا كرنت 9التعّسفي ومر زالوا قربعين في السجن.

على مدى عقود، وإجراء تغييرات بنيوية فعلية في الجزائر عن اطريق الحكم القمعي املمتد في البالد  إ ثحقيقية لنهرء 

 10تعديل الدستو .

 

ال في شكلهر الحرلي الدولية للحقوقيين عن تخّوفهر من أّن عملية تعديل الدستو   ةنالسيرق أعاله، تعرب اللجعلى ضوء 

 برملسرهمة في تتسق مع املعريير الدولية حول الشمولية واملشر كة والشفرفية. وتقّوض الع
ً
ملية حق الجزائريين جميعر

الشؤون العرمة، ال سيمر فيمر يخّص شكل الدستو  والحكومة، وبرلترلي تقويض العملية االنتقرلية في الجزائر. وإلى 

 ، تقّدم التعديالت املقترحة على الدستو  ضمرنرت قليلة لسيردة القرنون والتمّسكغير املالئمةجرنب هذه العملية 

 بحقوق النسرن.

 

حة األمر الذي  ةشرمل ةمدني  قربةلتأسيس كمر أّن املقتضيرت املتعلقة برلجيش غير مالئمة هي األخرى 
ّ
على القوات املسل

. برلضرفة إلى ذلك، يسرهم 
ً
قة بحقو تسهم  بينمرفي تعزيز غيرب املسرءلة السرئد حرلير

ّ
ق النسرن معظم املواد املتعل

 أنهر ال تتوافق مع التزامرت 
ّ
والحريرت األسرسية في توسيع نطرق أشكرل الحمرية املمنوحة بموجب الدستو  السربق، إال

ق برلتعذيب، وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة القرسية أو 
ّ
الجزائر بموجب القرنون الدولي، بمر في ذلك فيمر يتعل

 على ذلك، فإّن واالعتقرد ملة السيئة(، واملسرواة أمرم القرنون، وحرية الفكر )املعر الالإنسرنية أو املهينة
ً
والدين. عالوة

فيود الحقوق املنصوص عليهر في التعديالت املقترحة مر زالت تخضع لقيود غير واضحة، ال تحترم ضرو ة أن تكون 

 الحقوق والحريرت 
ً
 وضرو ية

ً
 وواضحة

ً
، وفق مر تقتضيه االتفرقيرت واملعريير املتعلقة بحقوق جتمع ديمقرااطيملدقيقة

، ال تنّص التعديالت على ضمرنرٍت كرفية فيمر يخّص استقاللية وحيرد ومسرءلة القضرء، والنيربة 
ً
النسرن. وخترمر

 العرمة، واملحكمة الدستو ية.

 

( على مشروع تعديل الدستو  لى الدستو  )تحليل صيرغة ومضمون التعديالت املقترحة علتتطّرق هذه الو قة املوجزة 

 من التوصيرت املفصلة 
ً
ضوء التزامرت الجزائر بموجب القرنون الدولي واملعريير الدولية ذات الصلة. كمر تد ج مجموعة

مع املعريير الدولية لسيردة القرنون  مشروع تعديل الدستو  املوجهة إلى السلطرت الجزائرية بهدف ضمرن انسجرم 

 لالبتعرد عن املمر سرت والسيرسرت الخرصة برلنظرم السربق.وحقوق ال
ً
 نسرن، تمهيدا

                                                                                                                                        

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-

%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7/ 

 برلسجن ملدة عرمين بحق الصحفي خرلد الديراني"،  8 
ً
 مشينر

ً
 .2020أيلول/سبتمبر  15منظمة العفو الدولية، "الجزائر: محكمة االستئنرف تصد  حكمر

الرئيس يتعهد بمشرو ات واسعة بشأن املسودة بينمر يحتجز  :اللغة الحقوقية في مسودة الدستو  الجزائري ال تطمئن الصحفيين املعتقلينهيومن  ايتس ووتش، " 9 

 .https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/30/375284، متوفر عبر الرابط: 2020أير /مريو  30 "الصحفيون وقردة "الحراك

، متوفر عبر الرابط: 2020حزيران/يونيو  7"،  ئيس نقربة القضرة: هذه مسودة دستو  للرئيس وليس للجزائرالعربي الجديد، " 10 

https://www.alaraby.co.uk/الدستو  -مسودة-ينتقد-رالجزائ-في-القضرة-نقربة- ئيس. 

https://www.alaraby.co.uk/رئيس-نقابة-القضاة-في-الجزائر-ينتقد-مسودة-الدستور
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ومّمر ال يخفى على أحٍد أّن الجزائر دولة اطرف في أكثرية املعرهدات الرئيسية لحقوق النسرن، ومنهر العهد الدولي الخرص 

الشكروى الفردية؛ والعهد الدولي  برلحقوق املدنية والسيرسية، والبروتوكول االختير ي األول الخرص به بشأن آلية

الخرص برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية؛ واالتفرقية الدولية للقضرء جميع أشكرل التمييز العنصري؛ 

واتفرقية القضرء على جميع أشكرل التمييز ضّد املرأة؛ واتفرقية منرهضة التعذيب وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة 

الإنسرنية أو املهينة؛ واتفرقية حقوق الطفل وبروتوكولهر االختير ي بشأن اشتراك األاطفرل في النزاعرت القرسية أو ال

حة
ّ
والبروتوكول االختير ي بشأن بيع األاطفرل واستغالل األاطفرل في البغرء وفي املواد البرحية؛ واالتفرقية الدولية  املسل

 اتفرقية حقوق األشخرص ذوي العرقة.لحمرية جميع العمرل املهرجرين  وأفراد أسرهم؛ و 

 

 في اتفرقيرت إقليمية لحقوق النسرن، منهر امليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب 
ً
 اطرفر

ً
 دولة

ً
كمر تعّد الجزائر أيضر

 بموجب االتحرد األفريقي، وامليثرق العربي لحقوق النسرن )معدل( املعتمد من قبل جرمعة الدول العربية.

 

 

  اغة الدستور ملية صيع .2
 من املعريير الجرائية التي ال بد من ت

ً
رى اللجنة الدولية للحقوقيين أّن شرعية الدستو  وقبوله يستوجبرن عددا

استيفرئهر لضمرن شرعية الدستو  كأداة حكم أسرسية للدولة تضمن سيردة القرنون وحقوق النسرن. أمر هذه املعريير 

 ، كمر هو منصوص عليه في املعريير الدولية.، والشفرفيةلكرفة أاطيرف املجتمع فهي الشمولية

 

 الزمني والشفرفية اطر ( ال 1) 2

 

لضمرن املشر كة املالئمة وإعداد دستو  توافقي، ال بد من أن تقوم السلطرت الجزائرية بتخصيص الوقت الالزم، وإترحة 

اطر ، تشير التوجيهرت التي تقّدم بهر األمين العرم لمأمم املتحدة وفي هذا ال  11الفرصة والجراءات الشفرفة للمشرو ات.

، والجراءات الشفرفة لترحة حوا  عرم وشرمل حول عملية وضع الدستو  إلى أهمية توفير الوقت الالزم، والفرصة

إلى دستو  قرئم على  يمكن أن يشر ك فيه جميع أصحرب املصلحة من دون استبعرد أي اطرف، على نحٍو يؤدي برلنتيجة

 12التوافق.

 

                                            

 (.2018حقوق النسرن ووضع الدستو  ) 11 

 املذكرة التوجيهية لمأمين العرم بشأن املسرعدة املقدمة من األمم املتحدة لعمليرت وضع الدسرتير، املبدأ  12 
ً
 .4 اجع مثال
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 أقصره شهر 
ً
فة بصيرغة اقتراحرت ملراجعة الدستو  أجال

ّ
ن ابتداًء من تر يخ يأعطى املرسوم الرئرس ي للجنة الخبراء املكل

وبرلضرفة إلى ذلك، فإّن الفترة التي يمكن خاللهر لمأحزاب السيرسية،  13لصيرغة التعديالت املقترحة. ،تنصيبهر

انطلقت في  (ين، وأفراد املجتمع املدني، والنقربرت واملؤسسرت العالمية تقديم مالحظرتهم )الفترة االستشر يةواألكرديمي

غير كرفية ليقوم جميع أصحرب املصلحة و ستة أشهر هي فترة زمنية قصيرة . 2020حزيران/يونيو  20أير /مريو حتى  7

وأّن املسودة بشأنهر، ال سيمر  مراجعة املسودة، وتحليلهر، وتقديم مالحظرتباملعنيين واملهتمّين من مختلف القطرعرت 

 .حجرومر ترافق معهر من إجراءات  19-جرئحة كوفيدأثنرء  في قد نشرت

 

أّن مسودة املشروع التمهيدي لتعديل الدستو  قد وّزعت على مختلف أصحرب املصلحة املعنيين من تم العالن وقد 

إنمر ال تتوافر أي معلومرت عن األحزاب السيرسية، وجمعيرت املجتمع املدني وسرئر أصحرب  14استشر تهم. أجل

خّصص أّي تاملصلحة الذين وّزعت عليهم مسودة الدستو ، وعن اطريقة سير عملية االستشر ة. فعلى سبيل املثرل، لم 

 من أجل تقديم مالحظرتهم أو آ ائهم بشأن  ولعرمة الشعبعنيين لملغيرهر أو  ةإلكترونيمنصة 
ً
مشروع تعديل عمومر

. ولم تنشر املسودة النهرئية في بعين االعتبر  املالحظرتخذ الفعلي أل دى امل، األمر الذي جعل من الصعب تقييم الدستو  

 أي قبل ستة أسربيع على االستفترء. 2020أيلول/سبتمبر  16الجريدة الرسمية إال في 

 

 ( الشمولية واملشر كة2) 2

من  134واملردة  96-91كرنون الثرني/ينرير والقرض ي بإنشرء لجنة الخبراء إلى املواد  11ر املرسوم الرئرس ي الصرد  في يشي

يمر يتعلق برلشؤون التي ال تقع سلطة التنظيمية فالدستو  الحرلي التي تمنح الرئيس صالحية توقيع املراسيم الرئرسية وال

 عّينهم الرئيس، منهم ست نسرء، وقد أد جت أسمرؤهم في  18لجنة الخبراء من  تألفت 15ضمن اختصرص التشريع.
ً
عضوا

 .اختير هماملرسوم من دون مزيد من املعلومرت بشأن معريير أو إجراءات 

عهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، وفي امليثرق إّن الحق في املشر كة في الحيرة السيرسية مكّرس في ال

 األفريقي لحقوق النسرن والشعوب، وفي امليثرق العربي لحقوق النسرن.

 

منه حق كّل موااطن  25، في املردة 16ويضمن العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، والجزائر دولة اطرف فيه

 بأن:

 حرية،تم اختير هم ب ممثلين بواسطة وإمر مبرشرة إمر العرمة، الشؤون إدا ة في يشر ك أن( أ)

  بخ  ينت أن( ب)
 
 النرخبين بين املسرواة قدم وعلى العرم برالقتراع دو ير تجرى  نزيهة انتخربرت في ب،وينتخ

 النرخبين، إ ادة عن الحر التعبير تضمن السري، وبرلتصويت
                                            

 (.03-20املرسوم الرئرس ي ) 13 

 ، متوفر برلعربية عبر الرابط:2020أير /مريو  7، وكرلة األنبرء الجزائرية، لتمهيدي لتعديل الدستو  الشروع في توزيع مسودة املشروع ا ئرسة الجمهو ية:  14 

47-38-14-07-05-2020-http://www.aps.dz/ar/algerie/86924 . 

 03-20املرسوم الرئرس ي  15 

 .1989أيلول/سبتمبر  12عليه الجزائر في صردقت  16 

http://www.aps.dz/ar/algerie/86924-2020-05-07-14-38-47
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وهي الهيئة املكلفة بتقديم التفسيرات امللزمة للعهد الدولي الخرص برلحقوق النسرن،  وكرنت اللجنة املعنية بحقوق 

دت في تعليقهر العرم  قم 
ّ
 على مر يلي: 25املدنية والسيرسية، قد أك

 

ومفهوم إدا ة الشؤون العرمة املشر  إليه في الفقرة )أ( هو مفهوم واسع يتعلق بممر سة السلطة السيرسية، 

صوص، السلطرت التشريعية والتنفيذية والدا ية؛ وهو يشمل شتى أوجه الدا ة العرمة كمر وعلى وجه الخ

يخص تحديد وتنفيذ السيرسة العرمة التي ستتبع على األصعدة الدولية والواطنية والقليمية واملحلية. ويجب 

للموااطنين األفراد كي  أن تحدد في الدستو  والقوانين األخرى كيفية توزيع السلطرت، والوسرئل التي ستترح

 17في املشر كة في الشؤون العرمة. 25يمر سوا حقهم املحمي في املردة 

 

 أّن املردة 
ً
حق الشعوب بحرية تقرير مركزهر السيرس ي واختير  تضمن " 25كمر أقّرت اللجنة املعنية بحقوق النسرن أيضر

الشؤون العرمة بصفة مبرشرة عندمر يختر ون  شكل دستو هر أو نوع حكمهر"؛ وأّن املوااطنين يشر كون "في إدا ة

 18دستو هم أو يعّدلونه، أو يبتون في مسرئل عرمة عن اطريق االستفترءات الشعبية أو غيرهر من الجراءات االنتخربية".

 

تفيد بعدم إجراء التي و  للدول  االستعراض الدستو ي تقر ير بشأن عن قلقهر اللجنة املعنية بحقوق النسرن قد عبرتو 

بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الالزمة " وأوصت "بصو ة شرملة أو في ظروف تمكن من الحوا  بحريـة ترمـة"العملية 

 فعرلة  وضمرن، ةالدستو يعملية اللضمرن الشفرفية في جميع مراحل 
ً
مشر كة جميع األاطراف الفرعلـة املعنيـة مشر كة

ه   19". املدني بأكملهر املجتمعفة، بمر فيهر ممثلو أحزاب املعر ضة ومؤسسرت وهرد
ّ
دت أن

ّ
ينبغي للدولة الطرف أن كمر أك

 مع أحكرم العهد
ً
 ترمر

ً
 20."تضمن اتسرق نص الدستو  الجديد اتسرقر

 

املشر كة  يوااطنين الحق فلكل امل منه على أّن " 13من جهته، ينّص امليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب في املردة 

ون العرمة لبلدهم سواء مبرشرة أو عن اطريق ممثلين يتم اختير هم بحرية وذلك اطبقر ألحكرم ؤ إدا ة الش يبحرية ف

 .حرية املمر سة السيرسية( 1على أّن "لكل موااطن الحق في:  24." وينّص امليثرق العربي لحقوق النسرن في املردة القرنون 

 ..."ون العرمة إمر مبرشرة أو بواسطة ممثلين يختر ون بحريةؤ ا ة الشاملشر كة في إد (2

 

                                            

 .5، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.7(، الوثيقة  قم 25: املشر كة في إدا ة الشؤون العرمة وحق االقتراع )املردة 25التعليق العرم  قم  17 

 .6املرجع نفسه، الفقرة  18 

 .6، الفقرة 2014آب/أغسطس  CCPR/C/SDN/CO/4 ،19وثيقة األمم املتحدة  قم  اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية حول السودان، 19 

 .6، الفقرة 2014آب/أغسطس  CCPR/C/SDN/CO/4 ،19اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية حول السودان، وثيقة األمم املتحدة  قم  20 
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وبحسب مر يض يء عليه العالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجمرعرت وهيئرت املجتمع في تعزيز وحمرية حقوق 

، "من حق كل فرد، بمفرده وبرالشتراك مع غيره،
ً
أن تترح له برلفعل وعلى  النسرن والحريرت األسرسية املعترف بهر عرملير

 21أسرس غير تمييزي فرصة املشر كة في حكومة بلده وفي تصريف الشؤون العرمة."

 

"ينبغي هيكلة عملية صيرغة الدستو  على نحٍو وأوص ى مكتب املفوض السرمي لمأمم املتحدة لحقوق النسرن بمر يلي: 

عين  أن تؤخذ هذه املدخالت على النحو الواجب فييتيح ملختلف مكونرت املجتمع أن تقدم مدخالت من دون عوائق و 

 تواصل إنشرء قنوات . وال تتطلب هذه املسألة االعتبر 
ً
 على ذلك، الجراءات فحسب بل أيضر

ً
التنظيمية األخرى. وعالوة

للحلول الدستو ية الصرد ة من األهمية بمكرن أن تتيح عملية الصيرغة منرقشة حرة وشرملة بشأن الخير ات املختلفة 

 من املهم أن يكون ملختلف الشرائح في الدائرة االنتخربية الحق في املشر كة في املنرقشة 
ً
من مختلف شرائح املجتمع. وأخيرا

 22وفي تقديم مقترحرت، وأن يجري تشجيعهر وتمكينهر من القيرم بذلك."

 

 
ً
لضمرن الفرصة لجميع أصحرب املصلحة املعنيين، بمن فيهم برلضرفة إلى ذلك، فإّن إجراءات خرصة قد تكون مطلوبة

 للتهميش، مثل النسرء واألقليرت للمشر كة على نحٍو مالئم في الشؤون العرمة. 
ّ
شرائح املجتمع التي لطرملر كرنت عرضة

دول بأن تتخذ ال 23من اتفرقية القضرء على جميع أشكرل التمييز ضّد املرأة، والجزائر دولة اطرف فيهر، 7وتلزم املردة 

 24."جميع التدابير املنرسبة للقضرء على التمييز ضد املرأة في الحيرة السيرسية والعرمة للبلد"

 

من العهد الدولي  27وتكّرس حقوق األقليرت، بمر في ذلك األمرزيغ الذين تعرضوا للتهميش والتمييز عبر التر يخ، في املردة 

ّد مر ذكرت اللجنة املعنية بحقوق النسرن، قد يتطلب التمتع برلحقوق الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية. وعلى ح

حمرية قرنونية إيجربية وتدابير لضمرن االشتراك الفعرل ألفراد جمرعرت األقليرت في "تدابير  27املنصوص عليهر في املردة 

فإّن عمليرت وضع الدسرتير بطبيعتهر تتيح  وعلى حّد مر أشر  إليه األمين العرم لمأمم املتحدة، 25القرا ات التي تؤثر فيهم."

 ....اعتمرد ضمرنرت قوية ضّد التمييز والحمرية املعير ية  لمأقليرتسبل لرسم  ؤية مشتركة ملستقبل الدولة و  ةالفرص

                                            

 العالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجمرعرت وه 21 
ً
، األمم املتحدة، الوثيقة يئرت املجتمع في تعزيز وحمرية حقوق النسرن والحريرت األسرسية املعترف بهر عرملير

 .8، املردة 1999آذا /مر س  A/RES/53/144 ،8 قم 

، متوفر عبر الرابط: 2018حقوق النسرن ووضع الدستو ، املفوضية السرمية لمأمم املتحدة لحقوق النسرن، 22 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_EN.pdf . 

 .1996أير /مريو  22انضّمت إليهر الجزائر بتر يخ  23 

التصويت في جميع االنتخربرت واالستفترءات العرمة، واألهلية لالنتخرب لجميع الهيئرت التي " الحق فيوبوجه خرص تكفل للمرأة، على قدم املسرواة مع الرجل،  24 

 اللجنة املعنية برلقضرء على التمييز ضّد املرأة، التوصية العرمة  قم شغل الوظرئف العرمة"، وفى "ينتخب أعضرؤهر برالقتراع العرم
ً
، وثيقة األمم املتحدة 23"؛  اجع أيضر

 التي توص ي الدول بتحديد وتنفيذ الجراءات الخرصة املؤقتة لضمرن التمثيل املتسروي للمرأة في جميع امليردين. 43، الفقرة A/52/38 ،1997  قم

أن يحرم األشخرص املنتسبون إلى ال يجوز، في الدول التي توجد فيهر أقليرت اثنية أو دينية أو لغوية،  : "27العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، املردة  25 

 اجع اللجنة  ."ن في جمرعتهماألقليرت املذكو ة من حق التمتع بثقرفتهم الخرصة أو املجرهرة بدينهم وإقرمة شعرئره أو استخدام لغتهم، برالشتراك مع األعضرء اآلخري

 االتفرقية 7و 2- 6، الفقرترن 1994نيسرن/أبريل  CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 ،8، وثيقة األمم املتحدة  قم 23املعنية بحقوق النسرن، التعليق العرم  قم 
ً
.  اجع أيضر

 .5الدولية للقضرء على جميع أشكرل التمييز العنصري، املردة 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_EN.pdf
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لشرعية يفسح املجرل لحوا  واطني حقيقي ويضفي ا الدمرج الواسع بمر في ذلك لمأشخرص املنتمين إلى األقليرت

 26.هالديمقرااطية على الترتيبرت الدستو ية النرتجة عن

 

، املصرحبة لتعديل دستو  الجزائر غيرب الشفرفية عن العملية االستشر يةلعن قلقهر اللجنة الدولية للحقوقيين تعبر 

مدى  يمتقؤدي إليه ذلك من صعوبة ومر يرب الشأن املعنيين، مع أصحمبرشرة منرقشرت  هنرك تبمر في ذلك مر إذا كرن

، جرت عملية االستشر ة في خضّم جرئحة كوفيدهذه االستشر اتية فرعل
ً
 على ذلك، وعلى حّد مر ذكر سربقر

ً
، 19-. عالوة

تعبر ة زمنية قصيرة ال تتعّدى الستة أسربيع. لهذه األسبرب، ، ولم تستمر إال لفتر ومر  افقهر من قيود على الحق في التجّمع

ضمرن املشر كة الفعرلة لجميع املعنيين برلعملية كرنت الحكومة في أّن محروالت  منقلقهر  اللجنة الدولية للحقوقيين من

 في نطرقهر وجوهرهر.
ً
نشر  عن العالن قبل نة الخبراءلج أعضرء أحد استقرلوقد  غير مالئمة إلى حّد كبير ومحدودة

 27.الدستو ي التعديل ملشروع املعلن الهدف متجرهلة الحرلي، للدستو   جوهرية  مراجعرت تقديم في فشلت ألنهر املسودة

 

أن تتخذ الخطوات الفعرلة لضمرن أن تترح الفرصة لجميع الجهرت املعنية، بمر برلسلطرت الجزائرية وكرن من املفترض  

ذلك على سبيل الذكر أحزاب املعر ضة، وجمعيرت املجتمع املدني، ونقربة املحرمين، والقضرة، وضحرير انتهركرت في 

حقوق النسرن وممثليهم، وممثلي األقليرت، بمر في ذلك األمرزيغ، وممثلي املجموعرت األخرى التي تعّرضت عبر التر يخ 

على نحٍو هردف في جميع مراحل عملية وضع الدستو ، وأن تؤخذ للتمييز أو التهميش، ومن ضمنهر النسرء للمشر كة 

 .عين االعتبر مالحظرت هذه املجموعرت في 

 

إذ وحدهر عملية الصالح الدستو ي التي تسمح برملشر كة العرمة والنقرش يمكن أن تؤدي إلى دستوٍ  توافقي يعكس آ اء 

 صيص الوقت الكرفي واعتمرد الشفرفية وآليرت استشر ية مالئمة.ملجتمع. ويجب برلترلي تخاشرائح كرفة 

 

 مشروع تعديل الدستور مضمون  .3
 

ل صيرغة دستو  للبالد عقب فترٍة شربهر سوء استخدام السلطة التنفيذية واالنتشر  الواسع النتهركرت حقوق ت
ّ
مث

 لالبتعرد عن املرض ي من 
ً
 هرمة

ً
خالل إنشرء هيكل حكم جديد، وقواعد تحترم النسرن، بمر في ذلك على يد الجيش، فرصة

مبدأ سيردة القرنون وتتوافق مع القرنون الدولي لحقوق النسرن واملعريير الدولية. وتعّد املقتضيرت التي تنّص على 

                                            

 .2014، األمم املتحدة، تشرين الثرني/نوفمبر األقليرت بشأن التمييز العنصري وحمرية مذكرة األمين العرم التوجيهية 26 

ابط: على الر برلفرنسية , متوفر 2020ابريل  14 "،(الوثيقة) الخبراء لجنة إلى استقرلة: الدستو   مراجعة" ، Liberte Algerie في االستقرلة طربخ نشر تم 27 

337457-document-dexperts-comite-au-demission-constitution-la-de-algerie.com/actualite/revision-https://www.liberte ،  
ً
 Maghreb ،انظر أيضر

Emergent، "ر ة على الرابط: متوفر برلفرنسي ،2020جوالي  19 "،(أوغرغوز  فتسة) اآلن املمكن الوحيد البديل هي التأسيسية الجمعية: حصريً

ouguergouz/-fatsah-blepossi-desormais-alternative-seule-la-est-constituante-lassemblee-https://maghrebemergent.info/exclusif  

https://www.liberte-algerie.com/actualite/revision-de-la-constitution-demission-au-comite-dexperts-document-337457
https://maghrebemergent.info/exclusif-lassemblee-constituante-est-la-seule-alternative-desormais-possible-fatsah-ouguergouz/
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 السلطرت، واستقاللية القضرء وحمرية حقوق النسرن في الدستو  بين فصل الاملدنية على الجيش، ومبدأ املراقبة 

 لضمرن سيردة القرنون واحترام حقوق النسرن. 
ً
 الجديد أسرسية

 

 املدنية على القوات العسكرية الرقربة( 1) 3

 

 
ً
حة. و املدنية الرسمية الرقربة فرض نوع من ليتخذ الدستو  الجزائري خطواٍت محدودة

ّ
املقتضيرت  فقعلى القوات املسل

على أّن  ئيس الجمهو ية هو القرئد األعلى  مشروع تعديل الدستو  من  91يتضّمنهر الدستو  الحرلي، تنّص املردة  التي

حة
ّ
  .ويتولى مسؤولية الدفرع الواطني للقوات املسل

ً
املسؤولين الرئيس صالحية تعيين  100و 92، تمنح املردترن أيضر

 رب.الح حرلة املدنيين والعسكريين، وإعالن

 

دو  الجيش الواطني الشعبي بـ"دعم الطرقة الدفرعية لمأمة وتطويرهر، واملحرفظة على االستقالل الواطني،  30تحّد املردة 

حة أي 
ّ
والدفرع عن السيردة الواطنية، والدفرع عن وحدة البالد وسالمتهر الترابية." وفيمر ال تمنح املردة القوات املسل

 ملقتضيرت دستو ية  30املردة ال تحظر عليهر ممر سة هذه الصالحيرت.  وتعّد  صالحيرت سيرسية صريحة، إال أنهر
ً
مشربهة

 لدو  الجيش، لكن ذلك لم يمنع الجيش في املمر سة من أداء دو  محو ي في النظرم السيرس ي 
ً
 ضّيقر

ً
سربقة قّدمت تعريفر

 28واالقتصردي، وفي الحيرة السيرسية الجزائرية.

 

 
ً
إذا استحرل على  ئيس الجمهو ية أن يمر س مهرمه بسبب من الدستو  الحرلي،  102للمردة  فعلى سبيل املثرل، ووفقر

مرض خطير ومزمن، يجتمع املجلس الدستو ي وجوبر، وبعد أن يتثّبت من حقيقة هذا املرنع بكل الوسرئل املالئمة، 

ن البرملرن، املن .يقترح برلجمرع على البرملرن التصريح بثبوت املرنع عقد بغرفتيه املجتمعتين معر، ثبوت املرنع لرئيس وُيعل 

 عند مطرلبة الحراك لبوتفليقة برلتنّحي، 2019آذا /مر س  26. ولكن، في ( أعضرئه2/3الجمهو ية بأغلبية ثلثي )
ً
، ونزوال

ر أعلن قريد كم 29من خالل إعالن ثبوت املرنع. 102قرم أحمد قريد صرلح،  ئيس أ كرن الجيش في وقتهر، بتطبيق املردة 

 على أّن كل من يعر ض االنتخربرت 
ً
 العملية والاطر  الزمني لالنتخربرت الرئرسية بعد عزل بوتفليقة، مشّددا

ً
صرلح أيضر

 30هو متآمر ضد الشعب واألمة، وهو مر لن يسمح به الجيش.

 

ة األولى من االنتخربرت التشريعية، ، وبعد أن فرز حزب الجبهة السالمية لإلنقرذ بأكثرية األصوات في الجول1992في العرم 

 الطريق 
ً
ألغى الجيش العملية االنتخربية برّمتهر، وأعلن حرل الطوا ئ وقرم بحّل حزب الجبهة السالمية لإلنقرذ، ممّهدا

                                            

rnegiehttps://ca-، متوفر عبر الرابط:  2019تموز/يوليو  Dalia Ghanem, What will Algeria’s Military Do Next?,” 9“مركز كر نيغي للشرق األوسط،  28 

79470-pub-next-do-military-s-algeria-will-mec.org/2019/07/09/what 

، متوفر عبر الرابط: 2019نيسرن/أبريل  6بي بي س ي، "كيف ضّحى الجيش برلرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكي يحتفظ برلسلطة"،  29 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47839986. 

، متوفر عبر الرابط: 2019أيلول/سبتمبر  ia army chief demands presidential election by DecemberAlger   ،"3الجزيرة، " 30 

190903065124888.html-december-election-presidential-demands-chief-army-/news/2019/09/algeriahttps://www.aljazeera.com. 

https://carnegie-mec.org/2019/07/09/what-will-algeria-s-military-do-next-pub-79470
https://carnegie-mec.org/2019/07/09/what-will-algeria-s-military-do-next-pub-79470
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/algeria-army-chief-demands-presidential-election-december-190903065124888.html
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ا تكبت خاللهر انتهركرت خطيرة لحقوق النسرن وجرائم بموجب القرنون الدولي منهر  31لحرب أهلية دامت عشر سنوات

 32شخص. 7000تفرء القسري ألكثر من خالقتل غير املشروع، والتعذيب وغيره من ضروب املعرملة السيئة، واال عمليرت 

وُزعم أّن  33من هذه االنتهركرت على عرتق القوات املسلحة وقوى األمن الجزائرية.عدد كبير وتقع مسؤولية ا تكرب 

حة الجزائري
ّ
ة توّ اطوا في العديد من هذه االنتهركرت الخطيرة لحقوق النسرن، وكرنوا مسؤولين وأعضرء في القوات املسل

 34مسؤولين عن وقوع عدد كبير منهر.

 

م القوات املسلحة برلشؤون السيرسية للبالد مع سيطرتهر على اقتصردهر، في ظّل 
ّ
ومنذ استقالل الجزائر، ترافق تحك

اللجنة تعبر ا ة املوا د الطبيعية للجزائر. في هذا السيرق، ممر سة الجيش لتأثير قوي على عملية صنع القرا ات وإد

واملتمثل في الدفرع عن السيردة  30الدو  املمنوح للجيش بموجب املردة  فّسرمن أن يعن قلقهر الدولية للحقوقيين 

 لتأثير الجيش وتحكمه ب
ً
رملوا د الطبيعية للبالد، والتي الواطنية واملحرفظة على االستقالل الواطني على أنه يتضّمن حمرية

.
ً
 يجب أن تكون حمريتهر وإدا تهر خرضعة للسلطرت املدنية حصرا

 

 االمتيرزات املمنوحة لهر في 
ً
القرنونية. فمنذ فترٍة وجيزٍة، الجراءات ومن األدلة على التأثير الكبير للقوات العسكرية أيضر

 35الحبس االنفرادي النتقردهم العلني لرئيس أ كرن الجيش الجزائري.خضع نرشطون مدنيون لالحتجرز التعّسفي و 

 برلسجن ملدة و 
ً
سنة على األمينة العرمة "لحزب العمرل"، بتهمة "التآمر" ضد الجيش،  15أصد ت محكمة عسكرية حكمر

لعزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن التقت مع اثنين من الرؤسرء السربقين لجهرز االستخبر ات وشقيق الرئيس السربق عبد ا

 36د.ملنرقشة الوضع السيرس ي في البال 

 

مقتضيرت صريحة تحظر على الجيش أي شكل من  مشروع تعديل الدستو  في مقربل هذه الخلفية، يجب أن يتضّمن 

ل أو التأثير أو السيطرة على الحيرة السيرسية أو على الشؤون
ّ
للبلد. ولضمرن االقتصردية  أو املصرلح أشكرل التدخ

على مبردئ  مشروع تعديل الدستو  ام التزامرت الجزائر بموجب القرنون الدولي واملعريير الدولية، يجب أن ينّص احتر 

حة، بمر في ذلك ضمرن تقّيدهر برلقرنون وخضوعهر الرقربة وآليرت 
ّ
املدنية من أجل ضمرن حسن سير مهرم القوات املسل

 للمحرسبة.
                                            

، متوفر عبر 2003شبرط/فبراير  Time for Reckoning: Enforced Disappearances in Algeria,”   ،26“هيومن  ايتس ووتش، 31 

 : .algeria-disappearances-reckoning/enforced-https://www.hrw.org/report/2003/02/26/timeالرابط

 املرجع نفسه. 32 

الجزائر اللتزامرتهر بموجب العهد الدولي الخرص برلحقوق  نظرت اللجنة املعنية بحقوق النسرن في عدد من قضرير االختفرء القسري، استنتجت من خاللهر انتهرك 33 

: اللجنة املعنية بحقوق 
ً
النسرن، بوجمعة ضّد الجزائر، املدنية والسيرسية، ودعت إلى تحقيقرت متعّمقة وشرملة ومحريدة في االنتهركرت، ومالحقة مرتكبيهر،  اجع مثال

 اللجنة املعنية بحقوق النسرن، مليكة البواثي ضّد الجزائر، وثيقة 2017كرنون األول/ديسمبر  CCPR/C/121/D/2283/2013 ،1وثيقة األمم املتحدة  قم 
ً
.  اجع أيضر

 .2017أير /مريو  CCPR/C/119/D/2259/2013 ،16األمم املتحدة  قم 

، متوفر عبر 2018تموز/يوليو  ting summaryHuman Rights Committee considers the report of Algeria, Mee  " ،5اللجنة املعنية بحقوق النسرن، " 34 

 .https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23336&LangID=Eالرابط: 

africa/algeria/report-north-and-east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-"، متوفر عبر الرابط" 2019"الجزائر منظمة العفو الدولية،  35 

algeria/. 

 املرجع نفسه. 36 

https://www.hrw.org/report/2003/02/26/time-reckoning/enforced-disappearances-algeria
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23336&LangID=E
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حقوق النسرن والديمقرااطية حول  19/36 قم  لمأمم املتحدة قد أشر  في قرا ه وكرن مجلس حقوق النسرن التربع

 37."قرء املؤسسة العسكرية خرضعة للمسرءلة أمرم السلطرت املدنية الواطنيـة املختصةالحرجة إلى "بإلى  وسيردة القرنون 

قوات املسلحة للسيطرة الفعرلة من قبل كمر أشر ت اللجنة املعنية بحقوق النسرن غير مّرة إلى الحرجة إلى إخضرع ال

  عبرت قدو السلطرت املدنية. 
ً
عن مخروفهر حيرل "انعدام سيطرة السلطرت املدنية الترم والفعرل على القوات مسبقر

ية الفعرلة وعدم وجود إاطر  قرنوني واضح يحّدد دو  القوات األمنية وينّص على السيطرة املدن 38العسكرية وقوى األمن"

 39عليهر.

 

ولعّل أحد األمثلة الحديثة العهد عن املمر سرت السليمة في هذا السيرق يستمّد من تونس، حيث أسند مجلس نواب 

ومن األمثلة األخرى  40الشعب التونس ي مسؤولية ضمرن الشراف املدني على القوات املسلحة إلى لجنة برملرنية خرصة.

 إلى لدستو  بموجب ا الدولة مؤسسرت جميع إخضرعي للدول األمريكية التي تنّص على أّن "من امليثرق الديمقرااط 4املردة 

أسرسية  وقطرعرته املجتمع مؤسسرت كل من جرنب القرنون  سيردة واحتراماملنشأة بحكم القرنون  املدنية السلطة

 41برلقد  نفسه لتحقيق الديمقرااطية."

 من
ً
 فريدة

ً
ل صيرغة الدستو  الجديد فرصة

ّ
حةنوعهر ملواجهة مسألة السيطرة املدنية على القوات  تمث

ّ
وإخضرع  املسل

 لضمرن التدقيق املالئم والشفرفية في املصرلح االقتصردية للقوات 
ً
ر فرصة

ّ
هذه القوات للمسرءلة في الجزائر. كمر توف

 برلدفرع الواطني.
ً
 املسلحة وضمرن أن يبقى دو هر محدودا

 

 السلطرت بينفصل ال( سيردة القرنون و 2) 3

 من مبردئ سيردة القرنون. وعلى حّد مر أشر ت إليه اللجنة املعنية بحقوق 
ً
 أسرسير

ً
ل مبدأ فصل السلطرت مبدأ

ّ
يشك

فإّن انعدام الوضوح في تعيين الحدود الفرصلة بين االختصرصرت الخرصة بكّل من السلطرت التنفيذية النسرن، 

وكرنت املقر ة  42سيردة القرنون وتنفيذ سيرسة ثربتة لحقوق النسرن. والتشريعية والقضرئية يعرض للخطر تنفيذ مبدأ

 على أّن "فصل السلطرت وسيردة القرنون 
ً
دت أيضر

ّ
الخرصة لمأمم املتحدة املعنية برستقالل القضرة واملحرمين قد أك

ه في مجتمع ديمقرااطي."
ّ
  حل

ّ
 يتعذ

ً
 أسرس 43ومبدأ الشرعية عنرصر تترابط ترابطر

ً
 لسيردة القرنون يعتبر وبصفته  كيزة

ً
ية

                                            

 ل6)ي( ) 16، الفقرة 2012نيسرن/أبريل  A/HRC/Res/19/36 ،19مجلس حقوق النسرن، وثيقة األمم املتحدة  قم  37 
ً
جنة حقوق النسرن، القرا   قم (.  اجع أيضر

 (.9)ج( ) 1، الفقرة 2000نيسرن/أبريل  E/CN.4/RES/2000/47 ،25، وثيقة األمم املتحدة  قم 2000/47

 .8، الفقرة 1994نيسرن/أبريل  CCPR/C/79/Add.34 ،18اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية: السلفردو ، وثيقة األمم املتحدة  قم  38 

 .9، الفقرة 1999تموز/يوليو  11CCPR/C/79/Add.1   ،29اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية:  ومرنير، وثيقة األمم املتحدة  قم 39 

 اجع املوقع اللكتروني ملجلس نواب الشعب التونس ي، لجنة األمن والدفرع، متوفر عبر الرابط:  40 

http://www.arp.tn/site/dep/AR/liste_dep_commissions.jsp?cc=621, 

 .4، املردة 2001أيلول/سبتمبر  11امليثرق الديمقرااطي للدول األمريكية،  41 

 .3، الفقرة 1997آب /أغسطس  CCPR/C/79/Add.79   ،4ألمم املتحدة  قماللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية: سلوفركير، وثيقة ا 42 

 لجنة حقوق 17، الفقرة 2010نيسرن/أبريل  A/HRC/14/26 ،9تقرير املقّر ة الخرصة املعنية برستقالل القضرة واملحرمين، وثيقة األمم املتحدة  قم  43 
ً
.  اجع أيضر

 .1، الفقرة 2002نيسرن/أبريل  E/CN.4/RES/2002/46 ،23تحدة  قم ، وثيقة األمم امل2002/46النسرن، القرا   قم 

http://www.arp.tn/site/dep/AR/liste_dep_commissions.jsp?cc=621
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د املقّر  الخرص املعني برستقالل القضرة 
ّ
 خرصة في املراحل االنتقرلية. فمثلمر أك

ً
مبدأ فصل السلطرت ذا أهمية

واملحرمين، "الملرم بمبدأ الفصل بين السلطرت شرط الزم لوجود الديمقرااطية، ويتسم برلترلي بأهمية برلغة للبلدان التي 

 44حتى اآلن بعدم قيرمهر برلفصل بين السلطرت." وصمتالتي و نتقرل إلى الديمقرااطية، تمّر بمرحلة اال 

 

إلى سلطرت الحكم الثالث، ويد ج مواد تتعلق برلرئيس ومجلس  مشروع تعديل الدستو  يتطّرق الفصل الثرلث من 

ّوض 
ُ
مبدأ الفصل بين السلطرت في الجزائر نتيجة التركز الوز اء والبرملرن والقضرء. و غم هذا االعتراف الرسمي، لطرملر ق

ل السلطة التنفيذية في الشؤون 
ّ
غير املتنرسب للسلطة بيد  ئيس الجمهو ية، وتهميش السلطة التشريعية، وتدخ

 القضرئية.

 

 على السلطتين التشريعية والقضرئية. وتتركز
ً
 ومنهجية

ً
 شرملة

ً
معظم  ففي الجزائر، تمر س السلطة التنفيذية سيطرة

 من الصالحيرت 
ً
الصالحيرت ضمن السلطة التنفيذية بيد الرئيس. وفي واقع األمر، يمنح مشروع تعديل الدستو  مزيدا

 للمردة 
ً
ه، وتبعر

ّ
يجّسد  ئيس الجمهو ية،  ئيس الدولة، وحدة األمة  من مشروع تعديل الدستو ، 84للرئيس. ذلك أن

حة4هو وا د في القسم  ويحمي الدستو  ويسهر على احترامه، وكمر
ّ
ويتولى مسؤولية  ، هو القرئد األعلى للقوات املسل

 على ذلك، يعّين الرئيس الوزير األول أو  ئيس الحكومة، حسب الحرلة، وينهي مهرمه.الدفرع الواطني
ً
وبموجب  45. عالوة

والرئيس األول  46ل أو  ئيس الحكومة،، يعّين ثلث أعضرء مجلس األمة. كمر يعّين الوز اء برقتراح من الوزير األو 121املردة 

و ئيس مجلس املحرسبة  48و ئيس مجلس الدولة )املحكمة العلير الدا ية(، 47للمحكمة العلير )املحكمة العلير العردية(،

وهو مر  51و ئيس املحكمة الدستو ية. 50والقضرة، 49مؤسسة علير مستقلة للرقربة على املمتلكرت واألموال العمومية(،)

، وإحرلته إلى 219لرئيس الجمهو ية حق املبرد ة برلتعديل الدستو ي بموجب املردة  52املجلس األعلى للقضرء.زال يرأس 

البرملرن للتصويت عليه، في حين ال يمكن للبرملرن سوى اقتراح تعديل الدستو  على  ئيس الجمهو ية الذي يمكنه عرضه 

 .222على االستفترء الشعبي بموجب املردة 

 

 مشروع من 91 للمردة وفًقر النفرذ واجبةوتكون  واحد جرنب من تنظيمية قرا ات التخرذ الكرملة برلسلطة يسالرئ يتمتع

 على ذلك، تنّص املردة . واللوائح القوانين تنفيذ على الحكومة  ئيس أو الوز اء  ئيس يقتصر بينمر الدستو ،
ً
 142عالوة

ع بأوامر بمسرئل عرجلة في حرلة شغو  املجلس الشعبي الواطني أو من مشروع الدستو  على أّن لرئيس الجمهو ية أن يشرّ 

                                            

 .55، الفقرة E/CN.4/1995/39تقرير املقّر  الخرص املعني برستقالل القضرة واملحرمين، وثيقة األمم املتحدة  قم  44 

 (.5) 91مشروع تعديل الدستو ، املردة  45 

 .92مشروع تعديل الدستو ، املردة  46 

 .92ل الدستو ، املردة مشروع تعدي 47 

 .92مشروع تعديل الدستو ، املردة  48 

 .199مشروع تعديل الدستو ، املردة  49 

 .92مشروع تعديل الدستو ، املردة  50 

 .185مشروع تعديل الدستو ، املردة  51 

 .180مشروع تعديل الدستو ، املردة  52 
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خالل العطلة البرملرنية. وال تتضّمن املردة أي تعريف أو وصف ملر يمكن أن يشكل "مسرئل عرجلة"، األمر الذي يطرح 

 لسلطته التقديرية ومن د
ً
 من أن يتخذ الرئيس إجراءات تشريعية على نطرق واسع، وفقر

ً
 كبيرا

ً
ون ضوابط. وتمنح خطرا

من مشروع تعديل الدستو  البرملرن صالحية استجواب الحكومة في أي مسألة "ذات أهمية واطنية"، وكذا عن  160املردة 

 أّن املردة 
ّ
تمنح  ئيس الجمهو ية سلطة حّل املجلس الشعبي الواطني أو إجراء انتخربرت  151حرل تطبيق القوانين. إال

وعلى عكس الحكومة، ال يخضع الرئيس للمسرءلة أمرم أي  قييد صالحيته بظروٍف محّددة.تشريعية قبل أوانهر من دون ت

 سلطة أخرى. وليس من صالحيرت البرملرن وال املحكمة الدستو ية املبرد ة بأي إجراء عزل ضّد الرئيس.

 

نّص على مقتضيرت لكي ينجح الدستو  في ترسيخ سيردة القرنون واالبتعرد عن عقوٍد من الحكم القمعي، يجب أن ي

 ملبدأْي سيردة القرنون وفصل السلطرت. وبموجب هذا الفصل، 
ً
محّددة تنّص بوضوح على اختصرصرت كّل سلطة، وفقر

ال يجوز ألي سلطة التدخل بصالحيرت ومسؤوليرت السلطتين األخريين، وبحيث تعمل كّل سلطة على ضبط أي سوء 

 استعمرل للسلطة من قبل السلطتين األخريين.

 

ل أحد األهداف الرئيسية لنشرء لجنة خبراء من قبل الرئيس تبون 
ّ
للمطرلب الشعبية  تستجيبتقديم مقترحرت  في وتمث

 للمذكرة التوضيحية  53القوى وحقوق النسرن. من أجل بنرء دولة تقوم على سيردة القرنون على أسرس توازن 
ً
ووفقر

ن شأنه أن يؤدي إلى تغيير اطبيعة النظرم السيرس ي، األمر الذي ملشروع تعديل الدستو ، فإّن تقييد صالحيرت الرئيس م

ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أّن لجنة الخبراء لم تستفد برلشكل الكرمل من  54يقع خر ج نطرق اختصرص اللجنة.

ته يعزز التفويض املمنوح لهر في تعزيز سيردة القرنون وفصل السلطرت في الجزائر، وأّن مشروع الدستو  الذي أنتج

 من الصالحيرت الرئرسية املطلقة يخرلف الهدف األسرس ي املتمثل بتعميق سيردة القرنون.
ً
ومع األخذ بعين  55عقودا

االعتبر  تر يخ الجزائر الحرفل بسوء استخدام هذه الصالحيرت، فإّن مشروع تعديل الدستو  يجب أن يخضع للتعديل 

رءة استخدام السلطة من قبل الرئيس وأعضرء الهيئرت التنفيذية بحيث ينص على ضمرنرٍت وآليرٍت مالئمة ضّد إس

 والتشريعية والقضرئية.

 

 ( استقاللية القضرء3) 3

 

 من عنرصر سيردة القرنون، ومبدأ 
ً
 أسرسير

ً
ل استقاللية القضرء عنصرا

ّ
ل الحق في  بين فصلالتمث

ّ
السلطرت. ويشك

 لقرمة العدل بنرء محركمة عردلة أمرم هيئة قضرئية مستقلة، محريدة، مخت
ً
 أسرسير

ً
صة، ومنشأة بحكم القرنون عنصرا

 على سيردة القرنون.

 
                                            

 .2، ص. 2020 املذكرة التوضيحية ملشروع تعديل الدستو ، في أير  /مريو 53 

 .6املرجع نفسه، ص.  54 

 .2املرجع نفسه، ص.  55 
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قد  2018،56وكرنت اللجنة املعنية بحقوق النسرن، في مالحظرتهر الخترمية بشأن التقرير الدو ي الرابع للجزائر عرم 

عبرت و  ة التنفيذية في تنظيمهر.بقلق عدم كفرية ضمرنرت استقالل السلطة القضرئية، والدو  البر ز للسلط تالحظ

 عن قلقهر
ً
 للقرنون العضوي  قم  اللجنة أيضر

ً
القرنون ن واملتضّم  2004أيلول/سبتمبر  6ؤ   في امل 11-04من أنه وفقر

ن أعلى القضرة مرتبة بمرسوم  ئرس ي ال غير؛ )ب( ُيعين القضرة بموجب مرسوم  ئرس ي بنرء على  األسرس ي للقضرء: )أ( ُيعيَّ

للقضرة لقضرة املحركم إال  ُيضمن حق االستقرا ال ج( )من وزير العدل بعد مداوالت املجلس األعلى للقضرء؛  اقتراح

تصد  ؛ )ه( نقلهم برلكرمل لوزير العدل ويجوز للوزيرقضرة النيربة  سنوات خدمة فعلية؛ )د( يخضع 10الذين مر سوا 

 57.سوم  ئرس ي، ويجوز لوزير العدل فرض أي عقوبة أخرى عقوبتر العزل والحرلة على التقرعد التلقرئي بموجب مر 

 

إلى إلغرء قرا  وزير  2019من هذا املنطلق، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطرت الجزائرية في تشرين الثرني/نوفمبر 

 بسبب مطرلبتهم بإنشرء سيردة القرنون وإنهرء سيطرة السلطة التنفيذية على الق 2998العدل بنقل 
ً
 58ضرء.قرضير

 

 
ً
لنهرء هذه السيطرة وتعزيز استقاللية القضرء. بل هو ينّص إلى  ولم يتضّمن مشروع تعديل الدستو  خطواٍت ملموسة

قرض ي الحكم غير قربل للنقل إال ضمن الشروط  التي تنّص على مر يلي: " 172ة في املردة حّد مر على عدم عزل القضر

ل القرض ي، وال يمكن إيقرفه عن العمل أو إعفرؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه ال يعز  .املحددة في الفقرة الثرنية أدنره

أثنرء ممر سة مهرمه أو بمنرسبتهر، إال في الحرالت واطبق الضمرنرت التي يحددهر القرنون بموجب قرا  معلل من املجلس 

دئ األمم املتحدة بشأن استقالل السلطة ." ومع ذلك، يبقى هذا املقتض ى دون املعير  العرملي الوا د في مبراألعلى للقضرء

ه 
ّ
ال يكون القضرة عرضة لإليقرف أو للعزل إال لدواعي عدم القد ة أو دواعي السلوك التي القضرئية والذي ينّص على أن

ويعتبر الثبرت الوظيفي الركن األسرس الستقالل القضرة على املستوى الفردي بمر   59.تجعلهم غير الئقين ألداء مهرمهم

ه يمنحهم الحمرية الكرملة أثنرء أدائهم ملهرمهم. وبرلترلي، يجب أن يقّر مشروع تعديل الدستو  بعدم عزل القضرة كمر أن

 60هو منصوص عليه في املعريير الدولية.

 

على أن يضمن املجلس األعلى للقضرء استقاللية القضرء. وفيمر تعتبر هذه الخطوة  180برلضرفة إلى ذلك، تنّص املردة 

قّوض بسبب اطبيعة املجلس األعلى للقضرء وتركيبته. كمر تنّص املردة إي
ُ
 أّنهر ت

ّ
 برملبدأ، إال

ً
 على  180جربية

ً
أن يرأس أيضر

  : يتشكل املجلس األعلى للقضرء من ئيس الجمهو ية املجلس األعلى للقضرء. وبموجب مشروع تعديل الدستو ، 

 ،الرئيس األول للمحكمة العلير، نرئبر للرئيس 

                                            

 .2018آب/أغسطس  CCPR/C/DZA/4 ،17اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية: الجزائر، وثيقة األمم املتحدة  قم  56 

 .11املرجع نفسه، ص.  57 

، متوفر عبر الرابط: 2019القضرة بشكل جمرعي وعشوائي"، تشرين الثرني/نوفمبر اللجنة الدولية للحقوقيين، "الجزائر: يجب إلغرء قرا  نقل  58 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Algeria-Judges-strike-News-2019-ARA.pdf 

 6آب/أغسطس إلى  26رملة املجرمين املعقود في ميالنو من اعتمدهر مؤتمر األمم املتحدة السربع ملنع الجريمة ومعمبردئ أسرسية بشأن استقالل السلطة القضرئية،  59 

 13املؤ   في  40/146 1985تشرين الثرني/نوفمبر  29املؤ   في  40/32كمر اعتمدت ونشرت علي املمأ بموجب قرا ي الجمعية العرمة لمأمم املتحدة  1985أيلول/ديسمبر 

 .18، املبدأ 1985كرنون األول/ديسمبر 

 .13شأن استقالل السلطة القضرئية، املبدأ مبردئ أسرسية ب 60 
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   ،ئيس مجلس الدولة  

 ،قرضيرن اثنرن من التشكيل النقربي للقضرة 

 ئيس املجلس الواطني لحقوق النسرن ، 

  ينتخبون من اطرف زمالئهم، بمر في ذلك من املحكمة العلير، ومن محركم االستئنرف 
ً
خمسة عشر قرضير

 واملحركم االبتدائية في مجلس الدولة.

 اثنــرن منهــم يختـر همر  ئيس الجمهو ية،  هــم خــر ج ســلك القضــرء،ســت شخصيــرت يختــر ون بحكــم كفرءات

واثنرن يختر همر  ئيس املجلس الشعبي الواطني من غير النواب، واثنرن يختر همر  ئيس مجلس األمة من غير 

 .أعضرئه

 

في مشروع تعديل الدستو  ترّحب اللجنة الدولية للحقوقيين بواقع أن تركيبة املجلس األعلى للقضرء املنصوص عليهر 

ولكن، من أجل  61تعّددية، وأّن أكثرية األعضرء هم قضرة ينتخبون من اطرف زمالئهم، بمر يتسق مع املعريير الدولية.

تعزيز استقاللية املجلس األعلى للقضرء، يجب إزالة مركز  ئيس الجمهو ية من عضوية املجلس األعلى للقضرء، وتجريده 

، بمر أّن هذا الدو  والعضوية يزيدان عضرء القضرئيين وغير القضرئيين للمجلس األعلى للقضرءمن أي دو  في تعيين األ 

وكرن املقر  الخرص لمأمم املتحدة املعني برستقالل القضرة   من إمكرنية وأ جحية التأثير السيرس ي على هذه الهيئة.

ه، 
ّ
ون الهيئة املستقلة مؤلفة برلكرمل من قضرة وبخصوص الجهرز القضرئي، يحّبذ أن تكواملحرمين قد أشر  إلى أن

متقرعدين أو مداومين،  غم أنه قد ُينصح بأن تكون مهنة القرنون أو األوسرط األكرديمية ممثلة إلى حد مر. وينبغي أال 

 62يسمح بأي تمثيل سيرس ي.

 

 لاللتزامرت الدولية للجزائر، بمر في ذلك بموجب
ً
من العهد الدولي  14املردة  ال بد من ضمرن استقاللية القضرء تبعر

يتعين على الدول من امليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب ) 26الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، واملردة 

، الذي تنّص من امليثرق العربي لحقوق النسرن 13و 12( واملردتين األاطراف على هذا امليثرق ضمرن استقالل املحركم

تضمن الدول األاطراف استقالل القضرء وحمرية القضرة من أي تدخل أو ضغوط أو " يلي: " منه على مر 12املردة 

 ."تهديدات

 

 لتعزيز سيردة القرنون وضمرن التنفيذ الفعرل لحقوق النسرن والحريرت األسرسية. 
ً
تعتبر استقاللية القضرء أسرسية

 على أن تع
ً
 وكرنت اللجنة املعنية بحقوق النسرن قد شّددت مرا ا

ً
تمد الدول التشريعرت والتدابير التي تضمن فصال

                                            

 61  
ً
(، وافقت عليه الجمعية الدولية للقض 9املردة   اجع مثال

ً
 كبيرا

ً
 قضرئير

ً
 17رة في من امليثرق العرملي للقضرة )يتم تعيين القضرة من قبل هيئة مستقلة تتضمن تمثيال

 امليثرق األو وبي2009تشرين الثرني/نوفمبر 
ً
( )"فيمر يتعلق بكّل قرا  يؤثر على اختير  القضرة، وتوظيفهم وتعيينهم 3) 1بشأن النظرم األسرس ي للقضرة، املبدأ  .  اجع أيضر

ضرة منتخبين من زمالئهم وتقدمهم املنهي أو إنهرء منرصبهم، يتوقع النظرم األسرس ي تدخل هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية يكون من ضمنهر نصف الق

 .46، الفقرة 2010تشرين الثرني/نوفمبر  17(، في 2010) 12وسرئل تضمن التمثيل األوسع للقضرء( وتوصية لجنة وز اء مجلس أو وبر  قم ب

. 126، الفقرة 0142نيسرن/أبريل  A/HRC/26/32 ،28تقرير املقر ة الخرصة املعنية برستقالل القضرة واملحرمين، التقرير حول املسرءلة، وثيقة األمم املتحدة  قم  62 

 تقرير املقر  الخرص املعني برستقالل القضرة واملحرمين، وثيقة األمم املتحدة  قم 
ً
 .28، الفقرة 2009آذا /مر س  A/HRC/11/41 ،24 اجع أيضر
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 بين اختصرصرت السلطتين التنفيذية والقضرئية، بمر في ذلك الضمرنرت ضّد التدخل غير املبّر  للسلطة 
ً
واضحر

 63التنفيذية في مجرالت تند ج ضمن املهرم القضرئية.

 

ه يجب تطبيق إجراءات وفيمر تتمتع الدول بحرية واسعة في اطريقة تنظيم القضرء وكيفية تط
ّ
 أن

ّ
بيق االستقاللية، إال

وآليرت فعرلة لضمرن استقاللية القضرء كنظرم، واستقاللية القضرة األفراد وحيردهم. تؤكد مبردئ األمم املتحدة بشأن 

ه "
ّ
تفضل السلطة القضرئية في املسرئل املعروضة عليهر دون تحيز، على أسرس  استقاللية السلطة القضرئية على أن

الوقرئع ووفقر للقرنون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت، 

 64."مبرشرة كرنت أو غير مبرشرة، من أي جهة أو ألي سبب

 

على أّن عملية تنّص املبردئ األسرسية واملبردئ التوجيهية بشأن الحق في محركمة عردلة واملسرعدة القرنونية في أفريقير 

التعيينرت في الهيئرت القضرئية يجب أن تتمتع برلشفرفية وتخضع للمسرءلة، ويشجع إنشرء هيئة مستقلة لهذا الغرض. 

 65وأي وسيلة للتعيين القضرئي يجب أن تحفظ استقالل القضرء وحيرده.

 

ستقاللية ويفوّض بمهمة الدا ة وبرلترلي، يجب أن ينّص مشروع تعديل الدستو  على مجلس للقضرء األعلى يتمتع برال 

قة بتعيين القضرة، وترقيتهم، ونقلهم وتأديبهم، مع الضمرنرت الكرملة لالستقاللية املؤسسرتية 
ّ
والشراف على املهرم املتعل

 عن السلطة التنفيذية.
ً
 أن يكون املجلس  والدا ية واملرلية بعيدا

ً
كمر يجب أن يضمن مشروع تعديل الدستو  أيضر

 عن السلطة التنفيذية، بمر في ذلك تعديل التشكيلة بحيث يستبعد الرئيس من عضوية 1للقضرء: ) األعلى
ً
( مستقال

 2املجلس، وضمرن أن يكون أكثرية األعضرء منتمين إلى املهن القرنونية وأن يتّم انتخربهم من قبل القضرة؛ 
ً
( تعددير

 من حيث النوع االجتمرعي؛ 
ً
 في اتخرذ3وتمثيلير

ً
( 4القرا ات بشأن القضرير املتعلقة برملسيرة املهنية للقضرة؛  ( مختصر

 على ضمرن استقاللية القضرء.
ً
 قرد ا

  

 ( املحكمة الدستو ية1( )3) 3

 

 استقاللية املحكمة الدستو ية( 1( )1( )3) 3

 

                                            

 10، الفقرة 2010تموز/يوليو  CCPR/C/79/Add.111 ،28اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية:  ومرنير، وثيقة األمم املتحدة  قم  63 
ً
.  اجع أيضر

؛ املالحظرت الخترمية: السلفردو ، وثيقة األمم 10، الفقرة 2000تشرين الثرني/نوفمبر  CCPR/CO/70/PER  ،15املالحظرت الخترمية: البيرو، وثيقة األمم املتحدة  قم 

تشرين  CCPR/C/79/Add.43  ،23 الحظرت الخترمية: تونس، وثيقة األمم املتحدة  قم؛ امل5، الفقرة ذ1994نيسرن/أبريل  CCPR/C/79/Add.34 ،18املتحدة  قم 

 .18، الفقرة 1994تشرين الثرني/نوفمبر  CCPR/C/79/Add.42 ،10؛ املالحظرت الخترمية: النيبرل، وثيقة األمم املتحدة  قم 14، الفقرة 1994الثرني/نوفمبر 

 .2القضرئية، املبدأ  املبردئ األسرسية بشأن استقالل السلطة 64 

 ( )ح(.1، )أ( )2003والشعوب، املبردئ األسرسية واملبردئ التوجيهية بشأن الحق في محركمة عردلة واملسرعدة القرنونية في أفريقير، اللجنة األفريقية لحقوق النسرن  65 
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فة بضمرن السلطة ومن املهم أن تتمتع الدستو  في املحرفظة على سيردة القرنون وفصل السلطرت. يسهم 
ّ
القضرئية املكل

 لجميع ةشرملبوالية قضرئية تنفيذ واحترام الدستو  واملبردئ الدستو ية برالستقاللية الكرملة، 
ً
، وأن تكون مترحة

ية. األفراد، وأن تتمتع برملوا د القرنونية والعملية الالزمة لجراء مراجعة فعرلة لدستو ية القوانين والجراءات التنفيذ

برلضرفة إلى ذلك، من األهمية بمكرن أن تكون املحكمة الدستو ية قوية ومستقلة لحمرية حقوق النسرن والحريرت 

 األسرسية املكّرسة كحقوق دستو ية. 

 

د ديبرجة مشروع تعديل الدستو  على أّن الدستو  فوق الجميع، 
ّ
 وهو القرنون األسرس ي الذي يضمن الحقوق تؤك

والجمرعية. ولضمرن احترام الدستو ، ينّص مشروع الدستو ، في تطّو  إيجربي بر ز، على إنشرء  والحريرت الفردية

  66محكمة دستو ية.

: أ بعة أعضرء يعّينهم  ئيس الجمهو ية من بينهم  ئيس املحكمة؛ عضو تتشكل املحكمة الدستو ية من اثني عشر 
ً
عضوا

لس الدولة؛ وستة أعضرء ينتخبون برالقتراع العرم من أسرتذة واحد تنتخبه املحكمة العلير؛ وعضو واحد ينتخبه مج

 للمردة  القرنون الدستو ي. يحّدد  ئيس الجمهو ية شروط وكيفيرت انتخرب هؤالء األعضرء.
ً
في عضو ، يشترط 187ووفقر

تقل عن ي القرنـــون ال بخبـــرة ف تعالتم سنة كرملة يوم انتخربه أو تعيينه، 50بلوغ ن املحكمة الدستو ية املنتخب أو املعي

 التمتع برلحقوق املدنية والسيرسية،  عشرين سنة،
ّ
 .عدم االنتمرء الحزبي يكون محكومر عليه بعقوبة سرلبة للحرية،وأال

وبمجرد انتخربه أو تعيينه، يتوقف عن ممر سة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى أو أي نشرط آخر أو 

 مهنة حرة.

 

ألّن معريير تعيين واختير  أعضرء املحكمة الدستو ية ال تستوفي املعريير عن قلقهر اللجنة الدولية للحقوقيين  تعبر

ب القرنون الدولي اختير  القضرة على أسرس معريير واضحة وإجراءات شفرفة 
ّ
الدولية املتعلقة برستقاللية القضرء. يتطل

يأت مشروع تعديل الدستو  على األمر الذي لم  67قاللية القضرة وحيردهم،تضمن استقاللية املحكمة وحيردهر، واست

قضرئية، مؤسسة قضرئية تخضع ملعريير االستقاللية نفسهر التي تنطبق على أي مؤسسرت املحركم الدستو ية هي . ذكره

وكرن املقّر  الخرص لمأمم املتحدة  68القضرء.سرت مؤسخضع لهر سرئر تومر من سبب يدعو إلى إعفرئهر من املعريير التي 

 عن مخروفه من خطر التسييس 
ً
حين تقوم السلطة التشريعية أو املعني برستقاللية القضرة واملحرمين قد عّبر مرا ا

 69القضرئية.السلطة التنفيذية بتعيين واختير  أعضرء 

                                            

 .185املحكمة الدستو ية، املردة  66 

، )دليل املمر سين 2007، 1املتعلقة برستقالل ومسؤولية القضرة واملحرمين وممثلي النيربة العرمة، دليل املمر سين  قماللجنة الدولية للحقوقيين، املبردئ الدولية  67 

 للجنة الدولية للحقوقيين(. 1 قم 

يق على جميع األشخرص الذين يمر سون على سبيل املثرل، في توصيته بشأن االستقاللية والكفرءة ودو  القضرة، يعلن مجلس أو وبر أّن "هذه التوصية قربلة للتطب 68 

للجنة الوز اء إلى الدول األعضرء بشأن القضرة: االستقاللية،   CM/Rec(2010)12مهرم قضرئية، بمن فيهم كّل من يعنى برملسرئل الدستو ية،"  اجع التوصية  قم  

مر، شّددت محكمة الدول األمريكية لحقوق النسرن على أهمية ضمرن استقاللية . كذلك األ 1الفقرة  1، الفصل 2010تشرين الثرني/نوفمبر  7الكفرءة واملسؤوليرت، ذ

، 2001كرنون الثرني/ينرير  31قضرة املحكمة الدستو ية،  اجع محكمة الدول األمريكية لحقوق النسرن، دعوى املحكمة الدستو ية ضّد البيرو، الحكم الصرد  في 

 )ب(.–)أ(  64الفقرة 

 .97، 34-23(، الفقرات 2009آذا /مر س  24) A/HRC/11/41خرص املعني برستقالل القضرة واملحرمين، وثيقة األمم املتحدة  قم  تقرير املقّر  ال 69 
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أّن مشروع تعديل الدستو  ال يقّدم ضمرنرٍت كرفية للحمرية من  في هذا السيرق، تتخّوف اللجنة الدولية للحقوقيين من

هذا التسييس. فهو ال يسمح فحسب لرئيس الجمهو ية بتعيين ثلث أعضرء املحكمة، بمن فيهم الرئيس، من دون أي 

 برتخرذ القرا  بشأن املعريير والجراءات النتخرو بل اعتبر ات تشريعية، 
ً
ب ست أعضرء يسمح لرئيس الجمهو ية أيضر

ينبغي توضيح هذه املعريير والجراءات، وتفصيلهر وأن ينّص عليهر الدستو  أو القرنون، وال ينبغي أن آخرين في املحكمة. 

العديد من املعريير املحددة وشكليرت التعيينرت يمكن أن تترك بينمر تترك للصالحية التقديرية لرئيس الجمهو ية. 

 عد املحّددة في النظرم التشريعي، ال يمكن أن تكون هذه املعريير والشكليرت من صالحيرت الرئيس وحده.القضرئية للقوا

 

 الولوج إلى املحكمة الدستو ية( 2( )1( )3) 3

 

 غير مبرشر 
ً
 يمنح مشروع تعديل الدستو  األفراد ولوجر

ً
إحرلة من املحكمة العلير أو  إلى املحكمة الدستو ية من خالل ا

دولة، عندمر يدعي أحد األاطراف في املحركمة أمرم جهة قضرئية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف مجلس ال

ومن شأن هذه املقتضيرت التي تنّص على الولوج إلى  .70عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحريرته التي يضمنهر الدستو  

الدستو . ولكن، تشّجع اللجنة الدولية للحقوقيين تضمين املحكمة أن تسهم في تنفيذ الحقوق والحريرت التي يحميهر 

دستو ية قرنون أو إجراء ينتهك حقوقه املكّرسة في  مبعدبشكل مبرشر ي فرد الدفع أل الدستو  إجراًء يمكن من خالله 

 الدستو .

 

مرية الحقوق والحريرت األسرسية املبرشر إلى املحركم، بمر في ذلك املحركم العلير والدستو ية من أجل ح لولوجاويعتبر 

وفي أو وبر  71من خصرئص وضع الدسرتير في أمريكر الالتينية.من القوانين أو الجراءات غير املتوافقة مع الدستو  

وجنوب  74وبولندا، 73نير،وإسبر 72وأفريقير، اعتمدت دول عدة نظرم الشكروى الدستو ية الفردية، بمر في ذلك أملرنير،

 75أفريقير.

 

 السلطرت على للمحكمة الدستو ية برشراملولوج الالدستو  يضمن إن لم 
ّ
مراجعة ، فإّن اللجنة الدولية للحقوقيين تحث

غير مبّر  على املتقرضين،  ءعبمن  هيفرضملر مرحلتين قبل الحرلة إلى املحكمة الدستو ية،  علىاملقبولية وتعديل معير  

أن يقّوض حقهم في الولوج إلى سبيل انتصرف قضرئي فعرل ومترح لجبر الضر  عن انتهركرت حقوقهم  هومن شأن

                                            

 .195مشروع تعديل الدستو ، املردة  70 

، 48؛ الدستو  السيرس ي لكوستر يكر، املردة 86دة ، املر1991؛ الدستو  الكولومبي لسنة 20؛ الدستو  السيرس ي لتشيلي، املردة 107و 103دستو  املكسيك، املردترن  71 

 .35؛ قرنون الجراء الدستو ي في األ جنتين، املردة 18وقرنون الوالية الدستو ية، املردة 

 (Verfassungsbeschwerdeأ ) 4 قم  1، القسم 93القرنون األسرس ي األملرني، املردة  72 

 .43و 42دستو  إسبرنير، املردترن  73 

 .79ولندا، املردة دستو  ب 74 

 .167دستو  جنوب أفريقير، املردة  75 
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الحر س دو  ولى من لعب الد جة األ محركم فيهر قرمت  حرالت ووثقتاللجنة الدولية للحقوقيين بحثت الدستو ية. وقد 

 76لطعن بدستو ية القوانين أمرم املحركم الدستو ية.اوأّدت إلى عرقلة جهود املتقرضين في 

 

تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطرت الجزائرية إلى ضمرن تحديد معريير قبول هذه الطعون الدستو ية وعليه، 

 على نحٍو غير مبّر . لالاطالع على بطريقة محددة في القرنون وبحيث ال يكون إ
ً
جراء الولوج إلى املحكمة الدستو ية تقييدير

ه " 56أمثلة ملهمة في هذا السيرق، يمكن العودة إلى مثرل تونس حيث نّص الفصل 
ّ
 من قرنون املحكمة الدستو ية على أن

لى املحكمة الدستو ّية، وال يجوز الطعن في على املحركم عند الّدفع أمرمهر بعدم دستو ّية القوانين إحرلة املسألة فو ا ع

 77."قرا  الحرلة بأي وجه من أوجه الطعن ولو برلتعقيب

 

 حقوق النسرن في مشروع تعديل الدستو  ( 4) 3

 

 نطرق مقتضيرت حقوق النسرن( 1( )4) 3

 

 من حقوق النسرن معظمهر مكّرس في املعرهدات الدولية والقلي
ً
مية التي انضّمت إليهر يضمن الدستو  الحرلي عددا

الجزائر كدولة اطرف. و غم هذه الضمرنرت الدستو ية وااللتزامرت القرنونية الدولية، تشهد البالد انتهركرٍت واسعة 

. وتشمل هذه االنتهركرت من بين جملة أفعرل 1962ومنهجية في أغلب األحيرن لحقوق النسرن منذ استقالل الجزائر عرم 

املعرملة السيئة، أعمرل القتل غير املشروع، واالعتقرل واالحتجرز التعّسفيين، واملحركمرت  التعذيب وغيره من ضروب

 78غير العردلة.

 

في مقربل هذه الخلفية، وعلى وقع دعوات النرشطين واملدافعين عن حقوق النسرن في الجزائر لحمرية فرعلة لحقوق 

 أوسع من 
ً
حقوق النسرن والحريرت األسرسية منهر الحق في النسرن، يتضّمن مشروع تعديل الدستو  مجموعة

وحرية الصحرفة وحرية التجّمع وتكوين الجمعيرت، والحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى املعلومرت  79الحيرة،

وحقوق كبر  السّن واألشخرص ذوي العرقة. كمر يكّرس الحمرية للمرأة من جميع أنواع العنف. ويضمن الحق في 

                                            

، متوفر عبر الرابط: 113، ص. 2016اللجنة الدولية للحقوقيين، "القضرء املصري: أداة للقمع، غيرب ضمرنرت فعرلة تكفل االستقاللية واملسرءلة"، أيلول/سبتمبر  76 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-reports-2016-ARA-1.pdf. 

 اللجنة الدولية للحقوقيين، مشروع القرنون املتعلق برملحكمة يتعلق برملحكمة الدستو ية 2015ديسمبر  3مؤ   في  2015لسنة  50قرنون أسرس ي عدد  77 
ً
؛  اجع أيضر

-https://www.icj.org/wp، متوفر عبر الرابط: 16، ص. 2015دولي واملعريير الدولية، ، تشرين الثرني/نوفمبر الدستو ية في تونس على ضوء القرنون ال

content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-2015-ARA.pdf. 

، منظمة العفو الدولية،  78 
ً
ts Letter to the United Nations on the Crackdown on Journalists and Activists in “Algeria: an Open Human Righ اجع مثال

Algeria,”  ،24  متوفر عبر الرابط: 2020أيلول/سبتمبر ،https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/3115/2020/en " ،الجزائر: ؛ منظمة العفو الدولية

 لالستهداف املستمر ملنتقد
ً
 ، متوفر عبر الرابط:2015كرنون األول/ديسمبر  4"، ي الحكومةضعوا حدا

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde28/2951/2015/ar/ . 

 .38مشروع تعديل الدستو ، املردة  79 
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، ن الحبس االحتيراطي. االنتصرف ع
ً
 الدستو   من 42 املردة في عليهر املنصوص االعتقرد حرية أن على التأكيد يجد  أخيرا

 .الدستو   تعديل مشروع من 51 املردة في تد ج لم الحرلي

 

فهذه الحقوق، على حّد مر و دت ليست  مع ذلك، يبقى تعداد الحقوق التي يتضّمنهر مشروع تعديل الدستو  غير شرمل.

 من حيث التعريف والنطرق مع القرنون الدولي لحقوق النسرن واملعريير الدولية. 
ً
 دائمر

ً
القسم التحليل الوا د في متسقة

 الحقوق املعترف بهر في مشروع تعديل الدستو . "بعض"غير شرمل، ويتطرق فقط إلى أدنره 

  

 ( الحق في الحيرة1( )1( )4) 3

 

الحيرة في عدٍد من املعرهدات التي انضّمت إليهر الجزائر كدولٍة اطرف، بمر في ذلك العهد الدولي الخرص ُيكّرس الحق في 

(، وامليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب 6(، واتفرقية حقوق الطفل )املردة 6برلحقوق املدنية والسيرسية )املردة 

(.  أمر اطبيعة ونطرق الحق في الحيرة كمر هو مكّرس في العهد الدولي 5( وامليثرق العربي لحقوق النسرن )املردة 4)املردة 

وال يجوز  80للجنة املعنية بحقوق النسرن. 36الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية فيرد برلتفرصيل في التعليق العرم  قم 

الحيرة لصيق برلنسرن،  لحق فيمن مشروع تعديل الدستو  أّن ا 38وجرء في املردة  81في أوقرت الطوا ئ.تقييده حتى 

 مع املردة  .يحميه القرنون، وال يمكن أن يحرم أحد منه إ اّل في الحرالت التي يحددهر القرنون 
ً
وتعتبر لغة هذه املردة متسقة

الحق في الحيرة من امليثرق العربي التي تنّص على اآلتي: " 5من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية واملردة  6

 .مالزم لكل شخص قح

 
ً
 وقد الحرلي، الدستو   في موجود غير الحق هذا ."يحمي القرنون هذا الحق، وال يجوز حرمرن أحد من حيرته تعسفر

 .الخبراء لجنة قبل من الدستو   مشروع إلى أضيف

 

 أّن اللجنة الدولية للحقوقيين تأسف لكون مشروع تعديل الدستو  ال يحظر عقوبة العدام كرنتهر
ّ
ك للحق في الحيرة. إال

 في القرنون، فقد التزمت الدولة بوقف 
ً
 سمي لتنفيذ عقوبرت العدام منذ العرم وإن كرنت عقوبة العدام غير محظو ة

. برلضرفة إلى ذلك، دعمت الجزائر وصّوتت لصرلح قرا ات متكّر ة صرد ة عن الجمعية العرمة لمأمم املتحدة 1993

 للغرئهر، كرن آخرهر في  تطرلب بوقف شرمل لتنفيذ عقوبة
ً
وتعتبر  2018.82كرنون األول/ديسمبر  17العدام تمهيدا

اللجنة الدولية للحقوقيين أّن اعتمرد دستو  منقح يتيح الفرصة للجزائر من أجل تنفيذ هدفهر الصريح في إلغرء عقوبة 

ة للحقوقيين تعر ض عقوبة العدام بدون العدام من خالل تكريسه برلدستو . ومّمر ال يخفى على أحد أّن اللجنة الدولي

 للحق في الحيرة ولحظر العقوبة القرسية أو 
ً
ل انتهركر

ّ
شروط وفي جميع الظروف وتعتبر أّن فرضهر في جميع الحرالت يشك

 الالإنسرنية أو املهينة.

                                            

 .CCPR/C/G/36قة األمم املتحدة  قم ، وثي2019أيلول/سبتمبر  3: الحق في الحيرة، 6: املردة 36اللجنة املعنية بحقوق النسرن، التعليق العرم  قم  80 

 (.2) 4، املردة 2004أير /مريو  22(؛ امليثرق العربي لحقوق النسرن، 2) 4العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، املردة  81 

كرنون الثرني/ينرير  A/RES/73/175 ،23مم املتحدة  قم ، وثيقة األ عدامل وقف العمل بعقوبة ا  2018/ديسمبر ألول كرنون ا 17قرا  اتخذته الجمعية العرمة في  82 

2019. 
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 لعقوبة العدام. 
ً
 واضحر

ً
 توص ي اللجنة الدولية للحقوقيين وبشدة تضمين مشروع الدستو  حظرا

 

 حظر التعذيب واملعرملة السيئة( 2( )1( )4) 3

 

عذيب وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو املهينة في اتفرقية ُيكّرس الحق في الحرية من الت

(، وفي امليثرق األفريقي لحقوق 7منرهضة التعذيب، وفي العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية )املردة 

من مشروع تعديل  39وبموجب املردة  (.8( وفي امليثرق العربي لحقوق النسرن )املردة 5النسرن والشعوب )املردة 

يعرقب  .يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مسرس برلكرامة .تضمن الدولة عدم انتهرك حرمة النسرن الدستو ، "

 أّن املردة القرنون على التعذيب، وعلى املعرمالت القرسية، والالإنسرنية أو املهينة، واالتجر  برلبشر
ً
 39." وإن كرن صحيحر

ه يجب تعديل هذه املردة ت
ّ
 أن

ّ
 برتجره حظر التعذيب واملعرملة السيئة وتجريمهمر واملعرقبة عليهمر، إال

ً
 إيجربية

ً
مثل خطوة

 برلتعذيب 
ً
لتضمينهر حظر العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو املهينة. برلضرفة إلى ذلك، يجب تضمين الدستو  تعريفر

منرهضة التعذيب وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو  من اتفرقية 1يستوفي معريير املردة 

 83املهينة التي انضّمت إليهر الجزائر كدولة اطرف.

 

 حق الفرد في الحرية واألمرن على شخصه( 3( )1( )4) 3

 

( 9والسيرسة )املردة حق الفرد في الحرية واألمرن على شخصه مكّرس بموجب العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية 

 (.14( وامليثرق العربي لحقوق النسرن )املردة 6وامليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب )املردة 

 

من مشروع تعديل الدستو  على مر يلي: "ال يتربع أحد، وال يوقف أو يحتجز، إال ضمن الشروط املحّددة  44تنّص املردة 

الحبس املؤقت إجراء استثنرئي، يحدد القرنون أسبربه موقوف بأسبرب توقيفه.  برلقرنون. كمر يتعين إعالم كّل شخص

( من العهد الدولي 1) 9. بموجب املردة يعرقب القرنون على أعمرل وأفعرل االعتقرل التعسفي. و ومدته وشروط تمديده

ق في الحرية وفى األمرن على لكل فرد ح الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، الذي انضّمت إليه الجزائر كدولة اطرف، "

شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقرله تعسفر. وال يجوز حرمرن أحد من حريته إال ألسبرب ينص عليهر القرنون واطبقر 

                                            

يقصد  ألغراض هذه االتفرقية، من اتفرقية منرهضة التعذيب وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو املهينة على مر يلي: " 1تنّص املردة  83 

على معلومرت  أو من شخص ثرلث، يلحق عمدا بشخص مر بقصد الحصول من هذا الشخص، سدير كرن أم عقلير،عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،ج ي'برلتعذيب ' أ

أو عندمر يلحق مثل هذا األلم أو  -شخص ثرلث  يتخويفه أو ا غرمه هو أو أ أو على اعتراف ،أو معرقبته على عمل ا تكبه أو يشتبه في انه ا تكبه ،هو أو شخص ثرلث أو

 أيقوم على التمييز  العذاب ألى سبب
ً
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف  سمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك  كرن نوعه، ير

من ضروب املعرملة أو "، اتفرقية منرهضة التعذيب وغيره األلم أو العذاب النرش ئ فقط عن عقوبرت قرنونية أو املالزم لهذه العقوبرت أو الذي يكون نتيجة عرضية لهر

 .1989أيلول/سبتمبر  12. انضّمت الجزائر إلى االتفرقية في 1984كرنون األول/ديسمبر  10العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو املهينة، نيويو ك، 
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، 84".فيه لإلجراء املقر  
ً
 إلى أّن الحق في  85ويتضّمن امليثرق العربي لحقوق النسرن مقتضيرت ممرثلة

ً
تشير بصراحٍة أيضر

 86روعية االحتجرز أمرم املحركم هو حق غير قربل للتقييد حتى في حرالت الطوا ئ االستثنرئية.الطعن في مش

 

برلنظر إلى الطبيعة األسرسية لحق الفرد في الحرية وفي األمرن على شخصه، يجب أن يقّر مشروع تعديل الدستو  به 

والجراءات املحّددة بموجب القرنون وحق بعبر ة صريحة تشمل حظر الحرمرن من الحرية عندمر ال يتسق مع األسبرب 

 الطعن في مشروعية االحتجرز.

 

 14من مشروع تعديل الدستو  لتضمينهر جميع العنرصر الوا دة في املردة  44على ضوء مر سبق، يقتض ي تعديل املردة 

 من امليثرق العربي لحقوق النسرن،

جوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقرله تعسفر وبغير سند لكل شخص الحق في الحرية وفي األمرن على شخصه، وال ي . 1

 .قرنوني

 لإلجراء املقر  فيه . 2
ً
 واطبقر

ً
 .ال يجوز حرمرن أي شخص من حريته إال لمأسبرب واألحوال التي ينص عليهر القرنون سلفر

 برلتهمة أو يجب إبالغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمهر بأسبرب ذلك التوقيف لدى وقوعه كمر يجب إخطر ه ف . 3
ً
و ا

 .التهم املوجهة إليه وله الحق في االتصرل بذويه

 .لكل شخص حرم من حريته برلتوقيف أو االعتقرل حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبالغه بذلك .4

 أحد القضرة أو أيقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية أمرم  .5
ً
ظرئف قضرئية، مبرشرة و  حد املوظفين املخولين قرنونر

 .ويجب أن يحركم خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الفراج عنه إذا كرن توقيفه أو اعتقرله غير قرنوني

لكل شخص حرم من حريته برلتوقيف أو االعتقرل حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطرء في قرنونية  . 6

 .يفه أو اعتقرله غير قرنونيذلك وتأمر برلفراج عنه إذا كرن توق

 .87لكل شخص كرن ضحية توقيف أو اعتقرل تعسفي أو غير قرنوني الحق في الحصول على التعويض . 7

 

                                            

 املردة  84 
ً
)ب( من  37األشخرص من االختفرء القسري، املردة  (  من اتفرقية حمرية جميع2) 17من امليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب؛ املردة  6 اجع أيضر

( )ب( من املبردئ األسرسية والتوجيهية 1، والقسم م )العمرل املهرجرين وأفراد أسرهم يعمجحقوق  مريةحل الدولية االتفرقية من( 4) 16اتفرقية حقوق الطفل، املردة 

  للحق في محركمة عردلة واملسرعدة القرنونية في أفريقير.
ً
كرنون  CCPR/C/GC/35 ،16، وثيقة  قم 35اللجنة املعنية بحقو ق النسرن، التعليق العرم  قم   اجع أيضر

 (.35، )اللجنة املعنية بحقوق النسرن، التعليق العرم  قم 2014األول/ديسمبر 

 .14امليثرق العربي، املردة  85 

 (.2) 4امليثرق العربي، املردة  86 

 .14امليثرق العربي، املردة  87 
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 الحق في املسرواة وعدم التمييز( 4( )1( )4) 3

 

وإلى  ٍة اطرف.ُيكّرس مبدأ عدم التمييز في جميع معرهدات حقوق النسرن، بمر فيهر تلك التي انضّمت إليهر الجزائر كدول

النرس  من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية على أّن " 26جرنب أشكرل الحمرية املحّددة، تنّص املردة 

 
ً
سواء أمرم القرنون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متسرو في التمتع بحمريته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر  جميعر

ألشخرص على السواء حمرية فعرلة من التمييز ألي سبب، كرلعرق أو اللون أو القرنون أي تمييز وأن يكفل لجميع ا

الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سيرسير أو غير سيرس ي، أو األصل القومي أو االجتمرعي، أو الثروة أو النسب، أو غير 

 ".ذلك من األسبرب

 

ين سواسية أمرم القرنون، ولهم الحق في حمرية متسروية. كل املوااطن من مشروع تعديل الدستو  على أّن " 37تنّص املردة 

يتذّ ع بأي تمييز يعود سببه إلى املولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخص ّي أو  وال يمكن أن

 على أيًضر ينص بل فحسب،" القرنون  أمرم املسرواة" على الدستو   تعديل مشروع ينص ال الحرلي، شكله في اجتمرعي."

 ".قرنونية متسروية حمرية"

 

ق بأسبرب التمييز. ففيمر  ،على الرغم من أنهر خطوة إيجربية
ّ
 مع التزامرت الجزائر فيمر يتعل

ً
ال تعتبر هذه املردة متوافقة

شرملة تنّص العديد من املواثيق واالجتهردات ذات الصلة على قرئمة منوعة من األسبرب الصريحة، إال أّنهر جميعهر غير 

 كرن سببه. تقّر معرهدات حقوق النسرن التمييز أسبربوتشمل "غير ذلك من 
ً
" للداللة على أّن التمييز محظو  أير

املعرصرة على األقل بأسبرب العرق، واللون، وامليل الجنس ي أو الهوية الجنسية، والعمر، والنوع االجتمرعي، والدين، 

وااطنة، والجنسية أو وضع الهجرة، واألصل الواطني أو االجتمرعي أو الثني، واللغة، والرأي السيرس ي أو غيره، وامل

 88والساللة، والوضع الصحي، والعرقة، وامللكية، واملركز االجتمرعي واالقتصردي، واملولد أو غير ذلك من األسبرب.

كن، حتى وإن لم يذكر الدستو  وبرلصو ة املثرلية، ال بد من أن تنّص املردة على الذكر الصريح لجميع هذه األسبرب. ول

هر 
ّ
 ، ال بد من أن يذكر عبر ة "غير ذلك من األسبرب."بصراحةهذه األسبرب كل

 

كل أجنبي يتواجد فوق التراب الواطني بشكل قرنوني حمرية القرنون لشخصه من مشروع تعليق الدستو   50تمنح املردة 

،  .وأمالكه
ً
 لهذه املردة أيضر

ً
ال ، و إال بمقتض ى اتفرقية دولية مصردق عليهر، أو بموجب قرنون  ال يمكن تسليم أحدووفقر

صحيح أّن أشكرل الحمرية هذه  .يمكن، في أي حرل، تسليم أو إبعرد أي الجئ سيرس ي استفرد قرنونر من حق اللجوء

 أّن اللجنة الدولية للحقوقيين 
ّ
واد تستثني األجرنب من لكون العديد من امل هرقلقتعبر مهمة، ويجب البقرء عليهر، إال

 على مر يلي: "كّل املوااطنين سواسية أمرم القرنون" وعدد كبير من املواد تشير فقط  37حمرية القرنون. فرملردة 
ً
تنّص أيضر

 مع التزامرت الجزائر بموجب كرفة 
ً
إلى "املوااطنين" وتستثني األجرنب من الحمرية. وتعتبر هذه االستثنرءات متعر ضة

                                            

https://www.icj.org/icj-متوفر عبر الرابط:  3، ص. 2019اللجنة الدولية للحقوقيين، "إعالن تونس بشأن تعزيز سيردة القرنون وحقوق النسرن، آذا /مر س  88 

video/-ondeclarati-tunis-the-2019-congress. 

https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/
https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/
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، من الحقوق النسرن التي انضّمت إليهر كدولٍة اطرف، حيث أّن أشكرل الحمرية، برستثنرء القليل  معرهدات حقوق 

 على الجميع، وليس فقط على املوااطنين.
ً
 تنطبق صراحة

 

دت اللجنة املعنية بحقوق النسرن، بموجب العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، "
ّ
القرعدة وعلى حّد مر أك

واالستثنرء  89."ة تقض ي بكفرلة كل حق من الحقوق املنصوص عليهر في العهد دون تمييز بين املوااطنين واألجرنبالعرم

 على "املوااطنين" فيمر  25الوحيد الوا د في العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية في املردة 
ً
التي تنطبق صراحة

ح في االنتخربرت والوصول إلى الخدمرت العرمة. وشّددت اللجنة يتعلق برلحق في إدا ة الشؤون ا
ّ

لعرمة، والتصويت والترش

ه "
ّ
 في الحرمرن من التمتع املعنية برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية على أن

ً
ينبغي أال تشكل الجنسية سببر

 لجميع األاطفرل املوجودين داخ
ً
ل دولة من الدول، بمن فيهم األاطفرل بدون برلحقوق املنصوص عليهر في العهد، فمثال

وثرئق  سمية، الحق في الحصول على التعليم وعلى الغذاء الكرفي وعلى الرعرية الصحية املتوفرة. فرلحقوق املنصوص 

عليهر في العهد تطبق على الجميع بمن فيهم غير املوااطنين، كرلالجئين واطرلبي اللجوء واألشخرص عديمي الجنسية والعمرل 

جر  الدولي، بغض النظر عن املركز القرنوني والوثرئق القرنونيةامل  
ّ
 90."هرجرين وضحرير االت

 

الحصول على مرء الشرب،  تسهر الدولة على تمكين املوااطن من من مشروع تعديل الدستو  على أن 63وتنّص املردة 

نين وإزالة الشر ة إلى كلمة . ويجب أن تشمل هذه الضمرنرت غير املوااطالحصول على سكنو الرعرية الصحية، و 

(؛ وحرية التنقل )املردة 37"موااطن/موااطنين" من املواد املتعلقة بين جملة حقوق برلحق في املسرواة أمرم القرنون )املردة 

(؛ والحق في بيئة صحية )املردة 63(؛ والحق في السكن )املردة 55(؛ والحق في الوصول إلى املعلومرت واملستندات )املردة 49

ق برألفعرل التي تنتهك الحقوق األسرسية )املردة  ( والحق64
ّ
(. كمر 77في تقديم الشكروى أمرم السلطرت العرمة فيمر يتعل

قة برلحق في العمل )املردة 
ّ
 2( والحقوق االقتصردية األخرى لضمرن اتسرقهر مع املردة 66يجب مراجعة املقتضيرت املتعل

للبلدان النرمية أن تقر ، مع إيالء االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية التي تقول: "( من العهد الدولي الخرص برلحقوق 3)

املراعرة الواجبة لحقوق النسرن والقتصردهر القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصردية املعترف بهر في هذا 

 ".العهد لغير املوااطنين

 

 املسرواة بين الجنسين(5( )1( )4) 3

 

من مشروع تعديل الدستو  على الحق في املسرواة أمرم القرنون وحظر  37تنّص املردة ر في القسم السربق، على حّد مر ذك

حمرية  40التمييز ألسبرب تتعلق برملولد والعرق والجنس والرأي أو أي شرط آخر شخص ي أو اجتمرعي. وتضمن املردة 

كمر يضمن وفي املجـــرلين املنهي والخرص. عمومي الفضرء ال العنـف في كــل األمركن والظروف، في شكرلأن كّل املـــرأة م

 استفردة الضحرير من هيركل االستقبرل
ً
لجنة  يزعم أن، ومن أنظمة التكّفل ومن املسرعدة القضرئية. القرنون ايضر

                                            

 .2، الفقرة 1986أيلول/سبتمبر  HRI/GEN/1/Rev.1  30، وثيقة األمم املتحدة  قم ،15اللجنة املعنية بحقوق النسرن، التعليق العرم  قم  89 

 .30، الفقرة 1992أيلول/سبتمبر  HRI/GEN/1/Rev.1   ،30، الوثيقة  قم 20اللجنة املعنية برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية، التعليق العرم  قم 90 
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 التي دةاملسو  في" املجرنية" القرنونية واملسرعدة االنتصرف سبل إلى الوصول  في املرأة حق بتضمين قرمت الخبراء

الدولة على على أن تعمل  68من جهتهر، تنّص املردة . البرملرن رأقره النسخة التي من لكن تم استبعرد ذلك اعتمدتهر،

ترقية املرأة في منرصب املسؤولية في الهيئرت والدا ات ، وتشّجع ترقية التنرصف بين الرجرل والنسرء في سوق التشغيل

  ى مستوى املؤسسرت. الالعمومية وعل
ّ
 برتجره االعتراف برلتمييز املنهيي واملتجذ

ً
 إيجربية

ً
ل خطوة

ّ
 شّك أّن هذه املواد تشك

بهدف العمل على معرلجته، ولكنهر مع ذلك ال تتسق مع املعريير الدولية والتزامرت الجزائر بموجب  91ضّد املرأة في الجزائر

 القرنون الدولي.

 

ألغراض هذه االتفرقية يعنى مصطلح  أشكرل التمييز ضّد املرأة على مر يلي: "من اتفرقية القضرء على جميع  1تنّص املردة 

"التمييز ضد املرأة" أي تفرقة أو استبعرد أو تقييد يتم على أسرس الجنس ويكون من آثر ه أو أغراضه، توهين أو إحبرط 

ردية واالجتمرعية والثقرفية واملدنية االعتراف للمرأة بحقوق النسرن والحريرت األسرسية في امليردين السيرسية واالقتص

أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحبرط تمتعهر بهذه الحقوق أو ممر ستهر لهر، بصرف النظر عن حرلتهر الزوجية وعلى 

رهر إدمرج مبدأ املسرواة بين الرجل واملرأة في دسرتي من االتفرقية: " 2." وتستكمل املردة أسرس املسرواة بينهر وبين الرجل

الواطنية أو تشريعرتهر املنرسبة األخرى، إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيهر حتى اآلن، وكفرلة التحقيق العملي لهذا املبدأ 

تغيير  )أ( من االتفرقية الدول على " 5." برلضرفة إلى ذلك، تشّجع املردة من خالل التشريع وغيره من الوسرئل املنرسب

رفية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضرء على التحيزات والعردات العرفية وكل األنمرط االجتمرعية والثق

املمر سرت األخرى القرئمة على االعتقرد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوا  نمطية للرجل 

اتخرذ التدابير " ييز ضّد املرأة الدول ، أوصت اللجنة املعنية برلقضرء على التم19 قم  ةهر العرموصيت." وفي تواملرأة

الوقرئية، بمر في ذلك برامج االعالم الجمرهيري والتثقيف الرامية الى تغيير املواقف بشأن دو  الرجل واملرأة ومركز كل 

 ".منهمر

 

لضمرن من مشروع تعديل الدستو  لتضمينهمر الجراءات واآلليرت الفعرلة  68و 40وبرلترلي، يقتض ي تعديل املردتين 

املسرواة بين الجنسين وإلغرء جميع أشكرل التمييز ضّد املرأة، بمر في ذلك من خالل إنشرء مؤسسرت واطنية تهدف إلى 

حمرية وتعزيز حقوق املرأة واملسرواة بين الجنسين، واعتمرد إجراءات خرصة مؤقتة بغية تسريع املسرواة على أ ض 

 .(الكوترلحصة النسبية )االواقع، بمر في ذلك من خالل اعتمرد أنظمة 

 

 

 حقوق األقليرت( 6( )1( )4) 3

 

                                            

  CEDAW/C/DZA/CO/3-4قماللجنة املعنية برلقضرء على التمييز ضّد املرأة، الدو ة الحردية والخمسون، املالحظرت الخترمية حول الجزائر، وثيقة األمم املتحدة    91 

 .2012آذا /مر س  23، 
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 2 رنبرلضرفة إلى مقتضيرت عدم التمييز والحمرية املتسروية املنصوص عليهر في اتفرقيرت حقوق النسرن، بمر فيهر املردت

من  2نسرن، واملردة من امليثرق العربي لحقوق ال 3من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، واملردة  26و

امليثرق األفريقي لحقوق النسرن والشعوب، وأشكرل الحمرية املحّددة للمجموعرت بموجب االتفرقيرت مثل االتفرقية 

، واتفرقية الدولية للقضرء على جميع أشكرل التمييز العنصري، واتفرقية القضرء على جميع أشكرل التمييز ضّد املرأة

من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية على حمرية محددة  27تنّص املردة  حقوق األشخرص ذوي العرقة،

ال يجوز، في الدول التي توجد فيهر أقليرت اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخرص املنتسبون إلى  لحقوق األقليرت: "

هم وإقرمة شعرئره أو استخدام لغتهم، برالشتراك مع األقليرت املذكو ة من حق التمتع بثقرفتهم الخرصة أو املجرهرة بدين

" ويتعّزز هذا الحق من خالل إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق األشخرص املنتمين إلى .األعضرء اآلخرين في جمرعتهم

 92أقليرت واطنية أو إثنية أو لغوية أو دينية.

 

 أّن املردة من مشروع تعديل الدستو  على أّن التمرزيغت ه 4تنّص املردة 
ّ
تنّص على إبقرء  3ي لغة واطنية و سمية. إال

 أّن مشروع 
ّ
ل في االعتراف برلتمرزيغت كلغة  سمية، إال

ّ
العربية اللغة الرسمية للدولة. وبرلرغم من التطو  اليجربي املتمث

 تعديل الدستو  ال يقّر برلتمييز ضّد األشخرص املتحّدثين بلغة التمرزيغت أو معرلجته.

 

، وهي تعود لعقود من الزمن.لطرمل
ً
 93ر كرنت مسألة التمييز ضّد أقليرت معينة في الجزائر، بمر في ذلك األمرزيغ مشكلة

ه لم يكن برملقدو  استعمرل لغة التمرزيغت في  2017وكرنت لجنة القضرء على التمييز العنصري قد الحظت بقلق عرم 
ّ
أن

الجتمرعية أو غيرهر من وكرالت الدولة، وأّن بعض العرئالت مر زالت املكرتب الحكومية، واملحركم، ووكرالت الخدمرت ا

 عن قلقهر حيرل التدمير املزعوم للمواقع 
ً
 من إمكرنية تسجيل األاطفرل بأسمرء أمرزيغية.  كمر أعربت اللجنة أيضر

ً
محرومة

 94التر يخية ذات املغزى الثقرفي برلنسبة إلى األمرزيغ.

 

من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، فقد  27دة لمأقليرت بموجب املردة وبرلضرفة إلى الحمرية املحد

تعترف بوجود "حق" وتقض ي بعدم  تلزم " 27أّن املردة  23أعلنت اللجنة املعنية بحقوق النسرن في تعليقهر العرم  قم 

 بأن 
ً
تكفل أن يكون وجود هذا الحق واستعمرله جواز الحرمرن منه. وبنرء على ذلك، فإن على الدولة الطرف التزامر

مصونين من النكر  أو االنتهرك. ومن ثم فإن التدابير اليجربية لصونهمر واجبة ال ضد أفعرل الدولة الطرف نفسهر 

فحسب، محميين سواء عن اطريق سلطرتهر التشريعية أو القضرئية أو الدا ية، بل أيضر ضد أفعرل األشخرص اآلخرين 

                                            

، 47/135، اعتمدته الجمعية العرمة لمأمم املتحدة في قرا هر  قم ى أقليرت واطنية أو إثنية أو لغوية أو دينيةإعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق األشخرص املنتمين إل92 

 .1992كرنون األول/ديسمبر  18

ين العالميين وفي ، عبرت لجنة القضرء على التمييز العنصري عن قلقهر حيرل خطربرت الكراهية العنصرية من جرنب املسؤول2017في مالحظرتهر الخترمية عرم  93 

ؤدي هذه الخطربرت إلى بيئة وسرئل العالم واملوجهة إلى بعض املجموعرت من األمرزيغ واملهرجرين. كمر أعربت لجنة القضرء على التمييز العنصري عن مخروفهر من أن ت

، املالحظرت الخترمية بشأن التقرير الجرمع للتقر ير الدو ية الحردي مؤاتية  بمر تفض ي إلى عنف مبني على التمييز العنصري.  اجع لجنة القضرء على التمييز العنصري 

 .11، ص. CERD/C/DZA/CO/20-21، وثيقة األمم املتحدة  قم 2017كرنون األول/ديسمبر  21والعشرين حول الجزائر، 

 املرجع نفسه. 94 
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ه " 95."الطرف داخل الدولة
ّ
 أن

ً
قد يتعين على الدول اتخرذ تدابير إيجربية لحمرية هوية أقلية من كمر أعلنت اللجنة أيضر

 ."األقليرت وصون حقوق أفرادهر في التمتع بثقرفتهم ولغتهم وفي تطويرهمر

 

في املشر كة في الحيرة  من العهد الدولي الخرص برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية حق الجميع 15تحمي املردة 

ق برألقليرت
ّ
د العالن املتعل

ّ
على حق األقليرت في املشر كة في الحيرة الثقرفية والدينية واالجتمرعية  96الثقرفية. ويؤك

((؛ والحق في املشر كة بفعرلية في القرا ات التي تؤثر عليهم على 2) 2واالقتصردية والعرمة مشر كة فعلية )املردة 

((؛ وضرو ة التزام الدول بتوفير ظروف مؤاتية تتيح لمأقليرت التعبير عن 3) 2اطني والقليمي )املردة املستويين الو 

 ((.2) 4خصرئصهم، وتنمية ثقرفتهم، ولغتهم، ودينهم، وتقرليدهم وأعرافهم )املردة 

 

 على أن تتسق املردتين 
ً
رنون الدولي، يجب أن من مشروع تعديل الدستو  مع التزامرت الجزائر بموجب الق 4و 3وحرصر

 على تمتع األقليرت، ومن ضمنهم األمرزيغ، بحقوق قربلة للتنفيذ في استخدام لغتهم 
ً
تنّص مسودة الدستو  صراحة

وتعلمهر، والتمتع بثقرفتهم الخرصة واملشر كة في الحيرة الثقرفية والدينية واالجتمرعية واالقتصردية والعرمة واملشر كة 

 لتي تؤثر عليهم.الفعرلة في القرا ات ا

 

 ( الحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية7( )1( )4) 3

 

 
ً
 ومحمية

ً
 بهر ومضمونة

ً
يجب أن تكون جميع الحقوق املدنية والسيرسية واالقتصردية واالجتمرعية والثقرفية معترفر

عرملية وغير قربلة للتجزئة،  بموجب مشروع الدستو  على قدم املسرواة. فبموجب القرنون الدولي، "جميع حقوق النسرن

ومترابطة ومتشربكة. ويجب على املجتمع الدولي أن يعرمل حقوق النسرن على نحٍو شرمل وبطريقة منصفة ومتكرفئة، 

 97وعلى قدم املسرواة وبنفس القد  من التركيز."

 

، وهي 1989والثقرفية في العرم انضّمت الجزائر كدولٍة اطرف إلى العهد الدولي الخرص برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية 

برلترلي يجب أن تفي برلتزامرتهر في احترام وحمرية وإحقرق الحقوق املنصوص عليهر في العهد. في هذا السيرق، يضمن 

 من الحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية. فتكفل املردة 
ً
الحق في بيئة سليمة في  64مشروع تعديل الدستو  عددا

 على ذلك، تحظر املردة  66و 65املستدامة. وتضمن املردترن إاطر  التنمية 
ً
تشغيل  66الحق في التعليم والعمل. عالوة

 كل حق" أن ُيزعم وفي الحمرية واألمن والنظرفة أثنرء العمل.وتضمن الحق في الضمرن االجتمرعي والراحة األاطفرل 

د ج قد "الصحة في شخص
ُ
 راعتمدهالنسخة التي  في ليس ولكن الخبراء، لجنة راعتمدته يالت الدستو   مشروعمسودة  في أ

                                            

 (.1) 6، الفقرة 1994نيسرن/أبريل  N/1/Rev.1/Add.5, HRI/GE ،8، الوثيقة  قم 23اللجنة املعنية بحقوق النسرن، التعليق العرم  قم  95 

، 47/135، اعتمدته الجمعية العرمة لمأمم املتحدة في قرا هر  قم إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق األشخرص املنتمين إلى أقليرت واطنية أو إثنية أو لغوية أو دينية 96 

 .1992األول/ديسمبر  كرنون  A/RES/47/135 18وثيقة األمم املتحدة  قم 

 .5، الفقرة 1993حزيران/يونيو  25إعالن وبرنرمج عمل فيينر، اعتمده املؤتمر العرملي لحقوق النسرن في فيينر في  97 
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 وافق التي للدستو   النهرئية املسودة في السخرة وحظر لمأجو   األدنى الحد في الحق حذف تم املنوال، نفس وعلى. البرملرن

 .البرملرن عليهر

 

 بهر برتجره إنشرء إاطر  عمل قرنو 
ً
 ومرّحبر

ً
 إيجربية

ً
ني يتوافق مع التزامرت الجزائر بموجب القرنون تعّد هذه الخطوة حتمر

ق بمقتضيرت معينة. على وجه 
ّ
الدولي. ولكن يبقى هنرك بعض الثغرات وال بد من مزيد من التوضيح فيمر يتعل

الخصوص، يجب كفرلة الحق في امليره، والصحة، والسكن بوضوح على أنهر حقوق يتمتع بهر الجميع، بمن فيهم غير 

من العهد الدولي الخرص برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية على أن  11جزائر. إذ تنّص املردة املوااطنين في ال

تقر الدول األاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيش ي كرف له وألسرته، يوفر مر يفي بحرجتهم من الغذاء "

الدول األاطراف في  قّر ت منه على أن " 12وتنّص املردة  "والكسرء واملأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه املعيشية.

 ."هذا العهد بحق كل إنسرن في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

 

 على ذلك، يجب أن ينّص مشروع تعديل الدستو  على إجراءات لتنفيذ هذه الحقوق. يفّصل التعليق العرم  قم 
ً
 3عالوة

رلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية التزامرت الدول األاطراف في تنفيذ العهد بحسن نية، وبمر في للجنة املعنية ب

 ذلك:

 

  اتخرذ جميع الجراءات الالزمة )غير املحصو ة برلجراءات التشريعية فقط(؛ 

 في نّص تشريعي؛ توفير سبيل انتصرف قضرئي حيث تضّمن السيرسرت ذات الصلة  

 ردفة وفعرلة ومنخفضة التكلفة في حرالت املوا د املحدودة لحمرية األشخرص األكثر عرضة اعتمرد برامج ه

 98للخطر.

 

 حقوق النسرنلواالستثنرءات القيود  (2( )4) 3

 

 استثنرءاتتخضع حقوق أخرى لقيود أو يمكن أن بعض الحقوق مطلقة فيمر القرنون الدولي لحقوق النسرن، بموجب 

، تنّص بعض مقتضيرت الحقوق وليس جميعهر بصراحة على الظروف أو 
ً
في ظروف استثنرئية. ويتّم ذلك بطريقتين. أوال

الشروط للقيود التي يمكن أن تفرض عليهر، والنطرق املسموح به. على سبيل املثرل، بموجب العهد الدولي الخرص 

الحريرت األسرسية مثل حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيرت، وحرية  برلحقوق املدنية والسيرسية، ُيسمح بتقييد

التجّمع، وحرية التنقل فقط في الحرالت املسموح بهر في القرنون وملجموعة محددة من األهداف من قبيل الصحة العرمة. 

 مييز في الهدف والتأثير.ولكن، حتى هذه القيود يجب أن تكون ضرو ية بشكٍل صر م ومتنرسبة مع الهدف وأال تعتمد أي ت

 
                                            

 14(، 1، الفقرة 2العهد )املردة  : اطبيعة االلتزامرت املفروضة على الدول األاطراف في3اللجنة املعنية برلحقوق االقتصردية واالجتمرعية والثقرفية، التعليق العرم  قم  98 

 .1990كرنون األول/ديسمبر 
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 لشروط املردة 
ً
، وتبعر

ً
حرالت الطوا ئ االستثنرئية التي  من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية، في 4ثرنير

تتهدد حيرة األمة، واملعلن قيرمهر  سمير، يجوز للدول األاطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبهر 

فقط برلحدود الضرو ية لرّد تهديد محّدد. في  لتزامرت املترتبة عليهر بمقتض ى هذا العهدالا استثنرء منابير الوضع، تد

أحكرم العهد ذات االستثنرء من ويجب أن تكون تدابير  ، تعلن اللجنة املعنية بحقوق النسرن: "29تعليقهر العرم  قم 

، يجب أن يتوفر شراطرن جوهريرن همر: أن يكون الوضع 4ل أن تقر  الدولة اللجوء إلى املردة اطربع استثنرئي ومؤقت. وقب

 حرلة الطوا ئ. والشرط األخير 
ً
بمثربة حرلة اطوا ئ عرمة تهدد حيرة األمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت  سمير

 99"الحرجة إليهمر. أسرس ي للحفرظ على مبدأي املشروعية وسيردة القرنون في األوقرت التي تمس

 

ال يمكن تقييد الحقوق والحريرت والضمرنرت إ ّال بموجب قرنون، وألسبرب من مشروع تعديل الدستو   34تنّص املردة 

مرتبطة بحفظ النظرم العرم واألمن، وحمرية الثوابت الواطنية وكذا تلك الضرو ية لحمرية حقوق وحريرت أخرى يكرسهر 

كمر تنص املردة  ، وهذا تطّو  إيجربي.يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريرت في كل األحوال، ال. والدستو  

 بهر املعتر ف الحقوق  احترام إاطر  في" الحّريرت جميع مر سحق كل شخص في أن يمن مشروع تعديل الدستو  على  81

رف، في الـحـق احـتـرام منهر السـّيــمر الـّدستو ، في للغير
ّ
برب والطفولة األسرة وحمرية لخرّصة،ا والحيرة الـش

ّ
  ".والش

 

كر أعاله، 
ُ
تخضع القيود لشروط الشرعية، والضرو ة، والتنرسب، وعدم التمييز. وتشمل املقتضيرت وعلى حّد مر ذ

القرنونية التي تنّص على هذه القيود اطبيعة الحق الذي يجب تقييده، واطبيعة القيود ونطرقهر ولم تعتبر ضرو ية لتقييد 

 لتحقيق الهدف. ويجب تعديل املردة مم
ً
بحيث تعكس هذه املقّومرت،  34ر سة الحق عوض اعتمرد وسيلة أقّل تقييدا

 على املفروضة القيود لزالة 81 املردة تعديل ينبغي وبرملثل،وإزالة حمرية "الثوابت الواطنية" كأسرس لتقييد الحقوق. 

في اللغة " .والطفولة والشبرب األسرة وحمرية والخصوصية الشرف في الحق برحترام" املتعلقة النسرن حقوق  ممر سة

 غير دقيقة، وفضفرضة مر يمكن أن يؤدي إلى قيود غير ضرو ية وتعّسفية على حقوق النسرن.هذه املردتين 

 

، ملدة من مشروع تعديل الدستو  الرئيس صالحية إعالن حرلة الطوا ئ، "إذا دعت الضرو ة امللّحة" 97تمنح املردة 

 
ً
 بخطٍر داهٍم 98. كمر يقّر ، بموجب املردة أقصرهر ثالثون يومر

ً
 إذا كرنت البالد مهّددة

ً
، الحرلة االستثنرئية ملدة ستين يومر

 الخبراء لجنة راعتمدته التي الدستو  تعديل  مشروع ت مسودةأعط يوشك أن يصيب مؤسسرتهر الدستو ية أو استقاللهر.

 التي القرا ات إخضرع ذلك في بمر االستثنرء، حرلة بإعالن املتعلقة الشروط مراجعة في هًمرم دوً ا الدستو ية املحكمة

 تجديد أن على نفس املسودة تنص ذلك، على عالوة. الدستو ية املحكمة راجعةمل االستثنرء حرالت أثنرء الرئيس يتخذهر

 لتعديل الدستو   ةالنهرئي املسودة لكن. البرملرن جلس يم ملوافقة خرضعة االستثنرء حرالت في بهر املعمول  يوًمر الستين فترة

 .األحكرم هذه تضمنت لم البرملرن راعتمده يتال
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من أنه وفيمر ينّص مشروع الدستو  على قيود محددة على املدة الزمنية عن قلقهر اللجنة الدولية للحقوقيين تعبر  

ثنرئية، إال أنه مر من ضمرنرٍت في مر يتعلق بحمرية حقوق النسرن في أوقرت وعملية إعالن حرلة الطوا ئ أو الحرلة االست

( من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية 2) 4الطوا ئ أو االستثنرء، بمر في ذلك تلك املنصوص عليهر في املردة 

 ( على مر يلي:2) 4وتنّص املردة  100والسيرسية.

 في حرالت الطوا ئ االستثنرئية التي ت "
ً
، يجوز للدول األاطراف في هذا تهدد حيرة األمة، واملعلن قيرمهر  سمير

العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبهر الوضع، تدابير ال تتقيد براللتزامرت املترتبة عليهر بمقتض ى هذا 

لدولي وعدم العهد، شريطة عدم منرفرة هذه التدابير لاللتزامرت األخرى املترتبة عليهر بمقتض ى القرنون ا

 ".انطوائهر على تمييز يكون مبر ه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتمرعي

 

ه 
ّ
وبرلرغم من أّن هذا املقتض ى يقّر بأّن الدول يمكن أن تتخذ إجراءات ال تتقيد بموجبهر برلتزامرتهر بموجب العهد، إال أن

ه ال تج
ّ
 على أن

ً
 8)حظر التعذيب واملعرملة السيئة(؛ واملردة  7)الحق في الحيرة(؛ واملردة  6وز مخرلفة املردة ينّص صراحة

(؛ سجن أي إنسرن ملجرد عجزه عن الوفرء برلتزام تعرقدي)حظر  11)حظر الرق واالسترقرق والتجر  برلرقيق(؛ واملردة 

 على )حرية الفكر والوجدان والدين 18ردة )حق النسرن بأن يعترف له برلشخصية القرنونية(؛ وامل 16واملردة 
ً
(. عالوة

 للجنة املعنية بحقوق النسرن:
ً
 ذلك، ووفقر

 

من  2إن نطرق فئة القواعد اآلمرة يذهب إلى أبعد من قرئمة األحكرم التي ال يجوز تقييدهر والوا دة في الفقرة 

من العهد لتبرير تصرف ينتهك القرنون  4دة . إذ ال يجوز للدول األاطراف أن تلجأ تحت أي ظرف إلى املر4املردة 

النسرني أو القواعد اآلمرة للقرنون الدولي، مثل اختطرف الرهرئن أو فرض عقوبرت جمرعية أو الحرمرن 

 101ة."التعسفي من الحرية أو الخروج عن املبردئ األسرسية للمحركمة العردلة، بمر في ذلك افتراض البراء

 

 على هذا األسرس في االتفرقيرت. وبخرصة، وقد أصبح عدد من الحقوق األ 
ً
خرى غير قربل للتقييد، وإن لم تكن مذكو ة

دت اللجنة املعنية بحقوق النسرن أّن  102ينظر إلى الحق في البت في مشروعية االحتجرز، على أنه غير قربل للتقييد.
ّ
وأك

كمر  103ز إخضرعه ألي استثنرءات أو قيود،الحق في املحركمة أمرم هيئة قضرئية مستقلة ومحريدة هو حق مطلق وال يجو 

 104على أنهر غير قربلة للتقييد.ينظر إلى معظم مقّومرت الحق في محركمة عردلة 
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ويجوز عدم التقّيد بحقوق أخرى فقط في ظروف معينة وشريطة استيفرء شروط معينة. وعلى حّد مر أعلنت اللجنة 

، على أنهر أحكرم ال يسري عليهر عدم 4من املردة  2د في الفقرة إن إد اج بعض أحكرم العهاملعنية بحقوق النسرن، "

التقيد، ال يعني أن املواد األخرى الوا دة في العهد يمكن أن يسري عليهر عدم التقيد متى شرءت الدول، حتى في حرلة وجود 

 106".ع استثنرئي ومؤقتجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكرم العهد ذات اطربي وبرلترلي، " 105"تهديد لحيرة األمة.

إلى ذلك، عند العالن عن حرل الطوا ئ، فإّن أي إجراء ال يتقّيد بأحد مقتضيرت العهد الدولي الخرص  برلضرفة

برلحقوق املدنية والسيرسية ال يجوز أن يؤثر على جوهر هذا الحق. بل يخفض فقط من نطرق تطبيق الحق برلحد 

دت اللجنة املعنية بحقوق النسرن: الضرو ي ملواجهة التهديد لحيرة األمة.
ّ
  وعلى حّد مر أك

 في حد ذاته بحكم مقتضيرت الوضع ال يبطل  "
ً
 مبر ا

ً
فإن مجرد كون جواز عدم التقيد بحكم محدد مر أمرا

 مقتضيرت الوضع. 
ً
اشتراط إثبرت أن التدابير املحددة املتخذة بموجب جواز عدم التقيد قد استوجبتهر أيضر

 وهذا سيكفل عمل
ً
 أنه ليس هنرك أي حكم من أحكرم العهد، مهمر كرنت صحة عدم التقيد به، ال يسري كلير

ً
ير

 107."على تصرف الدولة الطرف

 

أو  يجب برلترلي أن يضمن مشروع تعديل الدستو  االعتراف الصريح برلحقوق املذكو ة أعاله على أنهر غير قربلة للتقييد

ال يجوز أن تؤثر على جوهر هذه  ء من الحقوق األخرى استثنر تتطلب أي إجراءات، حتى في حرالت الطوا ئ، وأّن االستثنرء

به الوضع.
ّ
 الحقوق وأن تكون برلحد األقص ى الذي يتطل

 

لقرض ي أن يّحد من ممر سة من خاللهر ل يمكنمن مشروع تعديل الدستو  التي  45في هذا السيرق، يجب إزالة املردة 

 .إاطر  ظروف استثنرئية ينص عليهر القرنون في  ي الحصول على محرميالحق ف

 

 ( إنفرذ حقوق النسرن 3( )4) 3

 

لكل شخص كرن محل توقيف أو حبس مؤقت من مشروع تعديل الدستو  على الحق في التعويض  46تنّص املردة 

، ، على أن يحّدد القرنون شروط وكيفيرت تطبيق هتعسفيين أو خطأ قضرئي
ً
ذا الحكم. وفيمر تعّد هذه الخطوة إيجربية

ق بتوفير انتصرف 
ّ
 أّن املردة ال تتسق مع املعريير الدولية وال تفي برلتزامرت الجزائر بموجب القرنون الدولي، فيمر يتعل

ّ
إال

 فّعرل.

 

ن املهم أن فعرلين هو حق أسرس ي منصوص عليه في القرنون الدولي لحقوق النسرن. م ضر   الحق في انتصرف وجبر

 2واجب الدولة في ضمرن تحقيق االنتصرف، على نحٍو يعكس بشكٍل خرص املردة يكّرس الدستو  الحق في االنتصرف، و 

                                            

 .6املرجع نفسه، الفقرة 105 

 .2املرجع نفسه، الفقرة  106 

 .4املرجع  نفسه، الفقرة  107 
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تضمن حق من امليثرق العربي الدول بأن " 12( من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية. تلزم املردة 3)

( من العهد الدولي الخرص برلحقوق املدنية والسيرسية 3) 2، وتلزم املردة "التقرض ي بد جرته لكل شخص خرضع لواليتهر

بأن تكفل توفير سبيل فعرل للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حريرته املعترف بهر في هذا العهد، حتى لو  الدول "

د املبردئ األسرسية والتوجيهيصد  االنتهرك عن أشخرص يتصرفون بصفتهم الرسمية
ّ
ة بشأن الحق في ." كمر تؤك

محركمة عردلة واملسرعدة القرنونية في أفريقير، كمر اعتمدتهر اللجنة األفريقي لحقوق النسرن والشعوب، على حق 

الجميع في انتصرف فعرل أمرم هيئرت قضرئية واطنية مختصة عن انتهركرت حقوقهم املنصوص عليهر في الدستو ، في 

 108ل سبل االنتصرف القضرئية القربلة للتطبيق.القرنون أو في امليثرق"، وهذا الحق يشم

 

على قيرم الدول األاطراف بإنشرء آليرت قضرئية وإدا ية منرسبة ملعرلجة أعردت اللجنة املعنية بحقوق النسرن التأكيد 

 أخ 109الدعروى املتصلة برنتهركرت الحقوق في إاطر  القرنون املحلي.
ً
رى، من هنر، يشمل الحق في االنتصرف الفعرل حقوقر

 بمر فيهر:

املستوفرة من املبردئ  املجموعةمن  19الحق في تحقيق سريع، وشرمل، ومستقل وغير منحرز. ينّص املبدأ  (1

يـتعين عـلى : "املتعلقة بحمرية حقوق النسرن وتعزيزهر من خالل اتخرذ تدابير ملكرفحة الفالت من العقرب

جري تحقيقرت فو ية وكرملة ومستقلة ومحري
ُ
نسرن والقرنون النسرني دة في انتهركرت حقوق الالدول أن ت

الدولي وتتخذ تدابير منرسبة ضد مرتكبي هذه االنتهركرت، وال سيمر في مجرل القضرء الجنرئي، من خالل ضمرن 

مالحقة األشخرص املسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القرنون الدولي ومحركمتهم وفرض عقوبرت 

 .110"منرسبة عليهم

الجبر، ويشمل وفق مر هو ضرو ي ومالئم، الرّد، والتعويض، والترضية، وإعردة التأهيل، وضمرنرت الحق في  (2

 111عدم التكرا .

 لل 112الحق في معرفة الحقيقة وهو مبدأ متجذ  في الحق في االنتصرف والتحقيق وفي محّصلته. (3
ً
وعة مجمووفقر

من خالل اتخرذ تدابير ملكرفحة الفالت من  املستوفرة من املبردئ املتعلقة بحمرية حقوق النسرن وتعزيزهر

لكـل شعب حق غير قربل للتصرف في معرفة الحقيقة عن األحداث املرضية املتعلقة بر تكرب جرائم : "العقرب

شنيعة وعن الظروف واألسبرب التي أفضت، نتيجة االنتهركرت الجسيمة أو املنهجية لحقوق النسرن، إلى 
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 لتفردي تجدد ا تكرب هذه الجرائم. وتقدم 
ً
 حيوير

ً
املمر سة الكرملة والفعرلة للحق في معرفة الحقيقة ضمرنر

 113".وقوع هذه االنتهركرت

 

 للمردة 
ً
لكل موااطن الحق في تقديم ملتمسرت إلى الدا ة، بشكل فردي أو جمرعي، من مشروع تعديل الدستو ،  77وفقر

يث تضمن حيجب تعديل هذه املردة ب .حقوقه األسرسيةلطرح انشغرالت تتعلق برملصلحة العرمة أو بتصرفرت مرسة ب

جميع األفراد الخرضعين لوالية الجزائر، وليس املوااطنين فقط، برلضرفة إلى العنرصر املذكو ة أعاله والحقوق األخرى 

 املشمولة برلحق في انتصرف فعرل.

 

 على آليرت فعرلة ومستقلة لضمرن و صد حمرية ح
ً
قوق النسرن من أي إسرءة، بمر في ذلك يجب أن ينّص الدستو  أيضر

من مشروع تعديل الدستو  على تمتع املجلس الواطني  211إنشرء مؤسسة مستقلة لحقوق النسرن. وفيمر تنّص املردة 

الل ألن ضمرنرت استقعن قلقهر اللجنة الدولية للحقوقيين تعبر لحقوق النسرن يتمتع برالستقاللية الدا ية واملرلية، 

املؤسسة واستقاللية أعضرئهر قليلة. وكرنت اللجنة املعنية بحقوق النسرن في مالحظرتهر الخترمية حول الجزائر قد 

وأعردت الجمعية العرمة لمأمم  114عّبرت عن قلقهر حيرل غيرب استقاللية أعضرء املجلس الواطني لحقوق النسرن.

مؤسسرت واطنية فعرلية مستقلة وتعددية لتعزيز وحمرية حقوق املتحدة التأكيد في منرسبرت عدة على أهمية إنشرء 

 بدو  املؤسسرت الواطنية في تعزيز سيردة  115النسرن بمر يتسق مع مبردئ بر يس.
ً
كمر أقرت الجمعية العرمة أيضر

حقوق وشجعتهر على االستمرا  في دو هر النرشط في منع انتهركرت  116القرنون وحمرية حقوق النسرن في القطرعرت كرفة.

 117النسرن ومكرفحتهر.

 

 التوصيات .4
 

على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الجزائرية، وأعضاء لجنة الخبراء إلى اتخاذ 

 الخطوات التالية:

 

 عملية صياغة الدستور 

                                            

 E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8 قم ، وثيقة كرفحة الفالت من العقربمل تقرير الخبيرة املستقلة ديرن أو نتليتشر املعنية برستيفرء مجموعة املبردئ 113 

 مجلس حقوق النسرن، القرا   قم 2، املبدأ 2005شبرط/فبراير
ً
؛ وقرا  2011أيلول /سبتمبر   A/HRC/18/L.22 ،29 ، وثيقة األمم املتحدة  قم ،18/7.  اجع أيضر

 .A/HRC/RES/9/11 ،24/09/2008 ، الحق في الحقيقة، وثيقة األمم املتحدة ،9/11مجلس حقوق النسرن 

 .15، الفقرة 2018آب/أغسطس  CCPR/C/DZA/CO/4 ،17اللجنة املعنية بحقوق النسرن، املالحظرت الخترمية حول الجزائر، وثيقة  قم  114 

 (.2)الفقرة  63/172( و2)الفقرة  60/154الجمعية العرمة لمأمم املتحدة، القرا   قم  115 
 (.12)الفقرة  63/172الجمعية العرمة لمأمم املتحدة، القرا   قم 116

 (.8)الفقرة  64/161الجمعية العرمة لمأمم املتحدة، القرا   قم  117 
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ضمرن حق الجزائريين، من مختلف الدوائر والقطرعرت، في املشر كة في عملية صيرغة الدستو ، من  (1

أجل تسهيل ممر سة حقهم في املشر كة في إدا ة الشؤون العرمة، بمر في ذلك من خالل عقد منتدى 

 آلية تسمح برملشر كة العرمة واملنرقشة املطلوبة؛استشر ي جديد أو 

ضمرن الوقت الكرفي والتسهيالت املالئمة لعملية صيرغة الدستو  بمر يسمح بحوا  عرم شرمل ووضع  (2

؛مسودة تعكس وجهرت 
ً
 نظر الجزائريين جميعر

 ضمرن اتسرق عملية صيرغة الدستو  مع املعريير الدولية للشمولية، واملشر كة، والشفرفية؛ (3

ضمرن أداء النسرء وأفراد األقليرت، من بين مجموعرت أخرى محرومة ومهّمشة، لدو  فرعل في عملية  (4

 الصيرغة. صيرغة الدستو ، واالعتراف بحقوقهم في أي دستو  قد ينتج عن عملية

 

 املدنية على القوات العسكريةالرقابة 

شراف ل املدنية على القوات املسلحة وخضوعهر الكرمل للمسرءلة و الرقربة ضمرن أن ينّص الدستو  على  (1

 سلطة مدنية منشأة بحكم القرنون؛

 على املسرئل (2
ً
حة في الدستو  واقتصر ه تحديدا

ّ
قة برلدفرع الواطني؛ ضمرن تحديد دو  القوات املسل

ّ
 املتعل

 املسرئل املرلية  (3
ً
اعتمرد آليرت تشريعية وغيرهر لإلشراف والسيطرة على القوات املسلحة تشمل أيضر

 واملتعلقة برمليزانية؛

 ضمرن خضوع وزا ة الدفرع لسلطة قيردة مدنية، منتخبة برلوسرئل الديمقرااطية. (4

 

 السلطات بين فصلالسيادة القانون و 

ة، وعدم التعّسف في يعلى القوانين العردمع القرنون الدولي  املتوافقة املقتضيرت الدستو يةتفوق ضمرن  (1

 ممر سة صالحيرت الدولة؛

تكريس سيردة القرنون في الاطر  الالزم لتسيير شؤون الدولة، بمر في ذلك من خالل ضمرن الفصل الواضح  (2

د الضوابط واملوازين بين السلطرت التشريعية والتنفيذية بين السلطرت، وإسنرد االختصرصرت، واعتمر

 والقضرئية؛

 ترسيخ مبدأ املراجعة القضرئية على جميع األعمرل التشريعية والتنفيذية. (3

 

 استقاللية السلطة القضائية

 عن السلطة التنفيذية، بمر في ذلك تعديل التشكيلة  (1
ً
ضمرن أن يكون املجلس األعلى للقضرء مستقال

بعد الرئيس من عضوية املجلس، وضمرن أن يكون أكثرية األعضرء منتمين إلى املهن القرنونية بحيث يست

 على 
ً
 من حيث النوع االجتمرعي؛ وقرد ا

ً
 وتمثيلير

ً
وأن يتّم انتخربهم من قبل القضرة؛ وأن يكون تعددير

 ضمرن استقاللية القضرء؛
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 في اتخرذ الق (2
ً
را ات بشأن القضرير املتعلقة برملسيرة املهنية ضمرن أن يكون املجلس األعلى للقضرء مختصر

 بتمويل 
ً
للقضرة بمر في ذلك تأديبهم، وتعيينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وعزلهم، واتخرذ القرا ات املتعلقة أيضر

 وإدا ة قطرع القضرء؛

تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو  ضمرن حظر الدستو  ألية (3

 ن.تيفي عملية صنع القرا ات وسرئر املسرئل القضرئية، بمر في ذلك من قبل السلطتين األخر خالت، تد

 

 حقوق اإلنسان

 لهذه الغرية، التأكيد على  (1
ً
ي. تحقيقر

ّ
التأكيد على تفّوق القرنون الدولي لحقوق النسرن على القرنون املحل

ي بمر فيه الدستو  ال يمكن أن يست
ّ
شهد به كمبّر  لعدم الوفرء برلتزامرت حقوق النسرن أّن القرنون املحل

 بموجب املعرهدات التي انضّمت إليهر الجزائر كدولة اطرق أو بحكم القرنون الدولي العرفي؛

ضمرن أن يكفل الدستو  حمرية حقوق النسرن لجميع األفراد الخرضعين لوالية الجزائر وليس املوااطنين  (2

 فقط؛

ق األقليرت كمر هو مطلوب بموجب القرنون الدولي، بمر في ذلك التمتع توفير الحمرية الكرملة لحقو  (3

بثقرفتهم الخرصة واستخدام لغتهم واملشر كة في الحيرة العرمة وإدا ة الشؤون العرمة واملشر كة الفعرلية 

ر عليهم؛
ّ
 في جميع القرا ات التي تؤث

 حظر تطبيق عقوبة العدام؛ (4

من  1السيئة وتضمين الدستو  تعريف للتعذيب يتسق مع املردة  حظر التعذيب وغيره من ضروب املعرملة (5

 اتفرقية منرهضة التعذيب وغيره من ضروب املعرملة أو العقوبة القرسية أو الالإنسرنية أو املهينة؛

 لخطر التعذيب أو غيره من ضروب املعرملة السيئة،  (6
ً
حظر تسليم أي فرد إلى دولة أخرى يكون فيهر عرضة

 نطرق القضرء، أو االختفرء القسري أو غيره من االنتهركرت الخطيرة لحقوق النسرن؛أو القتل خر ج 

 مع القرنون الدولي لحقوق وأن سموح بهر لحقوق النسرن امل اتستثنرءاال قيود أو التحديد  (7
ً
تكون متسقة

 النسرن؛

ط لهدف مشروع كمر هو منصوص عليه في القرنون الدولية فق االستثنرءاتضمرن تطبيق هذه القيود أو  (8

دقيقة، وواضحة، ومحددة في الزمن، وضرو ية ومتنرسبة مع  جراءاتلحقوق النسرن، وأن تكون هذه ال 

 الهدف املشروع؛

ضمرن عدم السمرح بأي تقييد لاللتزامرت الدولية في مجرل حقوق النسرن، برستثنرء أثنرء حرالت  (9

ة التي تهّدد حيرة األمة، وفقط ضمن الحّد الضرو ي لرّد تهديد محّدد. ضمرن التعريف الطوا ئ العرم

برلحقوق املعترف بهر على أنه ال يجوز مخرلفتهر في القرنون الدولي لحقوق النسرن على أنهر غير قربلة 

ة، والحق في الحرية للتقييد بأي حرل من األحوال، بمر في ذلك في حرالت الطوا ئ، بمر في ذلك الحق في الحير

من التعذيب وغيره من ضروب املعرملة السيئة، والحق في عدم الخضوع لالختفرء القسري، والحق في 

 محركمة عردلة؛
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 فعرلين من خالل آليرت إنفرذ مالئمة. ضر   ضمرن حق ضحرير انتهركرت حقوق النسرن في انتصرف وجبر (10
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