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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف               
  مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييـز يف هـذا الـسياق،             

  راكيل رولنك

  إضافة    

  *بعثة إىل اجلزائرال    

  موجز    
عناصـر احلـق يف     اضطلعت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر مـن            

مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق بزيارة إىل اجلزائر يف الفترة               
 لسياسات السكن املتبعة     خاصاً وأولت املقررة اهتماماً  . ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ إىل   ٩من  
 ولألسباب الكامنة وراء استمرار أزمة السكن يف البلد على مـا يبـدو واسـتمرار               حالياً

شاكل كثرية تتعلق باحلصول على السكن والقدرة على الدفع، بالرغم من مرور عقـد              م
  .شهد تكثيف بناء املساكن االجتماعية

  

__________ 

لـيت  وجز، فُيعمَّم باللغة ا   أما التقرير نفسه، الوارد يف مرفق امل      . ُيعمَّم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
 .ليزية فقطقُدِّم هبا، وبالعربية واإلنك
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ومما أدهش املقررة اخلاصة أن مفهوم السكن كحق أساسي مفهـوم راسـخ يف                
. اجملتمع اجلزائري وأن الدولة تعترب مسألة السكن من مسؤولياهتا الرئيسية جتـاه الـسكان      

وتثين املقررة اخلاصة على ما أحرزته الدولة من تقدم يف إعمال احلق يف السكن الالئـق،                
  .، على وجه التحديد، ببناء رصيد سكين كبري لفائدة األسر املنخفضة الدخلوحتيط علماً

وبالرغم مما حتقق من تقدم، تالحظ املقررة اخلاصة أنه ال يزال يتعني بذل جهود                 
الحتياجات البلد ومن أجل متتـع      وفقاً  ل مواءمة سياسات السكن     كبرية، ال سيما من أج    

وتبني املقررة اخلاصة يف هذا التقرير السبل اليت جتعل إضـفاء           . اجلميع هبذا احلق دون متييز    
 إىل الـشفافية ومـشاركة املـواطنني        الطابع الدميقراطي على سياسات السكن، استناداً     

يف حتديد تلك السياسات وتنفيـذها، يـشكل        ومنظمات اجملتمع املدين مشاركة مباشرة      
 لالنتقال من بناء الوحدات السكنية إىل إعمال احلق يف السكن يف اجلزائر             خطوة هامة جداً  
  .على أرض الواقع

وختتتم املقررة اخلاصة مبجموعة من التوصيات اليت هتدف إىل مساعدة احلكومـة              
  .يف السكن الالئقيف جهودها الرامية إىل تعزيز التمتع الفعلي باحلق 
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  املرفق

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف               
مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، راكيل           

  بعثة إىل اجلزائر: رولنك
  )٢٠١١يوليه / متوز١٩ إىل ٩من (    

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٠-٧  .................................اإلطار العام: احلق يف السكن الالئق يف اجلزائر  - ثانياً  
  ٧  ٢٢-١١  ................................نظرة عامة: حالة وسياسات السكن يف اجلزائر  - ثالثاً  

  ٧  ١٨-١٢  .... حىت اآلن١٩٦٢تطور حالة السكن والسياسات املتعلقة به منذ عام   - ألف     
  ٩  ٢٢-١٩  ......................................حالة وسياسات السكن الراهنة  -  باء     

  ١٠  ٤٧-٢٣  ..................التحديات والعقبات اليت تعترض إعمال احلق يف السكن الالئق  - ابعاًر  
  ١٠  ٢٧-٢٤  ........ضرورة تنويع سياسات السكن وإضفاء الطابع الدميقراطي عليها  - ألف     
  ١٢  ٣٥-٢٨  .............................احلصول على السكن والقدرة على الدفع  -  باء     
يـزات واهلياكـل    الصالحية للسكن وتوافر اخلدمات واملـواد والتجه        - جيم     

  ١٥  ٤٠-٣٦  ..........................................................األساسية
  ١٧  ٤٤-٤١  .....................................................مواقع املساكن  - دال     
  ١٨  ٤٧-٤٥  ..............................ضمان احليازة وعمليات الطرد القسري  -  هاء     

  ١٩  ٥٥-٤٨  ............................................................احلاالت اخلاصة  - خامساً  
  ١٩  ٥٢-٤٨  ......................التمييز ضد املرأة يف احلصول على السكن الالئق  - ألف     
  ٢١  ٥٥-٥٣  ..............ين والالجئون الصحراويوناملشردون داخلياً واسر املفقود  -  باء     

  ٢٢  ٦٨-٥٦  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً  
حلـق يف مـستوى     ملعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر ا      قامت املقررة اخلاصة ا     - ١

ك، بزيـارة رمسيـة إىل      تمييز يف هذا السياق، راكيل رولن     معيشي مناسب وباحلق يف عدم ال     
  . بدعوة من احلكومة اجلزائرية٢٠١١يوليه / متوز١٩ إىل ٩الفترة من اجلزائر يف 

وتشكر املقررة اخلاصة حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية على دعوهتا            - ٢
 وتشكر املقررة اخلاصـة أيـضاً     . وعلى تعاوهنا سواء خالل الفترة التحضريية أو طيلة الزيارة        

 اجلزائر على ما قدمه من دعم يف تنظيم هذه الزيارة، واجملتمع            فريق األمم املتحدة القطري يف    
  . على ما أدلوا به من شهادات بشأن أوضاعهم اجلزائري على مشاركته، واملواطننياملدين
والتقت املقررة اخلاصة خالل زيارهتا ممثلني خمتلفني لسلطات الدولة اجلزائرية علـى              -٣

واجتمعت بوزراء اخلارجية،   . )١(والدوائر والبلديات الصعيد الوطين وعلى مستويات الواليات      
والسكن والعمران، والفالحة والتنمية الريفية، وكذلك بأفرقـة وزارات العـدل، والعمـل             

وعقدت . والتشغيل والضمان االجتماعي، وهتيئة اإلقليم والبيئة، واالستشراف واإلحصائيات       
لجنـة الوطنيـة    دي واالجتمـاعي وال   املقررة اخلاصة اجتماعات مع اجمللس الوطين االقتصا      

دارة  فرصة لقاء ممـثلني عـن إ       أيضاًوأتيحت هلا   .  ومحاية حقوق اإلنسان   ترقيةاالستشارية ل 
 هـذه   جمالس منتخيب خمتلف بلـديات     عن ممثلي     ووهران وبومرداس، فضالً   واليات اجلزائر 

خلاصـة إىل   غري أن إضراب شركة الطريان حال مع األسف دون ذهاب املقررة ا           . الواليات
 مناقشات بشأن السكن مع خمتلـف       وأجرت املقررة اخلاصة أيضاً   . غرداية كما كان مقرراً   

 -، وكذلك مع ممثلي اجملتمع املـدين        السلك الدبلوماسي وكاالت األمم املتحدة ومع ممثلي      
 يف اجلزائـر العاصـمة      -املنظمات غري احلكومية واجلمعيات والنقابات واجلامعيني واخلرباء        

  .ان والبليدةووهر
 وتسىن للمقررة اخلاصة زيارة عدد من مشاريع البناء، سواء منها املنتهيـة أو الـيت                - ٤
يف (تزال األشغال جارية فيها، وتدخل يف إطار خمتلف برامج السكن اليت تدعمها الدولـة         ال

، )٢( ومـساكن جـاهزة     أحياء قصديرية  وزارت أيضاً ). اجلزائر العاصمة وبومرداس ووهران   
اء فقرية وأنواعا أخرى من املساكن اهلشة والعشوائية، يف اجلزائر العاصـمة والبليـدة              وأحي

  .وبومرداس

__________ 

والوالية هي أكرب وحدة إدارية يف البلد وتتكون        .  بلدية ١ ٥٤١ دائرة و  ٥٤٨ والية و  ٤٨تتألف اجلزائر من     )١(
 .من جمموعة من الدوائر تضم كل واحدة منها عدة بلديات

 . طبيعية أو حاالت طارئة أخرىمساكن لإليواء يف حالة الطوارئ تبىن عقب كوارث )٢(
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وتزامنت زيارة املقررة اخلاصة مع إعالن احلكومة عن إصالحات تتعلق بـاألحزاب              -٥
 .)٣(اجلمعيـات، واإلدارة، والالمركزيـة    السياسية، ومتثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، وأنشطة        

 والتزمت احلكومة   .)٤(نشئت جلنة دستورية هلذا الغرض    أُ عن مراجعة للدستور، و    لن أيضاً عوأُ
بإجراء هذه اإلصالحات يف أعقاب احتجاجات ومظاهرات عديدة شهدها البلد منذ مطلـع             

، حالة الطـوارئ الـيت      ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤فعت، يف   ويف هذا السياق، رُ   . ٢٠١١عام  
 عامة ملناقشة جمموعة    اجتماعات وحلقات تشاورية  ظمت  ُن، و ١٩٩٢كانت سارية منذ عام     

  ).ال سيما العمران(من املواضيع املختلفة 
تبعـة يف هـذا     سياسات امل ال واحلالة العامة للسكن و    طار القانوين وبعد استعراض اإل    - ٦

م العناصر اليت تعتربها حتديات رئيسية أمـا      إىل تناول    املقررة اخلاصة يف تقريرها      تنتقل،  اجملال
  .اجلزائر فيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق، وختتتم بتقدمي جمموعة من التوصيات

  اإلطار العام: احلق يف السكن الالئق يف اجلزائر  -ثانياً  
 على املعاهدات الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبـا فيهـا            صدقت اجلزائر   -٧

يـشار إليـه فيمـا يلـي        (والثقافية  تماعية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالج     
 من العهد املصدر األساسي للحق يف السكن الالئق يف القانون           ١١وتشكل املادة   "). العهد"  ب

وعالوة على ذلك، صدقت اجلزائر على معاهدات أخرى ذات صلة مبوضوع احلـق             . الدويل
أشكال التمييز العنـصري،    يف السكن الالئق، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد              
 على اتفاقية القضاء علـى      وصدقت أيضاً . أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

 ٢اد  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإن كانت قد أبدت حتفظات هامة ال سيما على املـو               
ومل تصدق اجلزائر بعد على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           . ٢٩ و ١٦ و ٤-١٥و

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال على االتفاقية الدولية حلمايـة            
  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

يشار إليـه فيمـا يلـي        (ة الشعبية ورغم أن دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي       -٨
 من هذا الدستور بالـذات      ١٣٢ ال يعترف باحلق يف السكن الالئق، فاملادة         )٥(")الدستور"  ب

 - منـه  ١١ ومن مث العهد واملـادة  - تنص على أن االلتزامات الدولية اليت تتعهد هبا اجلزائر    
معينة من احلق يف     تتعلق جبوانب     أحكاماً ويتضمن الدستور أيضاً  . تسمو على القانون الوطين   

__________ 

 .٢٠١١أبريل / نيسان١٥خطاب ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف  )٣(
 .املرجع نفسه )٤(
 .٢٠٠٨بصيغته املعدلة يف عام  )٥(
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، على وجه التحديد، اليت تكفل عدم انتهاك ُحرمة املسكن، تنص           ٤٠فاملادة  . السكن الالئق 
على عدم جواز التفتيش إال مبقتضى القانون ويف إطار احترامه، وبأمر مكتوب صادر عـن               

ن، ويترتب  ، ال ُتنتزع امللكية إال يف إطار القانو       ٢٠السلطة القضائية املختصة؛ ومبوجب املادة      
 امللكية اخلاصـة واحلـق يف       ٥٢على انتزاعها تعويض قبلي عادل ومنصف؛ وتضمن املادة         

 ظروف معيشة املـواطنني     ٥٩، تكفل املادة    ؛ وأخرياً )٦("الوقفية"اإلرث، وتعترف باألمالك    
  .الذين مل يبلغوا سن العمل، والذين ال يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه هنائياً

دهشت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، إذ رأت أن مفهوم السكن كحق أساسي            وان  - ٩
مفهوم راسخ يف اجملتمع اجلزائري وأن الدولة تعترب مسألة السكن من مسؤولياهتا الرئيسية جتاه              

  .السكان
ومبوجب املبدأ الذي ينص على مسو االلتزامات الدولية على القانون الوطين، حيـق               -١٠

 )٧(االحتجاج باملعاهدات الدولية، ومن مث بالعهد، أمام احملاكم احملليـة         ي  لكل مواطن جزائر  
 ١١وتالحظ املقررة اخلاصة بقلق أن احملاكم احمللية مل حتتج قط باملادة          . )٨( بأحكام العهد  عمالً

. )٩(من العهد بينما تشكل مسألة السكن يف كثري من األحيان موضـوع قـرارات قـضائية           
 عدم وجود سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات احلق يف ة بقلق أيضاًوتالحظ املقررة اخلاص

الوطنية ويف هذا الصدد، تالحظ املقررة بوجه خاص ضعف اإلجراءات املتاحة للجنة . السكن
ملعاجلة الشكاوى  ") اللجنة"  بيشار إليها فيما يلي      ( حقوق اإلنسان   ومحاية ترقيةاالستشارية ل 

إىل جانب مـسألة    ( احلق يف السكن الالئق، يف حني أن هذه املسألة           املتعلقة بادعاءات انتهاك  
  .)١٠(هي أحد املوضوعني املعروضني على اللجنة أكثر من غريمها) العمل

__________ 

الوقف هو الفعل الذي يؤدي إىل استحالة حيازة املمتلكات من حيث جوهرها ألي شخص علـى                "(...)  )٦(
 ٢٠ املـؤرخ    ١٠-٠٥ مـن القـانون      ٢١ومبوجب املادة   ". لتصدقوجه التأبيد، لينتفع هبا احملتاجون أو ل      

 La législation، عبد املالك أمحـد علـي،  "اعتباريةيعترب الوقف شخصية : "(...) ٢٠٠٥يونيه /حزيران

foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre)      قـانون العقـار الفالحـي يف اجلزائـر
، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، اجلزائر، متاح على العنوان         ) باحلصول على األراضي   واإلصالحات املتعلقة 

 .http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b66/00801372.pdf: التايل
 ١٩٨٩أغــسطس / آب٢٠أكـد اجمللــس الدســتوري هــذا املبـدأ الدســتوري يف قــرار مــؤرخ    )٧(

)HRI/CORE/1/Add.127 ،٣١لفقرة ، ا٢٠٠٤فرباير / شباط١١.( 
تعترب اللجنة أن العديد من العناصر املكونة للحق يف السكن املالئم تتفـق  : "١٧، الفقرة  ٤التعليق العام رقم     )٨(

 ".على األقل مع احلكم املتعلق بتوفري سبل االنتصاف احمللية
 . أدناه١٦انظر الفقرة  )٩(
 .استقيت هذه املعلومات خالل اجتماع مع اللجنة )١٠(
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  نظرة عامة: السكن يف اجلزائروسياسات حالة   -ثالثاً  
 يف  الحظت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، أن ما تبذله احلكومة من جهود حاليـاً              -١١
وبغية فهم حالة النقص هذه وتبـيُّن       . ل السكن يدخل يف إطار كثرة الطلب على السكن        جما

أسباهبا والتحديات الراهنة أمام إعمال احلق يف السكن الالئق، ينبغي التذكري بإجياز بتطـور              
  .حالة وسياسات السكن منذ استقالل البلد

   حىت اآلن١٩٦٢منذ عام والسياسات املتعلقة به  السكن تطور حالة  -ألف  
 يف جمـال     كبرياً تالحظ املقررة اخلاصة أن البلد ورث عن احلقبة االستعمارية عجزاً           -١٢

 يف املائة فقـط مـن       ١٠فتشري بيانات قدمتها احلكومة إىل املقررة اخلاصة إىل أن          . السكن
وملعاجلـة هـذا    . السكان اجلزائريني كانوا يعيشون يف مساكن الئقة عند انتهاء االستعمار         

 -يف إطـار اخلـصائص االجتماعيـة    " جبارة تدخل مع ذلك ضع، بذلت الدولة جهوداً   الو
االقتصادية املنبثقة من تاريخ إهناء االستعمار يف البلد، وكذلك من هيمنة الـنفط كمـصدر               

     ١٩٦٢ عليه، ففي الفترة املمتـدة بـني عـام           وبناًء. )١١("أساسي من مصادر دخل الدولة    
مة سياسة اشتراكية تتمثل يف تأميم الرصيد السكين والعقاري         ، اعتمدت احلكو  ١٩٨١وعام  

الذي أخلته السلطة االستعمارية السابقة، وأممت قطاع البناء حبيث أصـبحت هـي اجلهـة       
وخالل هذه  . )١٢( اليت تتوىل املسؤولية يف جمال بناء املساكن وتوزيعها وإدارهتا         الوحيدة تقريباً 

  سـكنياً  ن االجتماعي باملعىن الضيق ألهنا شيدت منوذجاً      مل تتبع الدولة سياسة السك     الفترة،
  .)١٣(ملعايري إداريةوفقاً  على حصص حمددة  للجميع ووزعت املساكن على السكان بناًءواحداً
ورغم جهود احلكومة، استمر تزايد االحتياجات يف جمال السكن ونقـص عـدد               -١٣

  .املساكن بسبب تراكم إشكاليات خمتلفة هيكلية وظرفية
ويعزى التزايد املستمر يف الطلب على السكن يف مراكز البلد احلضرية إىل عاملني مها   -١٤

اليت تقع مشال البلد وتؤوي مدنـه       " املنطقة التلية " وجتمعهم يف    )١٤(ارتفاع معدل منو السكان   

__________ 

)١١( Madani Safar Zitoun, «Les politiques urbaines en Algérie: une reforme libérale inachevée» ،) مدين
 L’Habitat social au: ، يف)إصـالح ليـربايل مل يكتمـل   : صفر زيتون، السياسات احلضرية يف اجلزائر

Maghreb et au Sénégal, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 65. 
 .٦٨-٦٦، الصفحات املرجع نفسه )١٢(
تقرير عن  (Rapport sur le logement social, IV session plénière الوطين االقتصادي واالجتماعي، اجمللس )١٣(

 .١٣ و١٢، الصفحتان ١٩٩٥أكتوبر /، تشرين األول)السكن االجتماعي، اجللسة العامة الرابعة
تعاون مع برنامج األمـم      اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، بال     -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية      ) ١٤(

التقرير : ٢٠٠٨اجلزائر  (Algérie 2008: Rapport National sur le Développement humainاملتحدة اإلمنائي، 
 .٧١ و٧٠، الصفحتان )الوطين عن التنمية البشرية
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 يف املائـة    ٦٣، كان   ٢٠٠٨ففي عام   ). اجلزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة    (الرئيسية  
 يف املائة من األراضي الوطنيـة،       ٤ان يعيشون يف هذه املنطقة اليت ال تشكل سوى          من السك 

 يف املائة من أراضي البلـد،     ٩، أي   )سهول شبه قاحلة  ( يف املائة يف اهلضاب العليا       ٢٧مقابل  
  .)١٥( يف املائة من أراضي البلد٨٧الذي يغطي ) الصحراء( يف املائة يف اجلنوب الكبري ١٠و

ضعف :  آثار سلبية على حالة السكن يف البلد هو        إضايف نتجت عنه دائماً   ومثة عامل     -١٥
ات األرضية يف املنطقة التلية،     بيعية وال سيما الزالزل واالهنيار    البلد الشديد أمام الكوارث الط    

 وقد زاد هذا -والفيضانات يف اهلضاب العليا، وارتفاع مستوى املياه والفيضانات يف اجلنوب 
  .غري املناخالضعف من جراء ت

 عن هذه العوامل اهليكلية، جتدر اإلشارة إىل أثر األزمات املتعددة األبعاد اليت             وفضالً  -١٦
شهدها البلد يف منتصف الثمانينات وخالل التسعينات، وتأثريها على سياسات السكن اليت             

  .كانت تواجه آنذاك دون شك صعوبة يف تلبية االحتياجات القائمة يف هذا اجملال
ومنذ النصف الثاين من الثمانينات، اضطرت الدولة إىل فرض تعـديل اقتـصادي               -١٧

للتعويض عن اخنفاض أسعار النفط وارتفاع الدين اخلارجي فلم يتبق لديها سـوى مـوارد               
 ١٩٨١وعالوة على ذلك، بدأت ُتثار منذ عـام         . حمدودة لتمويل سياساهتا يف جمال السكن     

 واملركزي املتبع فيما يتعلق بالسكن بسبب العجز عن         تساؤالت بشأن نظام االقتصاد املوجه    
  عن ذلك، مل يكن هـذا النظـام قـابالً          وفضالً. إنتاج العدد الالزم من الوحدات السكنية     

فتسارع وترية ظاهرة اهلجرة حنو املدن الكربى بسبب تـردي          . )١٦(لالستمرار على ما يبدو   
ان مع عجز الدولة عـن متويـل        باالقتر )١٨(وتدهور دخل السكان   )١٧(ظروف العيش والعمل  

سياسات متسقة يف جمال السكن، كلها عوامل أفضت إىل تردي حالة السكن وظهور السكن   
  .)١٩(العشوائي واألحياء القصديرية وأحياء فقرية جديدة إلعادة اإلسكان

__________ 

ناخيـة  وجود ظروف طبيعية وم   : يفسر هذا التجمع السكاين مبا تتسم به املنطقة التلية من مزايا عديدة هي             )١٥(
مواتية، وأراض زراعية غنية، ومصادر مائية هامة، وإمكانيات يتيحها طول الـساحل وكثافـة الغابـات،                

اللجنـة الوطنيـة    . وحسن توزيع اهلياكل األساسية، وشبكات الربط بني املدن، واملؤسـسات التعليميـة           
تقرير عن املدن  (Rapport sur la ville algérienne ou le devenir urbain du paysاالقتصادية واالجتماعية، 

، متـاح   ١١٨، الصفحة   ٦، الدورة الثانية عشرة، اجلريدة الرمسية رقم        )اجلزائرية أو مستقبل البلد احلضري    
 .http://www.cnes.dz/cnesdoc/cneshtm/ville.htm: على العنوان التايل

 .٩ و٨، الصفحتان كر سابقاذُاجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير عن السكن االجتماعي،  )١٦(
 Pacteاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، . ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٢٨,١يقدر أن معدلة البطالة بلغ  )١٧(

National Economique et Social) ٦، الصفحة ٢٠٠٦سبتمرب /، أيلول)العقد االقتصادي واالجتماعي ،
-http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/algiers/download/alg: ، متاح على العنوان التايل٣الفقرة 

pactefr06.pdf. 
 .٣، الفقرة ٦، الصفحة املرجع نفسه )١٨(
، ذُكر سـابقاً  اللجنة الوطنية االقتصادية واالجتماعية، تقرير عن املدن اجلزائرية أو مستقبل البلد احلضري،              )١٩(

 .١١٤الصفحة 
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ومتخضت عن عملية إعادة النظر يف النظام وإجراء تعديالت اقتصادية فترة وجيـزة               -١٨
 شهدت إصالحات هيكلية هتدف إىل حتريـر سـوق العقـار            ١٩٩١ و ١٩٩٠بني عامي   
 الذي يتـضمن    ١٩٩٠نوفمرب  / املؤرخ تشرين الثاين   ٢٥-٩٠وينص القانون رقم    . والسكن

 عن  وفضالً. التوجيه العقاري على حقوق األفراد يف التصرف يف ممتلكاهتم السكنية والعقارية          
. )٢٠(ملبادرات اخلاصة يف اجملـال احلـضري      ذلك، يلغي القانون األحكام اليت كانت تعوق ا       

أدت إىل نزوح سـكان      )٢١(واعُتمدت هذه اإلصالحات يف فترة كان البلد يشهد فيها أزمة         
وختلي الدولة املركزية عن تعهـداهتا       )٢٢( من العنف  األرياف على نطاق واسع حنو املدن هرباً      

وما إن أُصـلح    ). نيةسيما من حيث خمصصات امليزا     ال(يف جمال التوسع احلضري والسكن      
وأضحى السكن غـري    ". فوضوي"النظام حىت خرج عن الضوابط، فنتج عنه توسع حضري          

  . يف مدن البلد الكربىالرمسي أكثر انتشاراً

  حالة وسياسات السكن الراهنة  -باء  
 وحصلت على موارد مالية      ومؤسسياً  سياسياً بعد أن استعادت احلكومة استقراراً      - ١٩

، اضطلعت من جديد بدورها يف جمـال  ١٩٩٩ع أسعار النفط، منذ عام هامة بفضل ارتفا 
  وتشري مصادر رمسية إىل أن الربنامج اخلاص للسكن الذي اسُتهل للفترة املمتـدة             . العمران

 ٩١٢ ٣٢٦ مسكن، بينمـا ُبـين       ٨١٠  ٠٠٠ قد مسح ببناء     ٢٠٠٤ و ١٩٩٩بني عامي   
وتسعى اخلطة اخلمـسية    . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ الفترة املمتدة بني عامي       يف إطار برنامج   مسكناً
 مـسكن يف    ٨٠٠ ٠٠٠ مليون مسكن، وإلكمال بناء      ١,٢ إلجناز   ٢٠١٤-٢٠١٠للفترة  
  .)٢٣(٢٠١٧ و٢٠١٥ما بني عامي  الفترة
ورغم بناء مساكن كثرية خالل السنوات العشر األخرية، ما زال البلد يعيش حالـة                -٢٠

 ال تتعلق فقط مبسألة نقص عدد الوحـدات         وترى املقررة اخلاصة أن األزمة احلالية     ". أزمة"
 مبجموعة من املشاكل املختلفة الطابع أسهمت يف ظهور مسألة معقدة املتاحة، بل ترتبط أيضاً

  .ومتعددة األبعاد
شدة اكتظاظ املساكن، ووجود أحياء قـصديرية       : وتشمل أهم اإلشكاليات ما يلي      -٢١

تسمح بالعيش الكرمي، واستمرار املمارسـة      ومساكن عشوائية تفتقر إىل الشروط الدنيا اليت        

__________ 

 .٦٥ة ، الصفحذُكر سابقاًمدين صفر زيتون،  )٢٠(
قيام احلكومة بإلغاء االنتخابات بعد أن أظهرت نتـائج          (١٩٩١ديسمرب  /يف الفترة املمتدة بني كانون األول      )٢١(

العـشرية  "، شهدت اجلزائر أزمة خطرية تـسمى        ٢٠١١وعام  ) الدور األول فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ     
 .واتسمت مبواجهات بني احلكومة ومجاعات إسالمية خمتلفة" السوداء

 :International Displacement Monitoring Center and Norwegian Refugee Council, Algeriaنظـر  ا )٢٢(

National reconciliation fails to address needs of IDPs -A profile of the internal displacement 

situation ،٩، الصفحة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩. 
 .٧ و٦، الصفحتان ٢٠١١يناير /، كانون الثاين٦، العدد سكنجملة الوزارة السكن والعمران،  )٢٣(
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املتمثلة يف تأجري أماكن ضيقة مثل الغرف والكاراجات مساكن لألفراد، واملـضاربة علـى              
 على مبادرة   أسعار اإلجيار، وارتفاع عدد حاالت اإلخالء عقب قرارات قضائية صدرت بناءً          

 وتردي املباين القدميـة     أشخاص، واستمرار اإلقامة يف املساكن املخصصة حلاالت الطوارئ،       
  .املوروثة عن احلقبة االستعمارية والعثمانية، وتدهور الرصيد السكين الذي بنته الدولة

ـ  [وتقر احلكومة بوجود أزمة يف السكن، ولكنها توضح أن هذه األزمة              -٢٢ ت قد خفّ
 ويف هذا الـصدد،   . )٢٤(]النقص قد قُلص إىل حد كبري     ) أن(خالل السنوات العشر املاضية و    

تشدد املقررة اخلاصة على عدم وجود معلومات مستكملة ومفصلة عن خمتلف االحتياجات            
ورغم . القائمة يف جمال السكن، ومن مث استحالة إجراء تشخيص دقيق حلالة السكن يف البلد             

وجود بيانات مستكملة عن عدد املساكن اليت بنتـها الدولـة خـالل الـسنوات العـشر       
ى حد علم املقررة اخلاصة، بيانات مماثلة تتعلق باجلوانب الكمية          ، ليست هناك، عل   )٢٥(األخرية

ويبدو أن تطور معدل اإلقامة يف      . والنوعية من الطلب يف جمال السكن ونقص عدد املساكن        
املساكن، أي عدد األشخاص املقيمني يف كل مسكن، ُيستخدم باعتباره أحد املعايري الرئيسية             

    بالنظر إىل تراجع معدل اإلقامـة يف املـساكن  يعترب إجيابياًوهو تطور " (األزمة"لتقييم تطور   
 أشـخاص يف عـام      ٦,٤٢ إىل   ١٩٩٨ أشخاص يف املسكن الواحـد يف عـام          ٧,١٥من  

، يف حني أن هذا املعدل ال يقدم، بطبيعته، معلومات عن ظروف السكن، سواء              ))٢٦(٢٠٠٨
  .من الناحية الكمية أو النوعية

   اليت تعترض إعمال احلق يف السكن الالئقالتحديات والعقبات  -رابعاً  
 يف سـبيل إعمـال   ١٩٦٢حرزت منذ عام    ترى املقررة اخلاصة أن تطورات هامة أُ        -٢٣

وتشري يف هذا السياق إىل بناء رصيد سكين كـبري لفائـدة األسـر             . احلق يف السكن الالئق   
ط بشبكات املاء الصاحل    املنخفضة الدخل وإىل تطور إجيايب للغاية شهده البلد فيما يتعلق بالرب          

ومع ذلك، ما زال يتعني تلبيـة احتياجـات   . )٢٧(للشرب والكهرباء والغاز الطبيعي واجملاري 
  .هامة ترتبط جبوانب أخرى من هذا احلق

  ضرورة تنويع سياسات السكن وإضفاء الطابع الدميقراطي عليها  -ألف  
 أزمـة الـسكن بإعطـاء       تعرب املقررة اخلاصة عن التقدير لقرار احلكومة مواجهة         -٢٤

وتقدر املقررة اخلاصة اجلهود الكـبرية الـيت        . األولوية يف عملها ملعاجلة نقص عدد املساكن      
__________ 

 أمام أعـضاء اجمللـس      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢١خطاب الوزير األول، السيد أمحد أوحيىي، املؤرخ         )٢٤(
 .٩، الصفحة ذُكر سابقاوزارة السكن والعمران، : الشعيب الوطين

 .٢٠١٠-٢٠٠٠ خالل العشرية اً مسكن تقريبملصادر رمسية، ُبين ما جمموعه مليوناًوفقاً  )٢٥(
 .٢٠٠٨بيانات تلقتها وزارة االستشراف واإلحصائيات، أُعدت بناء على نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن  ) ٢٦(
 .غري أن املقررة اخلاصة تالحظ وجود تفاوتات شديدة للغاية على املستوى اإلقليمي. املرجع نفسه )٢٧(
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بذلتها احلكومة، ال سيما خالل السنوات العشر األخرية، لبناء مساكن يف املناطق احلـضرية              
ن امليزانية يف هـذا     ، وخباصة املساكن االجتماعية اجملانية، واستثماراهتا الضخمة م       )٢٨(والريفية

 مليار دوالر، لقطـاع     ٥٠ مليار دينار، أي ما يعادل       ٣ ٧٠٠اجملال؛ فقد ُخصص أكثر من      
 يف املائة من    ١٧,٤، وهو مبلغ يشكل     ٢٠١٤-٢٠١٠السكن خالل فترة السنوات اخلمس      

 جمـال   وتود املقررة اخلاصة أن تشدد على أمهية التزام الدولة اجلزائرية يف          . )٢٩(امليزانية الوطنية 
السكن، الذي يستحق الثناء بوجه خاص يف سياق دويل يتميز بعدم حتمل الدول مسؤولياهتا              

  .يف هذا الصدد
ومع ذلك، تشري املقررة اخلاصة إىل أن استثمار احلكومة الضخم يف جمال السكن ظل   -٢٥

تاحـة   لألراضي العامة امل    على بناء وحدات جديدة وفقاً      تاماً حىت وقت قريب يركز تركيزاً    
 على تنويـع    ١٩٩٩ودأبت الدولة منذ عام     . وملعايري األهلية احملددة يف خمتلف الربامج العامة      

براجمها املتعلقة باملساعدة يف جمال اإلسكان لتلبية احتياجات خمتلـف الفئـات االجتماعيـة              
 على العرض وعلى أهداف كمية ُترسم دون        واملهنية، غري أن سياسات احلكومة تقوم حصراً      

اء أي تقييم مسبق ملختلف تلك االحتياجات ودون استراتيجية حمددة قادرة على معاجلة             إجر
، تعهدت   مثالً ٢٠١٤-٢٠١٠ففيما يتعلق بفترة السنوات اخلمس      . مسائل ومشاكل خمتلفة  

 وحـدة  ٣٠٠ ٠٠٠ وحدة لإلجيار و٥٠٠ ٠٠٠احلكومة ببناء مليوين وحدة سكنية، تشمل     
غري . )٣٠( وحدة سكنية يف املناطق الريفية     ٧٠٠ ٠٠٠اهلشة و يف إطار معاجلة مشكلة املساكن      

  .أن هذا التوزيع ال يستند، على حد علم املقررة اخلاصة، إىل تقييم احتياجات كل منطقة
محالت للتوعية بشأن سياسات احلكومة     /وتالحظ املقررة اخلاصة عدم وجود تواصل       -٢٦

ويبدو أن ذلك يؤثر، بوجه خاص،      . ناسيف جمال السكن، اليت ال تتضح معاملها لدى عامة ال         
على حصول أضعف األشخاص على السكن، إذ جيهلون يف أغلب األحيـان أهنـم أهـل                

  .لالستفادة من أحد برامج املساعدة يف جمال اإلسكان
 على عدم وجود حوار مع اجملتمع املدين وعـدم          وتود املقررة اخلاصة أن تشدد أيضاً       -٢٧

وتشري . سكن والتخطيط احلضري وتنفيذها وإدارهتا ومتابعتها     مشاركته يف حتديد سياسات ال    
 إىل عدم وجود حوار مع اجملتمع املدين بشأن حتديد معايري           املقررة اخلاصة يف هذا السياق مثالً     

توزيع املساكن أو بشأن مشاركته احملدودة للغاية ضمن جلان توزيـع الـسكن العمـومي               
 أمام إعمال احلق يف الـسكن يف         كبرياً يشكل عائقاً وترى املقررة اخلاصة أن ذلك      . اإلجياري

__________ 

 لقروية حنو املدن الكربى، وضعت احلكومة برناجماً      بغية مواجهة التوسع احلضري الشديد واهلجرة ا       )٢٨(
ويشجع الربنامج األسر اليت . للسكن يهدف إىل تعزيز املناطق الريفية وحث سكاهنا على البقاء فيها      

يتراوح دخلها بني ما يعادل الدخل الوطين األدىن املضمون أو يفوقه بستة أمثال على أن تأخذ بزمام 
 . يف املنطقة الريفية اليت تقيم فيهااً الئقاملبادرة وتبين مسكناً

ُخصص خالل فترة السنوات اخلمس الـسابقة       . ٨، الصفحة   ذُكر سابقا وزارة السكن والعمران،     )٢٩(
 مليار دينار لقطاع السكن، وبلغ عدد الوحدات الـسكنية          ١ ٥٨١مبلغ قدره   ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(

 . وحدة٩١٢ ٣٢٦اليت بنيت يف تلك الفترة زهاء 
 .٧فحة ، الصاملرجع نفسه )٣٠(
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وتعرب يف هذا الصدد عن تقديرها للجهود اليت بذلتها احلكومة يف اآلونة األخـرية              . اجلزائر
 من خالل تنظيم اجتماعات بشأن العمران أو عقد         وذلك مثالً (لالستماع إىل صوت اجملتمع     

، رغم أهنا مل تؤد بعد إىل تغريات يف طريقـة           )حلقات التشاور العامة األوىل مع اجملتمع املدين      
  .صياغة سياسات السكن وتنفيذها

  الدفعاحلصول على السكن والقدرة على   -باء  
الحظت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، مشكلة عامة تتعلق باحلصول على السكن،             -٢٨

) ملوحـدة الـشكل   اوالعاديـة   فيما يتعلق باملساكن     (وترتبط بسياسات السكن املتبعة حالياً    
وباملضاربة على سعر العقار، حبيث يتعذر على الغالبية العظمى من السكان الوصول إىل سوق   

  .العقار اخلاصة
 من سياسات جديـدة     ١٩٩٩وتعرب املقررة اخلاصة عن تقديرها ملا ُيتبع منذ عام            -٢٩

 أن نسبة كبرية مـن      فيبدو حالياً . تتعلق باملساعدة السكنية أدت إىل تنوع أكثر يف هذا اجملال         
السكان مؤهلة لالستفادة من هذه الربامج، وال سيما للحصول علـى الـسكن العمـومي               

، )٣٢(، وعلى السكن الترقوي املـدعم     ، املوجه لألسر ذات الدخل املنخفض جداً      )٣١(اإلجياري
ففي والية اجلزائر مثال، بلغ جمموع عـدد األشـخاص املـسجلني           . املوجه للطبقة املتوسطة  

.  ثلث سكان العاصمة٢٠١٠ و١٩٩٩ادة من هذه الربامج يف الفترة املمتدة بني عامي لالستف
ورغم أن نسبة كبرية من السكان اجلزائريني مؤهلون لالستفادة من برامج السكن العمـومي              
اإلجياري والسكن الترقوي املدعم بناء على دخلهم، ما زالت هناك صعوبات هامة حتول دون 

ويعزى ذلك ألسباب عديـدة أمههـا أن        .  على سكن الئق   نية فعالً حصول هذه النسبة املع   

__________ 

    / أيـار  ١١ املوافق ليـوم     ١٤٢٩ مجادى األوىل    ٥ املؤرخ   ١٤٢- ٠٨انظر املرسوم التنفيذي رقم      )٣١(
وهذا الربنـامج موجـه فقـط       . ، الذي حيدد قواعد منح السكن العمومي اإلجياري       ٢٠٠٨مايو  

ولكي يستفيد الشخص من    . لألشخاص املصنفني حسب دخلهم ضمن الفئات االجتماعية احملرومة       
أي أقل  ( دينار   ٢٤ ٠٠٠يف إطار هذا الربنامج، ال جيب أن يتجاوز دخله العائلي الشهري            السكن  

أو يفتقر إىل   / غري الئق و    أو أن يقطن سكناً     سكناً وجيب أال يكون مالكاً   ) من ضعف الراتب األدىن   
 وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن صفة األهلية كانت تقتـصر           ). ٥ و ٤املادتان  (شروط النظافة   

 دينار، األمر الذي كان يؤدي إىل       ١٢ ٠٠٠ على األسر اليت كان دخلها يقل عن         ١٩٩٨حىت عام   
 .استثناء نسبة كبرية من السكان

 تـشرين   ٥ املوافـق ليـوم      ١٤٣١ شـوال    ٢٦ املـؤرخ    ٢٣٥- ١٠انظر املرسوم التنفيذي رقم      )٣٢(
احلصول على السكن،    من أشكال املساعدة على      وُيعترب هذا الربنامج شكالً   . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

تقدم إىل طالب السكن الذي يتراوح دخله بني ما يعادل الدخل الوطين األدىن املضمون أو يتجاوزه   
 شيده مقاول عقـاري وفقـاً        جديداً ويكون السكن الترقوي املدعم سكناً    ). ٣املادة  (بستة أمثال   

 على ترتيبات مالية تأخذ وميكن احلصول على هذا السكن بناًء. خلصائص تقنية وشروط مالية حمددة
 .يف االعتبار مبلغاً شخصياً ُيدفع مقدماً وقرضاً تفضيلياً ومساعدة حكومية مباشرة
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وأن هناك مشاكل فيما     )٣٣(الطلب على هذا النوع من املساكن يتجاوز العرض إىل حد كبري          
  .يتعلق بتوزيع هذه املساكن وبطرق تصميم تلك السياسات وتعميمها

جيارية، تالحظ املقررة   وفيما يتعلق بتوزيع املساكن، وال سيما املساكن العمومية اإل          -٣٠
اخلاصة أنه ال يزال يتعني بذل جهود كبرية لزيادة الشفافية وأن خمتلف املؤسسات املـشاركة         

تتمتع هبامش من السلطة التقديرية يفسح اجملـال        ) مثل جلنة الدائرة  (يف عملية توزيع املساكن     
د بيئة يسودها الشك    وترى املقررة اخلاصة أن ذلك قد أسهم يف وجو        . أمام الزبونية والفساد  

ويف عدم ثقة السكان يف السلطات، مثلما يظهر من االحتجاجات العنيفة اليت تندلع بـشكل               
ويف هـذا   . )٣٤(منهجي كلما ُنشرت قوائم األشخاص الذين ُمنحوا مساكن عمومية إجيارية         

الصدد، تعرب املقررة اخلاصة عن تقديرها إلتاحة اإلمكانية لكل طالب سكن يشعر باحليف             
غري .  لدى جلنة منشأة هلذا الغرض فيطلع على ترتيب الطلبات ورتبته يف القائمة            أن يقدم طعناً  

أن املقررة ترى أن عدم اإلعالن عن ترتيب مجيع الطلبات ورتبة كل الطالبني وجمموع النقط               
 معلومات مفادها أن طالبني     وتلقت املقررة أيضاً  . املمنوحة لكل واحد منهم أمر مثري للجدل      

وفقـاً  و.  رمسياً جهوا صعوبات شديدة يف احلصول على سكن عمومي بعد أن قدموا طعناً           وا
باملساكن " االجتار غري املشروع  " حجم كبري من     لشهادات عديدة مجعتها املقررة، هناك أيضاً     

فثمة مـساكن متـنح بالتحايـل علـى         : االجتماعية التسامهية واملساكن الترقوية التسامهية    
 ألشخاص غري مؤهلني لتؤجر من الباطن أو يعاد بيعها بأسعار باهظة، ممـا              اإلجراءات املتبعة 

  .)٣٥(يشكل انتهاكا للقانون الساري
وترى املقررة اخلاصة أن بعض معايري توزيع السكن املتبعة فيما يتعلـق باملـساكن                -٣١

   بـشأن مـدى وجاهـة      وتتساءل املقررة حتديداً  . )٣٦(العمومية اإلجيارية مثرية للجدل أيضاً    
 يف املائة من املساكن اليت ُتمنح يف مجيع برامج السكن العمومي اإلجياري لطاليب              ٤٠ختصيص  

يف حني أن األشخاص الذين تتراوح أعمارهم        ،)٣٧( عاماً ٣٥السكن الذين تقل أعمارهم عن      
 يشكلون على ما يبدو الفئة العمرية األكثر حاجـة إىل املـساعدة              عاماً ٥٠ و  عاماً ٣٥بني  

لتحليل للطلبات املقدمة يف العاصمة، ميثل طالبو السكن الذين تقل أعمارهم           وفقاً  و. السكنية
__________ 

تشري املقررة اخلاصة يف هذا الصدد إىل التفاوت بني برامج بناء السكن اجلارية وعـدد املـساكن املوزعـة         )٣٣(
 .بالفعل

 ٢٠١١ينـاير   / الفترة املمتدة بني كـانون الثـاين       وفقاً للمعلومات املتاحة يف الصحافة اجلزائرية، شهدت       )٣٤(
 مظاهرة بعد نشر قوائم منح املساكن وأحرق سبعة أشخاص أنفسهم ألسباب            ٩٠ حنو   ٢٠١١يوليه  /ومتوز

 .ترتبط باحلصول على السكن
 .٤٧ و٤٤، املادتان ٢٠٠٨مايو / أيار١١ املؤرخ ١٤٢-٠٨املرسوم التنفيذي رقم  )٣٥(
 إىل استقصاء اجتماعي مرجعي ُيعتمد فيـه        يع املساكن العمومية اإلجيارية، استناداً    تتوىل جلنة تابعة للدائرة توز     ) ٣٦(

دخل طالـب الـسكن     : على سلم للتنقيط يأخذ يف االعتبار معايري موحدة ومترابطة على الصعيد الوطين هي            
 .٣٤ادة ، املاملرجع نفسه. ودخل الزوج، وظروف السكن، واحلالة العائلية والشخصية، وأقدمية طلب السكن

 .١١، املادة ١٤٢-٠٨املرسوم رقم  )٣٧(
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 يف املائة من جمموع الطلبات املسجلة، بينما يشكل طالبو السكن الذين            ٩,٠٧  عاماً ٣٥عن  
  .)٣٨( يف املائة من جمموع الطلبات املسجلة٤٦,١٤  عاما٥٠ً و عاما٣٥ًتتراوح أعمارهم بني 

" األحياء القـصديرية  القضاء على   " بقلق أن سياسات     قررة اخلاصة أيضاً  وتالحظ امل   -٣٢
واحلاالت الناجتة عن الكوارث الطبيعية قد زادت الضغط الشديد الواقع بالفعل على نظـام              

، إذا ١٤٢-٠٨ من املرسوم التنفيذي رقـم    ٩فبموجب املادة   . املساكن االجتماعية اإلجيارية  
تقدمي ) مثل كارثة طبيعية  (ملنفعة العامة أو نتيجة حالة استثنائية       تطلبت احلاجة احمللية ألغراض ا    

املساعدة، أو يف حالة القضاء على املساكن اهلشة، ميكن أن تسمح احلكومـة بتخـصيص               
وإذا مسحـت   .  على طلب يقدمه الوايل أو السلطة املركزيـة        املساكن العمومية اإلجيارية بناءً   

إن هذه املساكن توزع دون اتباع اإلجراءات املعتادة،        احلكومة بتخصيص املساكن املطلوبة، ف    
، ويعـين أن     على نظام التنقيط الذي يستند إىل معايري حمددة سلفاً         مما يعين أهنا ال توزع بناءً     

ميكنهم االستفادة من تلك    يسكنون األحياء القصديرية    ضحايا الكوارث أو األشخاص الذين      
وهو املعيـار األساسـي     ( دينار   ٢٤ ٠٠٠وز  املساكن حىت عندما يكون لديهم دخل يتجا      

ويؤدي هذا الوضع إىل ). لألهلية للحصول على السكن العمومي اإلجياري يف احلاالت العادية  
توتر شديد بني املؤهلني لالستفادة من هذا الربنامج حبيث يتنافسون على نوع واحـد مـن                

  .أنواع السكن
لالستفادة من برامج املساعدة احلكوميـة       أن املؤهلني    وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً     -٣٣

الذين مل يتسن هلم بعد احلصول على تلك املساعدة يواجهون على ما يبدو، مثل األشخاص               
غري املؤهلني لالستفادة من تلك الربامج، صعوبات كثرية يف احلصول على سكن الئق بسبب              

ؤهلني قد يظلون مـسجلني     وتزداد هذه املشكلة حدة ألن امل     . ارتفاع أسعار العقار واإلجيار   
  .لسنوات عديدة على قوائم طاليب السكن قبل أن حيصلوا عليه

فكثرة الطلب على املساكن وعدم وجود استراتيجية تنظيمية يف هذا اجملال أديـا إىل               -٣٤
اشتداد املضاربة على سعر السكن وإىل ارتفاع أسعار اإلجيار يف القطاع اخلاص إىل مستويات           

ملصادر غري رمسية، تضاعفت األسعار     وفقاً  و. )٣٩(البية العظمى من اجلزائريني   تتجاوز قدرة الغ  
ويسهم االجتار غري املشروع باملساكن العمومية اإلجياريـة        . )٤٠(٢٠٠٤مخس مرات منذ عام     

ويبدو أن وكـاالت    .  يف زيادة املضاربة على أسعار السكن      واملساكن العمومية املدعمة أيضاً   
وفيما .  أغلب األحيان معايري جائرة، مثل دفع مبلغ إجيار سنة مسبقاً          اإلجيار اخلاصة حتدد يف   

 لالستفادة   أن املبلغ الذي ُيدفع مقدماً     يتعلق بارتفاع سعر العقار، تالحظ املقررة اخلاصة أيضاً       
__________ 

 .معلومات مقدمة من فرقة السكن والعمران التابعة لوالية اجلزائر )٣٨(
مبوازاة ذلك ظلت أسعار إجيار املساكن التابعة ملكاتب الترقية والتسيري العقاريني للرصيد السكين العمـومي                )٣٩(

 .خلاص وأقل من األسعار املعتمدة يف القطاع ا١٩٩٨مستقرة منذ عام 
)٤٠( «Le prix du mètre carré est de 80 000 DA») دينار للمتر املربـع ٨٠ ٠٠٠ ( ،El Watan ،تـشرين  ٢٥ 

 .٢٠١٠أكتوبر /األول
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يتجاوز إىل حد بعيد قـدرة      )  دينار ومليون دينار   ٧٠٠ ٠٠٠ما بني   (من املساكن الترقوية    
هذا الربنامج، مما يعوق احلصول على السكن الالئق وميكن أن يؤدي إىل األسر اليت يستهدفها    

  .إثقال كاهل األسر املعنية بالديون وإفقارها
ويف اخلتام، تالحظ املقررة اخلاصة أن هذه املشاكل املتعلقة باحلصول على الـسكن               -٣٥

 يف ١٤تبلغ نسبته والقدرة على الدفع تظهر مبوازاة ارتفاع معدل شغور املساكن املتاحة الذي   
. )٤١(للمصادر الرمسية، وهو ما يعادل حنـو مليـون سـكن          وفقاً  املائة على الصعيد الوطين     

  .)٤٢(وارتفاع أسعاره" فقاعة العقار"وتالحظ املقررة أن هذا الوضع يسهم يف 

  الصالحية للسكن وتوافر اخلدمات واملواد والتجهيزات واهلياكل األساسية  -جيم  
ول على السكن وارتفاع أسعاره دفعا نسبة من السكان اجلزائريني          إن صعوبة احلص    -٣٦

  .إىل العيش يف ظروف مزرية أو غري رمسية
فكثرية هي األسر املتعددة :  شديداًوالحظت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، اكتظاظاً   -٣٧

كن أو   مـسا  ، وتتقاسم عدة أسر أيضاً    )٤٣(اليت تعيش يف غرفة واحدة    )  فرداً ١١حىت  (األفراد  
 عن ذلك شيوع ممارسة     والحظت املقررة فضالً  . فنادق حبيث تستأجر كل أسرة غرفة واحدة      

تأجري غرف وكاراجات ألسر تضطر من مث إىل العيش يف حاالت صعبة للغاية وتفتقـر إىل                
ويتعلق األمر يف الغالب بأشخاص حيق هلم احلصول على املساكن العموميـة            . شروط النظافة 
  .هنم ظلوا منذ فترة طويلة ينتظرون دورهم لُيمنحوا سكناًاإلجيارية غري أ

 أخرى من السكن  أن أحياء قصديرية عديدة وأشكاالًوالحظت املقررة اخلاصة أيضاً    -٣٨
تفتقر إىل شروط العيش الكرمي الدنيا وأن نسبة كبرية مـن هـذه املـساكن                )٤٤(العشوائي

__________ 

 على نتائج اإلحصاء العام للسكان      معلومات تلقتها وزارة االستشراف واإلحصائيات وأُعدت بناءً       )٤١(
كن الشاغرة هي مـساكن جديـدة        من هذه املسا    كبرياً ويبدو أن عدداً  . ٢٠٠٨والسكن يف عام    

 logements neufs inoccupés en 000 950»انظر . ُحصل عليها يف إطار االجتار غري املشروع باملساكن

Algérie») سكن شاغر يف اجلزائر٩٥٠ ٠٠٠ ( ،Liberté ،وتالحظ املقررة . ٢٠١١فرباير / شباط١٩
 .ساكن الشاغرة صاحلة للسكن فيها يف املائة فقط من امل٢٧اخلاصة أن مصادر رمسية تفيد بأن 

)٤٢( «L’éternel marasme du logement») ضائقة العقار األبدية( ،Liberté ،٢٠١١أبريل / نيسان١٩. 
 من غرفة واحدة، مما أسهم يف حـاالت         ، كانت املساكن العمومية اإلجيارية تتألف أحياناً      ٢٠٠٢حىت عام    )٤٣(

 احلكومة إلغاء املساكن األحادية الغرفة اليت متوهلـا         ، قررت ٢٠٠٢ويف عام   . اكتظاظ املساكن االجتماعية  
 . ألغيت أيضا املساكن اليت تتألف من غرفتني٢٠٠٦الدولة، ويف عام 

، ٢٠٠٧  بيت يف عام   ٥٦٠ ٠٠٠وفقاً للمعلومات الواردة من وزارة السكن والعمران، بلغ عدد بيوت القصدير             ) ٤٤(
غري أن املقـررة اخلاصـة      .  موقعاً ١٢ ٣٥٥ على    بيت مشيد بالطوب ومواد خمتلفة، موزعة      ٣٧٩ ٠٠٠منها  

: انظر أيـضاً  . تالحظ عدم وجود معلومات دقيقة عن البيوت القصديرية وعما تعتربه احلكومة مساكن هشة            
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، والرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومجعيـة أسـر املفقـودين                

تقرير عن : سوء العيش (La «mal-vie»: rapport sur la situation des droits ECOSOC en Algérieاجلزائرية، 
 .١٦، الصفحة ٢٠١٠مايو /، أيار)حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجلزائر
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ليست لديها أسس سـليمة  ) كنمسكن حسب البيانات الواردة من وزارة الس       ٢٨٥ ٠٠٠(
ففي والية اجلزائر وحدها، علـى سـبيل        . وهي معرضة من مث خلطر االهنيار من جراء الزالزل        

، ٢٠٠٨  إىل عام  ١٩٩٨ كوخ قصديري يف الفترة املمتدة من عام         ٢٤ ٣٠٠املثال، ُبين حوايل    
 ١٩٩٨ئة يف عام  يف املا٥,٩مما رفع نسبة املساكن اهلشة مقارنة مبجموع الرصيد السكين من 

. )٤٦( يف املائة من املساكن املعروضة حالياً      ٢٠، أي حنو    )٤٥(٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٩,١إىل  
 ٢٠٠٥ وبينما نفذت احلكومة يف املاضي برامج إلعادة تأهيل املساكن اهلشة، شرعت منذ عام            

ي وينطـو . ٢٠١٤يف سياسة هتدف إىل القضاء التام على األحياء القصديرية حبلول عـام             
برنامج القضاء على املساكن اهلشة يف الواقع على نقل األسر اليت تعيش يف بيوت قصديرية إىل 

غري أن سكان األحياء القـصديرية يـضطرون يف أغلـب           . مساكن عمومية إجيارية جديدة   
وقد ميـضي   . ، يف ظروف صعبة للغاية     أحياناً األحيان إىل االنتظار سنوات عديدة، بل عقوداً      

.  بني حلظة إجراء اإلحصاءات وحلظة منح الـسكن العمـومي اإلجيـاري            وقت طويل جداً  
وبالتايل من املهم أن تعمل احلكومة يف الوقت ذاته على حتسني ظروف عيش سكان األحياء               

  .القصديرية
 أن نسبة كبرية من السكان تعيش يف مساكن مترديـة           وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً     -٣٩

، بل هناك نسبة تعيش يف مساكن بنتها الدولة غري )٤٧( أو العثمانيةتعود إىل احلقبة االستعمارية  
 وقلما حتظى بالصيانة من مستأجريها أو املتـشاركني يف ملكيتـها أو             أن حالتها سيئة جداً   

، كشف تشخيص تقين واجتماعي اقتصادي أجري لفائدة مركـز          ٢٠٠٨ويف عام   . الدولة
ة من املساكن بلغت حالـة تـردٍّ متوسـطة أو            يف املائ  ٧٠والية اجلزائر احلضري الكبري أن      

وتالحظ املقررة اخلاصة أن معلومات تلقتها وزارة السكن والعمـران تـبني أن             . )٤٨(متقدمة
املستفيدين من املساكن العمومية اإلجيارية ال يدفعون مستحقات اإلجيار وال يـشاركون يف             

وتالحظ . )٤٩(غلب األحيان  دينار كل شهرين يف أ     ١٠٠حتمل تكاليف الصيانة إال يف حدود       
__________ 

 ٤٥-٤٤، العـددان    "إنسانيات"، يف   مدينة تبحث عن معاملها االجتماعية    : اجلزائر اليوم صفر زيتون مدين،     )٤٥(
 .١٣، الصفحة )٢٠٠٩(

، ٢٠١٠يونيـه  /، حزيـران )املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري (PDAU d’Alger-Habitatوالية اجلزائر،  )٤٦(
 .٤الصفحة 

يتألف الرصيد  . ٧، الصفحة   ذُكر سابقاً اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير عن السكن االجتماعي،          ) ٤٧(
 .اً ُبنيت قبل االستقالل ويوجد معظمها يف ملكية اخلواصالسكين احلايل من مليوين وحدة سكنية تقريب

 -املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري اخلاص باجلزائر العاصـمة   (PDAU d’Alger-Habitatوالية اجلزائر،  )٤٨(
 .٢٠١٠يونيه /، حزيران)السكن

لدخل الوطين  ، بدفع إجيار يعادل ُتُسع ا     يلتزم الشخص احلاصل على سكن عمومي إجياري، بصفته مستأجراً         )٤٩(
األدىن املضمون وُيحسب على أساس املساحة القابلة للسكن والقيمة اإلجيارية املرجعية املتوازنة للمتر املربع              

 على قـرار مـن الـوزراء     بناًءوحتدد هذه القيمة سنوياً . على الصعيد الوطين اليت تطبق يف حساب اإلجيار       
 األعباء اإلجيارية   ويتحمل املستأجر أيضاً  ). ٥٤املادة  ،  ١٤٢-٠٨املرسوم التنفيذي رقم    (املكلفني بالسكن   

وينبغي أن تكون قيمة اإلجيار والكفالة أيضاً يف حـد أدىن           . للصيانة العادية لألجزاء املشتركة ويدفع كفالة     
 . يف دفعها مبدئياًحبيث ال يواجه املستفيد من هذا السكن عبئاً
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 بعدم مشاركة األسر املعنية يف عمليـة صـياغة          املقررة اخلاصة أن هذه املشاكل ترتبط أيضاً      
ويف هذا السياق، تعرب املقررة عن تقديرها ملا بذلته احلكومـة           . سياسات السكن وتنفيذها  

غري أن  . ها الدولة واملساكن اليت بنت   )٥٠( من جهود إلعادة تأهيل الرصيد السكين القدمي       مؤخراً
املقررة تشدد على أن نطاق املشكلة يقتضي من الدولة تعزيز عملها يف هذا القطاع وعلى أن                

  .هناك حاجة إىل استكشاف طرائق جديدة لصيانة املساكن العمومية اإلجيارية
 مشكلة استمرار اإلقامـة يف املـساكن املخصـصة          والحظت املقررة اخلاصة أيضاً     -٤٠

فما زال عدد غري حمدد من األشخاص يعيشون يف املساكن اجلاهزة الـيت             : ئحلاالت الطوار 
فقد ُنقل ضحايا الزلـزال     . ٢٠٠٣مايو  /بنيت يف أعقاب الزلزال الذي هز بومرداس يف أيار        

 مسكن بنيت خالل األشهر الستة الـيت  ١٤ ٧٠٠مجيعهم إىل املساكن اجلاهزة البالغ عددها     
م السلطات بني املساعدة على إعادة البناء يف عني املكان،          وبعد ذلك، خّيرهت  . أعقبت الزلزال 

وبعد مـرور   . أو املساعدة على الشراء، أو املساعدة على نقلهم إىل مساكن عمومية إجيارية           
مثان سنوات على الزلزال، ما زال عدد غري حمدد من األسر يعيش يف تلك املساكن املخصصة                

لزال الذين يعيشون يف هذه املساكن قليل، ويتعلـق         وتفيد التقارير بأن ضحايا الز    . للطوارئ
 وتبيَّن أن هـذا  -ني املكان  يف عاألمر يف معظم احلاالت بالضحايا الذين اختاروا البناء جمدداً 

ويف . اخليار يتطلب وقتا أطول ويفرض تعقيدات أكثر من النقل إىل مساكن عمومية إجيارية            
غضون ذلك، أصبحت املساكن اجلاهزة مأوى ال بد من االستقرار فيه يف انتظار احلـصول               

يف هـذه   ومن الناحية النظرية، مسحت اإلدارة جلميع املقـيمني         . على سكن عمومي إجياري   
أما علـى صـعيد املمارسـة،       . املساكن اجلاهزة بالبقاء فيها بسبب وضعيتهم الصعبة للغاية       

مثل أقارب الضحايا أو األشخاص الذين استأجروا املساكن        : فبعضهم يقيم فيها دون رخصة    
وتؤوي هذه املساكن اجلاهزة، اليت صممت يف البدايـة كحـل مؤقـت،    . منهم من الباطن 

  . ويفتقر إىل شروط النظافة يف ظروف صعبة يف فضاء ضيق جداًالياً يعيشون حأشخاصاً

  مواقع املساكن  -دال  
، ظل هنج احلكومة إزاء مسألة السكن يقتصر حىت عهد قريب على            كما ذُكر سابقاً    -٤١

سـيما وأن     من تطوير املساكن الالئقـة، ال      املعايري الكمية، مما أدى إىل بناء املساكن بدالً       
وحىت وقت قريب، مل تكـن هنـاك        . مية املتاحة يف املناطق احلضرية حمدودة     األراضي العمو 

  .سياسات حقيقية للتهيئة اإلقليمية، األمر الذي أفضى إىل تشتت كبري يف خمتلف أراضي البلد

__________ 

عم املايل إىل مالك املساكن اليت اختريت يف إطار عمليـة            لتقدمي الد   برناجماً ٢٠٠٨وضعت احلكومة يف عام      )٥٠(
 يف مدن البلد األربع     ٢٠١٠وترمي هذه العمليات اليت انطلقت منذ عام        . عمرانية هتدف إىل جتديد املساكن    

 .الرئيسية إىل ترميم هذه املساكن وجتديدها وصيانتها
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ومن مث أدت سياسات السكن العمومية إىل بناء مساكن يف ضواحي املناطق احلضرية       -٤٢
وأدى هـذا الوضـع،   .  عن اخلدمات العمومية وسوق العمل   فُشيدت عدة أحياء فقرية بعيداً    

 بنمو غري منضبط يف السكن العشوائي يف الضواحي واهلجرة الريفية حنو العاصمة، إىل              مقترناً
متزق النسيج احلضري وتآكله، فأضحت املدن عاجزة عن أداء مجيع مهامها وعـن تطـوير               

الحتياجات احلالية واآلجلة فيما يتعلـق      وتكشف نتائج حتليل ل   . اخلدمات واملرافق الضرورية  
فاملرافق الثقافية والرياضية واملرافق اخلاصة باملساعدة      .  عن هذا الوضع   )٥١(مبرافق والية اجلزائر  

، وهذا  )بل تنعدم يف بعض البلديات    ( عن االحتياجات     تقل كثرياً  االجتماعية املوجودة حالياً  
  .إن حبدة أقلشأن املرافق التعليمية والصحية يف كل مكان و

 ١٥٠ويف هذا السياق، تعرب املقررة اخلاصة عن تقديرها لقرار احلكومة ختـصيص         -٤٣
مليار دينار، أي مبلغ يعادل املبلغ املستثمر يف هذا القطاع خالل العقد السابق بأكمله، لتهيئة               

  .٢٠١٤-٢٠١٠املناطق احلضرية خالل اخلمسية 
 )٥٢( أن اعتماد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم      وعالوة على ذلك، ترى املقررة اخلاصة       -٤٤

 قد أتاح للبلد وثيقة مرجعية هامة لتجديد املناطق احلضرية، وتطـوير مـدن              ٢٠١٠يف عام   
 وتقدر املقررة اخلاصة أيضاً   . أمشل، وإعادة إرساء مجيع مهام املدينة، وحتسني السكن لسكاهنا        

، اليت هتـدف إىل هتيئـة       ٢٠١٠ة يف عام    اعتماد خطة تأهيل اإلقليم اخلاصة باجلزائر العاصم      
حاضرة العاصمة عن طريق إعادة هيكلة النقل، وجتديد املدينة يف حدودها احلالية، ومشاريع             

غري أن هناك جمموعة من العراقيل أمام تطبيق هاتني اخلطتني، وال سيما على صـعيد           . هيكلية
  .العقار احلضري املتاح

  القسري الطردضمان احليازة وعمليات   -هاء  
فذت يف  تلقت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، شهادات عديدة بشأن عمليات طرد نُ            -٤٥

 على قرارات قضائية صدرت عقب إجراءات اسُتهلت بطلب من خواص           أغلب األحيان بناءً  
 وتالحظ املقررة اخلاصة يف هذا الصدد أن إشكالية الطرد تـرتبط ارتباطـاً       . ضد املستأجرين 

وتعرب املقررة عن قلقهـا     . يازة القانوين للمستأجرين وبقدرهتم على الدفع     وثيقا بضمان احل  
سيما منذ اعتماد قانون اإلجراءات املدنية اجلديـد يف          ، ال )٥٣(إزاء ظاهرة يبدو أهنا تستفحل    

فبموجب هذا القانون، يتوىل قاضي االستعجال احلكم يف قضايا الطرد اليت تعترب . ٢٠٠٨عام 

__________ 

طط التوجيهي للتهيئـة والـتعمري اخلـاص    املخ (PDAU d’Alger- équipements collectifsوالية اجلزائر،  )٥١(
 .٣٥-٣١، الصفحات ٢٠١٠يونيه /، حزيران) املرافق العمومية-باجلزائر العاصمة 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩ املوافق ليوم ١٤٣١ رجب ١٦ املؤرخ ٠٢-١٠اعُتمد مبوجب القانون رقم  )٥٢(
 ٦ الفتـرة مـن      ة يف  حال ٦٩٤وفقاً إلحصاء أجرته مصادر غري حكومية، بلغ عدد حاالت الطرد            )٥٣(

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ إىل ٢٠٠٧يوليه /متوز
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 وجيـوز أيـضاً   . )٥٤( مث، ُيفصل يف هذه الدعاوى يف أقرب اآلجال        ومن". أحوال استعجال "
وعالوة على  . )٥٥(ختفيض آجال التكليف باحلضور يف هذه الدعاوى إىل أربع وعشرين ساعة          

، )٥٦(ذلك، يكون األمر االستعجايل معجل النفاذ، بكفالة أو بدوهنا، رغم كل طرق الطعـن             
  .)٥٧( للطعن وال للنقضحبيث ال يكون موضوعه قابالً

 كان ينبغي إعادة إسكاهنا يف      وتفيد معلومات أُطلعت عليها املقررة اخلاصة بأن أسراً         -٤٦
إطار مشاريع التجديد احلضري أو القضاء على السكن اهلش أصبحت حبكم الواقع ضـحية              
للطرد ألهنا اسُتثنيت دون مربر من عمليات إعادة اإلسكان ومل حتصل على أي تعـويض يف                

  .بلغ عن حاالت من هذا القبيل يف خمتلف مدن البلدوأُ. هذا الصدد
وتشعر املقررة بقلق خاص إزاء ارتفاع عدد األشخاص املطرودين الذين أصـبحوا              -٤٧

وتفيد املعلومات الواردة . دون مأوى ألن الدولة مل تتخذ تدابري إلعادة إسكاهنم أو لتعويضهم    
 ١٥نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ١٥من  اليت متتد   " هدنة الشتاء "حبدوث عمليات طرد حىت يف      

، بينما حيظر القانون اجلزائري      مسنني تتجاوز أعمارهم ستني عاماً     مارس، ومشلت أيضاً  /آذار
 الذي يكفل للمـسنني  ٢٠٠٧مايو / أيار ١٣ املؤرخ   مكرراً ٥٠٧مبوجب املرسوم التنفيذي    (

ويف هذا الـسياق،  . ارماً ص ذلك حظراً )  البقاء يف املسكن   الذين تتجاوز أعمارهم ستني عاماً    
تشري املقررة اخلاصة إىل املعايري الدولية القائمة فيما يتعلق بالطرد وال سيما االلتزام بـضمان               
متتع األشخاص املتأثرين بعمليات الطرد باحلق يف املساعدة القانونية والوصـول إىل العدالـة              

  . حمرومنيذا كانوا أشخاصاًوكذلك يف الدعم فيما يتعلق باملساعدة االجتماعية والسكنية إ

  احلاالت اخلاصة  -خامساً  

  التمييز ضد املرأة يف احلصول على السكن الالئق  -ألف  
الحظت املقررة اخلاصة، خالل زيارهتا، أن حتسينات قد أدخلت علـى الـصعيد               -٤٨

، ومع ذلك مـا زالـت املـرأة         ٢٠٠٥سيما إصالح قانون األسرة يف عام        التشريعي، وال 
 وال تزال عرضة للتمييز حبكم القانون       )٥٨(ال تتمتع باملساواة مع الرجل داخل األسرة      اجلزائرية  

__________ 

 .٢٩٩قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، املادة  )٥٤(
 .٣٠١، املادة املرجع نفسه )٥٥(
 .٣٠٣، املادة املرجع نفسه )٥٦(
)٥٧( El Watan, «Le drame des familles expulsées») كـانون  ٤، تقرير أعد يف )مأساة األسر املطرودة 

 .٩، الصفحة ٢٠١١يناير /ينالثا
 اليت تعترف باملساواة أمام القـانون       -  من الدستور اجلزائري     ٢٩يتعارض قانون األسرة مع املادة       )٥٨(

 ".اجلنس(...) وال ُيمكن أن ُيتذرع بأي متييز يعود سببه إىل "
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)  من قانون األسرة   ١٤٤ و ١٤٢املادتان  ( للقانون اجلزائري    فوفقاً. يف احلصول على السكن   
  .ترث املرأة أقل من الرجل إذ ال حتصل إال على نصف ما حيصل عليه

ت عديدة وتلقت معلومات كثرية عن خمتلـف        واستمعت املقررة اخلاصة إىل شهادا      -٤٩
وتتعرض العازبات واملطلقات واألرامل أكثر من غريهن للتمييـز         . أشكال التمييز ضد املرأة   

ففي أغلب األحيان تعزف جلان توزيع السكن االجتماعي        . فيما يتعلق باحلصول على السكن    
 مـا ُيمـنحن     ونادراً) نمما حيول دون قدرهتن على الطع     (عن قبول ملفات طلبات العازبات      

وعالوة على ذلك، ُيمنح السكن باسم الشخص الذي يقدم الطلـب؛ ويف            .  اجتماعياً سكناً
 بالزوج، ومن مث فإن سندات اإلجيار أو امللكية تكون          حالة الزوجني، يكاد األمر يتعلق دائماً     

أنه عنـدما    شهادات تفيد ب   ومجعت املقررة اخلاصة أيضاً   . )٥٩(يف أغلب احلاالت باسم الرجل    
متنح اللجان مساكن لعازبات فإن اجلماعات املعنية تعترض على تلك القـرارات وتـصبح              

  .املستفيدات ضحايا الوصم
وخبصوص املطلقات، فعندما يكون للزوجني أطفال وحتـصل املـرأة علـى حـق               -٥٠

 كناًعلى األب أن يوفر، ملمارِسة احلضانة، س      ) ٧٢املادة  (، يفرض قانون األسرة     )٦٠(احلضانة
وعالوة على ذلك، حيق للمرأة احلاضـنة أن        . ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار       مالئماً

ومع أن هذا احلكم من أحكام قانون       . تبقى يف بيت الزوجية حىت ينفذ األب احلكم القضائي        
فال بد  . ، ما زالت هناك مشاكل هامة     )٦١( مقارنة بالصيغة السابقة    إجيابياً األسرة يشكل تطوراً  

 من اإلشارة إىل أن املرأة ال تستفيد من أية محاية ما مل يكن هلا أوالد أو مل حتصل علـى                     أوالً
 احلـصول   ويف هذه احلالة، تالحظ املقررة اخلاصة أن اآلباء حياولون أحياناً         . حضانة أوالدها 

 ٧٢وباإلضافة إىل ذلك، ال تكفل املـادة        . على حضانة أوالدهم لكي يبقوا يف بيت الزوجية       
لمرأة احلاضنة البقاء يف بيت الزوجية، إال حىت أن ينفذ األب احلكـم القـضائي املتعلـق                 ل

 وعندما حتصل املرأة على حضانة األوالد، يكون القاضي هو صاحب القرار، بنـاءً            . بالسكن
على كل حالة على حدة، وميكن أن يأمر ببقاء الزوجة مع أوالدها يف بيـت األسـرة أو أن    

غري أن مبلـغ    . يدفع لزوجته السابقة نفقة تسمح هلا بأداء مبلغ اإلجيار        يطلب من الزوج أن     
اإلجيار الذي حيدده القاضي يستند إىل األسعار الرمسية لإلجيار، يف حني أن أسعاره احلقيقيـة               

 يف مسألة وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن القضاة ال يبتُّون دائماً      . املتداولة يف السوق أعلى بكثري    
كلتا احلالتني، جتد املرأة نفسها حمرومة من املوارد الالزمة لدفع اإلجيار وال يبقى             ويف  . السكن

__________ 

 ٢٤٥ ٠٠٠ يف املائة من املساكن من أصل عينة تـشمل  ٢٤وفقاً ملصادر رمسية، ُسجل باسم نساء      )٥٩(
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٥مسكن من املساكن الترقوية اليت تستفيد من دعم الدولة يف إطار برنامج 

 .مث األقربون درجة(..)  من قانون األسرة على أن األم أوىل حبضانة ولدها، مث األب، ٦٤تنص املادة  )٦٠(
سكن إال  ال ُيضمن للمرأة وألوالدها احلق يف ال      ) ٥٢املادة  (للصيغة السابقة من قانون األسرة      وفقاً   )٦١(

غري أن مسكن الزوجية كان . إذا كانت حاضنة ومل يكن هلا ويل يقبل إيواءها، وحسب وسع الزوج
 .ُيستثىن من القرار بالسكن إذا كان وحيداً
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هلا يف أغلب األحيان أي خيار سوى العيش يف الشارع أو البقاء يف بيت زوجهـا الـسابق                  
ويف هذا الصدد، تشعر املقررة اخلاصة بقلق بالغ من نقص عـدد     . حيث تتعرض عادة للعنف   

كـان يف   ( يف بعض املدن     اء ضحايا العنف ومن عدم وجودها إطالقاً      املالجئ املخصصة للنس  
، غري أهنما أُغلقا بسبب حالتهما املتردية، أمـا         ١٩٩٠، ملجآن قبل عام     مدينة وهران، مثالً  

  ).مدن اجلزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة فتحتوي كل واحدة منها على مركز إيواء واحد
املرفقـات  (ر تبدو هامشية للغاية، فـإن النـساء         ورغم أن ظاهرة التشرد يف اجلزائ       -٥١

وقد يتعلق األمر مبطلقـات أو نـساء   : يشكلن أكرب نسبة من فئة املتشردين ) بأطفاهلن أحياناً 
ختلى عنهن أزواجهن أو نساء أو فتيات يعتربن أهنن جلنب العار لألسرة أو نـساء ضـحايا                 

  . وهن مشرداتعفاًأشكال أخرى من العنف، وهن باختصار نساء يصبحن أكثر ض
. وتالحظ املقررة اخلاصة حالة انعدام األمن اليت تعيشها النساء املقيمات مبفـردهن             -٥٢

ضد النساء الاليت يعـشن مبفـردهن   " احلمالت العقابية"وتالحظ املقررة بقلق خاص ظاهرة      
بيـل  شهدت مدينة املسيلة ق(بذريعة ختليق اجملتمع، كما هو احلال يف حاسي مسعود واملسيلة     

وتالحظ املقررة اخلاصة بقلـق  . )٦٢()زيارة املقررة اخلاصة إحراق منازل نساء يعشن مبفردهن 
 من أعمال عنف ضد نساء يعشن مبفردهن نفذهتا أجهزة الشرطة داخل مساكن             ما وقع أخرياً  

  .)٦٣(الضحايا يف حيدرة يف اجلزائر العاصمة

  صحراويون وأسر املفقودين والالجئون الاملشردون داخلياً  -باء  
 يعودوا  ومل" العشرية السوداء "تالحظ املقررة اخلاصة أن األشخاص الذين ُشردوا خالل           -٥٣

سـيما يف    ال(الئق يف مراكز البلد احلضرية       يف سكن غري     إىل أماكنهم األصلية يقطنون غالباً    
ء ويف هذا الصدد، تالحظ املقررة غياب سياسات حمددة تضمن هلؤال         . )٦٤()األحياء القصديرية 

فال يبدو أن هناك أي برنامج لتيسري عـودهتم بـسالم إىل            . السكان احلق يف السكن الالئق    
مكاهنم األصلي إذا ما رغبوا يف ذلك، أو لتلبية االحتياجات اخلاصة فيما يتعلق بالـسكن يف                

، أو باألحرى لضمان حقهم يف استرجاع سكنهم الضائع أو          األماكن اليت يعيشون فيها حالياً    
  .على تعويض عليهاحلصول 

__________ 

)٦٢( «Algérie: En l’absence de l’État, tout individu peut se substituer à la loi», El Watan ) يف : اجلزائـر
 .٢٠١١يوليه / متوز٢١، )رد أن ينوب عن القانونغياب الدولة ميكن لكل ف

)٦٣( "Les agresseurs encouragés par le silence des autorités", El Watan,)  صمت السلطات يشجع
 .٢٠١١أغسطس / آب١٤، )املعتدين

فوفقاً ملصادر رمسية، مل يكن هنـاك       . تالحظ املقررة اخلاصة اخلالف احلاصل إزاء عدد األشخاص املشردين         )٦٤(
أما مصادر أخرى فتفيد بأن     .  أي مشرد داخلياً ألهنم عادوا مجيعاً تقريباً إىل مكاهنم األصلي          ٢٠٠٧ عام   يف

 International Displacement: انظـر .  مـن املـشردين   كـبرياً  خمتلفة يف البلد ما زالت تضم عدداًمدناً

Monitoring Center and Norwegian Refugee Councilُوما يليها٩حة ، الصفكر سابقاً، ذ . 



A/HRC/19/53/Add.2 

GE.11-17609 22 

 أن هناك مشاكل إدارية تواجـه أسـر األشـخاص           وتالحظ املقررة اخلاصة أيضاً     -٥٤
سيما الزوجات واألمهات، يف االستفادة من بـرامج الـسكن أو الـضمان              املفقودين، وال 

 علـى حـق تلـك األسـر يف           مباشراً االجتماعي أو احلق يف امللكية واإلرث، وتؤثر تأثرياً       
  .)٦٥(السكن
 األوضاع الصعبة للغاية اليت يعيش فيها الالجئون الصحراويون         وتالحظ املقررة أخرياً    -٥٥

وتشري معلومات تلقتها املقررة اخلاصة إىل      . يف خميمات تندوف، وال سيما مساكنهم املهلهلة      
أن اخليام اليت يعيش فيها هؤالء السكان ينبغي أن ُتغيَّر كل مخس سنوات على األقل، غري أن                 

ت الدولية املوجودة يف عني املكان ال تستطيع تغيريها يف اآلجال املناسـبة بـسبب               الوكاال
فاضطر السكان إىل بناء مساكن ال تالئم مناخ املنطقة وأرضـها   . افتقارها إىل املوارد الكافية   

  .وتصبح بذلك عرضة للفيضانات اليت متيز تلك املنطقة

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
رة اخلاصة عن تقديرها ملا تبذله الدولة اجلزائرية من جهود كـبرية يف             تعرب املقر   -٥٦

غري أهنا تالحظ أنه ما زال يتعني       . جمال السكن، وال سيما يف بناء مساكن اجتماعية جمانية        
 لالحتياجات القائمة يف البلد وذلك بـدمج        بذل مزيد من اجلهد ملواءمة السياسات وفقاً      

وسيشكل إضفاء الطابع الدميقراطي على     .  السكن الالئق  خمتلف العناصر املكونة للحق يف    
 إىل الشفافية ومشاركة املواطنني ومنظمـات اجملتمـع املـدين           سياسات السكن، استناداً  

 لالنتقال من بنـاء     مشاركة مباشرة يف حتديد تلك السياسات وتنفيذها، خطوة هامة جداً         
  .زائراملساكن إىل إعمال فعلي للحق يف السكن الالئق يف اجل

توصي املقررة اخلاصة الدولة بأن تتخذ تدابري فعالة لتوعية موظفي القضاء باحلق              -٥٧
يف السكن الالئق على النحو املنصوص عليه يف العهد، وأن تكفل مراعاة مـسألة إنفـاذ            

 باختاذ تدابري هتدف إىل تعزيـز  وتوصي أيضاً. ذلك احلق مراعاة تامة يف التدريب القضائي   
وتدعو يف هذا السياق إىل     . فعالة املتاحة لضحايا انتهاكات احلق يف السكن      سبل الطعن ال  

لترقية ومحاية حقـوق    مجلة أمور منها ضمان استقاللية وفعالية اللجنة الوطنية االستشارية          
، وتوصي بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص           اإلنسان

ويف إطار مراجعة الدستور اجلارية، توصـي       . ية والثقافية باحلقوق االقتصادية واالجتماع  
  . باالعتراف باحلق يف السكن الالئق كحق دستوريأيضاً
حتث املقررة اخلاصة احلكومة على بذل جهود حقيقية للحوار من أجل حتديد   - ٥٨

سياسات السكن وإضفاء الطابع املؤسسي على اآلليات الدائمة ملتابعة تنفيذ تلـك            
وحتـث املقـررة    . وتوصي بصفة خاصة بإنشاء مرصد مستقل للسكن      . السياسات
__________ 

انظر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، والرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومجعية أسر املفقودين              )٦٥(
 .٦٣-٥٩، الصفحات ذُكر سابقااجلزائرية، 
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 على تعزيز واحترام ومحاية حق كل شخص يف االنضمام إىل مجعيات            احلكومة أيضاً 
وتكوين منظمات وحقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما املدافعني النشطني 

  .٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة يف جمال السكن، كما هي حمددة يف 
توصي املقررة اخلاصة بوضع برامج للتوعية لكي يطلع السكان علـى بـرامج               -٥٩

  . ويتسىن هلم بسهولة طلبهااملساعدة السكنية املتاحة فعالً
 لالحتياجات يف جمـال      وحتليالً حتث املقررة اخلاصة احلكومة على أن جتري تقييماً         -٦٠

ويف هذا الصدد، حتث    .  االحتياجات  على تلك  السكن وتنويع سياساهتا يف هذا اجملال بناءً      
  :املقررة احلكومة على ما يلي

قْرن سياسات القضاء على السكن اهلش بسياسات هتدف إىل حتـسني ظـروف              •
 العيش يف األحياء القصديرية، واألخذ بعمليات تشاركية يف هذا الصدد؛

اعتماد سياسات لتنظيم سوق اإلجيار، وتقدمي حوافز لإلجيار وحتديد سقفه،           •
وتـدابري  ) مثل إعانات اإلجيـار   ( عن سياسات للمساعدة يف اإلجيار       ضالًف

 لتشجيع اإلقامة يف املساكن الفارغة؛

وضع سياسات للسكن هتدف إىل حتقيق التكامـل يف الفـضاء احلـضري              •
وسياسات بناء تشمل املرافق والفضاءات العمومية والنقل وال تقتصر على          

 الوحدات السكنية؛

 وإنشاء آليـات    ة تأهيل السكن اليت اسُتهلت مؤخراً     تعزيز سياسات إعاد   •
 لضمان صيانة املساكن، وال سيما املساكن العمومية اإلجيارية؛

 من العودة بسالم    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكي يتمكن املشردون داخلياً        •
إىل مكاهنم األصلي إذا رغبوا يف ذلك، وتلبية احتياجاهتم اخلاصة فيما يتعلق 

 .وضمان حقهم يف استعادة سكنهم أو احلصول على تعويض عليهبالسكن، 

بغية ضمان الشفافية يف عمليات منح السكن العمومي اإلجياري، حتث املقـررة              -٦١
اخلاصة احلكومة على أن تضع قائمة وطنية موحدة تشمل طلبات السكن املقدمة وُتـبني              

وينبغي أن ُينـشر    . قائمةالنقطة اليت حيصل عليها كل طلب ورتبة كل طالب سكن يف ال           
 للجميع، على املوقع الشبكي اخلاص بالبلدية أو الدائرة ترتيب كل الطلبات ويكون متاحاً

  .أو الوالية مثالً
توصي املقررة اخلاصة بإجراء تقييم متفق عليه ملعايري مـنح الـسكن العمـومي                -٦٢

  .اإلجياري بغية تعديل تلك املعايري عند االقتضاء
ررة اخلاصة إىل أمهية ضمان متتع األشخاص الذين تعرضـوا لعمليـات            تشري املق   -٦٣

الطرد باحلق يف احلصول على املساعدة القانونية والوصول إىل العدالة واالسـتفادة مـن              
ويف هذا الـسياق،    . الدعم فيما يتعلق باملساعدة االجتماعية والسكنية إذا كانوا حمرومني        

ر املتعلقة بالطرد قابلة لالستئناف أو الطعن لـدى         توصي املقررة اخلاصة بأن تكون األوام     
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 على أن تكفل احترام هدنة الشتاء وعدم طرد وحتث املقررة احلكومةَ أيضاً. حمكمة النقض
. مكـرراً  ٥٠٧ مبوجب املرسوم التنفيذي     األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستني عاماً     

خاص حبكم الواقع ضـحايا  وحتث املقررة اخلاصة احلكومة على أن تضمن أال يصبح األش        
الطرد القسري ويصريون بال مأوى يف إطار مشاريع التجديد احلضري أو القضاء علـى              

وتشري املقررة يف هذا الصدد إىل التزام الدولة بضمان حصول ضحايا           . األحياء القصديرية 
  .الطرد القسري على تعويض أو توفري سكن الئق هلم

ضد املرأة حبكم الواقع وحبكم القـانون، حتـث         يف ضوء حاالت التمييز الكثرية        -٦٤
املقررة اخلاصة الدولة على أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة من أجل االعتراف للمرأة             
بأهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل يف الشؤون املدنية، بكفالة احلقوق نفسها لكل واحـد              

 فيها، وضـمان قاعـدة قانونيـة        من الزوجني يف امللكية والتمتع باملمتلكات والتصرف      
ويف هـذا   . للعازبات واألرامل واملطلقات تكفل هلن املساواة يف احلصول على الـسكن          

 ١٥ و ٢السياق، حتث املقررة اخلاصة احلكومة على أن تسحب حتفظاهتا علـى املـادتني              
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦من املادة ) ح(والفقرة 

حتث املقررة اخلاصة احلكومة على أن تتخذ تدابري التمييز اإلجيايب إزاء املرأة فيما               -٦٥
 بالقيام لدى مشاركة الـزوجني يف أحـد         وتوصي حتديداً . يتعلق باحلصول على السكن   

.  وليس باسم الشخص الذي يقدم الطلب      برامج السكن بوضع سند امللكية بامسيهما معاً      
قررة القضاة بأن حيددوا مبلغ اإلجيار الذي ينبغي أن يدفعـه           ويف حالة الطالق، توصي امل    
  . على األسعار املتداولة يف السوقالزوج لزوجته السابقة بناًء

حتث املقررة اخلاصة احلكومة على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية للقـضاء علـى                -٦٦
ـ     ا الزوجات واألمهـات،     العراقيل اليت تواجهها أسر املفقودين، وال سيم       ا لكـي يتـسىن هل

  .االستفادة من برامج السكن، وكذلك من الضمان االجتماعي أو احلق يف امللكية واإلرث
تشدد املقررة اخلاصة على العالقة اهلامة القائمة بني العنف ضد املرأة واحلـق يف                -٦٧

وتعرب عن تقديرها إلنشاء كيانات متخصصة يف محاية األطفال والنساء          . السكن الالئق 
االعتداء ضمن أجهزة الشرطة القضائية التابعة للواليـات، وحتـث الـسلطات            ضحايا  

املختصة على أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري ملنع أعمال العنف ضد املرأة والتحقيق فيها                
 على أن تضمن وجود عدد كاف من املالجـئ          وحتث احلكومة أيضاً  . ومالحقة مرتكبيها 

  .للنساء ضحايا العنف
 اخلاصة اجملتمع الدويل على أن يضمن توفري املوارد الكافيـة لكـي             حتث املقررة   -٦٨

يتمكن الالجئون الصحراويون يف خميمات تندوف من العيش يف ظروف كرمية، وال سيما             
  .لكي يتسىن توفري سكن الئق هلم

        


