
      الدولة ملخص الثاني يناير/كانون

 الجزائر

 

بشأن تكوين واعتماد قوانين جديدة ، 1122نيسان أبريل/على الرغم من رفع حالة الطوارئ في 

ذكر بشأن حماية حقوق تقدم ي  أي  فإن الجزائر لم تحقق، الجمعيات، واإلعالم، واألحزاب السياسية

عات ييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحظر االجتماتق. فقد واصلت السلطات اإلنسان

والنشطاء قادة ال ت إلى اعتقال ومحاكمةلجأ. كما حدت من الحقوق النقابية، وكثيرا ما االحتجاجاتو

 .ينالنقابي

 

العقاب على الفظائع التي االستفادة من اإلفالت من واصلت قوات األمن والجماعات المسلحة 

كبيرا من الهجمات ضد  ارتكب مسلحون عددافي سنوات التسعينيات. خالل الحرب األهلية  هاارتكبت

 ، وبلغت ذروتها في هجوم ضد منشأة الغاز فيين، وأفراد من قوات األمن، ومدنيينمسؤولين حكومي

يجيز الممارسة  اجديد ا، اعتمدت السلطات تشريع1122في عام بعد رفع حالة الطوارئ أمناس. و

 .ل إلى تسعة أشهرلمدة تصأماكن إقامة سرية اإلرهابيين المزعومين في باحتجاز  القائمة

 

 حرية التجمع

، بما في ذلك منع تواصل السلطات الجزائرية تقييد حرية التجمع، واالعتماد على تقنيات استباقية

سبقا لمنع االحتجاجات الشعبية حتى اعتقال المنظمين ملى مواقع المظاهرات المخطط لها والوصول إ

رات السلمية في جنوب البالد التي نظمتها أثناء المظاهقبل بدايتها. اعتقلت الشرطة متظاهرين 

رامات أو أحكام بغفي وقت الحق على العديد منهم حكمت المحاكم . وجمعيات العاطلين عن العمل

لدفاع عن حقوق وطنية لالجنة الطاهر بلعباس، منسق اللاعتقلت الشرطة . بالسجن مع وقف التنفيذ

أن فرقت ، بعد /كانون الثانييناير 1قلة في ، في بلدة جنوب ورالبطالين )العاطلين عن العمل(

. في معالجة البطالة الشرطة متظاهرين سلميين يطالبون بوظائف وإقالة مسؤولين محليين لفشلهم

" وحكمت عليه " و"التحريض على تجمعتهم "عرقلة حركة المرورعباس وجهت النيابة العامة إلى بل

 (.دوالراً أمريكياً  426) دينار جزائريألف  01 غرامة قدرهابالحبس شهراً و /شباطفبراير 3 في

 

 حرية تكوين الجمعيات

، قامت السلطات باعتقال وترحيل عشرة أعضاء غير جزائريين في 1123فبراير/شباط  11في 

منظمات للعاطلين عن العمل في بلدان المغرب العربي كانوا قد سافروا إلى الجزائر العاصمة 

 11في  من المقرر انعقادهلمكافحة البطالة والعمل الهش الذي كان  لحضور المنتدى المغاربي األول

فبراير/شباط في دار النقابات في منطقة باب الزوار في الجزائر العاصمة. وتم احتجازهم جميًعا  12و



ّحل خمسة تونسيين وثالثة موريتانيين  في مركز شرطة باب الزوار، ثم تم اقتيادهم إلى المطار، ور 

 .، ومغربيين اثنين في اليوم التاليفي نفس اليوم

 

 حرية التعبير

، والسياسة ، مثل األمنجميع محطات التلفزيون واإلذاعات، وبشأن القضايا الرئيسيةالدولة تدير 

 عارضين أو المنتقدين.تعليق المبح الخارجية واالقتصادية، فإنها تبث الخط الرسمي وال تسم

 

غرامات على ال رفع منلكنه والسجن بشأن اإلعالم عقوبة  1121 /كانون الثانيينايرألغى قانون 

أو ازدراء  ،وتشمل الجرائم التشهير. التعبير عن الرأيمخالفات متعلقة بالصحفيين الذين يرتكبون 

القيود على الصحفيين إذ يطالبهم باحترام القانون أيضا  . ووسع، والمحاكم، ومؤسسات الدولةالرئيس

المصالح االقتصادية ، والنظام العام، ووالهوية ،ثل الوحدة الوطنية، ماغةالصي مفاهيم فضفاضة

 .الوطنية

 

ا يصل نص على مالذي ي، تسود قانون العقوباتالتعبير عن الرأي أخرى مرتبطة ب وال تزال مخالفات

مطويات "قد تمس بالمصلحة ، أو نشورات، أو نشراتمإلى ثالث سنوات في السجن في تهم حيازة 

أو البرلمان،  وأ، ، أو إهانة رئيس الجمهوريةسنة بتهمة التشهيرالسجن صل إلى ، وتالوطنية"

لمحكمة بتهمة ا صحفيين وناشرين مستقلين إلىالنيابة العامة . وأحالت ، أو مؤسسات الدولةالجيش

عليهم بالسجن في بعض األحيان ابتدائية محاكم  حكمت، والتشهير، وإهانة موظفين عموميين

ها المحاكم الدنيا تفرضالعقوبات التي  بنقض أو تحويلمحاكم االستئناف فقط لتقوم  ،وغرامات ثقيلة

 .إلى أحكام مع وقف التنفيذ

 

"جريدتي" مالك صحيفة هشام عبود، مدير و المدعي العام في الجزائر /أيار، اتهم ايوم 21في 

حول صحة  وضوعمالمساس بأمن الدولة عبر نشر ب، "Mon Journalتها الفرنسية "طبعو خاصةال

صفحتها في الصحيفتين نشر تقرير  على وزارة االتصاالت . وحظرتالرئيس عبد العزيز بوتفليقة

 .مصادر مقربة من بوتفليقةاستنادا إلى مصادر طبية فرنسية و، األولى بشأن تدهور صحة الرئيس

 

 القضائية اتالمضايق

بجرائم نقابات ن في مجال حقوق اإلنسان وقادة ، اتهمت السلطات العديد من الناشطي1123في عام 

أدانت و. ضرابات ومظاهراتإعرابهم عن التضامن إلحقهم في التجمع أو تتعلق بممارستهم السلمية ل

 ليناطب، وهو عضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العبد القادر خربةأيار مايو/ 4محكمة في 

 عنمنشورات  اً( بعد أن وزعأمريكي اً دوالر 101)دينار  11111 تغريمهبشهرين في السجن، و

 على مستوى الدولة. البطالة

 

 النقابيةحقوق ال



على نحو متزايد على جهود العمال في تشكيل نقابات و 1123السلطات الجزائرية في عام ضيقت 

مظاهرات منعت السلطات و. مستقلة وتنظيم والمشاركة في االحتجاجات السلمية واإلضرابات

الدافع الحقيقي وراء أن  بينما يبدو، هم بتهم جنائيةبعضت تعسفيا نقابيين، وتابعت لبات، واعتقالنقا

 نقابية.أنشطة على ب اعقهم الالمالحقة القضائية 

 

. ن النقابات المستقلةعحب الوضع القانوني سإدارية لدخلت السلطات الجزائرية في مناورات 

، وليس بأنها موجودةأن تخطر السلطات فقط عات مجمولاهذه  منقانون النقابات الجديد ويتطلب 

 أنهثبت إيصال يولكن السلطات ترفض في بعض األحيان إصدار ترخيص بالتأسيس. الحصول على 

 ها.تم إخطار

 

 /كانون الثانييناير 21في  وثائقها التعليم العالي التضامنعلى سبيل المثال، قدمت نقابة أساتذة 

ها أن ، مما يعني أنه ال يمكنلم تتلق أي رد من الحكومةو ،في ذلك الوقتإيصال  م تتلق أي. ل1121

 تعمل بشكل قانوني.

 

 جرائم الماضي حاسبة علىالم

إلفالت مرتكبي الفظائع خالل لمصالحة الوطنية إطارا قانونيا بشأن السلم وا 1114يوفر قانون عام 

ة مؤسسات الدولة أو قوات األمن على القانون أيضا تشويه سمعمن العقاب. ويعتبر  الحرب األهلية

يحتمل معاقبة الناس الذين يزعمون أن و، جريمةخالل الصراع السياسي بها الطريقة التي تصرفوا 

تزال تدعو إلى الحقيقة  ال . وتواجه جمعيات المختفين، التيالقوات ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان

 المضايقات.، والعدالة

 

 هاباإلرهاب و مكافحة اإلر

حتجز متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة، وينتمون إلى فرقة ، ا1123 /كانون الثانييناير 24 في

 للغاز في تكنتورينرهائن في منشأة كشخص  011أكثر من  ،لمختارايقودها رجل يدعى مختار ب

حاولة صة الجزائرية الموقع في مداهمت القوات الخا. ، بالقرب من الحدود الجزائرية الليبيةأمناس

جماعة المن  واعض 11رهينة أجنبية و 33ال يقل عن قتل ما ، نهايةالفي . طالق سراح الرهائنإل

 .مسلحةال

 

، واستمرت في المشاركة في في مجال مكافحة اإلرهابعززت الجزائر دورها كالعب إقليمي 

المتحدة لتوسيع  ها الواليات، وهي مجموعة متعددة األطراف أنشأتالمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب

 .الغربية والصناعية خارج البلدانمناقشات مكافحة اإلرهاب 

 

 األطراف الدولية الرئيسية



مليون يورو  231الجزائر على منح  ،" مع الجزائرله "اتفاق شراكة، والذي وافق االتحاد األوروبي

 .1123و  2011على شكل مساعدات بين عامي ( أمريكي مليون دوالر 136)

 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة ترشحت الحكومة لعضوية ، 1123 /تموزيويولفي 

لمفوضة السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة نافي . لكن على الرغم من التعهدات ل1124 – 1126

 فضترالحكومة  ، فال تزال1121/أيلول خالل الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر في سبتمبر ،بيالي

قاسية أو أو العقوبة الالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة مقرر األمم زيارة 

القسري وغير  المعني بحاالت االختفاء الالإنسانية أو المهينة، والفريق العامل التابع لألمم المتحدة

عدام خارج نطاق القضاء المعني بعمليات اإلباالحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص  المعنيالطوعي، و

 .أو اإلعدام بدون محاكمة أو اإلعدام التعسفي

 

لجزائر في عام لشامل التابع لألمم المتحدة في آخر استعراض دوري وأوصى مجلس حقوق اإلنسان 

وتذليل العقبات التي ، جناء المحتجزين لمجرد ممارستهم لحرية التعبيرإطالق سراح السب  2012

بما في ذلك نظام روما ، لى العديد من المعاهدات الدوليةوالتعبير، والتصديق عحرية التجمع  تعترض

السلطات الجزائرية أيا من لم تنفذ حتى اآلن و، . ومع ذلكمحكمة الجنائية الدوليةاألساسي المنشئ لل

مة لألمم المتحدة الجزائر ، انتخبت الجمعية العا1123/تشرين الثاني نوفمبر 21في . هذه التوصيات

.عضوا في مجلس حقوق اإلنسان
 

 


