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  الجزائر 
 

اللجوء  2017، واصلت السلطات الجزائریة في 2016في  اعتُمدترغم التعدیالت الدستوریة التي 
الرئیس"  إھانة"السلمي، باستخدام مواد في قانون العقوبات تجرم  تعبیرضد الإلى المالحقات الجنائیة 

"إجراء مخابرات مع  وقوانین أخرى بخصوص اإلسالم" اإلساءة إلى" وأ"إھانة مسؤولي الدولة"  وأ
 . كما واصلت حظر المظاھرات في الجزائر العاصمة.دولة أجنبیة"

 
أنھ من الواضح ، رغم 2014سنوات في  5ھا تُ أُعید انتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لوالیة رابعة مدّ 

، حافظ 2017مایو/أیار  4في حالة صحیة ضعیفة. في االنتخابات التشریعیة التي جرت في  أنھ
 على األغلبیة. "الدیمقراطيالتجمع الوطني "و "جبھة التحریر الوطني"االئتالف الحاكم بقیادة 

 
 حریة التجمع

التي تكفل تنتھك السلطات الجزائریة بشكل روتیني الحق في حریة التجمع، رغم الضمانات الدستوریة 
ھا في مكان عام أو المشاركة فیھا رخص لمھذا الحق. یعاقب قانون العقوبات تنظیم مظاھرة غیر 

في  ). كانت السلطات قد حظرت المظاھرات العامة98بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة (المادة 
عندما كانت البالد تعیش حالة طوارئ. لم تُلغ  2001العاصمة الجزائریة إلى أجل غیر مسمى في 

 .2011 فيفعت حالة الطوارئ السلطات الحظر عندما رُ 
 
رض الحظر على التظاھر في الجزائر العاصمة بشكل صارم من قبل السلطات التي تحشد أعدادا فُ 

ات واعتقال المشاركین، وتحتجزھم عادة لعدة ساعات قبل المظاھرمنع كبیرة من رجال الشرطة ل
 اإلفراج عنھم.

 
العاصمة عشرات المتظاھرین إلى ساحة وسط خرج على سبیل المثال،  2017سبتمبر/أیلول  6في 

إلى المادة الدستوریة التي تنص على أنھ یجوز في إشارة "، 102عبارة "المادة تحمل  ایرتدون قمصان
قل األمنھم على  6نھ تم احتجاز أعزل الرئیس إذا لم یستطع القیام بواجباتھ. ذكرت وسائل اعالم محلیة 

 .تھمساعات قبل االفراج عنھم بدون  6لمدة 
 

 حریة تكوین الجمعیات
جمیع الجمعیات، بما فیھا تلك التي سبق  على، الذي یشترط 12-06ت الحكومة القانون ، سنّ 2012في 

تسجیلھا بنجاح، إعادة التقدم بطلبات التسجیل والحصول على إیصال التسجیل من وزارة الداخلیة قبل 
 تسجیل جدید.ب شبیھأن تتمكن من العمل بشكل قانوني، في إجراء مرھق 
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"تجمع، فاع عن حقوق اإلنسان"، وحتى اآلن، الجمعیات الحقوقیة الرئیسیة مثل "الرابطة الجزائریة للد
والفرع الجزائري لـ "منظمة العفو الدولیة"، التي قدمت طلباتھا في ینایر/كانون  راج" –عمل، شبیبة 

ثبت وجودھا ، لم تحصل على إیصال یُ 12-06على النحو المنصوص علیھ في القانون  2014الثاني 
لھا غیر قادرة على فتح حساب مصرفي القانوني. عدم حصول الجمعیات على إیصال یضعفھا ویجع

أو استئجار مكتب باسمھا، أو استئجار قاعة عامة لعقد اجتماع. عالوة على ذلك، أعضاء جمعیة "غیر 
 أشھر للقیام بأنشطة باسمھا. 6ھا" یبقون عرضة للسجن حتى مسجلة، أو تم توقیفھا أو حلُّ 

 
لھا أعضاء من األقلیة الدینیة األحمدیة شكّ استخدمت السلطات قانون الجمعیات لحرمان منظمة خیریة 

واسعا  ھامشافي القانون تعطي السلطات  بصیاغة فضفاضةرفضھا  مبّررةفي الجزائر من التسجیل، 
و النظام خالف النظام التأسیسي القائم أتا "ھأھداف وألمنع اإلذن إذا رأت أن محتوى أنشطة مجموعة 

 والتنظیمات المعمول بھا".العام أو اآلداب العامة أو القوانین 
 

 حریة التعبیر
شھدت الجزائر، منذ التسعینات، انتشار صحف مملوكة للقطاع الخاص تتمتع بھامش معین من الحریة 

" لسنة البصري السمعي نشاطبالقانون  المتعلق "الفي انتقاد الشخصیات العامة وسیاسات الدولة. أنھى 
احتكار الدولة لوسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة. ومع ذلك، فإن قوانین الصحافة القمعیة،  2014

واالعتماد على إیرادات إعالنات القطاع العام، وعوامل أخرى تحد من حریة الصحافة. یتضمن "قانون 
على  2المادة  د حریة التعبیر. تنصّ ، على العدید من المواد التي تقیّ 2012مد في اإلعالم"، الذي اعتُ 

أنھ "یماَرس نشاط اإلعالم بحریة" في ظل احترام "الھویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، والسیادة 
الوطنیة والوحدة الوطنیة، ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، ومتطلبات النظام العام، والمصالح 

 االقتصادیة للبالد" من بین أمور أخرى.
 

 .كمت السلطات عددا من الجزائریین بسبب التعبیر النقديحا، 2017في عام 
 

، أیدت محكمة االستئناف في الجزائر حكما بالسجن لمدة سنتین على محمد 2016أغسطس/آب  9في 
تاملت، وھو صحفي مستقل یحمل الجنسیتین الجزائریة والبریطانیة، بسبب شریط فیدیو نشره على 

 11یضم قصیدة اعتُبرت مسیئة للرئیس الجزائري. توفي تاملت في السجن في  "فیسبوك"
ي تعرضھ أل، بعد إضراب عن الطعام احتجاجا على إدانتھ. نفت السلطات 2016دیسمبر/كانون األول 

 سوء معاملة لكن أسرتھ أصرت على أن اإلھمال أو سوء المعاملة ساھم في وفاتھ.
 

ر لموقع "الحقرة". اعتقلت قوات ن ومحرّ مرزوق تواتي، وھو مدوّ كما حاكمت السلطات الجزائریة 
ھ، محامیینایر/كانون الثاني. بحسب  18األمن الجزائریة تواتي في منزلھ في مدینة بجایة الساحلیة في 

ینایر/كانون الثاني تضمن  9ن شریط فیدیو نشره على اإلنترنت یوم بشأاستجوبت قوات األمن تواتي 
أن لدى إسرائیل مكتب  اتف مع متحدث باسم وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة، ذكر فیھمقابلة عبر الھا

 .2000اتصال في الجزائر یعود لما قبل عام 
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إجراء مع عمالء بتھمة " حبسھ احتیاطیاب 2017ینایر/كانون الثاني  22أمرت محكمة في بجایة في 
ي للجزائر" و"تحریض السكان على حمل دولة أجنبیة مخابرات من شأنھا اإلضرار بالمركز الدبلوماس

في سجن وادي  2017زال محتجزا حتى دیسمبر/كانون األول ماالسالح، والتحریض على التجمھر". 
 غیر، بانتظار المحاكمة.

 
 مرأةحقوق ال

یكرس الدستور الجزائري مبدأ عدم التمییز على أساس نوع الجنس ویطالب الدولة باتخاذ إجراءات 
 شباط/المساواة في الحقوق والواجبات لجمیع المواطنین، رجاال ونساء. في فبرایرإیجابیة لضمان 

ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في تعمل على "أن الدولة  نّص علىت مادةالبرلمان  اعتمد، 2016
سوق التشغیل وتشجع ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الھیئات واإلدارات العمومیة وعلى 

 .المؤسسات"مستوى 
 

قانون العقوبات تجرم على وجھ التحدید بعض أشكال العنف لاعتمد البرلمان تعدیالت ، 2015في عام 
عاما في السجن،  20األسري. یمكن أن تصل عقوبة االعتداء على أحد الزوجین أو الزوج السابق إلى 

العتداء نتجت عنھ وفاة.  وھذا یتوقف على إصابات الضحیة، ویواجھ الجاني حكما بالسجن مدى الحیاة
 تجرم التعدیالت أیضا التحرش الجنسي في األماكن العامة.

 
المرأة تقي تدابیر قانونیة أكثر شموال، مثل أوامر حمایة  بعد الجزائر لم تتخذرغم إقرار ھذا القانون، 

للرد على العنف األسري. یجعل القانون،  القیام بھا وواجبات محددة على أعوان إنفاذ القانون ،العنف
عالوة على ذلك، المرأة عرضة لتھدیدات من الجاني أو من األقارب من خالل النص على أن عفو 

 لمجني علیھا یضع حدا للمحاكمة.ا
 

 التي أدخلت علیھ فيتعدیالت الن بعض أالجزائري التمییز ضد المرأة رغم  "قانون األسرة"یواصل 
. كما تواصل الجزائر اإلبقاء على المادة وصول المرأة إلى الطالق وحضانة األطفالنت من حسّ  2005

سمح لكل من یختطف قاصرا باإلفالت من المحاكمة إذا تزوج من تي تالمن قانون العقوبات  326
 الضحیة.

 
 المعتقدحریة 

في الجزائر منذ یونیو/حزیران  الصغیرة الدینیة األحمدیة ةأقلیعضوا من  266أکثر من  محاكمةت تمّ 
ادعى مسؤولون حكومیون كبار في بعض الحاالت أن أشھر.  6، وُسجن بعضھم لمدة تصل إلی 2016

 .األحمدیین یمثلون خطرا على مذھب األغلبیة السنیة، واتھموھم بالتواطؤ مع قوى أجنبیة
 

بالمعلوم من الدین بالضرورة أو االستھزاء  التھم التالیة:السلطات واحدة أو أكثر من وجھت إلیھم 
بشعائر اإلسالم؛ المشاركة في جمعیة غیر مرخصة؛ جمع تبرعات دون رخصة؛ وحیازة وتوزیع 

شخصا على األقل تھمة ممارسة  20واجھ . منشورات من مصادر أجنبیة تمس بالمصلحة الوطنیة
الدیانات غیر  بشأن 2006عام ل الجزائر قانونبموجب  رخصةمعبادة غیر  دارفي  یةدینشعائر 

 ، رغم أن األحمدیة یعتبرون أنفسھم مسلمین.اإلسالمیة
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، حكمت المحكمة االبتدائیة في عین تادلس بمستغانم على محمد فالي، 2017سبتمبر/أیلول  13في 
 أشھر مع وقف التنفیذ وغرامة. 6زعیم الطائفة، بالسجن 

 
 الالجئون والمھاجرون

 مھاجر 3000أكثر من  السلطات جمعت، 2017في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرین األول 
وحولھا، ونقلتھم إلى مخیم تمنراست عاصمة في ال یعیشونمن جنوب الصحراء من جنسیات مختلفة 

 كیلومتر إلى الجنوب، ونقل بعضھم من ھناك إلى النیجر. 1900على بعد 
 

إلى تمنراست مھاجرون عاشوا وعملوا لسنوات في الجزائر. طردت السلطات  من بین الذین نُقلوا قسرا
 عدة مئات منھم إلى النیجر.

 
 التوجھ الجنسي والھویة الجندریة

م قانون العقوبات الجزائري العالقات الجنسیة المثلیة بعقوبة سجنیة من شھرین إلى سنتین. في یجرّ 
 .المثلیة، لكن لم تتم محاكمة أي أحد، اعتقل عدة أشخاص بسبب العالقات 2015

 
وبعدھا، أدّت الخطابات المناھضة للمثلیین من  2014ذكر ناشطون أنھ خالل االنتخابات الرئاسیة لعام 

 تا/ینالمثلیالسیاسیین ووسائل اإلعالم إلى زیادة المضایقات والعنف، مما دفع العدید من قادة مجتمع 
 .إلى الفرار من البلد تحولي/ات النوع االجتماعي (مجتمع المیم)ومالجنسي  تفضیلال ت/ومزدوجي

داخل األسر وفي  دریةالجنوثق ناشطون حاالت العنف األخیرة على أساس المیل الجنسي والھویة 
 الجامعات وفي الشوارع وفي السجون.

 
 األطراف الدولیة الرئیسیة

، "س حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةمجل"خضعت الجزائر الستعراضھا الدوري الشامل الثالث في 
الجزائر العدید من أھم التوصیات  لم تقبلتوصیة من الدول.  229وتلقت  2017مایو/أیار  8في 

وإلغاء تجریم العالقات الجنسیة  "نظام روما األساسي"المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام والتصدیق على 
 المثلیة وإنھاء التمییز ضد المرأة وغیرھا.

 
عدم امتثالھا لطلبات زیارات قُطریة في إطار اإلجراءات الخاصة  2017واصلت الجزائر خالل عام 

، بما في ذلك المقررون الخاصون المعنیون بالتعذیب، وحقوق "لمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانـ "ال
موجزة اإلنسان في سیاق مكافحة اإلرھاب، وحاالت اإلعدام خارج القضاء واإلعدام بإجراءات 

 . "الفریق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي"واإلعدام التعسفي، و
 

، أصدر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن 2017في أبریل/نیسان 
على الحكومة  رالتقری في. بینما أثنى 2016من الصحة البدنیة والعقلیة تقریره عن زیارتھ للجزائر لعام 

لتحسین المؤشرات الصحیة األساسیة، الحظ أیضا انتشار حاالت عدم المساواة والتمییز ضد فئات 
سكانیة معینة، مثل المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز، ومتعاطي المخدرات، والرجال 
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جریم المثلیة الجنسیة الذین یمارسون الجنس مع الرجال والمھاجرین والالجئین، ودعا إلى إلغاء ت
 والعمل الجنسي.

 
خالل اجتماع  2020-2017اعتمد االتحاد األوروبي والجزائر أولویات الشراكة المشتركة للفترة 

الدستور الجدید للجزائر.  طبیقتم التركیز بقوة على ت، حیث 2017آذار /مارس 13في الشراكة مجلس 
والدیمقراطیة وتعزیز وحمایة الحقوق  ةموكالحاالتحاد األوروبي بمساعدة الجزائر في مجاالت  تعھد

تعزیز دور المرأة في المجتمع، والالمركزیة، والقضاء، و -بما في ذلك حقوق العمل  -األساسیة 
 والمجتمع المدني.
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