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 الجزائر
 

 حالة وكّرست. 2010 عام في اإلنسان حقوق انتھاكاتمجال  في النطاق واسعة تجربة الجزائر واصل
 في صادر مرسوم بموجب مسمى غير أجل إلى وتم تمديدھا 1992 عام في فرضت التي -  الطوارئ

 تبررو. والتجمع الجمعيات وتكوين التعبير حرية على واسع نطاق على قيود لفرض خلفية -  1993
 .اإلرھاب لمكافحة ھذا اإلجراء على أنه ضروري السلطات

  
 مافي العقاب من باإلفالتواسعة في التمتع بشكل  المسلحة والجماعات األمن قوات من أفراد استمرو

 وقدمت. خالل تسعينيات القرن الماضي العنيف الداخلي الصراع خالل يخص األعمال الوحشية الُمرتكبة
 عن إجابات تقديم في فشلت لكنھا ،خالل التسعينيات قسرا المختفين األشخاص ائالتلع تعويضات الدولة

 كان وإن األمن، قوات معظمھا في تستھدفا التي القاتلة، ھجماتھا المسلحة الجماعات واصلتو. مصيرھم
 .السابقة السنوات في عليه كان مما أضيق نطاق على ذلك

 
 والتجمع التعبير حرية

 تبث تقريبا أية ال ھاولكن البرلمان لجلسات حية تغطية تقدم التيو ،اإلعالم وسائل بثولة في تتحكم الد
 القمعية الصحافة قوانين ولكن أكبر، بحرية تتمتع الخاصة الصحف. الحكومة لسياسات نقدية تغطية

  .والجيش الحكومة انتقاد في حريتھا من حدي العام القطاع إعالنات إيرادات على واالعتماد
 
. العاّمين الموظفين إھانة أو التشھير بتھمة المستقلة والمطبوعات الصحفيينباستمرار  العامة النيابةبع تاتُ 

 غالبا والتي ثقيلة، غراماتو بالسجنعقوبات  األحيان بعض في األولى الدرجة محاكموتصدر في حقھم 
  .تجعلھا موقوفة التنفيذ أو االستئناف محاكمتُلغيھا ما 
 
 تعرضوا الذين الصحفيين بين من تبسة، فياليومية  الوطنية العربية النھار صحيفة اسلمر ،ابح لموشير

 ذمن ُسجن لموشي .المحاكمة انتظار في مؤقتا ھم حرامعظم ظل حين في. األخيرة السنوات في للسجن
 ،2009 تموز/يوليو 14 يف األولى الدرجة محكمة هأدانتو. أشھر ستة بعد عقوبتهإلى أن أنھى  اعتقاله
 عام في وجھھا قد كان شخصية رسالة إلى أساسا ذلك ويرجع الدولة، مؤسسات وإھانة التشھير بتھمة

 دوافعوسجنه  محاكمته وراء أن إلى تشير القضية تفاصيل. بوتفليقة العزيز عبد الرئيس إلى 2006
  .سياسية

 
 نھملك القذف بتھمة السجن عقوبة الصحفيين من اثنين عن يقل ال ما تلقى 2010 عام من األول النصف في

 بسجن مستغانم مدينة في محكمة أيار حكمت/مايو 13 يومو في . االستئناف انتظار في ظلوا أحرارا
 ستة لمدة ة،اليوميمراسلي  حدأو الفرنسية باللغةالصادرة  "رفلكسيون"صحيفة  مدير ،بلحمداش بلقاسم
 وكانت. منه رشوة طلبب بلدة بلدية رئيس فيھا تھمي أعمال رجلنشره رسالة كتبھا ل السجن في أشھر
الجريدة  الخبر،جريدة  منسواعدي  صالحعلى  حكمتقد  مدية،ال والية بوسيف،عين  بلدة في محكمة

 مديرب التشھير بتھمة السجن في أشھر ستةب العربية، باللغة الناطقةوجزائر الفي  الرائدة اليومية المستقلة
 .سمها ولم يشر إلى منصبه المدير صدرت قبل تولي االتهمقأن  من الرغم على محلي، مستشفى

  



 

 رغمو. 2010 فيسارية المفعول  العاصمة الجزائر في التظاھر حظر بشأن 2000 عام مرسوم وبقي
 األشخاص أقارب من تتألف منظمة وھي - SOS Disparu(e)s" المختفين استغاثة"نظمت  الحظر،
 العاصمة الجزائربلدولة التابعة ل اإلنسان حقوق لجنة مقر مامأ صغيرة حتجاجيةا وقفات - قسرا المختفين
 فيو. األحيان بعض في الشرطة مضايقاتمن  رغمبال ،1998 عام منذ األربعاء أيام في أغلب
 تقديمب الدولة يطالبون كانوا الذين المحتجين وجيزة لفترة واعتقلت التجمع الشرطة فرقت آب/أغسطس
 .لم يظھروا بعد ذلكو ،خالل التسعينيات الدولة أمن قوات اختطفتھم ذينال األشخاص مصير عن معلومات

  
 في العمومية التجمعات عقد قبل المحلي الحاكم من إذن على الحصول المنظماتعلى  السلطات تشترط
 حقوق منظمات أو اإلنسان حقوق منظمات تنظمھا التي التجمعات تحظر ما وكثيرا ،العامة األماكن
 اإلنسان حقوق عن للدفاع الجزائرية لرابطةل السماح السلطات رفضتو. الجزائر في بائلالقمنطقة  سكان

 أعلنو. العاصمة الجزائر ضواحي إحدى في عام مكان في آذار/مارس 26-25 في الوطني مؤتمرھا عقدب
. ا قبل ذلكشھر ذناإل رسميا طلبتبالرغم من أن الرابطة  المؤتمر، انعقاد عشية هرفض ةالعاصم والي
 شھرين الخاص؛ للقطاع مملوك مكانوھو  ،احجر شافي ب لنقاباتا ا إلى قصرمؤتمرھت الرابطة نقلو

 منظماتتمكنت  حيث العاصمة في القليلة من األماكن واحدةوھي  القاعة، السلطات أغلقت ،بعد ذلك
  .عقد لقاءات من للجدل المثيرة المدني المجتمع

 
العالمي  المؤتمر نظمھا اإلنسان حقوقل ندوة وزو تيزي دينةم في الشرطة منعت ،تموز/يوليو 23 في

 االجتماعات، قاعة الشرطة دخلت .محليتين) يتينبربر(يتين أمازيغ ينتمنظم مع بالتعاون األمازيغي
 تقم ولم. البالد خارج المشاركين من اثنين فرنسيين توطرد الحضور، استجوبتو المواد، وصادرت
  .عملھا بتفسير السلطات

 
 2 في. دخولال تأشيراتحقوق اإلنسان املين في مجال والع الصحفيينمنح  السلطات ترفض ما يراكث

 رايتس ھيومنمنح تأشيرات لـ  واشنطن في الجزائرية السفارة رفضت ،2010 تشرين األول/أكتوبر
 اريوالبوليس تديرھا التي الالجئين مخيمات زيارة ھم فقطيمكن أنه موضحة ،أبحاث عامة جراءإل ووتش
 من اثنين السلطات طردتو. 2010 في نفسه الشيء الدولية العفو منظمة السلطات وأبلغت. تندوف قرب

 .أيلول/سبتمبر 22 في "الصحراء" المغربية األسبوعية صحفيي
 

 المعتقد الديني حرية
جرم تُ و. مسلما يكون أن الرئيس يشترط على كما الدولة، دينعلى أنه اإلسالم  الجزائري الدستوريحدد 

 غير وتمنع العكس، ھا ال تجرمولكن لمسلميناتجاه ا المسلمين غيرالذي يمارسه تبشير ال ةالجزائري قوانينال
 السلطات تأذن ما نادرا الواقع، في. الدولة عليھا وافقت أماكن في إال للعبادة التجمع من المسلمين
 محكمة وحاكمت. وقد تلجأ لمحاكمة الُمصلّين للعبادة، المباني استخدامب البروتستانتية لجماعاتل الجزائرية

 ممارسة" بتھمة آخرين مسيحيين وثالثة ياھو محمود وزو، تيزي والية ،يراثن نايت االربعاء مدينة في
 محكمة أدانتو. السطور ھذه كتابة حتى مستمرةال زالت  المحاكمة ."ترخيص دون الدينية الشعائر

 والية فيالقرارمية  من ،بوعمامة الحميد عبد آخر، مسيحيحزيران /يويون 22 في جيجل في االستئناف
 .التنفيذ وقف مع السجنفي سنة ب عليه وحكمت المسلمينتغيير ديانة  حاولةبتھمة م ،ميلة

 
 الماضي انتھاكات على العقاب من اإلفالت
  نآخري آالف" فىاخت"و. خالل التسعينيات السياسية االضطرابات جزائري في 100,000 من أكثرتوفي 
لم يُعثر عليھم و الحكومة تقاتلكانت  التي المسلحة الجماعات يد على اختطفوا أو األمن قوات أيدي على
 العقاب من اإلفالت الستمرار قانونيا إطارا الوطنية والمصالحة السلم بشأن 2006 عام قانونيوفر و. أبدا
 قوات أفراد عن العفو على القانون وينص. حقبةال تلك خالل األعمال الوحشية مرتكبو به يتمتع الذي



 

 المتورطين غير المسلحة الجماعات أعضاءعن و ،اإلرھاب مكافحةباسم  ارتكبوھافي األفعال التي  األمن
  .األعمال الوحشية في
 
 سمعة تشويهيُجرم  وقتنفس ال في هولكن ،"المختفين" األشخاصعن  التعويضبلعائالت ا القانوند عيَ و

 توانتقد. السياسيإبان فترة النزاع  تصرفوا بھا التي الطريقة على األمن قوات أو لدولةا مؤسسات
 أقاربھم مصير عن مفصل عرض تقديم في الدولة فشل" المختفين" عائالت مثلتُ  التي المنظمات
  .المفقودين

 
 نوييشال قادرال وعبد مجنون مالكوضع  تم ،خالل التسعينيات األھلية الحرب إلى تعود واحدة حالة في

الوناس  يوالمغني القبائل الناشط اغتيالعلى صلة ب 1999 عام منذ للمحاكمة السابق االحتجاز رھن
 رھن بينما كانا للتعذيب اتعرض اإنھم وقاال أبرياء اأنھم ينالرجلمن  كل دعيويَ . ا قبل ذلكعام معطوب
  .بعد للمحاكمة اتقديمھم يتم ملبعد ذلك،  عاما عشر أحد. حق االتصال على التوفر دون االعتقال

 
 للصليب الدولية اللجنةوتقوم . صريحة جريمة التعذيب لجعل 2004 في جنائيال ھاقانون الجزائر عدلت
اإلدارة  تديرھا التي االحتجاز ماكنأل ليس ولكن الجزائر في العادية السجون إلى منتظمة بزيارات األحمر

  .لجيشتابعة ل ستخباراتا وكالة يوھ ،ذات النفوذ الواسع واألمن لمعلوماتا
 

 اإلرھاب، قضايا في المتھمين ضد بعضھا ،2010 عام خالل باإلعدام أحكاما الجزائرية المحاكم أصدرت
 .1993 عام منذ اإلعدام أحكام تنفيذل الفعلي الوقف الجزائر شھدت وقد. غيابيا ھاومعظم

 
 اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب
 في القاعدة تنظيم ولكن ،التسعينيات منتصف معمقارنة  كبير بشكل منخفضة المتشددين ھجمات كانت

 األھداف نحو حصرا، ليس ولكن الغالب، في موجھة قاتلة، ھجمات شن واصل اإلسالمي المغرب
النار في  - اإلرھابيينب الجزائرية اإلعالم وسائلوالذين ربطتھم  -  نمسلحو أطلق. والشرطة العسكرية

 وھو العريس، مقتل عن أسفر مما تبسة، الشرقية واليةال في زفاف حفل لىعحزيران /يونيو 25 يوم
  .ضيوفأربعة و شاب، جندي

 
 غوانتانامو في محتجزا كان وطنه، والذي إلى جزائريا مرة ألول المتحدة الواليات رحلت تموز/يوليو في

 ضمانات"ت قد منح لجزائرإن ا األمريكية الحكومة وقالت. االضطھاد من خوفا وعارض ترحيله
 مثل ناجي، وصوله، مثل من قصير وقت بعد. إنسانية معاملةالعزيز ناجي  عبد يعامل أنب" دبلوماسية

 إلى باالنتماء اتھامات على للرد التحقيق قاضي أمام قبله، غوانتانامو من العائدينالجزائريين  من غيره
 ھذه كتابة حتى ةستمرالزالت م يوالت المحاكمة، انتظار في عنه وأفرج الخارج، في إرھابية جماعة
 ، سفيان ھدارباش، عائد سابقالعاصمة الجزائر في محكمةتشرين الثاني برأت /نوفمبر 4 وفي .السطور

 ھذه كتابة حتى غوانتانامو في جزائريين معتقلين ثمانيةوال يزال . مماثلة اتھامات من غوانتانامو،من 
 .رحيلھمت يعارضون األقل على خمسة بينھم من السطور،

 
 الرئيسية الدولية األطراف

 اإلنسان حقوقل المتحدة ألممامجلس طلبات بمعلومات صادرة عن خمسة  عن 2010 في الجزائر تجب لم
 والمقررين الطوعي، وغير القسري االختفاء بحاالت المعني ملالع فريق ذلك في بما ھا،طلب يالذ

 دعواتعن الجزائر  تأعلنو. اإلرھاب مكافحة سياق في اإلنسان وحقوق بالتعذيب المعنيين الخاصين
 وعلى المرأة، ضد بالعنف المتعلقة تلك ذلك في بما آخرين، خاصين مقررين سبعةل 2011 خالل زيارةبال

  .والتعبير الرأي حرية في الحق
 



 

 في قعاووَ . 2005 عام منذ المفعول ساري شراكة اتفاق األوروبي واالتحاد الجزائربين يجمع 
 المساعدات من) أمريكي دوالر مليون 234حوالي ( مليون يورو 172 الجزائر اتفاقا يمنح رانحزي/يونيو
 حول الشراكة لمجلس فرعية لجنة إنشاء على الجانبان اتفق 2009 عام فيو. 2013-2011 خالل

  ".اإلنسان وحقوق واألمن السياسي الحوار"
 

 اإلرھابية والشبكات التطرف مكافحة في رئيسي شريك ھيالجزائر "فإن  المتحدة الواليات لحكومة ووفقا
 ةأي تقريبا المتحدة الواليات تمنحال و". العربي العالم فيلنا  تجاري شريك أكبر ثانيو القاعدة تنظيم مثل

 وبخالف. األول المقام في والنفط الغاز لصادراتھا؛ الرئيسي العميل ھاولكن للجزائر، مالية مساعدات
علنا  شيء أي تقريبا المتحدة الواليات ل، لم تَقُ اإلنسان حقوق ممارسات حول ويةالسن القطرية التقارير

 تأشاد ،تشرين األول/أكتوبر في الجزائر إلى زيارة فيو. الجزائر في اإلنسان حقوق سجل عن
 المتحدة األمم اتفاقية على بالتصديق لقيامھا الحكومةب ھيمان جوديث الخارجية رةلوزي ةالخاص ةالمستشار

 .2009 كانون األول/ديسمبر في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوقل


