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 الجزائر

 

ود التي على الرغم من الوع أي تحسن إجمالي في أوضاع الجزائر الحقوقية، 2014لم يشهد عام 

إلدخال إصالحات. قلصت السلطات حرية التعبير والحق في حرية تكوين  2011قدمتها الحكومة منذ 

 الجمعيات والتجمع واالحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين.

  

نيسان عام /أبريل 17، للمرة الرابعة في 1999أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس منذ عام و

قاطعت عدة أحزاب معارضة االنتخابات، ودعت و، على الرغم من تقارير اعتالل صحته. 2014

 بدال من ذلك إجراء إصالحات ديمقراطية وانتخابات تعددية حقيقية.

 

تشرين األول /رايتس ووتش بأن تقوم بزيارة رسمية للبالد، في أكتوبرصرحت الحكومة لـ هيومن 

مؤتمرا صحفيا حول أوضاع حقوق المنظمة عقدت ف، 2005، للمرة األولى منذ عام 2014لعام 

منع التسجيل القانوني لمنظمات الحكومة اإلنسان في مخيمات تندوف لالجئين. ومع ذلك واصلت 

واستمرت في عدم التعاون مع الخبراء واآلليات الحقوقية ، حكوميةاإلنسان الجزائرية غير ال حقوق

 األممية.

 

 حرية التجمع 

القمع االستباقي لالحتجاجات السلمية باعتقال واحتجاز منظمي االحتجاج  سياسةواصلت السلطات 

ألقي القبض وضمت صفوف الذين ، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر. مسبقا  

  محاكمتهم بتهمة التجمع بشكل غير قانوني نشطاء حقوق إنسان وزعماء نقابات عمالية. تهم وتمعلي

 

إعادة انتخاب الرئيس عبد  متظاهرين كانوا يعارضوننيسان، فرقت السلطات بالقوة /في أبريل

العزيز بوتفليقة، كما اعتقلت واحتجزت المئات، بما في ذلك العديد من أنصار حركة "بركات" 

فى(. احتجزت الشرطة من ألقي القبض عليهم لساعات في مراكز الشرطة، قبل اإلفراج عن )ك

شملت مجموعة المعتقلين، محند القاضي، وهو ناشط شاب، ومعز بنصر، وبعضهم ومحاكمة آخرين. 

أيار، أدانت المحكمة كال الرجلين بالمشاركة في /مايو 18 وفيوهو مواطن تونسي مقيم بالجزائر. 

من قانون  98و 97ير مسلح وغير قانوني ويؤذي النظام العام"، بموجب المادتين "تجمع غ

 حكم عليهما بالسجن لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.والعقوبات، 

 



حزيران، قضت المحكمة االبتدائية في األغواط بالسجن فترة /يونيو 18وفي قضية أخرى، في 

، بعد إدانتهم في تهم شملت "التجمع المسلح" متهما 26تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين على 

شملت و. بصفة فرديةوالعنف ضد الشرطة؛ بناء على شهادات الشرطة، التي لم تجرم المتهمين 

 سلمقد من نشطاء حقوق اإلنسان المحليين، الذين أدانتهم المحكمة غيابيا. و 17نحو  26مجموعة الـ

 يدة؛ تم خاللها تبرئتهم.حصلوا على محاكمة جدفأنفسهم للسلطات،  هؤالء

 

 حرية تكوين الجمعيات 

واصلت السلطات إحباطها الجهود التي تبذلها منظمات حقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات من أجل 

. ويتطلب هذا القانون من جميع 2012لعام  06-12الحصول على التسجيل الرسمي، وفقا لقانون

حصول على وثيقة تسجيل من وزارة الداخلية، قبل أن ك التي سبق تسجيلها، الالجمعيات، بما في ذل

إذا ما  وزارة إمكانية رفض تسجيل الجمعيةيتمكنوا من العمل بصورة قانونية. كما يخول القانون لل

( والقيم والنظام العام الثوابت الوطنيةرأت أن أنشطة الجمعية تتعارض مع "المبادئ األساسية )

 ائح المعمول بها" في الجزائر.واألخالق العامة والقوانين واللو

 

ي بدونه ال يمكن أن تعقد ات فسحة واسعة لرفض التسجيل، والذتمنح هذه المعايير الغامضة السلط

 السلطات . كما قلصتقبل أي أموال من الخارجأن تالمنظمات بشكل قانوني أي اجتماعات عامة أو 

من خالل الوسائل  2012ن أنشطة بعض المنظمات، التي حصلت على تسجيل مسبق لقانو من

إتاحة األماكن العامة حجب التصاريح الرسمية التي كانت قد منحت لهم، ورفض  من قبيلاإلدارية، 

 حتى تعقد المنظمات اجتماعاتها العمومية السنوية، التي يلزمها القانون بعقدها.

 

برها "تتدخل في لوزارة الداخلية إمكانية إيقاف أو حل أي منظمة يعت 06-12كما يخول قانون 

الشؤون الداخلية للدولة أو تنتهك السيادة الوطنية"، ويجعل أي "اتفاق تعاون" بين الجزائر ومنظمة 

وقد عمل هذا الشرط األخير على تشديد القيود دولية مشروط بضرورة موافقة مسبقة للحكومة عليه. 

موافقة الحكومة المسبقة على  السابقة التي يتعين على المنظمات الجزائرية بموجبها أن تحصل على

 "عضويتها" في أية منظمة دولية. 

 

على الشرط السابق الذي يتوجب من خالله على المنظمات الجزائرية أن  2012يحافظ قانون و

اشتراطا  تحصل على موافقة الحكومة قبل أن تتمكن من الحصول على تمويل أجنبي، لكنه أضاف 

الحكومة صالحيات مفرطة على  وتمنح هذه الشروط. مسبق ""اتفاق تعاون إضافيا  بضرورة وجود

القانوني وسير عمل تلك المنظمات المستقلة؛ مما يجعل أفرادها عرضة للمحاكمة بتهمة  التأسيس

وتعد ويجعل هذه المنظمات عرضة للتدخل الحكومي المفرط. جمع أموال بطريقة غير شرعية، 

يان حياة لبعض المنظمات الحقوقية المستقلة، إشكالية القواعد الحاكمة للتمويل األجنبي، وهو شر

 بوجه خاص. 

 



 حقوق النقابات

 

يق الخناق على يلة جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة، وتضاستمرت الحكومة في منع أو عرق

لوضع القانوني استخدمت السلطات الحيل اإلدارية لحجب اواالحتجاجات السلمية واإلضرابات. 

وهو اتحاد النقابات التي تسعى للعمل خارج االتحاد العام للعمال الجزائريين،  مستقلةللنقابات ال

 العمالية الوطني الذي يعتبره الكثيرون مفرط القرب من الحكومة.

 

يتعين تقديم إخطار كتابي للسلطات، وبعد ذلك  بمجردبموجب القانون، يحق للعمال تكوين النقابات 

في كثير من الحاالت إما إال أن الوزارة تسجيل النقابة.  يصال يؤكدعلى وزارة الداخلية إصدار إ

معلومات  تإثبات تسجيلها، أو طلبعن  عاجزةتركت النقابة  وبذافي إصدار اإليصال،  أخفقت

تعليمات للنقابات بتعديل نظامها األساسي قبل أن تصدر لهم  أصدرتإضافية من المتقدمين، أو 

امتثال النقابات ال حتى بعد اإليصالوزارة في إصدار  أخفقت االتفي بعض الحوإيصال التسجيل. 

  العمال قانونا .تعديالتها. وبدون اإليصال ال يمكن للنقابة أن تمثل ل

 

يواجه المنظمون والعمال في النقابات المستقلة االعتقال التعسفي والمالحقة القضائية وغيرها من و

سعيهم السلمي في األنشطة أشكال المضايقات، مثل الفصل من العمل في الخدمة العامة؛ بسبب 

ل المثال، ، على سبي2014نيسان عام /أبريل 16في ف. النقاببية والتظاهر لدعم تحسين الحقوق العمالية

الناشط النقابي  على عقوبة السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتوقيع محكمة استئناف ورقلة قضت

"هواري جولولي" وتغريمه؛ لتوزيع "منشورات من المرجح أن تقوض المصلحة الوطنية". اعتقلت 

وزيع في وسط مدينة ورقلة، بينما كان يستعد لت  2013نيسان /أبريل 8الشرطة جولولي في 

إلى اعتصام واحتجاج  وطنية للدفاع عن حقوق البطالي" كانت تدعو "اللجنة الحساب ل تمنشورا

 لدعم الحق في العمل.  الوالية )المقر اإلقليمي( لورقلةسلمي خارج 

 

 حرية التعبير

 

، ألغى الحبس كعقوبة على جرائم التعبير 2012على الرغم من اعتماد قانون جديد للمعلومات في 

الرأي، مثل التشهير أو ما يعرف بـ"إزدراء" الرئيس ومؤسسات الدولة أو المحاكم؛ إال أن عن 

 ائية.زالسلطات واصلت مالحقة وسجن المنتقدين السلميين باستخدام مواد من قانون اإلجراءات الج

 

أيلول، أيدت محكمة االستئناف في غرداية في جنوب الجزائر، حكما بالسجن لمدة /سبتمبر 1في و

حزيران على يوسف ولد دادا؛ /عامين وغرامة، التي كانت قد فرضتها المحكمة االبتدائية في يونيو

 146بعد إدانته بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، و"نشر مواد تهدد الصالح العام"، بموجب المادتين 

ة الفيسبوك من قانون العقوبات. تم توجيه تلك االتهامات، بعد نشر دادا مقطع فيديو عبر صفح 96و



كيلومترا شمال  115الخاصة به تزعم ظهور ضباط شرطة يسرقون متجر في القرارة، على بعد 

 .2013تشرين الثاني عام /شرقي غرداية، خالل االضطرابات العنيفة في البلدة في نوفمبر

 

 جرائم الماضي المحاسبة على

 

الحصانة القانونية  في تقديم، 2006استمر قانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي تم اعتماده في 

، وغيرها من االنتهاكات قسري وعمليات القتل غير المشروعةخفاء اللمرتكبي جرائم التعذيب واإل

الداخلي المسلح في التسعينات. كما يجرم القانون أي تعبير  خطيرة لحقوق اإلنسان، خالل النزاعال

ع. ومع ذلك، نزاسلكهم أثناء ذلك اللم ات األمنتعتقد السلطات أنه يشوه سمعة مؤسسات الدولة أو قو

على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تكن هناك أي مالحقات قضائية على أساس هذا القانون حتى 

ل حقوق المختفين اآلن. على الرغم من تلك المضايقات الرسمية والمستمرة، فإن الجمعيات التي تمث

 الحقيقة والعدالة.ب واصلت المطالبة

 

 حة اإلرهابمكاف

 

تعاون األمني والعمليات العسكرية المشتركة مع تونس؛ بعد عدة هجمات من الرفعت الجزائر من 

قبل مسلحين على الجيش التونسي والحرس الوطني على طول الحدود مع الجزائر. وقال عدة ممثلين 

سي ووزير الخارجية رفيعي المستوى من الدول الغربية الذين زاروا الجزائر، مثل وزير الدفاع الفرن

 األمريكي؛ إن حكوماتهم ترغب في تعزيز التعاون األمني مع الجزائر لمكافحة اإلرهاب في المنطقة.

 

قام مقاتلون ممن بايعوا تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف، المعروف أيضا   أيلول/سبتمبر 24في و

وقد فيديو يظهر عملية القتل. مقطع  ونشروارأس مواطن فرنسي في الجزائر، بقطع "، باسم "داعش

 الجيش الفرنسياالنتقام من مشاركة إلى بعدما دعت داعش مؤيديها في جميع أنحاء العالم  اختطفوه

 في الضربات الجوية العسكرية في العراق.

 

 مخيمات الالجئين الصحراويين التي تديرها جبهة البوليساريو

 

وهي غرب الجزائر منذ أواخر السبعينات، تسيطر جبهة البوليساريو على معسكرات في جنوب 

منتقدو جبهة  اء الغربية بعد غزو المغرب لها. وقد تمكنمخصصة لالجئين الذين فروا من الصحر

 ، ولم يتعرض أحدهم2014ة صغيرة ومتفرقة في عام مظاهرات عام مواصلة تنظيمالبوليساريو من 

بعضهم على األقل ايتس ووتش، لكن للسجن بسبب آرائهم السياسية تلك، على حد علم هيومن ر

 واجهوا مضايقات بسبب انتقاد البوليساريو العلني. 

 



مغادرة المخيمات إلى موريتانيا أو للعودة بصورة دائمة بالحرية في الالجئون إلى حد كبير  وقد تمتع

هي صحراوية،  تعرضت سيدةأو مؤقتة لمنطقة الصحراء الغربية التي تسيطر عليها المغرب. و

جوبة محمد حمديداف، التي كانت قد هاجرت إلى إسبانيا، وكانت في زيارة لعائلتها في مخيمات مح

كما  أب/عائلتها ألكثر من شهرين، بعد أن سعت للرحيل في أغسطس لالحتجاز القسري بيدالالجئين، 

كة؛ حتى إلنهاء احتجازها، وحماية حريتها في الحر ما يذكرلم تفعل جبهة البوليساريو و. كانت تنوي

 سيداتل كانت هناك حاالت أخرىت كتابة هذا التقرير، وفي توقيتحت ضغط دولي قوي.  وقعت

 تهن قسرا أثناء زيارتهن المخيمات.عائال وتحتجزهن صحراويات لديهن إقامة قانونية في أوروبا

 

ماية كما لم تعترف الحكومة الجزائرية صراحة، وبقدر علم هيومن رايتس ووتش، بمسؤوليتها عن ح

الحقوق اإلنسانية للصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها البوليساريو على التراب 

 .الجزائري

 

 األطراف الدولية

 

حول خطة  في إطار سياسة الجوار األوروبي، يشارك االتحاد األوروبي في مفاوضات مع الجزائر

متشاركة التزام البلدان العلى  خطط عمل سياسة الجوار األوروبية عمل. من المفترض أن تبرهن

 ، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، ضمن أمور أخرى.الديمقراطية، وحقوق اإلنسانب

 

تشمل و. 2011البالد منذ  الحقوقية إلىلم تمنح حكومة الجزائر تصريحا لدخول آليات األمم المتحدة و

يب وحرية التجمع السلمي وتكوين المعنيين بالتعذ اصوالمقررين الخالمعلقة طلبات طلبات الدخول 

 .تعسفيالمعنية باالحتجاز الواألمم المتحدة العاملة المعنية بحاالت االختفاء القسري  فرقالجمعيات، و


