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 املتظاهرين مع تضامنه  عن ويعبر اإلنسان  حقوق  مجال  في للتحرك يدعو األوروبي البرملان :الجزائر

خطوة مهمة تستوجب تحرك علني وقوى من   القرار العاجل الثاني للبرملان األوروبي بشأن الجزائر خالل عام

 املجتمع الدولي  

 

  اقرار  نوفمبر، اعتمد البرملان األوروبي  26في 
 
في الجزائر،   اإلنسان حقوق  حالة تدهور  يسلط الضوء على  عاجال

 القرار اقتراح تم وقد .2020سبتمبر  15عامين في  "، الذي صدر الحكم بحبسهدراريني خالد وال سيما حالة الصحفي 

عتبر منظمات   .السياس ي الطيف  عبر واسع اتفاق  إلى يشير نحو  على  ،  7 أصل  من سياسية مجموعات  6 قبل  من 
َ
وت

في وقتها املناسب، ملواجهة الحملة   املجتمع املدني الوطنية والدولية املوقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية

القمعية املتصاعدة ضد املجتمع املدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة املوجهة  

 قضاء.  ضد استقالل ال

إلى وضع الحريات املدنية   2019 نوفمبر 28 يشير النص املعتمد من قرار البرملان األوروبي العاجل واملؤرخ في

ا مع "  رجاال ونساء، من الخلفيات الجغرافية واالجتماعية   - جميع املواطنين الجزائريين في الجزائر، متضامن 

"في عام  كما يبرز القرار أنه  ."2019والذين خرجوا في تظاهرات سلمية منذ فبراير  -واالقتصادية والعرقية املتنوعة 

هذه  دعت  ، زاد نشاط حركات حقوق املرأة ال سيما في إطار االحتجاج على العنف املتزايد بحق النساء، إذ2020

ا للمساواة الكاملة".الحركات لـ   "مراجعة القوانين القائمة ضمان 

ا لحرية الصحافة في الجزائر، فقد سلط القرار الضوء عل- دراريني خالد أما الصحفي  ى قضيته،  والذي أصبح رمز 

ا إلى  االنتهاكات التي تعرض لها والحكم الصادر  كنموذج لقمع السلطات الجزائرية   بحبسه ملدة عامين، مشير 

اإلفراج  "لـ كما أدان قرار البرملان األوروبي تصاعد االعتقاالت التعسفية، ودعا السلطات الجزائرية  .املتزايد

يع املحتجزين واملتهمين بممارسة حقهم املشروع في حرية  الفوري وغير املشروط عن محمد خالد دراريني وجم

التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، سواء من خالل شبكة اإلنترنت أو خارجها، بمن فيهم؛ ياسين املباركي،  

،  لعالميوعبد الكريم زغيليش، ووليد كشيدة، وإبراهيم  ،أمينجديت، وعبد الحميد ا عوم، ومحمد ت وعبد هللا بن 

 .، ووليد نكيش، ونور الدين خيمود، وحكيم عّدادقدام، وزهير ةوعيس ى شوح

ا دعوة املفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة، ميشيل باشليت، لإلفراج العاجل عن جميع    كرر القرار أيض 

كما   .19-تعبيرهم عن وجهات نظر مخالفة، وخاصة في ظل تفش ي جائحة كوفيد  السجناء السياسيين واملعتقلين بسبب 

بإلغاء حظر وسائل اإلعالم ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين   طالب السلطات الجزائرية 

  واملدافعين عن حقوق اإلنسان، وأي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة". 

ا مؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء، ويدعوهميخاطب قرار البرملان  املجتمع   دعمـ "ل األوروبي أيض 

ا بشأن  ً  املدني واملدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين واملتظاهرين، وذلك من خالل تبني موقف عام أكثر حزم

احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون في الجزائر، وإدانة انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل واضح وعلني، ومن خالل  

ا على إطالق سراح امل ا ووقف االستخدام املفرط لالحتجاز السابق  ً  عتقلين تعسفحث السلطات الجزائرية أيض 
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الوصول للمحتجزين ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان،   للمحاكمة، وإتاحة

  واملتابعة الدقيقة لحالة حقوق اإلنسان في الجزائر". 

من اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي  2ادة من معاهدة االتحاد األوروبي وامل 21.1و 3.5بموجب املادتين 

والجزائر، يتعين على االتحاد األوروبي ودوله األعضاء وضع حقوق اإلنسان، بما تتضمنه من احترام لالتفاقيات  

الدولية لحقوق اإلنسان، في قلب تعاونهم الجماعي والثنائي مع الجزائر. ويشمل ذلك التزامات الجزائر وفق العهد  

بقضايا حقوق اإلنسان موضوع   املتعلقة 22و 21و 19و  14ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ومواده الدول

يضع االتحاد األوروبي حالة حقوق اإلنسان في صميم  "النقاش في هذا القرار. إذ ينص القرار على ضرورة أن 

الشراكة املقبل بين االتحاد األوروبي والجزائر؛ وان  عالقاته مع السلطات الجزائرية، ال سيما خالل اجتماع مجلس 

يضغط على دائرة العمل الخارجي األوروبي إلعداد وتقديم قائمة بالحاالت الفردية ذات األهمية الخاصة، بما في  

  .ذلك تلك املذكورة في هذا القرار، وتقديم تقارير منتظمة إلى البرملان بشأن التقدم املحرز نحو حل هذه القضايا"

 نقص الشفافية ومحدودية  بسبب  االنتقاد شابها يأتي اعتماد هذا القرار بعد التعديالت األخيرة للدستور، في عملية

فجاءت التعديالت تحافظ بشكل خطير على هيمنة السلطة التنفيذية على جميع املؤسسات، بما في   .املشاركة فيها

القوات العسكرية  الفعالة على  املستقلة ذلك القضاء، وتحافظ على القيود الضارة بالحقوق والحريات، وتمنع الرقابة 

  .واألمنية

]البرملان األوروبي[ السلطات الجزائرية إلى ضمان املساءلة الكاملة والرقابة املدنية  يدعو "وفي هذا الصدد، 

ا، وضمان أن دور الجيش محدد   لة قانون 
َّ
والديمقراطية على القوات املسلحة، وإخضاعها الفعلي لسلطة مدنية مشك

 على مسائل الدفاع الوطني".
 
   بشكل كاٍف في الدستور وقصره صراحة

لتحرك علني   املجتمع املدني والحريات األساسية، ثمة حاجة ملحة التدهور السريع والتضييق على وفي خضم هذا

وجماعي من املجتمع الدولي في سبيل حماية حقوق وحريات املواطنين الجزائريين، بما في ذلك حقهم في املشاركة  

 بحرية في الحياة العامة في بلدهم. 
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