
 
 

 
 الجزائر: یجب اإلفراج فوًرا عن الناشط المریض في حالة حرجة عبد اهللا بن نعوم

 بیان مشترك
 

جائحة خضم في قضائًیا، ومالحقتهم والصحفیین النشطاء بسجن متسارع ، بشكل الجزائریة، السلطات              تقوم
عبد الجزائري للناشط المالئمة الطبیة والرعایة المؤقت السراح إطالق طلبات رفضت ومؤخًرا              كوفید-19،
10 الیوم تقول الحراك. الحتجاجات السلطات لقمع النقدیة آرائه بسبب فقط المسجون نعوم، بن               اهللا
وأفراد المحامون ویخشى أكتوبر. 27 في عقدها المقرر محاكمته قبیل وإقلیمیة، ودولیة وطنیة               مجموعات

  أسرة بن نعوم على حیاته.
فیها انتقد التي بوك فیس موقع على منشوراته بسبب شهًرا، 11 منذ االحتیاطي للحبس نعوم بن                  یخضع
في جراحة إجراء إلى عاجل بشكل یحتاج بینما الرئاسیة، االنتخابات إجراء وعارض الجزائریة               السلطات
الطبیة الرعایة منحه ورفضها القانوني غیر احتجازه استمرار بجانب ذلك، رفضت السلطلت ولكن               القلب،

  التي یحتاجها.
55 یناهز عمر عن احتجازه خالل فخار الدین كمال اإلنسان حقوق عن المدافع توفي ،2019 مایو 28                   في
آراء عن تعبیره بسبب القانوني، غیر احتجازه على احتجاًجا الطعام عن إضرابه من یوًما 50 بعد                  عاًما،
البریطاني الصحفي االحتجاز خالل توفي ،2016 دیسمبر 11 وفي سجنه. وظروف الحكومة              تنتقد
أعقاب في وذلك العاصمة، بالجزائر مستشفى في عاًما، 41 عمر عن تامالت، محمد المستقل                الجزائري
"المسیئة" بوك فیس موقع على منشوراته بسبب سجنه أثناء معاملته سوء على احتجاًجا الطعام عن                 إضرابه

 للرئیس آنذاك عبد العزیز بوتفلیقة.
بتعهداتها االلتزام إلى الجزائر الموقعة المنظمات تدعو نعوم؛ بن اهللا لعبد مماثل مصیر تجنب أجل                 ومن
بإجراء له والسماح شروط، ودون فوًرا نعوم بن سراح وإطالق اإلنسان، لحقوق الدولي القانون                بموجب

 جراحة القلب استجابة لرغبته.
بن على القبض غلیزان، والیة بلدات إحدى رهیو، وادي في الشرطة قوات ألقت ،2019 دیسمبر 9                  في
المدعي واتهم للجدل. المثیرة الرئاسیة االنتخابات من أیام 3 قبل وذلك علي، 1 خالدي هو آخر وناشط                  نعوم
الوطني" التراب وحدة و"تقویض الدولة" مؤسسات "إهانة بـ كالهما االبتدائیة غلیزان محكمة في               العام
قید القضایا في القضاة على الضغط و"محاولة الجیش" معنویات و"تقویض الوطنیة" بالمصلحة              و"اإلضرار

   یدعى أیًضا خالدي یاسین.1
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و و147 و75 و97 و79 146 المواد بموجب وذلك المسلح"، غیر التجمع على "التحریض و                النظر"
 100 من قانون العقوبات.

ألنها اإلنسان؛ لحقوق الدولي القانون بموجب مشروعة جرائم التهم هذه من أي تعتبر ال أنه بالذكر                   والجدیر
كأدلة قدم العام النائب أن إلى القضیة ملف ویشیر التعبیر. حریة في الحق على ضروریة غیر قیوًدا                   تفرض
مقاطعة إلى فیها دعا بوك، فیس موقع على الشخصي نعوم بن حساب على علیها عثر ومنشورات                  فیدیوهات
یواجهون المحافظات جمیع في الحراك و"طالب العسكریة" لالنتخابات "ال كتب حیث الرئاسیة،              االنتخابات
رهیو. وادي في شاًبا قتل شرطة ضابط على الُمخفف الحكم منشوراته في نعوم بن انتقد كما قاسًیا".                   قمًعا

 قدمت النیابة ما سبق كدلیل على أن بن نعوم كان یحرض على العصیان ویقوض أمن الدولة.
وفًقا وذلك التحدث أو قدمیه على الوقوف من نعوم بن یتمكن لم الماضي، یولیو 16 في محاكمته یوم                    في
إلى الطبیب خلص المحاكمة. بدء من ساعات ثالث بعد بالطبیب لالتصال أخیًرا القاضي دفع مما                 لمحامیه،
لطلب االستجابة القاضي رفض ذلك، ورغم للمحاكمة لخضوعه الكافیة الصحیة باللیاقة یتمتع ال نعوم بن                 أن
وقد عنه. المؤقت لإلفراج أخر التماًسا مجدًدا القاضي رفض سبتمبر، 2 وفي عنه. المؤقت باإلفراج                 محامیه

  تقرر عقد جلسة محاكمته في 27 أكتوبر الجاري.
یتطلب نحو على قلبیة بأزمة بإصابته یهدد بما – الشرایین تصلب - القلب في مرض من نعوم بن                    یعاني
الصحیة حالته لكن ،2018 في القلب في عملیة ألول نعوم بن وخضع سبق وقد عاجل. طبي                  تدخل
ویؤكد .2019 دیسمبر في احتجازه بعد أكثر وتدهورت العام، ذاك من الحق وقت في سجنه بعد                  تدهورت

 األطباء أنه بحاجة إلى تدخل جراحي للمرة الثانیة.
الطبیة الرعایة سوء من الناشط اشتكى ،2020 سبتمبر 4 في لمحامیه تقدیمها تم الید بخط مكتوبة رسالة                   في

 ومن سوء المعاملة خالل االحتجاز.
جرائم تشّكل ضده الموجهة اإلدعاءات أن بزعم عنه، المؤقت لإلفراج متعددة طلبات السلطات رفضت                وقد
وسجنین رأسه، مسقط من بالقرب غلیزان، في سجن بین وإیاًبا ذهاًبا نعوم بن تنقل السلطات وكانت                  خطیرة.
محتجز وهو صحته. تدهور من فاقم الذي األمر إقامته؛ مكان من كیلومتًرا 160 بعد على وهران، والیة                   في

 حالًیا في سجن وهران المركزي.
وقد والحیاة الصحة في الحق ینتهك إلیها؛ الحاجة أمس في هو التي الطبیة الرعایة من السجین حرمان                   إن
المتحدة األمم قواعد أن كما معینة. ظروف في المعاملة سوء ضروب من وغیره التعذیب جریمة حد                  یصل
األشخاص تمتع بضمان الدول ُتلزم ماندیال، قواعد باسم المعروفة السجناء، لمعاملة الدنیا              النموذجیة
بد ال المتحدة، باألمم اإلنسان حقوق للجنة ووفًقا المجتمع. في المتوفرة الصحیة الرعایة بمعاییر                المحتجزین
واجبات من جزء باعتباره المحتجزین، لجمیع المناسب الوقت وفي مالئمة أو كافیة طبیة رعایة توفیر                 من



 
 

یتم المحتجزین. فئات لجمیع مكفول الطبیة الرعایة في "الحق فإن الجزائري، للقانون ووفًقا بالمثل،                الدولة.
 توفیر الخدمات الطبیة للنزالء، في مستشفى المؤسسة أو، إذا لزم األمر، في أي منشآت صحیة أخرى". 2

وضروري، معقول بأنه معّین إثبات إلى مستنًدا استثنائًیا إجراًءا یكون أن یجب االحتیاطي الحبس قرار                 إن
إلى الحاجة تبریر في الجزائریة السلطات أخفقت وقد غامضة. أو فضفاضة معاییر دون القانون في                 ومحدد

  فرض هذا اإلجراء، ال سیما ضد سجین رأي تتعرض صحته وحیاته لخطر داهم.
قانون من 123 المادة مع یتعارض المذكورة، الظروف من بالرغم احتیاطًیا، نعوم بن حبس قرار                 إن

 اإلجراءات الجزائیة الجزائري ، وكذلك التزامات الجزائر بموجب  القانون الدولي لحقوق اإلنسان .
نظام استقاللیة عدم وكذلك االحتیاطي ، للحبس والمسيء المتفشي باالستخدام للقضاة الوطني االتحاد ندد               لقد
مستقل بشكل العمل بسبب مهنًیا؛ القضائیة السلطة أعضاء فیه عوقب بلد في التنفیذیة ، السلطات عن                 العدالة

 أو بسبب الدعوة إلى استقالل القضاء.
من المحتجزین عن باإلفراج السامیة المفوضة توصیة مع یتعارض سراحه إطالق السلطات رفض أن                كما
احتجزوا الذین وأولئك صحیة ظروف من یعانون الذین أولئك السیما كوفید-19، جائحة تفشي احتواء                أجل
على آخرین ثمانیة وإصابة مؤخًرا المحتجزین من اثنین وفاة إن المعارضة. آرائهم عن التعبیر                لمجرد

  األقل؛ تشیر بجالء إلى تزاید خطر اإلصابة بكوفید-19 في سجون الجزائر.
أن ألسرته السجن سلطات وزعمت .2020 أكتوبر و2 1 في زیارته من ووالدته نعوم بن محامو یتمكن                   لم
یتناقض ذلك فإن نعوم، بن لمحامي ووفًقا الطبیة. الرعایة تلقي یرفض وأنه الزیارات رفض نفسه نعوم                  بن
یطلب ولم سبتمبر، 4 بتاریخ رسالة في یده بخط كتبه والذي زیارته، عن التوقف بعدم نعوم بن طلب                    مع
وفي الثانیة. الجراحة على اإلشراف من ،2018 في الجراحة له أجرى الذي طبیبه، یتمكن أن سوى                  الناشط
الصعبة. السجن ظروف ومن الخارجي العالم عن عزلته من اشتكى قد نعوم بن كان یولیو، في أخرى                   رسالة
بكوفید- المتعلقة القیود بسبب 2020؛ سبتمبر إلى مارس من عائلیة زیارات أي تلقي من الناشط یتمكن                 ولم

.19  
ُسجن وقد .2019 دیسمبر في مجدًدا اعتقاله قبل فقط أشهر خمسة لمدة سراحه أطلق قد نعوم بن                   كان
المأساة جراح و"إحیاء الجمهوریة" لرئیس "اإلساءة بتهمتي 2019 ویونیو 2018 أبریل بین              الناشط
عن النشر یحظر الذي ،2006 لعام الوطنیة والمصالحة السلم قانون من 46 المادة بموجب وذلك                 الوطنیة"،
على بناء عقوبته، مدة انتهاء من أشهر 10 قبل بشروط، عنه اإلفراج تم وقد الجزائریة. األهلیة                  الحرب
باألمم الخاصة اإلجراءات من رسالتین موضوع أیًضا نعوم بن كان ،2013 عام وفي محامیه. من                 طلب

 المتحدة بشأن االعتقال التعسفي واالستخدام المفرط للقوة.
 

ویمكن2 للنزالء، االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون تنظیم مدونة بشأن (2005 فبرایر 6) 1425 الحجة ذو 27 في المؤرخ 04-05 رقم القانون                       
 الوصول إلیه  هنا .
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