
 

 من اجل تحرك عاجل ضد حملة الحكومة الجزائریة المكثفة على
 المجتمع المدني والصحفیین في ظل وباء كوفید-19

 رسالة مشتركة

والمكثفة المقلقة القمعیة الحملة بشأن إلیكم نكتب أدناه، الموقعة والدولیة اإلقلیمیة الحكومیة غیر المنظمات                نحن،
التعسفي. االعتقال ذلك في بما والصحفیین، السلمیین النشطاء تستهدف والتي الجزائري، المدني المجتمع               ضد

 وندعوكم لمعالجة هذه التطورات المقلقة، كما ندعوكم إلى:

والمدافعین● للصحفیین القضائیة والمالحقة واالحتجاز القانوني وغیر التعسفي لالعتقال الشدیدة            اإلدانة
أو آرائهم عن التعبیر لمجرد السلمیین النشطاء من وغیرهم المدني والمجتمع اإلنسان حقوق               عن

  احتجاجهم السلمي أو دعوتهم إلى التغییر الدیمقراطي؛

 دعوة السلطات الجزائریة إلى اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن هؤالء المحتجزین تعسفًا؛●

 دعوة السلطات الجزائریة إلى وقف جمیع أعمال الترهیب والمالحقات القضائیة ضدهم؛●

في● له المشار النحو على السلمي التجمع في والحق التعبیر حریة في الحق ضمان على الجزائر                  حث
صادقت الذي والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العهد ضمانات مع یتناسب وبما الجزائري،              الدستور

 علیه الجزائر.

عامین لمدة بالسجن - دراریني وخالد زغیلیشي الكریم عبد - الصحفیَّین على الحكم صدر الماضي، أغسطس                  في
السابق االحتجاز رهن نعوم بن اهللا عبد والناشط اإلنسان حقوق عن المدافع یظل بینما للثاني. أعوام وثالثة                   لألول
الحكم صدر العام هذا من یونیة 21 وفي الصحیة . حالته تدهور من الرغم على ،2019 دیسمبر منذ                   للمحاكمة
متظاهًرا 500 حوالي تعرض نفسه ، الشهر من 19 في بینما عام ، لمدة بالسجن بوراوي أمیرة المعارضة                  على

 سلمًیا العتقاالت تعسفیة جماعیة.

بینما اإلنسان حقوق تقوض والصحفیین المدني للمجتمع المستمرة ومضایقاتها الجزائریة السلطات مالحقة              إن
كما القادم. نوفمبر من األول في عقده مقرر دستوري استفتاء قبل الدیمقراطي، التحول عملیة في البالد                  تشَرع
ومخاوف كوفید-19 بوباء اإلصابة خطر تزاید بسبب للخطر المحتجزین األفراد صحة المالحقة هذه               تعّرض
آخرین ثمانیة وإصابة مؤخرا المعتقلین من اثنین وفاة بـ اإلفادة بعد سیما ال الجزائریة، السجون في تفشیه                   من

 على األقل بالفیروس داخل السجون الجزائریة.

في التدقیق على المجلس المدني المجتمع منظمات حثت المتحدة، باألمم اإلنسان حقوق لمجلس 44 الـ الجلسة                  في
الحكومة تلقت – 2020 أبریل 16 و مارس 30 بین - شهر من أقل غضون وفي الجزائر، في                    الوضع
الجائرة والمحاكمات والعنیفة التعسفیة االعتقاالت بشأن متعددة أممیة منصات من رسائل ثالث               الجزائریة

  واالنتقام من المدافعین عن حقوق اإلنسان والنشطاء السلمیین.

https://www.hrw.org/news/2020/09/06/algeria-activist-facing-charges-peaceful-support-protests
https://www.inter-lignes.com/lactiviste-amira-bouraoui-liberee-son-proces-renvoye-a-septembre/
https://www.france24.com/en/20200824-algeria-to-hold-promised-constitution-referendum-on-november-1
https://www.elwatan.com/edition/actualite/deuxieme-detenu-decede-et-plus-dune-dizaine-contamines-19-07-2020
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments


 

القمعیة الممارسات عن االبتعاد في و رغبته الحراك مع مفتوح لحوار دعمه الجزائري الرئیس إعالن                ورغم
زاد القمع مستوى أن یظهر األرض على فالواقع ،2019 دیسمبر في للجدل المثیرة االنتخابات تلت التي                  السابقة

 بشكل كبیر.

الجزائري المدني المجتمع حمایة أجل من المقبلة الجلسة خالل والمقلقة الملّحة التطورات هذه لبحث ندعوكم                 لذا
 الذي یسعى جاهًدا لحمایة االنتقال الدیمقراطي والحق في حریة التجمع والتعبیر.

 نشكر اهتمامك ونتطلع لردكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 المنظمات الموقعة:

 أدیل سوز▪

 مركز الصحفیین األفغان▪

 مركز حریة المعلومات في أفریقیا▪

 أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین▪

  منظمة العفو الدولیة▪

 منظمة المادة 19▪

 بایتس للجمیع▪

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان▪

 المركز الكمبودي لوسائل اإلعالم المستقلة▪

 الشبكة الدولیة لحقوق رسامي الكاریكاتیر▪

  التحالف العالمي لمشاركة المواطنین- سیفیكس▪

 التعاون في السیاسة الدولیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لشرق وجنوب أفریقیا▪

 لجنة احترام الحریات وحقوق اإلنسان في تونس▪

 لجنة حمایة الصحفیین▪

 إلیكترونیك فرانتیر فاوندیشن▪

 مركز جلوب الدولي▪

 مبادرة حریة التعبیر - تركیا▪

 الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان▪

https://www.tsa-algerie.com/abdelmadjid-tebboune-prete-serment-et-promet-un-changement-radical/
https://www.tsa-algerie.com/abdelmadjid-tebboune-prete-serment-et-promet-un-changement-radical/


 

 اتحاد الصحفیین الدولي▪

 المركز الصحفي الدولي▪

 المعهد الدولي للصحافة▪

 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان▪

 مؤسسة مهارات▪

 المؤسسة اإلعالمیة لغرب أفریقیا▪

 المعهد اإلعالمي للجنوب األفریقي▪

 تحالف اإلعالم والترفیه والفن▪

 میتامورفوسیس▪

 رابطة أخبار جزر المحیط الهادئ▪

 مراسلون بال حدود▪

 منظمة إعالم جنوب شرق أوروبا▪

 الرابطة العالمیة للمؤسسات اإلذاعیة المجتمعیة▪
 

 السیاق

وتیرة ارتفعت الجزائر، في "الحراك" بـ المسماة السلمي االحتجاج حركة وتعلیق كوفید-19 وباء تفشي                منذ
والمواطنین الحقوق عن والمدافعین السلمیین والنشطاء الصحفیین بحق والمضایقات التعسفیة            المالحقات
200 أن المحلیة الحقوقیة الجماعات تقدر ،2020 ویونیة مارس وبین معارضة . آراء عن یعبرون                الذین
تمت حین في الحراك، لدعمهم أو رأیهم عن تعبیرهم بسبب التعسفیة لالعتقاالت تعرضوا قد األقل على                  شخصً ا
واعتباًرا .2019 فبرایر في "الحراك" انطالق منذ االحتجاجات خلفیة على شخًصا 1,400 من أكثر                مقاضاة
وراء األقل على شخًصا 44 یقبع المعتقلین، عن لإلفراج الوطنیة للجنة ووفًقا ،2020 أغسطس 25                 من
متظاهًرا 500 حوالي تعرض ،2020 یونیة 19 وفي رأیهم. عن التعبیر بسبب تعسفًیا اعتقالهم بعد                 القضبان

 سلمًیا العتقاالت تعسفیة جماعیة.

  ومن بین الذین ُحكم علیهم أو حوكموا مؤخًرا:

ألسر● الوطني والمنسق العربي، بن سمیر السیاسي، الناشط على الحكم صدر أغسطس، 10 یوم                في
المتحدة)، لألمم الخاصة اإلجراءات من مشترك اتصال موضوع (وهو حمیتوش سلیمان             المفقودین،

 بالسجن لمدة عامین بسبب منشورات على اإلنترنت ومشاركتهم في احتجاجات سلمیة.

انتقادها● بعد عام لمدة بالسجن والمعارضة، الناشطة بوراوي، أمیرة على ال  حكم صدر یونیة، 21                في
  الرئیس الجزائري على اإلنترنت. وهي تنتظر جلسة استئناف الحكم المقررة في 24 سبتمبر 2020.

http://www.rfi.fr/en/wires/20200619-algeria-cracks-down-activists-bid-break-protest-movement
http://www.rfi.fr/en/wires/20200619-algeria-cracks-down-activists-bid-break-protest-movement
http://www.rfi.fr/en/wires/20200619-algeria-cracks-down-activists-bid-break-protest-movement
https://www.facebook.com/comitenationalpourlaliberationdesdetenusCNLD/posts/164035688299904?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/comitenationalpourlaliberationdesdetenusCNLD/posts/164035688299904?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/LADDH/posts/10157120845966759?__xts__%5b0%5d=68.ARAJhUaN986PswBIFOgCiCI4FweeS756tYqIyUJpeGRvHGXMM_Rbs06L-V-0SAduQk8LVCRyAw9oJ9-_6H1zzTdFB3Q1YYIc_U6pBmYcnQClu8wzanU24V5yYziURYQ_77pdMc0fXVdZBUpMvC6cShzQEW98VEN7ZUYrOQR6BbpjpxkJxO5bZfCjT5lEW0qGFoy_QXMj7yqq_4Cl11HRajhvl7dl28BLReH4EFlC80V1jS6eknq5yDSAC8kOwkpnITAlYn98dUoIx5oqhISFsM1MypM1R-jizc03nQDmg64U4oZ67k0p4ov_4buHIoo2Hy19YH96_QMLFacA9dEO
https://www.facebook.com/LADDH/posts/10157120845966759?__xts__%5b0%5d=68.ARAJhUaN986PswBIFOgCiCI4FweeS756tYqIyUJpeGRvHGXMM_Rbs06L-V-0SAduQk8LVCRyAw9oJ9-_6H1zzTdFB3Q1YYIc_U6pBmYcnQClu8wzanU24V5yYziURYQ_77pdMc0fXVdZBUpMvC6cShzQEW98VEN7ZUYrOQR6BbpjpxkJxO5bZfCjT5lEW0qGFoy_QXMj7yqq_4Cl11HRajhvl7dl28BLReH4EFlC80V1jS6eknq5yDSAC8kOwkpnITAlYn98dUoIx5oqhISFsM1MypM1R-jizc03nQDmg64U4oZ67k0p4ov_4buHIoo2Hy19YH96_QMLFacA9dEO
https://www.facebook.com/LADDH/posts/10157120845966759?__xts__%5b0%5d=68.ARAJhUaN986PswBIFOgCiCI4FweeS756tYqIyUJpeGRvHGXMM_Rbs06L-V-0SAduQk8LVCRyAw9oJ9-_6H1zzTdFB3Q1YYIc_U6pBmYcnQClu8wzanU24V5yYziURYQ_77pdMc0fXVdZBUpMvC6cShzQEW98VEN7ZUYrOQR6BbpjpxkJxO5bZfCjT5lEW0qGFoy_QXMj7yqq_4Cl11HRajhvl7dl28BLReH4EFlC80V1jS6eknq5yDSAC8kOwkpnITAlYn98dUoIx5oqhISFsM1MypM1R-jizc03nQDmg64U4oZ67k0p4ov_4buHIoo2Hy19YH96_QMLFacA9dEO
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25131
https://www.inter-lignes.com/lactiviste-amira-bouraoui-liberee-son-proces-renvoye-a-septembre/


 

المدون● كشیدة، ولید لـ أخرى أشهر 4 لمدة االحتیاطي الحبس تجدید تم ،2020 أغسطس 27                 في
وإهانة الرئیس "ازدراء بتهمة أبریل في علیه القبض ألقى قد وكان بوك، فیس موقع على                 الساخر

  الرئیس" و "اإلساءة إلى المعلوم من الدین".

مظاهرة● في مشاركته منذ والممتد محبسه، في نعوم بن اهللا عبد للناشط الصحیة الحالة تدهور                 یستمر
أخرى ومرة عاجل. جراحي تدخل یتطلب بالقلب مرض من یعاني أنه رغم ،2019 دیسمبر في                 سلمیة

  في 2 سبتمبر،  تم رفض التماسه باإلفراج لحین المحاكمة .

المعنویة الروح "إضعاف مثل غامضة تهم على بناء بحقهم األحكام تصدر السلمیون والصحفیون النشطاء                هؤالء
أو التعبیر حریة في حقهم ممارسة بسبب وذلك الرئیس"، إلى "اإلساءة أو الوطنیة" الوحدة "تقویض أو                  للجیش"

  التجمع السلمي. وقد سبق وشجب االتحاد الوطني للقضاة مؤخًرا هذا  اللجوء التعسفي إلى الحبس االحتیاطي .

المواقع حجب خالل من المعلومات حریة على الخناق تضییق الجزائریة السلطات واصلت ذلك، إلى                باإلضافة
غامضة وبعبارات عجل على البرلمان أقر ،2020 أبریل ففي الصحفیین. مقاضاة ومضاعفة              اإلخباریة
و"النظام الوطنیة" بـ"الوحدة واإلضرار كاذبة" أخبار "نشر تهمة بتوجیه تسمح التي العقوبات قانون               تعدیالت
حبس. سنوات وثالث سنة بین تتراوح لمدد بعقوبة التعدیل وأقر التعبیر، حریة في حقه یمارس من لكل                   العام"
األول المقام في تهتم كانت المواقع اإلنترنت . على إخباریة مواقع ستة األقل على حجب تم ومایو، أبریل                   وفي
نشر من فقط أیام أربعة بعد منهم موقعین حجب تم وقد "الحراك". واحتجاجات كوفید-19 جائحة تبعات                  بتغطیة
عمار االتصال وزیر و اعترف تبون. المجید عبد رئاسة من األولى یوم المائة تحریرهما  افتتاحیة  تنتقد               رئیسا
ضد أخرى قانونیة إجراءات ُتتخذ أن المتوقع ومن مسبق. إشعار دون الموقعین، حجبت السلطات أن                 بلحیمر،

 الصحفیین بتهمة "التشهیر وسب الرئیس".

 ومن بین الصحفیین المستهدفین حالًیا:

 المراسل عبد الكریم زغیلیش،  المحكوم علیه في 24 أغسطس 2020 بالسجن لعامین  بعد أن دعا إلى●
 إنشاء حزب سیاسي جدید وانتقد الرئیس الجزائري. ووجهت له تهمة "تعریض الوحدة الوطنیة للخطر"

  و "إهانة رئیس الدولة"؛

●Casbah ومراسلون بال حدود، ومدیر TV5Monde الصحفي خالد دراریني ، مراسل قناة 
 Tribune،  المحكوم علیه في 10 أغسطس 2020 بالسجن ثالث سنوات  بسبب تغطیته لحركة

  "الحراك" االحتجاجیة؛

 الصحفي منصف آیت قاسي المراسل السابق لفرانس 24، ورمضان رحموني المنتج المستقل ومشغل●
 الكامیرات، ومصطفى بن جامع الصحفي المحلي والمدافع عن حریة الصحافة. الذین تم  احتجازهم  في

 28 یولیو 2020، وتم اإلفراج عنهم مؤقًتا على ذمة التحقیق، وال یزال بن جامع یواجه تهًما جنائیة
 متعسفة؛

 بعد محاكمة استمرت یوًما واحًدا، في أبریل 2020،  اتهمت  السلطات الجزائریة أیًضا ثالث صحفیین●
 "بالهجوم على الوحدة الوطنیة"، بسبب تغطیتهم الصحفیة لبعض تبعات وباءكوفید-19.

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/29/algeria-arrest-meme-creator-in-crackdown-on-free-speech
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/abdullah-benaoum
https://www.hrw.org/news/2020/09/06/algeria-activist-facing-charges-peaceful-support-protests
https://algeria-watch.org/?p=74207
https://rsf.org/en/news/fake-news-bill-will-tighten-gag-press-freedom-algeria
https://cpj.org/2020/05/algerian-media-websites-newly-censored-false-news/
https://maghrebemergent.info/les-100-jours-de-malheur-de-abdelmadjid-tebboune/?fbclid=IwAR2a8doCYA1kFWrOz225hWWzDsjnCXlc2rbOTJJjrmczAOmQpWGRpFZ4e1w
https://www.elkhabar.com/press/article/166393/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85/
http://north-africa.com/2020/08/algerias-repressive-courts-sentence-journalist-abdelkrim-zeghileche-to-prison-on-bogus-charges/
http://north-africa.com/2020/08/algerias-repressive-courts-sentence-journalist-abdelkrim-zeghileche-to-prison-on-bogus-charges/
http://north-africa.com/2020/08/algerias-repressive-courts-sentence-journalist-abdelkrim-zeghileche-to-prison-on-bogus-charges/
http://north-africa.com/2020/08/algerias-repressive-courts-sentence-journalist-abdelkrim-zeghileche-to-prison-on-bogus-charges/
http://north-africa.com/2020/08/algerias-repressive-courts-sentence-journalist-abdelkrim-zeghileche-to-prison-on-bogus-charges/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/algeria-authorities-pursue-crackdown-on-hirak-sentencing-journalist-khaled-drareni-to-three-years-in-prison/
https://cpj.org/2020/07/journalists-moncef-ait-kaci-and-ramdane-rahmouni-detained-in-algeria/
https://cpj.org/2020/04/three-newspaper-staffers-charged-with-attack-on-na/


 

فبرایر، 10 ففي القضاء . استقالل باحترام یطالبوا الذین القضائیة السلطة أعضاء معاقبة إلى باإلضافة                هذا
جنوب كیلومتر 600 بعد على أخر عمل مقر إلى بلهادي محمد العام للنائب التعسفي بالنقل العدل وزارة                   أمرت
القضاة جمعیة باسم المتحدث استدعاء تم كما متظاهًرا. 16 تبرئة بلهادي طلب أن بعد العاصمة،                 الجزائر
مجلس أمام استثنائیة جلسة إلى القضاء، استقالل لحمایة دعوا آخرین وقضاة مرزوق، الدین سعد                الجزائریین،
للقضاة سلمًیا تجمًعا بالقوة الشرطة فرقت ،2019 نوفمبر وفي .2020 یونیة 1 في ُعقدت األعلى                 القضاء

 المضِربین عن العمل، في محكمة في وهران، بسبب تعدیل المناصب القضائیة.
 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-syndicat-des-magistrats-denonce-la-decision-et-exige-son-annulation-13-02-2020

