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  7902ديسمرب  90اجلزائر يف يوم 
 

 حول حقوق اإلنسان في الجزائر2017تقرير السنوي 

 

والستون على أطالق اإلعالن  تاسعةالعام مبناسبة الذكرى الديسمرب من هذا  90يوم يف تل  العام حي
يف إطار االحتلاالت بتبّني اإلعالن العاملي من قب  اجلمعية العامة لألمم  العاملي حلقوق اإلنسان

اإلنسان حتت  حلقوق  للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب خالصة وهبذه املناسبة استقرت .املتحدة
 حقوق جمال يف الدولية ابلتزاماهتا السلطة إخالل رصد إىل  2017يف سنة السيد هواري قدور  قيادة 

 .العامة  ابلتزاماهتا املتعلقة اللعلية لألعمال الواقعية ابلتشريعات تقيدها وعدم اإلنسان،
 

 املكتب  واكبها  اليت اإلنسان حقوق ضد املمارسة االنتهاكات خمتلف من عينات التقرير هذا ويتضمن
 إال اجملاالت، من جمموعة حسب   2017 سنة خالل اإلنسان حلقوق  للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن
  احرتام لعدم  حية صور وجيسد جبالء العمومية السياسة يعكس الذي العام املنحى لتربز كافية أهنا

 . والدولية الوطنية مواثيقها يف هبا لتزمتإ اليت واحلرايت للحقوق الدولة
 
 

 السكــــن فــي احلـــق: 
 

 

 من تقلص م السكن أزمة من التخليف خالهلا من الدولة حتاول الذي االجتماعي السكن سياسة إن
 االحتجاجات رقعة اتسعت 2017  سنة يف حيث املطلوب املستوى إىل ترق م إذ األزمة، هذه حدة
 .حىت منها اجلنوبية لرتاب الوطين االجتماعية يف خمتلف والايت   السكنات توزيع على

 
 

 البناء ظاهرة فيه تلاقمت الذي الوقت يف اجملال؛ هذا يف طويلة العقار ومافيا املضاربني أايدي وبقيت
  البزنسة اج  من احملرومني ابألشخاص أتيت اليت وبياتلال ابسطة  اللوضوية األحياء وتناس  العشوائي،

  يف اللوضوي البناء ظاهرة استلحال نظرا و اآلفة هذه حماربة يف للدولة تدخ  دون تعم  الزالت هي و
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 العمومي امللك على االستيالء تعمد البعض أن خاصة التساؤالت من الكثري يطرح يزال ال بشك  اجلزائر
 . للقانون صارخ خرق يف قانونية تراخيص دون والبناء  اخلواص امللك كذلك و
 
 
 

 الصحـــــــة فــي احلــــق: 
 

 

  عنسبب يتساءل اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب إن
على غرار مرض القلب والضغط الشرايين، وأدوية أخرى   املزمنة لألمراض األدوية من كثري يف حادة ندرة 

 عنه املسؤولة األطراف حتديد دون مرة ك  يف الوجود إىل يظهر الذي خاصة ابلنساء احلوام 
 

 التسيري سوء إىل االهتامات اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الوطّن للرابطة املكتب يوجه كما
 ..والتوزيع

 وارتلاع للصحة، العمومي التموي  ضعف اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة سجلت كما
 الرعاية على اإلمجالية النلقات من% 43 يعادل مبا ، اجلزائرية األسر جيوب من الذاتية النلقات نصيب
 . الصحية

 

 اخلدمات احملدود، كما سج  املكتب الوطّن تراجع الدخ  لذوي الطبية املساعدة نظام فش  انهيك 
 املكللة  الثالثية العالجات نظام لصاحل الصحية والرتبية األولية الصحية والرعاية الوقائية،  الصحية
 وبشرية مالية عوام  عدة بلع  العمومية املستشليات داخ   األوضاع التكللة؛تردي والباهظة

 :ولوجستيكية منها 
 

 والتدبري التسيري سوء  

 الصحية قاعات و االستشلائية للمراكز املايل التدبري يف كربى اختالالت تسجي  مت حيث. 
 
 

 الطفـــــــل حقــــوق: 
 

 

 ال الطلولة واقع أن إال ، هبا، امللحقني والربوتوكولني الطل  حقوق اتلاقية على اجلزائر تصديق من الرغم على
 سج  كما العم  يف استغالهلم و األطلال على جنسيا اعتداء و املسكرات تعاطي ان حيث مرتداي زال

 :يلي ما يف تركيزه ميكن  التجاوزات بعض اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الوطّن للرابطة املكتب
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أشهر  عشرةالعنف خالل الأشكال يشم  خمتلف  اعتداء حالة الف  96ازيد من مت تسجي   .9
من بينها العنف اجلسدي وسوء املعاملة والضرب املربح واجلنح والقت  ،  6090 سنة من

 . . العمدي

 6090حماولة اختطاف خالل  00مت افشال من طرف مصاحل االمن ازيد من  .6

 .حالة  11000املتشردين اليت وصلت حنو  األطلال ظاهرة تنامي .6

... املطلوع ، السجائر كبيع هامشية، ألنشطة وق العم  او املمتهننيواالطلال يستغلون يف الس  .4
 الف طل   600000فاقت  حيث هذه الشرحية 

  أقسام يف تالميذ  اكتظاظ .0

ألف حالة تسرب  400حيث تسج  اجلزائر، سنواي ما يقارب املدرسي  التسرب ظاهرة تلاقم .3
 .املهّن ألف إىل التكوين 250من  ق من املدرسة ، ال يذهب منهم أ

 

 

 اجلنسني بني املساواة : 
 

 

 اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب يؤكد مما واملرأة الرج  بني املساواة حتقيق يف حتسن أي تشهد م اجلزائر أن
 072 املرتبة اجلزائر احتالل ذلك على دلي  و طويال يزال ال الطريق ان اإلنسان حقوق عن للدفاع
 اجلنسني بني املساواة حيث من العاملي االقتصادي املنتدى تقرير حسب7902 لسنة

 

 

 املرأة ضد العنف : 
 

 الضحية املرأة فيها تكون  األحيان بعض ويف ، عنف حاالت عن نسمع أن دون اجلزائر يف يوم مير ال
 ذرائع حتت املرأة ضد العنف ممارسة يف واشرتكوا أخ أو زوج أب، بني تصنيلهم اختلف لرجال األوىل
 الشائكة القضية هذه حيال صمته يواص  الذي اجملتمع داخ  مؤيدين له وجد املرأة أتديب حبجة خمتللة،

األرقام اليت سجلتها مصاحل األمن ال تعكس الصورة احلقيقية للنساء  ،و  االجتماعي احلرج حبجة ،
و حسب اإلحصائيات  مصاحل األمن  ،ابلنظر اىل حاالت غري املبلغ عنها لدى مصاحل األمن ،املعنلات 
امرأة ضحية خمتلف  7500تعرضت   6093 من السنة اجلاريةأشهر األوىل  09خالل الوطّن 

قانون العقوابت حلماية املرأة من العنف والتحرش بداية السنة   على الرغم من دخول،  االعتداءات
 ضرورة اإلنسان علي حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب يؤكد مما ، اجلارية حيز التنليذ

 الظاهرة هذه عن التغاضي أو للصمت مربرات أي وجود عدم
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 العمـــــــال احلقــــوق : 
 

 من العديد يف العم  عن اإلضراب يف توترا عرفت 2017 سنة فإن السابقة، السنوات غرار على
 مواجهة يف احلكومة هجهاتتن اليت والتماط  التجاه  سياسة ضد العمومية، وشبه العمومية القطاعات
 سافر خرق يف املطالب، تلك على للرد وحيد كأسلوب االقتطاع أسلوب واعتمادها املضربني، مطالب
 .مكتسب حلق صريح وضرب النقابية، واحلرايت للحقوق

 

 استمرار تسجي  مت حيث اخلاص، للقطاع االنتهاكات من األوفر النصيب كان أخرى، انحية ومن
 صندوق يف االخنراط لألجور، األدىن احلد األداء، ورقة العم ، بطاقة) العمال احلقوق أبسط من احلرمان
 الطرد مسلس  وتواص  ،...(والسنوية األسبوعية العط  العم ، ساعات حتديد االجتماعي، الضمان
 .النقابية واحلرايت احلقوق ممارسة جترمي مع القانونية ، غري اجلماعية والتسرحيات للعمال، التعسلي

 6090و من بني اهم اإلضراابت عرفتها اجلزائر سنة  
 عمال الصيانة يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية إضراب -

 الربيد عمال  إضراب -

 املالية عمال  إضراب -

 النلطال عمال  إضراب -

 سكة احلديدية عمال ال إضراب -

 االطباء  إضراب -

 إضراب عمال القطاع الرتبية  -
 

 

 املعوقني"  اخلاصة االحتياجات ذوي " : 
 

اإلعاقة و لكن األرقام الرمسية  من شخص  مليون 90 حوايل يعاين الرمسية اإلحصائيات غري   وحسب
 مبشاعر املتاجرين طرف من الزائلة والوعود والتطبي  الرنني رغم لكن و,معاق  مليونني 97تتحدث عن 

 إىل السعي و اإلعاقة لذوي الالئق العم  توفري هدف حتقيق على املهشمة اللئة هاته, أحاسيس و
 الذي اإلحباط و اليأس حالة و املظلم النلق دائرة إخراجهم و اجملتمع وسط يف حرفيا و مهنيا إدماجهم
 يف فرص على احلصول يستحق أن احلق كام  ب  حق ك  هلا الشرحية حيث أن هته فيه يعيشون
 .انتظرها  طاملا ال اليت الوطيدة املساعدة يد تقدمي و اإلدماج, السكن, العم , العيش
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ابإلضافة إىل فئة مت جتاهلها هنائيا حيث ال تزال تعاين يف صمت و جتاه  و تتخبط يف مشاك  ال يعرف 
 .أوهلا من أخرها هي فئة الصم البكم 

 

 السليمة البيئة يف احلق: 

ارتلاع حجم النلاايت املختللة خاصة الصلبة تشهد البيئة يف اجلزائر حالة من التدهور املستمر نتيجة 
واخلطرية اليت هتدد بزوال املوارد الطبيعية بلع  االستغالل غري العقالين هلذه األخرية، ابإلضافة إىل اخلطورة 
اليت تشكلها على الوضع الصحي للسكان، كما تكلف من الناحية االقتصادية خسائر تقدر أبكثر من 

 مليار دوالر سنواي، 90

حقوق اإلنسان  إذ حتم  احلكومة اجلزائرية مسؤولية هذا التدمري البيئي،  نالرابطة اجلزائرية للدفاع ع نإ
 :وتدعو كافة القوى الدميقراطية لتكثيف النضال من أج  احلق يف بيئة سليمة، فإهنا تطالب مبا يلي

 .املواثيق و االتلاقيات الدولية اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية املرتبطة ابحلق يف بيئة سليمة بـ لتزاماال –

مالئمة القوانني الوطنية مع املعايري الدولية املنظمة للبيئة مع تعزيز الرتسانة القانونية للبيئة والقوانني القطاعية املتعلقة  –
 .هبا

 .رق النصوص القانونية املنظمة للحق يف بيئة سليمةإصدار قوانني زجرية ملعاقبة ك  من خي –

 .إعطاء اجلمعيات احلق املدين للرتافع يف القضااي املتعلقة ابلبيئة –

 .إحداث مؤسسات علمية للبحث يف جمال البيئة –

 .إجبار املقاوالت الصناعية على إنشاء حمطات للمعاجلة –

 .وبيات املتورطة يف هذه اجلرميةللوضع حد لنهب الرمال مع املتابعة القضائية ل –

ضرورة معاجلة النلاايت الصلبة املنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو اخلاصة والعم  على احرتام دفرت الشروط  –
 .املتعلق هبا

 .ح  مشك  النلاايت السائلة الصناعية والطبية وختصيص مناطق خاصة هبا –
 

 غيةاألمازي واللغوية الثقافية احلقوق: 
 

أن عملية تعميم تدريس اللغة و  ، اجلزائر يف خاصا اهتماما األمازيغية والثقافية اللغوية احلقوق عرفت
 ،األمازيغية تندرج يف سياق إتلاقية الشراكة املربمة بني احملافظة السامية لألمازيغية و وزارة الرتبية الوطنية

 . عرب القطر الوطين يةوال 53يتعدى اجلزائر  يف األمازيغية اللغة تدريس فإن
 

  حرية الصحافة : 
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 :القانون  و الواقع بني اجلزائر يف الصحافة حرية .0
 

حرية الصحافة يف اجلزائر هي صورة غري وردية ، معاكسة لتلك اليت تسوقها السلطة خصوصا يف  إن
 .املناسبات الرمسية املرتبطة حبرية التعبري واإلعالم

 964 دولة، حيث احتلت املرتبة  990فقد صنلت اجلزائر يف مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دويل مش  
وقد أدى هذا الوضع إىل عدم تواين السلطات  ،” املشهد اإلعالمي القامت“، بسبب 6090يف سنة 

يف خنق الصحافة وتكميم األصوات اإلعالمية، حتت ذريعة حلظ األمن واالستقرار، حيث أصبح 
هد اإلعالمي قامتا يف اجلزائر، واليت تشهد موجة من الغلق القسري جلرائد املكتوبة و تضيق على  املش

خضوع العديد من العناوين الصحلية ملسألة اإلشهار، حيث تكون اجلرائد مطالبة و التللزيونية،  القنوات
فاإلشهار ال يزال  .ابلسري وفق خط معني، خيدم السلطة، وإال فهي معرضة لسحب خدمة اإلشهار منها

سالحا يف يد السلطة تنلذ به سياسة العصا واجلزرة ابمتياز، فتحول اإلشهار ابلتايل إىل ريع يوزع حسب 
 . مبدأ الوالء والطاعة

 
 

 

 املواطن حقوق : 

 ذلك دون أما االنتخاب حق هو اجلزائري املواطن اجلزائرية سلطات به تطالب الذي الوحيد احلق
والسيما حق  هبا ويطالب األخرى حقوقه علي احلصول اج  من الويالت يذوق و يتأم اجلزائري فاملواطن

 خبصوص أما طلباته يليب من جيد ال العم  ، حق العيش الكرمي ، حق السكن، حق العالج الئق ،لكنه
 علي السلطات هبا تتصدق األخرى  احلقوق ومجيع املواطن من السلطات تطلبها حق فهي االنتخاابت

 . فلكها يف ويدور خيدمها من
 

 

 البشرية التنمية يف املساواة : 
 

 احلقوق على احلصول يف متساوون املواطنني مجيع ابن اجلزائرية القوانني و 6093الدستور لسنة  حسب
 اليومية احلياة يف نرى احلقيقة  يف لكن و األشكال من شك  أي على بينهم متييز ال انه و الواجبات و

 بسبب ولكن االجتماعي النوع بسبب فقط ليس املمارس والتمييز اجلزائريني بني املساواة عدم وجود
 .للحكومة  الوالء

 

 املساواة يف احلق و التفضيل سياسة : 
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 و هتميش  حيث من غريب ظاهرة  اإلنسان حلقوق  للدفاع اجلزائرية الوطّن للرابطة املكتب سج 
"  الشعب إىل و الشعب من''  الشعار حتم  عندما تظهر امللارقة و العليا املسؤولية يف املواطنني إقصاء
 عليها وتبقى املطلق احلكم أركان توطيد أج  من هي النبيلة اللكرة لكن و مجي  الدميقراطي الشعار هذا
 وجمرايت املمارسة ميدان يف معها وتتناقض غري ال اللضلاضة السياسية ابلشعارات وتتبجح الواجهة يف

 املدنية احلقوق حول  الدولية االتلاقيات مع يتناسب هتميش ال يعترب هذا مما  اليومية األحداث
 . اجلزائرية الدولة أبرمتها اليت والسياسية

 
 

 اجملتمع املدين : 
 

 ابجلمعيات اخلاص 07-90 القانون ابن  اإلنسان حلقوق  للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب يعترب
 وتعليق متويلها أو تسجيلها رفض على القدرة السلطات ومينح املدين اجملتمع مجاعات على السيطرة حيكم

 العهد مبوجب اجلزائر التزامات مع تتعارض اجلزائري القانون يف هذا املواد من وكثري. حلها أو نشاطها
 مما. والتجمهر والتجمع التعبري حرية يف احلقوق حيمي الذي والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل
ستخدم لتقييد أنشطة مجاعات يابجلمعيات  اخلاص 96-03 الوطّن ابن القانون املكتب يؤكد

يكون مبثابة رسالة أبن القانون اجلديد لالجتماعات سوف يستخدم لزايدة  و اجملتمع املدين
و قد مت   االقيود على الناشطني واجملموعات اليت تعم  يف قضااي قد تعتربها السلطات هتديداً هل

 ا بسب هذا القانون والعراقي  اليت جاء هبمجعيات الوطنية و احمللية   توقيف أكثر من  ثلثي
 : منها 
 عدم حصول على  تراخيص الجتماع عمومي -
 عدم وجود مقرات للنشاط -
 عدم و جود التموي  -
ها  للسلطة  كسب والء  علىاإلدارة ال تتجاوب مع اجلمعيات إال إذا كانت تدور يف فلكها و العم   -

 .على ح  املشاك  اليت تتخبط فيها اجلزائر  عوض بناء جمتمع مدين قادر
 

 مسجلة غري مجعيات يف املشاركني األشخاص كما تنبه الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ، أن
 وجيب فيها، واملشاركة سلمية اجتماعات إقامة يف احلق بينها من أبنشطة القيام يف أحراراً  يكونوا أن جيب
 .جزائية كما حيدث غالبا يف اجلزائر  لعقوابت يتعرضوا أال

 

 احمللية التنمية : 
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 هوي ،فقد املدن يف نظرائهم مع احلظوظ كليت بني التساوي يف الريلية املناطق سكان أمال تالشي لقد
بعد أزمة اهنيار  املناطق من كثري يف ينعدم ويكاد ضاحلضي إىل احمللية التنمية من الريلي املواطن حظ

يف وقت البحبوحة  الوالايت داخ  احمللية التنمية أج  من صرفت اليت الطائلة األموال أن البرتول ،ب 
 و األحيان أغلب يف التجاعيد إلخفاء مساحيق و تزينيه مرافق إنشاء أعمال تكون أن تتعد الاملالية 
 .أخرى أحيان يف متكافئة غري بطريقة

 

 البريوقراطية مناذج : 
 

 معظم املواطنون يقضي  حيث البريوقراطية الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ظاهرة سجلت
 هاجسا أضحت عملية يف الثقيلة امللفات وتشكيل اإلدارية األوراق استخراج وراء الركض يف أوقاهتم
 أبزمات أو  الدم ابلضغط لإلصابة إما األحيان أغلب يف األمر هبم ينتهي الذين ألصحاهبا، مرعبا
. تنتهي ال أوراق استخراج رحلة يف أخرى إىل دائرة ومن مصلحة إىل مصلحة من تنقلهم نتيجة قلبية
 حقيقية مشكلة أصبحت اجلزائر  يف املللات وتشكي  اإلدارية األوراق استخراج عملية أن البعض ويرى
 اإلداري التسيري يف البريوقراطية انتشار مع خاصة ، استخراجها أج  من شهرا حوايل أتخذ واليت

 انقص ”الدوسيي“ وهي تلسري هلا يريد واحدة كلمة يسمع أصبح اليوم فاملواطن واللساد، واحملسوبية
 اخل.....غدا وارجع موجود غري واملسؤول

 

 احملسوبية و الفساد.  الرشوة ظاهرة : 
 

 

 دميومة وضمان الدولة أجهزة و املواطن بني ما تربط اليت األساسية الواجهة هي اإلدارة أن رغم
 اجلزائرية اإلدارة تسيري على العاملني لدى  األخرية  العشرة السنوات يف  الحظنا لكن و مؤسساهتا،

 السبل أبيسر والثراء السريع الكسب إىل وميلهم لديهم املواطنة ثقافة وانعدام األخالقية القيم غياب
 وأعظم أشد اخلطر ويكون ، شهواهتم وإشباع رغباهتم حتقيق سبي  يف وقوانينه اجملتمع بقيم واستهانتهم ،

اللساد يهدد أصبح  ،و  اجلزائرية اإلدارة يف املستوايت أعلى من انبعا الفساد كان إذا اجملتمع على
عاجل القضاء اجلزائر  6093اىل  6096،و خالل اللرتة املمتدة بني األمن القومي للجزائر وملستقبلها 

جرائم الرشوة و "منها قضااي تتعلق ب" اخلطري"قضية متعلقة ابللساد الذي وصله  ب  6400ازيد من 
 . االختالس و منح امتيازات غري  مربرة يف الصلقات العمومية

 
لن  6093يف سنة  ة للوقاية من اللساد ومكافحتهأن تعيني رئيس اجلمهورية ألعضاء اهليئة الوطنيكما 

ب  جاء فقط للتكيف مع لوائح األمم املتحدة ومثال على ذلك أبن اجلزائر أقرت عملية ،أييت ابجلديد 
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التصريح ابملمتلكات كإجراء وقائي من اللساد رغم إهنا ال متتلك ميكانيزمات ملراقبة هاته التصرحيات أو 
ساد إال أن هذه اإلجراءات تعطي للرأي العام انطباعا على الورق أبن السلطة معاقبة من يثبت يف حقه ف

 .حتارب اللساد يف حني إجنازاهتا م ولن نسمع هبا يف امليدان 
، أن البريوقراطية واللساد  6090رب فماملنتدى االقتصادي العاملي يف آخر تقرير له، لشهر نو و حسب 

أو الوصول إىل التموي  املصريف، يشك  أبرز الكوابح اليت تعرتض  و الرشوة، إضافة إىل القروض البنكية
دولة يف ترتيب  960عامليا من جمموع  93تنافسية االقتصاد اجلزائري، يف وقت صنلت اجلزائر يف املرتبة 

 .6099-6090التنافسية لسنيت 
 و االجتماعية القيم من جزء إىل الزمن ومبرور األايم مري  على تتحول فاسدة ثقافة لذلك تنتشر و نتيجة 

 احلصر ال املثال سبي  على
 

 من ابملائة 40 عن يزيد حيث ما األعظم السواد أن ، العم  سوق يف"  املعريلة"  احملسوبية تلشي-
 و" املعريلة" طريق عن توظليهم مت العمومية واملؤسسات القطاعات خمتلف يف واملوظلني العمال

 ".الكتاف"
 

 تنظيم املتضمن 6090 أكتوبر 0 يف املؤرخ 663-90 رقم الرائسي املرسوم يف ثغرات وجود-
 منه  60 املادة والسيما العمومية الصلقات يف الرتاضي خيص فيما خاصة و العمومي الصلقات

 تعدي   اجلزائرية السلطات من الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان تطالب إن الصدد هذا يف و
 يلي ما

            .". مكافحته و اللساد من ابلوقاية يتعلق 09 -03 رقم من قانون 63املادة -

 .اجلزائرية  العقوابت قانون من 13 ادةامل-
 

 التظاهر حق : 

مرهون بقرار  يف طياته ،ولكن 6093اجلزائري لسنة مكلول يف دستور "  التظاهر السلمي"حق 
السلطات املسؤولة ،رغم إن التظاهر السلمي حق املواطن جيب ضمانه وممارسته يف إطار قانوين مبجرد 

، شريطة أال خي  ابلنظام العام وأن بدون تعقيداية اإلدارية و البريوقراطية اإلشعار به السلطات املسؤولة
 خالل مت فقد ،ابألشخاص واملمتلكات يتحم  املتظاهر نتيجة ما حيدث من ختريب أو فوضى أو مساس

 . الوقلات ابلتدخ  و إهناء االعتصام من الكثري وقمع التظاهرات من العديد منع 6090السنة  هذه
 

 بعض نشطاء احلقوقيني و النقابيني   اعتقال كما الحظنا يف امليادين التظاهرات ابن السلطة تلجئ إىل
 و البطالني للض املضاهرات و االحتجاجات 
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 للمواطنني املتكررة الشعبية االحتجاجات : 
 

 

 يف للمواطنني املتكررة الشعبية االحتجاجات الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان سجلت لقد
 و املعيشية األوضاع إليها آلت اليت املزرية احلالة من تذمرهم عن للتعبري القطر الوطّن من مناطق عدة

 من التكاليف أبكرب و الطرق بشىت يصارع املواطن أضحى حبيث املعزولة و الريلية املناطق يف ابخلصوص
 احلياة ضرورايت أبسط من حمروما احمللية، التنمية من االستلادة و الكرمي والعيش البقاء يف حقه اج 

 و العم  للرص الشباب شرحيته افتقار عن انهيك مهيأة طرق و املواصالت و غاز و ماء من الكرمية
 . اخل... لألسر تكوين و زواج من الشباب متطلبات تقضيه مما ذلك إىل ما و الرتفيه

 

تقديراتنا وهي غري رمسية يف غياب االرقام  رمسية من طرف السلطات واجلدير ابلذكر و بلغة األرقام و حسب 
يف اجلزائر  ألف احتجاج 96تسجي  الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االنسان اكثر من  ، 6090لسنة 
 !أشهر لسنة اجلارية  90خالل 

  
 فئات خمتلف بني جمحف اجتماعي بتلاوت يتميز  اجلزائر يف واالقتصادي االجتماعي الوضع أصبح لقد

 املعدومة واللئات عن العاطلني انهيك لألجراء و املتوسطة للطبقات املعيشي فاملستوى.  املواطنني
 من واحملظوظني اجلدد األثرايء من حمدودة فئة تقابله ،كما الشرائية القدرة لتدين متدنيا أصبح واحملرومة
 ومازالت متواصال مازال الشرائية القدرة نزيف إن. اللاحش والبذخ الرتف من أوضاعا تعيش  اللوبيات

 للئات األساسية احلاجيات تليب ال مدة منذ أصبحت اليت األجور خيص فيما حاهلا على لقمان دار
 البعد إعطاء و فورية إجراءات اختاذ يتطلب مما األجور، سياسة لالنعدام هذا اجلزائري، اجملتمع من واسعة

 خمتلف على والقضاء العميقة االجتماعية اللوارق تلك من للحد واألولوية واالقتصادي االجتماعي
 . واإلقصاء والتهميش اللقر أشكال

 
 

 االنتحار ظاهرة : 
 

 

 رهيب بشك  وانتشرت خطورته تعدت خطرية ، والذي أبعادا أخذت ابجلزائر االنتحار ظاهرة شهد كما
 واللش  والشعور ابإلحباط  يشعرون من هم  اللع  هبذا يقومون  من أن  حيث الشباب، وسط يف

 و البريوقراطية و للحقرة نتيجة الصرب و ابحللول التلكري من اإلنسان مينع الذي الشديد اليأس وكذلك
 .اخل...احملسوبية
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أكثر  2016/2017بني املمتدة اللرتة يف اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة سجلت حيث
، و تغلب على فئة املنتحرين من الشباب و املراهقني ، ويف حني حسب حالة انتحار 945من

 .الف نسبة سنوية يف اجلزائر   900منتحرين لك   04التقديرات منظمة الصحة العمومية وص  
 
 

 السرقة وعمليات  جرائم يف مثري ارتفاع : 
 

  جلرائم مهول ارتلاع يف االنتباه اإلنسان يللت حقوق عن للدفاع اجلزائرية الوطّن للرابطة املكتب إن
 حتول على يؤشر مما الوطن، املناطق خمتلف يف خميف بشك  حوادثها تعددت اليت السرقة وحوادث

 منسوب ارتلاع  ذلك يرجع. وحمرية ومزعجة صاخبة إىل اهلدوء إىل أقرب كانت منطقة اجلزائر من
 من كثري يف املنحرفون به حيظى الذي"  املستمر العلو" مسلس  عن انهيك الشباب أوساط يف البطالة
 وهذا العدلية، السوابق أصحاب أبطاهلا يكون اجلزائر يف تقع اليت املرعبة اجلرائم معظم أن مؤكدا املرات،

 مرات منه واخلروج السجن دخوهلم رغم األخرى تلو مرة اجلرائم ارتكاب على اجملرمني بعض يشجع ما
 . عديدة

كانت أكثر من   2017/2016يف سنة  القضااي املعاجلة من قب  الشرطةابن عدد  وتشري املعطيات
 .جرمية ألف  211

 

 جرمية  يوميا 299اجلزائر تسجل ما يقارب و حسب املختصني 
 

اليت أخذت  يف السنوات األخريةظاهرة حرب العصاابت كما نللت نظر الرأي العام الوطّن لظهور 
، مما يستوجب تشجيع إنشاء مجعيات حملاربة هذه اآلفة اليت هتدد  منعرجا خطريا يف األحياء اجلديدة

 . األمن و سالمة املواطنني 
 اإلعدام عقوبة : 

  
 يف اإللغاء هذا ترسيم سوى يبق وم ، اإلعدام أحكام تنليذ 9116 عام منذ أوقلت اجلزائر  أن رغم
 املنظومة من اإلعدام حكم إلغاء بشأن الدولية التزاماهتا بتنليذ مطالبة اجلزائر أن حيث ، العقوابت قانون
 .اإلعدام أحكام تنليذ بتجميد املتعلقة املتحدة األمم الئحة على اجلزائر توقيع بعد ، العقابية

 

 على السلطة من يطلب اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب الصدد فان هذا يف و
 من القدر نلس هلا عقوبة املؤبد كاحلبس أخرى بديلة حلول إجياد و اإلعدام عقوبة عن التخلي ضرورة
 هذه ابن اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب ويؤكد ، اإلعدام عقوبة من الردع
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 نصوص من احمللية قوانيننا لتنقية مطالبة ولكنها العقاب، من اإلفالت مطالبة منها الغرض ليس الدعوة
 إلهدارها وليس احلياة لصون يوضع إمنا القانون أن تتجاهل اجتهادية

 

 اآلالف معاانت رغم حله يف فشلت اليت اجلزائرية، السلطات حلق يف شوكة مبثابة امللقودين ملف الزال
 هلا يغمض ولن ابجلثث، اليوم تطالب وهي أبنائها مصري ملعرفة يوم ك  حترتق زالت ال اليت العائالت من

 .ألبنائها حدث ما حقيقة على تتعرف حىت جلن
 
 

 احلراقة"السرية  اهلجرة" : 
 

 يف السرية اهلجرة تنامي ظاهرة  ابهتمام يتابع اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة املكتب إن
 ملعاجلة وذهبت السرية اهلجرة لظاهرة احلقيقية األسباب تعاجل م احلكومة الن ذلك و األخرية األشهر
 اقتصادية ، وأسباب دوافع لديهم" احلراقة" الشباب أبن الوطّن املكتب ويؤكد عنها املرتتبة النتائج

 ابعتبار النتائج حبث إىل اللجوء قب  األسباب هذه معاجلة احلكومة واجب من وكان و ثقافية ، اجتماعية
 .املشكلة ح  ميكنها ال الشباب على القانونية الضغوط

 

 والتهميش اإلقصاء على والقضاء تنموية برامج ضبط يكمن يف ضرورة الظاهرة أو املشكلة ح  أن كما
 ظروف يف يعملون السرية للهجرة املرشحني الشباب أغلبية أبن  حيث الشباب، هؤالء به يشعر الذي
 الشباب حصول وعدم القنصليات غلق السري اإلحبار إىل ابلشباب تدفع اليت األسباب بني ومن قاسية
 .التأشريات  على

 

ما زالوا يف طليعة للمنظمة الدولية للهجرة فان احلراقة اجلزائريني  تقريرو اجلدير ابلذكر حسب اخر 
 يف الصف احتلت اجلزائر  ، حيثالقارة األوربيةعبور البحر األبيض املتوسط اىل اجلنسيات األكثر 

 .اخلامس بعد سوراي ، املغرب ،نيجراي و العراق 
 

كشف آخر تقرير الذي أعده السيد حممود جنان االمني الوطّن املكلف ابجلالية و العالقة اخلارجية كما  
عرب البحر املتوسط هذي السنة قد " احلرقة"ن ظاهرة للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان أ

ازدادت بشك  ملحوظ خالل األشهر املاضية من السنة اجلارية، حيث بلغ عدد املهاجرين غري الشرعيني 
يف املئة منهم توجهوا حنو إيطاليا يف حني تتوزع  94اجلاري،  ديسمرب 10مهاجرا إىل غاية الـ  00511

 نيا و اليواننالنسبة املتبقية بني اسبا
 
 

 االفارقة السري ِّني املهاجرين: 
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 من قادمة اهلجرة أن حيث غرهبا، خاصة اإلفريقية، القارة دول من عدد يف االضطراابت تصاُعـد  بعد و
فقرية اىل اجلزائر أصبحت هاجس للحكومة اجلزائرية و كذلك لالحتاد األورويب ، وال سيما بعد  دول

ة ،وهي دولة إفريقية 75غري شرعي القادمني من  ألف مهاجر 70من تواجد أكثر   أسباب عن انجتج
 . اقتصادية أو   عسكرية سياسية،

 بدأان واترخييا، جغرافيا اإلفريقية، اجلزائر وضعية وحُبكم املهاجرين، بوجه األوروبية احلدود انسداد أمام و
 أحيائها ويف ب  طر الوطّن،الق خمتلف يف الصحراء جنوب دول من األفارقة للمواطنني حضورا نشاهد
َهـن يف عمياال ب  الجئني، أو سرييجني مهاجرين فقط ليس الشعبية، السنوات يف وقد سجلنا . خمتللة مج

ألف امرأة و  99طل  ، آالف 3،حيث سجلنا برتحي  ألف رعية 50اكثر من ترحيل اخلمسة االخرية 
 .ألف رج   96
 ، الاليت يصبحن أسريات املافيا ويتم استغالهلن يفالنساء السريني شبكات املتاجرة ابلبشر تستغ   كما

 ثالثة االف (03)أزيد من عن وجود تؤكد  حسب تقارير غري رمسيةو  ، الدعارة بشك  قسري التسول و
 يف اجلزائر األفارقة العصاابت غالبا ما تدار من، امرأة إفريقية مت استغالهلا للدعارة

 

 : مايلي يؤكد اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب فان السياق هذا يف و
 

 بعواطف تتالعب الشبكات هذه حيث ملعاقبتهم، مانع ألي وجود وال املتاجرة ابلبشر شبكات جترمي -
 . القاسية ظروفهم وتستغ  األفارقة املهاجرين

 تسليم و الالجئني توثيق أج  من الالجئني لشؤون السامية امللوضية مع اجلزائرية احلكومة تنسيق -
 . اجلزائر يف مؤقتة واثئق

 
 

 السلطة منتقدي تعاقب القمعية التشريعات : 
 

 

 تستخدم القضاء، من مبساعدة السلطات، لكن. مستقلة وصحافة حيوي مدين جمتمع على تتوفر اجلزائر
 ، السلطة انتقاد حمرمات يكسرون الذين أولئك وخاصة السلميني، املعارضني ملعاقبة القمعية التشريعات

 احلكومة ،وتعتمد 6093 عام خالل للجميع واضحا أصبح اإلنسان حبقوق االلتزام عن اجلزائر تراجع
 على للمقاضاة"  القذف" أو" التشهري" خطاب بتهمة ابلسجن عقوابت على تنص اليت القوانني على

 . املركزية و احمللية السلطات عيوب تكشف اليت التقارير
 

 فيه العم  ممارسة النقايب و اإلعالمي  ، احلقوقي على يصعب كبلد  مصنف اجلزائر أن ابلذكر اجلدير
 والتلليق للتضييق يتعرضون النشطاء مازال حيث ،  اإلنسان حلقوق العاملية املنظمات من عديد حسب
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 حدث  على تعليق كتابته  جملرد سجن او قضائيا متابعة يتم حيث ، اجلزائرية احلكومة طرف من املمنهج
 واحلرايت احلقوق أوضاع تردي مدى عن ذهنية صورة يعطي مما ، االجتماعي للتواص  موقع يف عام

 صرحية خماللة يعد مما ، السلمي االحتجاج جتريم اليت املواد من العديد على العقوابت قانون حيتوي ،حيث
 القيود هذه تعترب كما  ، الدولية واألعراف لقواننيا لكافة وخماللة األساسية اإلنسان حقوق ملبادئ

 ابحلقوق اخلاص الدويل العهد مبوجب اجلزائر اللتزامات انتهاكا والتظاهر التعبري حرية على امللروضة
 .السلمي والتجمع التعبري حرية يف ابحلق يتعلق ما يف والسياسية املدنية

 
 

 االنسان حقوق ثقافة نشر : 
 

 اإلنسان حقوق ثقافة نشر أن  ابن يؤكد اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطّن املكتب ان
 واملواثيق الدستور له كللها اليت واحلرايت ابحلقوق وتبصريه  اجملتمع توعية من املزيد اىل حباجة  اجلزائر يف

 بغض منها، جانب أي فإهدار ومتداخلة، ومرتابطة متكاملة وحدة تشك  اإلنسـان حقوق إن. الدولية
 اليت واحلرايت احلقوق من غريها على ابلضرورة سلباً  ينعكس سلطة، أو كان فرداً  مصدره، عن النظر
 أمر هو نطاق أوسع يف حرايته ممارسة يف اللرد وحق. املساواة قدم على للجميع مكلولة تكون أن جيب

 .اآلخرين وحرايت حقوق احرتام وجوب إال منه حيد ال مشروع
 

 : مايلي يؤكد اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية للرابطة الوطين املكتب نفإ وهلذا
 

 .اجلزائر يف اإلنسان حقوق الوضع إليه آل ما إدانة -

 .املشروعة و العــادلة مطالبها دعم و الشغيلة فئات خمتلف نضال مع املبدئي التضامن -

 .ضحاايه  مع التضامن و اجملتمع، الوسط سائدا أصبح الذي العنف إدانة -

 .امللسدين  و ابللساد التنديد -

 
 ع املكتب الوطّن                                                                            

 الرئيس                                                                             
 هـــــواري قدور                                                                             


