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 8602 جانفي 60الجزائر في يوم  
 

 

 شرعيين الجزائريين أثناء احتجاز و ترحيلهم  غير لمهاجرين إنسانية غير معاملة: أوروبا
 

 

 

ما يحدث في السنوات األخيرة  إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان تتابع عن قرب

فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين السريين من قبل قوات الشرطة األوروبية في المدن األوروبية و 

 اليوم، ويعطي مثاال سيئا عن صورة أوروبا، وهذا أمر مقلق للغاية في جماعياالعتقال العملية 

 .معاملة المهاجرين غير الشرعيين كجناة في  الدول هته
 

تعبر الرابطة عن قلقها من الطريقة الالنسانية و المعاملة السيئة التي يتعرض  ،ي هذا السياق فو

استخدام شرطة مكافحة الشغب األراضي األوروبية و  إلىالوافدين  الجزائريين لها المهاجرين

ما  ، وكثيراأو في أماكن قذرة والبرد جوع و كـالباإلضافة إلى ظروف االحتجاز السيئة  ،لتفريق

 . العنصرية واإلظطهاديواجه المهاجر الغير قانوني 
 

سمعة االتحاد للرأي العام الدولي بان  رئيس الرابطة يؤكد السيد هواري قدور  ،و في هذا الصدد 

في الحضيض ووصمة عار نتيجة معاملة  هي فعال  ،حول حقوق اإلنسان لالجئين األوروبي

بعض المسؤولين  أن إلىتشير  األوروبية االتحاد ، نضيف بان سياس المهاجرين وكأنهم وباء

 .ضمير و غياب لإلنسانية  أزمةيعيشون 
 

 :إسباني سجن في جزائري مهاجر مقتل
 

  » أرشيدونا  «عشية العام الجديد في سجن( عاما 73)  ’‘بودربالة دمحم ’’جزائري توفي مهاجر

في  . االسبانية  ض أفراد الشرطةبمدينة ملقة جراء االعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل بع

بأن مسؤولي المراقبة عثروا على  9103ديسمبر  92الشرطة اإلسبانية اليوم الجمعة  أعلنتحين 

 .  للنوم جثة هذا الرجل داخل غرفته، ولم يستطيعوا إنعاشه ، بعد قام بانتحار بواسطة الغطاء
 

 بودربالة دمحم المهاجر وفاة في تشكيك
   

 اسبانيا ملقا مدينة في  9102 جانفي 19 يوم  صحافية ندوة في قال بودربالة حمدا اخوه حين في

، وتركه يصارع الشرطة طرف من مبرح لضرب تعرض ولكن ،  ينتحر لم بودربالة دمحم بان

 الطعام من يشتكي وكان ،  دمحم أخي مع  يوميا اتصال على انك بانه ذكر ،و .الموت دون إنقاذه

 ’انتحار  لم اخيه بان  يقصد’كان الحياة،و نم ليس ولكن والبرد،
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 البعض وأن العنف، نتيجة كانت الوفاة إن يقولون المركز داخل من مهاجرون االتجاه نفس وفي

 بدءا صوته وانقطع األلم، بفعل يئن بودربالة دمحم وسمعوا انفرادية،  اناتزنز إلى إدخالهم تم منهم

 .التالي اليوم صباح في توفي أنه وااكتشف حتى ليال العاشرة من
 

وقوع مشادة في ساعة الغداء حول الخبز بين شرطي ومهاجر "وترجع أسباب هذه األحداث إلى 

جزائري، سرعان ما تطورت إلى احتجاجات تدخلت على إثرها قوات الشرطة، التي وضعت 

تتوفر ال  زانات انفرادية، أربعة منهم تعرضوا للضرب، أن هذه الزن زاناتمهاجر في زن 01

غرض ل"وحسب مهاجرون كان إدخالهم لها . على كاميرات مراقبة بخالف بقية مرافق السجن

 ".ضربهم

كان يحقق و يتابع ملف المهاجرين  صحفي اسباني هو لسيرجيو رودريغوالسيد صرح و لالشارة 

 ن المهاجر الجزائري المتوفى المسجون في مركز احتجاز في إسبانيا لمبأ،  » أرشيدونا«في 

ووفقا لسيرجيو رودريغو الذي يعمل لصحيفة إل مديترانيو، ورد أن الشاب دمحم بودربالة . ينتحر

 .توفي متأثرا بجراحه بعد أن ضربته شرطة مكافحة الشغب اإلسبانية عدة مرات

 

، انتقدت الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين التي للرأي العام الوطني و الدولي  ،و الجدير بالذكر

مساعدة للمهاجرين في مراكز االحتجاز قرار وضع المهاجرين في السجن واعتبرت أنه تقدم ال

ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية، كما أعربت عن أسفها لالحتجاز الذي يشكل تجريما "

 .ظالما لألشخاص 
 

بة ، أن النيا 9102جانفي  11اليوم الخميس   وزير العدل” الطيب لوح“،أعلن  و الجدير بالذكر 

العامة فتحت تحقيقات قضائية بظروف مقتل مهاجر جزائري في مركز احتجاز ضاحية 

تُوفي بظروٍف مشبوهة “عاًما،  73، إن المهاجر ويدعى دمحم بودربالة .جنوبي إسبانيا” أرخيدونا“

التحقيق القضائي سيُثبت األسباب الحقيقية للحادثة، عقب تشريح الجثة “، الفتًا إلى أن ”وغامضة

 .”من قانون اإلجراءات الجزائرية 822قبل الطب الشرعي، وفقًا ألحكام المادة من 

وفي هذا السياق ، فان  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان تعبر  بان حقوق الجاليات 

 األمينالجزائرية في الخارج خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها، و قد كلفنا السيد محمود الجنان 

الوطني المكلف بالجالية و العالقة الخارجية  بمتابعة تطورات قضية بودربالة والتنسيق مع 

من أجل رفع دعوى قضائية في ملڨا لمعاقبة المتورطين وطلب االسبانية المنظمات المحلية 

 .تعويضات مادية لعائلة الضحية الجزائرية

،وقوع عدة انتهاكات أثناء ى الجزائر الذين تم ترحيلهم الوباإلضافة إلى ذلك روى المهاجرون 

، كان من بينها الضرب، والتكدس، واألحوال السيئة، أروبااحتجازهم في شتى المعتقالت في 

 . والحرمان من توكيل المحامين، وعدم إبالغهم بالمعلومات الالزمة عن ترحيلهم المتوقع
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هاجرين السريين الجزائريين الذين وبحسب الهيئة الوطنية لمنع التعذيب في إسبانيا، فإن عدد الم

قاربا، دون  23جزائريا تنقلوا إلى إسبانيا على متن  232، بلغ 9103أعيدوا منذ العام الماضي 

 . األخذ بالحسبان المهاجرين الذين تمكنوا من االنفالت من المراقبة

 

ية الجزائرية في ان الحكومة الجزائرية تدير ظهرها لحل مشاكل الجالب نؤكد و في نفس االتجاه ،

لهذه الشريحة بما يحفظ سالمة وكرامة  آليات إيجادتكثف جهودها من اجل  الخارج ، ونادرا  ما

 . وجه الجزائريين و المعتقلين
 

لكن من . العام ال يجهل عدد السجناء الجزائرين في الخارج و ال حتى أسباب اعتقالهم   الرأي إن

ت و القنصليات ، تقديم المساعدة إلى الجالية الجزائرية سندة للسفارامالمفروض وفقا للمهام ال

المتعلقة بعمل وعالقة السفارات  البلد المضيف   0237 أفريل 91حسب اتفاقية فينا  المؤرخة 

 .73و  73و  8سيما المواد ال
 

السلطة الجزائرية في  إلحاحبعض الدول عدم التعاون في هذه المسألة لعدم ل أحياناتجدر اإلشارة  

المعتقلين  ، مع السياسة العامة للبلد ، كما علمنا من  لف لم األولوية إعطائهاالموضوع و عدم 

عدة مصادر بان بعض الجزائريين يرفضون إعطاء هويتهم الحقيقية لسلطات المضيفة حيث أنهم 

 . يخافون من تسليمه و في نهاية المطاف يدخلون السجون في الجزائر كما هو  الحال الحراقة
 

في غياب اإلحصاءات الرسمية  و التعتيم الكامل تحاول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

التعرف على عدد الجزائريين المحتجزين في الخارج على أساس معلومات جزئية  و  اإلنسان

ذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائالت المعتقلين  ،  تقارير المنظمات 

العام  غير  للرأيالتي ارتأيننا طرحها   اإلحصائياتتبقى هذه المعلومات و . ميةغير الحكو

 :  مكتملة وربما تحتاج إلى من المزيد من الجهد
 

 شخص معتقل  في فرنسا 3111أكثر من  •

 شخص معتقل  في اسبانيا 7811أكثر من  •

 شخص معتقل  في بلجيكا 0811أكثر من  •

 ي إيطالياشخص معتقل  ف 9811أكثر من  •

 شخص معتقل  في اليونان 081أكثر من      • 

  ألمانياشخص معتقل  في  9711أكثر من  •

 .شخص معتقل  في بريطانيا 911من   أكثر •
 

المعتقلين بدون محاكمة هو  تعتبر احتجاز اإلنسانالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق  إن 

عندما ال يكون هناك دليل على  خاصتاي مخالف للقانون الدولي، االعتقال والحجز التعسف

 ارتكابهم  لجرائم ، و االعتقال التعسفي المطول يشكل جريمة دولية   
 

   : اغلب التهم الموجهة للمعتقلين في الخارج هي

 ٪ 31في حالة غير قانونية                     .1

 ٪ 03  جرائم القانون العام                     .2

 ٪  13  خدرات                      جرائم الم .3
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 % 13«      جماعة إرهابية»االنخراط في  .4

 

سوى بناء على في بعض األحيان إلى االعتقال تعرض هؤالء المعتقلين أن أعتقد :  مالحظة

شكوك ال أساس لها من الصحة و لهذا نطلب على قائمين في السفارات و القنصليات  تقرب من 

 . على تفاصيل و متابعة اإلجراءات القضائيةالمعتقلين للحصول 
 

 :الظروف االحتجاز 

 

ومخالفة للمعايير الدولية، بسبب غياب النظافة ، عدم  إنسانيةيقيمون في ظروف ال  -

 .الحصول على الغذاء و غالب ما يكون من نوع سيئ

 ضعف العناية الطبية وصعوبة تلقي المعتقلين للعالج -

 حية الرعاية الصعدم توفر  -

  عدم  و جود أنظمة التدفئة والتهوية -

 تعسفالو  اإلذاللالعنف الجسدي،  -

 المعاملة السيئة -

  )والجنسي الجسدي)اكتظاظ وعدم فصل بين المحتجزين لمنع االعتداء  -

  عدم وجود المساعدة القانونية -

الممثلين أداء السفارات في الخارج ليس بالمستوى الن عدم وجود اتصال أو دعم من  -

 .يؤدي إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم في المحاكمة العادلة

 

تولي اهتمامها المتزايد حول الموضوع   اإلنسانالجزائرية للدفاع عن حقوق  ولهذا فان الرابطة

و  لما له من أهمية بالغة و تطلب من السلطات الجزائرية بضرورة معالجة المشاكل المعتقلين

 . ن األوروبية المحتجزين في البلدا

 

انتهاك الحق في حرية التنقل لألشخاص ،   اإلنسانالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق  تدينكما 

التمييز العرقي في  وتكريس سياسةخلق حواجز مصطنعة ب األوروبية  البلدانوتدين تصرف 

الن العالمي خالف  اإلعيعلى حرية حركة األشخاص مما  سلبا دخول إلى أراضيها، والتي تؤثرال

 .منه  07 المادة  السيمالحقوق اإلنسان الحقوق و

 
 

 المكتب الوطني                                    

 رئيس                                  

 هواري قدور                                 


