
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

وتواترت االعتداءات اإلرىابية خالؿ الفترة  تزايدت المخاوؼ مف عودة شبح اإلرىاب إلى البالد مف جديد،
، وتوازي مع ذلؾ استمرار المخاوؼ مف حالة التخطيط السياسي 5102ومارس/آذار  5102بيف أكتوبر/تشريف أوؿ 
الذي ينيض بالدور المركزي في إدارة شئوف البالد مع تواتر  بشغور موقع رئيس الجميوريةالتي قد تشيدىا البالد 

المعمومات حوؿ تردي صحة الرئيس "عبد العزيز بوتفميقة"، ومدى مالءمة حالتو الصحية لالستمرار في ممارسة 
 ميامو المحورية.

 
إال أف موجة مف االحتجاجات االجتماعية لثروة، اتوزيع ساد بشأف المطالب االجتماعية و  ورغـ اليدوء الذي

 .5102عاـ العمت مناطؽ عدة مف البالد مع نياية 
 

يغطييا التقرير الموافقة عمى التعديالت الدستورية التي أقرىا البرلماف  وشيدت الجزائر خالؿ الفترة التي
التي كانت أحزاب المعارضة  يالتبغرفتيو دوف استفتاء شعبي، تبعيا إصدار عدد مف القوانيف األساسية بموجب التعد

عدـ جدوى الحوار في ظؿ غياب محاور واضحة  لما اعتبرتو 5102عاـ ال في قد رفضتيا منذ بدأ النقاش بشأنيا
 لمتعديالت ومدى جديتيا. 

 
 والدستوري القانوني أواًل: اإلطار
عقب  5102عاـ القتيا في بعد مشاورات كانت الرئاسة قد أطم التعديالت الدستوريةطرح رئيس الجميورية  

إعادة انتخابو لوالية رابعة وقاطعتيا أحزاب معارضة، وفى خطوة تيدد ضماف االستقرار السياسي لـ يعرض الرئيس 
مف الدستور، لكنو فضؿ تمريرىا عبر البرلماف الذي تحوز  072التعديالت عمى االستفتاء الشعبي كما تمزمو المادة 

مة لمبرنامج الرئاسي األغمبية في الغرفتيف التشريعيتيف، وصادؽ البرلماف بغرفتيو عمى فيو األحزاب الموالية والداع
 عضًوا، وصوَّت عضويف بػ"ال"، 244نائًبا، وصوَّت "بنعـ"  207بحضور  5102فبراير/شباط  7تعديؿ الدستور في 

 7الجريدة الرسمية في  عضو، وصادؽ عمييا الرئيس، ونشرت فى 02في حيف قدر عدد الممتنعيف عف التصويت بػ 
 .5102مارس/آذار 

 
مواد جديدة، ومف أىـ التعديالت وضع  2مادة مكررة، واستحدثت  52مادة، وأضافت  27مست التعديالت 

أي تعديالت دستورية مقبمة، وتعزيز  تيف، وعدـ إمكانية مراجعة ىذه المادة فييحد أقصى لتولي رئيس الجميورية بوال
ة كمغة وطنية رسمية، ومنع مزدوجى الجنسية مف تقمد المناصب السياسية والوظائؼ العميا، وضعية المغة األمازيغي

وتأسيس ىيئة مستقمة لمراقبة االنتخابات، وألزمت رئيس الجميورية باستشارة األغمبية البرلمانية عند تعييف الوزير 
 ة وفترات عطؿ المؤسسات البرلمانية.األوؿ، وحددت صالحيات لجوء الرئيس إلى إصدار مراسيـ بالحاالت المستعجم

  
ورفضت غالبية األحزاب السياسية المعارضة مضموف مشروع الدستور الجديد،واعتبرت أنو ال يستجيب  

جراءات متناقضة، فالنظاـ الجديد غير محدد كنظاـ رئاسي أو نظاـو  لمطالب الشعب، برلماني، وىناؾ  يتضمف مواد وا 
 جع المكاسب االقتصادية. مواد أخرى قد تفتح الباب لترا

 
وعبرت المنظمة عف تقديرىا لممضموف اإليجابي الذي تكفمو التعديالت، ال سيما في اتساقيا مع التوجيات 
الخاصة باالنتقاؿ إلى الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف، لكنيا أكدت أف التوافؽ يشكؿ حجر الزاوية في الحجية 



فتاء الشعبي الركف األساس في إرساء مشروعية الدستور باعتباره العقد بيف الحكاـ المطمقة لمدساتير، كما يشكؿ االست
 والمحكوميف.
 

ودعت المنظمة السمطات إلى االستجابة لالستحقاقات الديمقراطية وتمبية المطالب االجتماعية المشروعة عبر 
تنفيذية وفؽ اختصاصاتيا وتمبية مساريف متالزميف، أوليما: ضماف الفصؿ بيف السمطات وضبط أداء المؤسسات ال

شروط استقالؿ القضاء وفتح المجاؿ العاـ أماـ الحريات السياسية، وثانييما: مكافحة الفساد داخؿ دوالب الدولة في 
سياؽ تبني مبادئ الحكـ الرشيد وتمكيف المواطنيف مف حماية مصالحيـ ومقاومة االحتكارات وضماف شراكتيـ في 

 ة والسياسات التنموية بما يخدـ مصالح كافة فئات المجتمع.بمورة الخطط االقتصادي
 

في مجاؿ رقابة  النظاـ المحدد لقواعد عمموعمى  5102مايو/أيار  00في  المجمس الدستوريوصادؽ 
المطابقة ورقابة دستورية القوانيف قبؿ صدورىا، وفى حاؿ وجود نص غير مطابؽ لمدستور ال يمكف فصمو عف باقي 

فال يتـ إصدار القانوف، وفي حاؿ جواز الفصؿ يصدر القانوف باستثناء الحكـ المخالؼ لمدستور أو  أحكاـ القانوف
 يطمب مف البرلماف قراءة جديدة لمنص.

  
فصؿ أيًضا في مطابقة النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي البرلماف لمدستور، ويراقب دستورية المعاىدات ويُ 

ب صحة االنتخابات الرئاسية والبرلمانية واالستفتاء بما فييا إعالف النتائج، والقوانيف والتنظيمات لمدستور، ويراق
وقرارات المجمس الدستوري نيائية وممزمة لجميع السمطات العمومية والسمطات اإلدارية والقضائية طبقا لمدستور، 

 ويتمتع أعضاء المجمس بالحصانة.
 

بالسجف مف  مكافحة اإلرىاببتشديد عقوبات  5102يونيو/حزيراف  04في قانوف العقوبات  السمطاتوعدلت 
ألؼ درىـ لكؿ جزائري أو أجنبي مقيـ يسافر أو يحاوؿ  211ألؼ إلى 011سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مف  2

إرىابية أو تدبيرىا أو اإلعداد ليا أو المشاركة فييا أو التدريب عمى  السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعاؿ
لتمقي تدريب عمييا، أو يوفر أو يجمع عمًدا أموااًل أو تمويؿ سفر أشخاص إلى دولة أخرى أو يستخدـ ارتكابيا أو 

مالييف  01مميوف درىـ إلى  5سنوات وبغرامة  2تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ الرتكاب األفعاؿ المذكورة، والحبس 
 درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط لمقدـ خدمات "اإلنترنت".

 
سنة،  01أنو البالغ مف العمر ب، وحدد الناخب 5102أغسطس/آب  52في  نظاـ االنتخاباتدر قانوف وص

في القوائـ االنتخابية البمدية التي بيا موطنو، ولكؿ ناخب بطاقة انتخابية صالحة لكؿ  لكنو اشترط أف يكوف مسجالً 
 أشير سابقة عمى االنتخابات، وتعقد االنتخابات 2االنتخابات، وُتستدعى الييئة االنتخابية بمرسـو رئاسي في غضوف 

في يـو واحد ويجوز التعديؿ بشروط، ويعد التصويت شخصًيا وسرًيا، ويؤذف لكؿ ناخب مصاب بعجز يمنعو مف 
التصويت بأف يستعيف بشخص يختاره بنفسو، والفرز عمني ويتـ بمكتب التصويت إلزاًما ويبدأ فور اختتاـ االقتراع 

نسخ، نسخة تعمؽ في المكتب، ونسخة إلى  2قطاع إلى غاية انتيائو، ويحرر محضر الفرز مف ويتواصؿ دوف ان
 رئيس المجنة االنتخابية البمدية، ونسخة إلى الوالي أو رئيس الممثمية الدبموماسية. 

 
، وتوزع سنوات بطريقة االقتراع النسبي عمى القائمة 2لمدة  أعضاء المجالس الشعبية البمدية والوالئيةوينتخب 

المقاعد المطموب شغميا بيف القوائـ بالتناسب حسب عدد األصواتالتي حصمت عمييا كؿ قائمة، مع تطبيؽ قاعدة 
 % عمى األقؿ مف األصوات المعبرة. 7أقوى، وال تؤخذ في الحسباف القوائـ التي لـ تحصؿ عمى نسبة  الباقي



ة االقتراع النسبي عمى القائمة، ويسجؿ سنوات بطريق 2لمدة  أعضاء المجمس الشعبي الوطنيوينتخب 
مترشحيف إضافييف، وال تؤخذ في الحسباف عند  2المترشحوف بقدر عدد المقاعد المطموب شغميا، ويضاؼ إلييـ 

ر عنيا، وحؽ الترشح مكفوؿ % عمى األقؿ مف األصوات المعب2توزيع عدد المقاعد القوائـ التي لـ تحصؿ عمى 
 أداؤه الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منيا، وأال يكوف محكوًما عميو بحكـ نيائي. عاًما، وأف يثبت 52 لمبالغ

 
سنوات، وينتخب أعضاء  2سنوات، ويجدد أعضاء مجمس األمة كؿ  2لمدة  أعضاء مجمس األمةوينتخب 

 مجمس األمة باألغمبية حسب نموذج االقتراع متعدد األسماء في دور واحد عمى مستوى الوالية مف طرؼ ىيئة
انتخابية مكونة مف مجموع أعضاء المجمس الشعبي الوالئي وأعضاء المجالس الشعبية البمدية لموالية، وُتستدعى الييئة 

المجمس الشعبي أو الوالئي الترشح، وال يمكف  يوًما مف تاريخ االقتراع، ويحؽ لكؿ عضو في 22االنتخابية قبؿ 
 ًما عميو بحكـ نيائي.عمى أال يكوف محكو  عاًما، 22الترشح إال لمف بمغ 

 
يوًما السابقة النقضاء والية رئيس الجميورية باالقتراع عمى اسـ  21 الػ في ظرؼ االنتخابات الرئاسيةوتجرى 

ذا لـ َيُحز أي مرشح عمى األغمبية المطمقة ينظـ دور ثاٍف، وال يشارؾ  واحد في دوريف باألغمبية المطمقة لألصوات، وا 
في الدور األوؿ، ويفصؿ في الترشيحات "المجمس  المذيف أحرًزا أكبر عدد مف األصوات االثنيففيو سوى المرشحيف 

توقيع ألعضاء منتخبيف في  211أياـ كاممة مف تاريخ اإليداع، ويقدـ المترشح قائمة دعـ  01الدستوري" بقرار أقصاه 
ألؼ توقيع فردى لناخبيف  21تتضمف والية عمى األقؿ أو قائمة  52مجالس شعبية أو والئية أو برلمانية موزعة عمى 

أال يقؿ العدد األدنى مف التوقيعات المطموبة في كؿ  وينبغي والية عمى األقؿ 52مسجميف في قوائـ االنتخابية عبر 
 توقيع، وال يعتد باالنسحاب في المرحمة األولى أو الثانية، وتستمر العممية االنتخابية. 0211والية عف 
 

أياـ مف تاريخ االقتراع، وفي حاؿ اإلعادة فإف الحممة  2وتنتيي قبؿ  يوًما 52قبؿ  بيةالحممة االنتخاوتبدأ 
ستعماؿ المغة األجنبية ويتعيف عمى المترشحيف التقيد ايوًما وتنتيي قبؿ يوميف مف تاريخ االقتراع، ويمنع  05تبدأ قبؿ 

لزاـ كؿ وسالب تغطية  ائؿ اإلعالـ السمعية والبصرية المشاركة فيبرامج االنتخابية الحزبية أو ببرامجيـ االنتخابية، وا 
الحممة االنتخابية، وأف تضمف التوزيع العادؿ لمحيز الزمني، وخصص داخؿ الدائرة االنتخابية أماكف عمومية إللصاؽ 

ات الدعاية توزع مساحتيا بالتساوي، وأحاؿ تنظيـ التجمعات واالجتماعات العمومية ألحكاـ القانوف المتعمؽ بالتجمع
 والتظاىرات العمومية. 

 
التي حدد و  وألـز الدولة بتحمؿ تكاليؼ النفقات الناجمة عف االنتخابات باستثناء الحمالت االنتخابية،

مصادرىا مف مساىمة األحزاب السياسية والمساعدة المحتممة مف الدولة، ومنع المترشحيف مف الحصوؿ عمى تمويؿ 
 المترشح لمرئاسة بمائة مميوف دينار في الدور األوؿ، ومائة وعشريف مميوًنامباشر أو غير مباشر، وحدد سقؼ نفقات 

في الدور الثاني، وحدد سقؼ كؿ قائمة انتخابية في االنتخابات التشريعية بمميوف وخمسمائة ألؼ دينار عف كؿ 
 مترشح. 

 
 ثانًيا: الحقوق األساسية

 الحياة الحق في
 األمنية في ظؿ تدىور األوضاع ضوء استمرار العمميات اإلرىابيةوفي -خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير 

بآالؼ الجنود إلى حدودىا "الجنوبية"  5102يونيو/حزيراف  دفعت السمطات في -في ليبيا وتوترىا في تونس



الة و"الشرقية" لمواجية ما سمتو "عمميات التسمؿ مف الجماعات الجيادية، وتيريب السالح مف ىذه الدوؿ التي تشيد ح
 عدـ استقرار أمني". 

 
مثؿ -ورغـ تراجع أعماؿ العنؼ التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابية المسمحة في الجزائر، فإف بعض المناطؽ 

تشيد اعتداءات تنسب إلى جماعات تعمف ارتباطيا بتنظيـ القاعدة في المغرب اإلسالمي أو  -وبومرداس وتيزي أوز 
أف  أكدت السمطات 5102يوليو/تموز  ، وفي5102الجزائر في أغسطس/آب أعمف تأسيسو في  الذي بتنظيـ "داعش"
 في حالة "احتضار". تنظيـ "داعش"

 
قتمت  5102عاـ الاألولى مف  أنيا خالؿ األشير الخمسة 5102يونيو/حزيراف  01وأعمنت وزارة الدفاع في 

مئات القطع مف األسمحة والذخائر  آخريف بيف إرىابييف وعناصر داعمة لإلرىاب، وصادرت 000مسمًحا وأوقفت  72
 في عمميات متفرقة في مناطؽ مختمفة بالجزائر.

 
في كميف نصبتو مجموعة إرىابية  5102يوليو/تموز  07وقتؿ عسكريوف برتب مختمفة وأصيب اثناف في 

 مسمحة بمنطقة تيفراف في والية عيف الدفمى بالتزامف مع عيد الفطر.
 

بعد حصار مجموعة تتراوح  5102يوليو/تموز  04في  ىابييف بينيـ أجانبعنصًرا مف اإلر  02وقتؿ الجيش 
 إرىابًيا. 52و 51بيف 

 
كانوا ضمف الجماعة اإلرىابية  5102يناير/كانوف ثاف  54وأعمف الجيش الجزائري مقتؿ أربعة مسمحيف في 

 التي قامت بتمؾ العممية.
 

 ف اثنيف خالؿ عممية نوعية بضواحيقتمت قوات مشتركة لمجيش إرىابيي 5102أغسطس/آب  52وفي 
لقصر بدائرة عيف قشرة، وىي المنطقة التيقامت فييا وحدات الجيش بحصار عدد مف اإلرىابييف تـ ف منطقة عي

أثناء  5102منتصؼ أغسطس/آب  البالد فيوجيجؿ شرؽ  سكيكدة رصدىـ في الجباؿ والغابات الفاصمة بيف واليتي
 ف.محاولتيـ االنتقاؿ بيف الواليتي

 
مقتؿ "بوكارى عمى" الممقب "أبو الحسف" في عممية  5102أكتوبر/تشريف أوؿ  7وأعمنت وزارة الدفاع في 

 قرب الحدود مع تونس.
 

محؽ في الحياة في جنوب الجزائر في والية غرادية بسبب النزاع بيف العرب واألمازيغ، لوجاء التيديد الثاني 
في منطقة غرداية  5102استفزازية، وأسفرت المواجيات في يوليو/تموز  وتبادؿ الطرفاف االتيامات بارتكاب أعماؿ

أغسطس/آب  قتيال عمى األقؿ وعشرات الجرحى، وأحرقت عدة منازؿ ومحاؿ تجارية، وتجددت في 01عف سقوط 
بسبب مباراة كرة قدـ آخريف  2و مف رجاؿ األمف، 51شخًصا، منيـ  21يقؿ عف  وأسفرت عف إصابة ما ال 5102
 فريقيف، وتـ تيجير بعض السكاف مف مدينة القرارة.بيف 

 
ىي األولى في المنطقة التي تبدأ باشتباكات ثـ تأخذ أبعاًدا مذىبية لتبقى األسباب  ولـ تكف تمؾ األحداث

الحقيقية في كؿ مرة غير واضحة، وتتبايف تفسيرات المراقبيف ألصوؿ ما يقع في غرادية، إف كانت تنبع مف منطمؽ 



بيف األمازيغ والعرب، أو مذىبي بيف اإلباضييف والسنة، في حيف ُيرجعيا آخروف إلى تفسيرات اجتماعية  عرقي
 واقتصادية تطالب بتحسيف مستوى معيشة المواطنيف في المنطقة. 

 
الجًئا بعد إصابتيـ بحروؽ وتسجيؿ  01وشب حريؽ بمركز تجمع المياجريف اإلفريقييف مما أدى إلى وفاة 

، وأعمنت رئيسة اليالؿ األحمر أف سبب الحريؽ 5102نوفمبر/تشريف ثاف  52جريًحا بمحافظة ورقمة في  21إصابة 
 يعود إلى خطأ بشري نتيجة طيي الطعاـ داخؿ المركز.

  
مت الحكومة الالجئيف األفارقة المتواجديف بمختمؼ مراكز اإليواء إلى بمدانيـ تفادًيا لتكرار مثؿ ىذا  ورحَّ

 الحادث.
 

 في الحرية واألمان الشخصيالحق 
 02الشيير بػ"توفيؽ" إلى التقاعد فيمدير االستخبارات أحاؿ الرئيس "بوتفميقو" الفريؽ "محمد مديف" 

بإحالة "دائرة  5102يناير/كانوف ثاف  في مف الجدؿ، وأصدر الرئيس قراًرا بإجراء أثار سيالً  5102سبتمبر/أيموؿ 
"دياراس" إلى "مديرية المصالح األمنية" لتتبع مباشرة الرئاسة، ػ لمعروفة اختصاًرا باالستعالـ واألمف" بوزارة الدفاع وا

 وتتألؼ مف "مديرية األمف الداخمي، ومديرية األمف الخارجي، والمديرية التقنية".
في  زالوا شخًصا ما 11قية عائالت مساجيف المحاكـ الخاصة" بإصدار عفو رئاسي عف نحو يوطالبت "تنس

، وتمت (المحظورة)ـ يشمميـ ميثاؽ المصالحة الوطنية، وينتمي ىؤالء السجناء لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ السجوف ول
محاكمتيـ عسكرًيا أو أماـ محاكـ خاصة خالؿ األزمة التي مرت بيا الجزائر خالؿ تسعينيات القرف الماضي، وسقط 

قية" أف ىؤالء ال تشمميـ االستثناءات يتنسألؼ قتيؿ حسب األرقاـ الرسمية لمحكومة، وأكدت "ال 511خالليا 
في أماكف  أنيـ لـ يرتكبوا أفعاؿ القتؿ أو انتياؾ الحرمات أو استعماؿ المتفجرات المنصوص عمييا في القانوف، أي

 عمومية.
 
 المحاكمة العادلة الحق في

، 5102/تشريف ثاف تواصمت مالحقة الناقديف والمعارضيف عمى صمة بممارستيـ لحرية التعبير، ففي نوفمبر
أدانت محكمة الصحفي والحقوقي "حساف بوراس" إىانة موظفيف عمومييف وسب وقذؼ مؤسسات رسمية، وعاقبتو 
بالسجف لمدة سنة، وذلؾ عمى صمة بتحقيقات إعالمية أجراىا حوؿ قضايا فساد واختالسات شممت قطاع الشرطة 

ة. و"بوراس" ىو صحفي وقيادي بالرابطة الجزائرية لمدفاع عف والقضاء، مف خالؿ برنامج عمى قناة "المغاربية" الخاص
 حقوؽ اإلنساف، ولو تحقيقات متنوعة حوؿ الفساد واالنحرافات في الجزائر.

 
في جنوب الجزائر عمى رساـ الكاريكاتير "الطاىر  وقضت محكمة االستئناؼ فى لمغير بوالية الوادي

ألؼ دينار بتيمة "اإلساءة إلى رئيس الجميورية" و"التحريض  211جحيش" بالسجف ستة أشير وغرامة مالية قدرىا 
، عمى خمفية نشره رسومات كاريكاتيرية كاف قد نشرىا عمى الشبكات 5102نوفمبر/تشريف ثاف  04عمى التجمير" في 

ـ "إنو ال يعرؼ حتى اآلف الجية التي طعنت عمى حكووصؼ "جحيش" محاكمتو بأنيا "سياسية" قائالً االجتماعية، 
 ".5102في مايو/أيار  سابؽ بتبرئتو في القضية

 
بسجف المدير السابؽ لفرع مكافحة اإلرىاب في  5102نوفمبر/تشريف ثاف  52قضت محكمة عسكرية في 

عرابي" الشيير بػ"الجنراؿ حساف" خمس سنوات مع التنفيذ، في حكـ او جياز االستخبارات الجنراؿ "عبد القادر آيت 



المحكمة العسكرية في مدينة وىراف بتيمة مخالفة  كبير في جياز المخابرات، وأدانتوغير مسبوؽ بحؽ مسئوؿ 
شيدت االستماع إلى -التعميمات العسكرية وتخريب وثائؽ، وعقب انتياء محاكمة الجنراؿ المتقاعد في جمسة مغمقة 

 قررت ىيئة الدفاع عف الجنراؿ "الطعف في الحكـ". -سبعة شيود إثبات
 

عد مف أبرز الضباط الذيف شاركوا في يُ  -5102الذي أوقؼ في أغسطس/أب -لجنراؿ "حساف"يشار إلى أف ا
ألجيزة االستخبارات األجنبية، ووضع  عاًما، وكاف أيًضا المحاور األساس 51التصدي لمجماعات المتطرفة طواؿ 

 .5102عاـ الالتقاعد أواخر  إلى تحت الحراسة القضائية منذ أحالو الرئيس "عبد العزيز بوتفميقة" "حساف"الجنراؿ 
 

 ا: الحريات العامةثالثً 
 والتعبير حرية الرأي

في انتياكات حرية الرأي والتعبير وصمت إلى  شيدت الجزائر تصاعًدا ،خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير
 .ياالسجف وفرض الغرامات الباىظة نزوال إلى السجف مع إيقاؼ التنفيذ وغمؽ قنوات فضائية والتضييؽ عمي

 
ىات تصوير البرنامج الساخر "ناس السطح" و"كى حنا كي الناس" يو استود وقامت قوات األمف بإغالؽ

المذاع عمى قناة "كا بي سي" التابع لمجموعة "الخبر"، واستدعى مصالح الدرؾ الوطني كال مف "ميدي بف عيسي" 
لالستجواب بخصوص التراخيص  بوزارة الثقافةا نجاي" المسئولة مدير القناة، و"رياض حرتوؼ" مدير اإلنتاج، و"نور 

 الممنوحة مف وزارة الثقافة ومدى مطابقتيا لمحتوى البرنامجيف. 
 

حكمت المحكمة عمى كؿ مف "ميدي" و"حرتوؼ" بالحبس ستة أشير مع إيقاؼ  5102 يوليو/تموز 01وفى 
ى "نورا نجاي" بالحبس سنة مع إيقاؼ التنفيذ بإقرارات كاذبة"، والحكـ عم ألؼ درىـ بتيمة "اإلدالء 21التنفيذ وغرامة 

 ألؼ دينار.  21وغرامة 
 

واعتبر مراقبوف أف ىذا النوع مف الدعاوى مف اختصاص ىيئة تعديؿ السمعي البصري التي تـ تشكميا في 
ف كانت مع إيقاؼ التنفيذ. 5102يونيو/حزيراف  51  ، وال يجب أف يؤدى مطمقا إلى أحكاـ الحبس حتى وا 

 
عمى خمفية  5102أكتوبر/تشريف أوؿ  05قناة "الوطف" ذات التوجو اإلسالمي لمغمؽ التعسفي في  وتعرضت

نقاًل عف مصدر -استضافة "مدني مزراؽ" الزعيـ السابؽ لػ"الجيش اإلسالمي لإلنقاذ"، وذكرت وكالة األنباء الجزائرية 
س رموز الدولة"، وداىـ عناصر الشرطة أف غمؽ القناة جاء بسبب إقداميا عمى بث "مضاميف تحريضية تم -رسمي

 القناة وحجزوا معداتيا بعد إخالء موظفييا. 
 

لبثو فيديو عمى صفحتو  5102أكتوبر/تشريف أوؿ  5وأوقؼ الناشط الحقوقي والصحفي "حساف بوراس" في 
 ئة نظامية". "بالفيسبوؾ" لبيوت مدمرة بمحافظة بشار بجنوب الجزائر، واحتجز بالسجف المؤقت بتيمة "إىانة ىي

 
وأوقؼ "العربي الشعنبي" عضو جبية "رفض" عندما حاوؿ االتصاؿ بالشرطة مستفسًرا عف مصير "بوراس"، 

 05أماـ القضاء يـو  وعرض عمى وكيؿ الجميورية ووجيت لو تيمة "إىانة ىيئة نظامية"، وأودع الحبس حتى مثؿ
 "بوراس" بالسجف لمدة عاـ.وكما سبقت اإلشارة عاقبت محكمة . 5102أكتوبر/تشريف أوؿ 



مايو/أيار  2كما تتعرض المؤسسات اإلعالمية إلى التصعيد الذي تشنو الحكومة عمى حرية الصحافة، وفى 
"متغطرسة" و"مييمنة" وتحمؿ  أدلى وزير االتصاؿ بتصريحات ضد بعض وسائؿ اإلعالـ ووصفيا بأنيا 5102

 بذلؾ تبرير الضغوط الشديدة التي تستيدؼ حرية اإلعالـ عمى نحو خطاًبا "انيزامًيا" يعمؿ عمى زرع "الفتنة" محاوالً 
 متزايد. 

فبسبب الضائقة المالية التي تعيشيا جريدة "الخبر" التابعة لممجمع اإلعالمي "مجمع الخبر"، باعت إدارة 
" الممموكة حصة مف أسيميا إلى "نيس برود" التابعة لمجموعة "سيفيتاؿ الصناعية 5102الصحيفة في مارس/آذار 

لرجؿ األعماؿ "يسعد ربراب" الذي تنظر لو السمطة بالجزائر عمى أنو "معارض اقتصادي" ليا، وأعمنت وزارة االتصاؿ 
 52بريؿ/نيساف أنيا رفعت دعوى مستعجمة لمتحقؽ مف مدى مطابقة عممية البيع لقانوف اإلعالـ بحسب البند إ 57 في

نوي أف يمتمؾ عنوانيف صحفييف" باعتبار أف "ربراب" يمتمؾ صحيفة منو الذي ينص عمى أنو "ال يمكف لشخص مع
بإلغاء العقد المبـر بيف المجمع الصحفي  يوليو/تموز قضت المحكمة اإلدارية 02ناطقة بالفرنسية ىي "الحرية"، وفى 

رجاع الممكية إلى حالتيا األصمية مؤيدة اإلجراء االحترازي الذي اتخذتو   وزارة االتصاؿ."الخبر" و"نيس برود" وا 
 

 وتكوين الجمعيات بيز الحالحق في التنظيم 
منعت السمطات العمومية في الجزائر التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوؽ اإلنساف بالتنسيؽ مع منظمتييا 

مف تنظيـ -الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف، والرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف-في الجزائر  العضوتيف
بالجزائر العاصمة، وكانت الرابطتاف الجزائريتاف  5102ديسمبر/كانوف أوؿ  02- 00خالؿ الفترة بيف  رشة عمؿو 

المكمفتاف باإلعداد قد باشرتا اتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات الضرورية كما تقـو بيا عادة في تنظيـ مثؿ ىذه 
 المقاءات.

دميف مف موريتانيا والمغرب وتونس والميجر، منع مشارؾ مف وبينما تـ استقباؿ المشاركيف والمشاركات والقا
خبار اسبانيا مف الحصوؿ عمى تأشيرة دخوؿ في األساس، وتفاجأ الجميع بحضور ممثمي السمطات العمومية إل

تمكينيـ مف قاعة االجتماعات لبدء األشغاؿ كما كاف مقرًرا رغـ كؿ التوضيحات المقدمة  المنظميف بمنع المقاء ورفض
 ف طرؼ الرابطتيف الجزائريتيف.م

 
 الحق في التجمع السممي:

مف قانوف العقوبات تنظيـ تجمع  47ذف مسبؽ، وتجـر المادة ايحظر القانوف التجمعات دوف الحصوؿ عمى 
 غير مرخص بو أو المشاركة فيو حتى لو كاف سمميا.

 
 5102لموازنة الجديد لسنة وشيدت مناطؽ وبمدات مختمفة في الجزائر مظاىرات احتجاجية ضد قانوف ا

مسيرة احتجاجية في مدينة  5102وغالء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونفذ ناشطوف في يناير/كانوف ثاف 
مطالبيف بإلغاء التدابير التي تضمنيا فيما يتعمؽ بزيادات في الضرائب  5102عنابة ضد قانوف الموازنة الجديد لسنة 

د والكيرباء، واعتبر المحتجوف أف ىذا القانوف يزيد مف معاناة الطبقات الشعبية المتوسطة، ويضع وأسعار الماء والوقو 
 البالد بيف يدي رجاؿ الماؿ واألعماؿ.

 
التي اعتبرت  21إضفاء الطابع الدستوري عمى ىذا الحؽ في تعديالت الدستور الجديد في مادتو رقـ ورغـ 

ضمونة لممواطف، تبرز مصادر قانونية جزائرية أف التطور الجديد في النص حريات التعبير والجمعيات واالجتماع م
بنصيا عمى "حرية التظاىر  24الدستوري ىو استعماؿ مصطمح "التظاىر السممي" في أحكاـ ما تضمنتو المادة 



ع السممي مضمونة لممواطف في إطار القانوف الذي يحدد كيفيات مارستيا"، ويعد ذلؾ سابقة حيث درج المشر 
 الدستوري في كؿ الدساتير السابقة عمى تكريس حؽ المواطف في االجتماع فقط.

 
والمذيف يبقياف مقيداف لمحؽ في التجمع  40/04و 14/51لكف ظؿ االعتماد قائمًا عمى استخداـ القانونيف 

عبر القوانيف المقيدة  السممي في ظؿ العادة التي درجت عمييا البمداف العربية في إفراغ الضمانات الدستورية مف أثرىا
 لمحقوؽ والحريات.

 
 ون العامةالحق في المشاركة في إدارة الشئ

، وتتشكؿ مف الرئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخاباتتطبيًقا لمتعديالت الدستورية صدر قانوف 
وكفاءات  (األعمى لمقضاءيقترحيـ المجمس )وأربعمائة وعشرة أعضاء يعينيـ رئيس الجميورية بالتساوي بيف قضاة 

تقترحيـ لجنة خاصة يرأسيا رئيس المجمس الوطني االقتصادي ) مستقمة يتـ اختيارىـ ضمف المجتمع المدني
، ويترأس الييئة شخصية وطنية يعينيا الرئيس بعد استشارة األحزاب السياسية، ويراعى في المستقميف مف (واالجتماعي

، وأف يكوف ناخًبا وأال يكوف محكوًما عميو العاصمةجميع الواليات والجاليات خارج المجتمع المدني التمثيؿ الجغرافي ل
 بحكـ نيائي، وأال يكوف منتخًبا، وأال يكوف منتمًيا لحزب سياسي، وأال يكوف شاغاًل وظيفة عميا في الدولة. 

 
االنتخابية ومطابقة  وتبدأ صالحيات الييئة مف قبؿ االقتراع بضماف حياد "األعواف المكمفيف" بالعمميات 

اإلجراءات المتعمقة بمراجعة اإلدارة لمقوائـ االنتخابية ومدى احتراـ القوائـ لمقانوف واألماكف المخصصة إلشيار القوائـ، 
في  واحتراـ أحكاـ القانوف لتمكيف األحزاب والمرشحيف المستقميف مف تعييف مندوبييـ، والتوزيع المنصؼ لمحيز الزمني

 . وسائؿ اإلعالـ
 

وخالؿ االقتراع تشمؿ الصالحية اتخاذ التدابير لمسماح لممثمي المترشحيف قانوًنا بممارسة حقيـ في حضور 
عمميات التصويت، واحتراـ ترتيب أوراؽ التصويت المعتمد عمى مستوى المكاتب، وتوفير العدد الكافي مف أوراؽ 

لشفافة والعوازؿ، وضماف احتراـ المواعيد القانونية الفتتاح التصويت والوثائؽ االنتخابية الضرورية ال سيما الصناديؽ ا
 واختتاـ التصويت. 

 
وبعد االقتراع تشمؿ الصالحية تدابير احتراـ إجراءات الفرز واإلحصاء والحفظ، واحتراـ أحكاـ القانوف 

لمممثميف لتمكيف الممثميف المؤىميف مف تسجيؿ احتجاجيـ في محاضر الفرز، وتسميـ نسخ لمختمؼ المحاضر 
 المؤىميف.
 

بتدخؿ الييئة العميا في حاؿ مخالفة أحكاـ القانوف بناء  الصالحيات العامة لمييئة في مجاؿ الرقابة وُحددت
عداد  عمى شكوى أو مف تمقاء نفسيا، واتخاذ كؿ إجراء لمتأكد مف تأسيس العريضة أو إخطار السمطات العمومية وا 

شعار السمطات  تقييـ عاـ بشأف االنتخابات، وفي سبيؿ ذلؾ طمب كؿ الوثائؽ والمعمومات مف المؤسسات المعنية، وا 
 المكمفة بتسيير العممية االنتخابية بكؿ مالحظة أو تقصير أو نقص.

*** 
 


