
 ةـالديمقراطية الشعبي الجمهورية الجزائرية
 

 أيارمايو/ 8خضعت الجزائر آللية االستعراض الدوري الشامل أمام مجمس حقوق اإلنسان في 
توصية كان من أبرزىا توصيات تتعمق بعقوبة اإلعدام واالختفاء القسري والعدالة  772وتمقت  ،7102

 43لم تؤيد الجزائر و المرأة واألطفال واألقميات، االنتقالية والسالمة الجسدية وحرية التنظيم والعنف ضد 
تماسك المجتمع أو لصياغتيا  توصية باعتبارىا تتعارض مع الدستور أو تضر بالقيم والقواعد التي توطد

 لزامية أو التداخمية.اإل
"المجمس الوطني لحقوق  أنشئ 7102تي ُأجريت في العام ا لمتعديالت الدستورية الووفقً 

بدياًل عن "المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان  7102مارس/آذار  2اإلنسان" في 
لمجتمع المدني مع مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال وحمايتيا"، ويتألف المجمس من ممثمين عن ا

 .بعض المالحظات تواستقاللي يشوب ن كانا  والنساء، ويتمتع ببعض سمطات الرقابة، و 
 ،7102باعتماد رأس السنة األمازيغية في نياية العام ا وتم االعتراف بالتقويم األمازيغي رسميً 

أول دولة في  تعد الجزائرعام كعطمة رسمية بالبالد، و يناير/كانون ثان من كل  07وىو اليوم الموافق 
عماليا كمغة وطنية مازيغية بعد تعميم استفريقي تأخذ مثل ىذه الخطوة لتعزيز وضعية المغة األالشمال اإل

 ، وُيمثل األمازيغ ربع السكان. 7102لمتعديالت الدستورية في العام  ارسمية وتحقيقً 
المعدل لقانون التنظيم  7102مارس/آذار  72( في 12-02صدر القانون العضوي رقم )و 
محاكم جنايات ابتدائية واستئنافية بمقر كل مجمس قضائي، وحدد القواعد و ت بموجبئأنشو القضائي، 

 المتعمقة باختصاص الجيات القضائية العسكرية وتنظيميا وسيرىا بموجب قانون القضاء العسكري.
المادة األولى عمى أن  تلحيث عد ،جراءات الجزائيةكما أدخمت تعديالت واسعة عمى قانون اإل

تضمنت التعديالت إنشاء محكمة جنايات و  ،مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلةىذا القانون يقوم عمى 
وجود أربعة محمفين في تشكيل محاكم الجنايات،  يشترطاستئنافية، وأعيد العمل بنظام المحمفين الذي 

 من طرف دوائر قضائية تضم القضاة فقط. مخدرات والتيريب التي تنظراب والباستثناء قضايا اإلرى
جراءات الجزائية المدخمة عمى قانون اإلثمنت الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان التعديالت قد و 

مي في االستجواب النيائي توسيع دور المحاإقرار مبدأ التقاضي عمى درجتين وتعزيز قرينة البراءة و ب
ستمرار انفراد السمطة التنفيذية بتقديم مقترحات ومشاريع تعديل الحظت ان الرابطة ، غير أبالجمسة

األمر الذي نجم عنو  ،ومشاركة فعمية لمشركاء والمساىمين ومساعدي قطاع العدالة استشارةالقوانين دون 
الرابطة  ودعتفي النصوص القانونية المصدرة كان باإلمكان تجنبيا وتفادييا،   اختالالتوجود نقائص و 

 ،في قطاع العدالة االختصاصالفئات ذات الصمة و ألطراف و لالسمطات العمومية إلى االستشارة الواسعة 
 الوطني لممحامين. االتحادال سيما 

 

 أواًل: الحقوق األساسية 
 الحق في الحياة وسالمة الجسد

كريين جراء رصدت المصادر الميدانية خالل الفترة المشمولة بالتقرير مصرع عدد من العس
رىابية استيدفت باألساس أماكن عسكرية، فيما كثف الجيش من عممياتو إعمميات نسبت لجماعات 

مما أسفر عن مقتل العشرات ممن  ،رىاب وعناصره في المناطق النائية والجبميةالعسكرية لمحاربة اإل
 وصفوا بالعناصر المسمحة.

تبنى تنظيم "داعش" حيث  ،7102ير/شباط في فبراما وقع  وكان من أبرز العمميات اإلرىابية
من قبل قوات  وقد أحبطت العممية ،محاولة تفجير انتحاري نفسو أمام مركز شرطة في مدينة قسنطينة



 اأمنيً  امجموعة مسمحة حاجزً  ىاجمت 7102يار أمايو/ 40وفي  ،سفر عن سقوط ضحاياتلم و األمن 
 من عناصر الدرك. 3صابة إعن سفر مما أ ،في منطقة وادي الجمعة بوالية البميدة

تعرضت قافمة عسكرية لتفجير ألغام أرضية زرعتيا عناصر  7102أغسطس/آب  7وفي 
سالمي" في منطقة "جبل وستيمي" بوالية "باتنة" أسفر عن رىابية تتبع "تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلإ

ضابط  ان أحدىمارطيقتل ش 7102أغسطس/آب  40وفي  ،آخرين 71صابة نحو ا  مقتل عسكريين و 
ثر تفجير انتحاري نفسو بحزام ناسف أمام مقر أمن والية "تيارت" قبل أن يتمكن من دخول المقر إ

 األمني.
ن جراء انفجار لغم أرضي و آخر  2صيب أن و اقتل عسكري 7102نوفمبر/تشرين ثان  72وفي 

عسكريين  2قتل  7108شباط  فبراير/ 02خالل عممية تمشيط أمنية بمنطقة والية "بمعباس"، وفي 
ن جراء انفجار لغم أرضي في منطقة بئر العاتر بمحافظة "تبسة" ان آخر اب اثنيصأأحدىم ضابط و 

 بالقرب من الحدود التونسية الجزائرية.
إحصاءات عن عممياتيا العسكرية في إطار  7102وقد أعمنت وزارة الدفاع في نياية العام 

 31ف وقأو  ،7102العام  في مواجيات مع الجيش خالل ايً إرىاب 21قتل حيث  ،بيا عمى اإلرىابحر 
أنفسيم لمسمطات العسكرية، كما أوقفت وحدات  ونا آخر إرىابيً  72 نساء، بينما سمم 2من بينيم  اإرىابيً 

سناد لممجموعات اإلرىابيةمن  714الجيش   021 ا أوضحت تحييد أكثر منفيم ،عناصر دعم وا 
 .امسمحً 

آخرين  4آخرين، وعثر عمى جثث  08ا والقبض عمى رىابيً إ 71 ا عن مقتلكما أعمنت أيضً 
وحتى  7108قتموا في الجبال، وذلك في عمميات عسكرية متفرقة نفذىا الجيش في الفترة من مطمع العام 

أفراد،  01ا وعائمة تتكون من رىابيً إ 22، كما أوضحت كذلك استسالم 7108نياية شير يونيو/حزيران 
جماعات االرىابية من عناصر شبكات تنشط في مجال دعم وتموين المجموعات ا لمداعمً  22وتوقيف 
مخبأ لإلرىابيين وورشتين لصناعة المتفجرات، فضاًل عن استرجاع معدات  400وتدمير  ،اإلرىابية
 سمحة وذخائر وقذائف وصواريخ.أعسكرية و 

خمفت العديد  ،ائرات عسكرية دون توضيح األسبابكما شيدت الجزائر عدة حوادث لسقوط ط
 722ولقى خالليا نحو  7108نيسان  بريل/إ 00من الضحايا، وقد وقعت أبرز تمك الكوارث في 

من العسكريين وأسرىم جراء تحطم طائرة عسكرية كانت تقميم بالقرب من  معظميممصرعيم  اشخصً 
اح الضحايا، ولم أيام عمى أرو  وُأعمن الحداد في البالد لثالثة ،قاعدة بوفاريك الجوية جنوب العاصمة

 عن أسباب تحطم الطائرة.  عمني
 

 الحرية واألمان الشخصي
شيد الحق في الحرية واألمان الشخصي عدة انتياكات تمثمت في المنع من السفر وترحيل عدد 

شخاص أو اعتقاليم بسبب معتقداتيم الدينية، فضاًل عن اعتقال مواطنين أمن المياجرين ومنع دخول 
 فيس بوك" ومن أبرز تمك الوقائع: وسائل التواصل االجتماعي "عبر  بسبب تدوينات

شخص يعتنقون المذىب  311منعت السمطات نحو  7102في بداية شير ديسمبر/كانون أول 
 بدعوى تحصين المجتمع من جرىم إلى صراعات طائفية. لشيعي من دخول البالد عبر الحدودا

خالل  اعتقمتحيث  ،اع الطائفة األحمديةتبأكما استمرت السمطات في سياساتيا في مالحقة 
المقدر عددىم بألفي شخص، فضاًل عن مالحقتيم تباع الطائفة أمن  اشخصً  721نحو  7102العام 

 وىم جماعة غير معترف بيا في الجزائر. ،قضائيًا باعتبارىم خوارج عن الدين اإلسالمي



ن يصيشابين يرتديان قمزائر قوات األمن في العاصمة الج اعتقمت 7102فبراير/شباط  70وفي 
إحالة  أحيلا صورة "عمي بن حاج" القيادي في الجبية اإلسالمية لإلنقاذ "المحظورة"، و ممطبوع عميي

 ا لمحاكمتيمان إلى محكمة حسين داي تمييدً االشاب
 71تداولت تقارير صحفية واسعة صدور قرار بمنع سفر نحو  7102وفي شير يونيو/حزيران 

خالل  وذاتدون توضيح األسباب، كما تكرر األمر  -منيم وزراء وجنراالت-الدولة شخصية نافذة في 
عالم متنوعة عن صدور قرار من إكشفت وسائل  7108يوليو/تموز  02ففي  ،فترة إعداد التقرير

ن و ن وعسكريو ن سياسيو من بينيم مسئول-شخصية عامة رفيعة المستوى  021السمطات بمنع نحو 
من السفر خارج البالد عمى صمة بإحدى القضايا المتعمقة  -ن ورجال أعمالو قن وسابو ن حاليو وأمني

من قبل الجيات  ياأو نفيبتيريب المواد المخدرة وقضايا تتعمق بالفساد، ولم يتم تأكيد تمك األخبار 
 الرسمية في الدولة.

 04ابة لى إبعاد السمطات لقر إ 7108حزيران ير ميدانية وصحفية في شير يونيو/وأشارت تقار 
بشكل جماعي ودون  -وليبيريا" ،ومالي ،"النيجر :منيا–من المياجرين غير القانونيين من دول  األفً 

في ظل  7108يار أوحتى شير مايو/ 7102تمييز بين الجنسيات، وذلك خالل الفترة من مطمع العام 
اجرين لالعتقال ظروف إنسانية سيئة عبر الصحراء الكبرى، كما أشارت تقارير أخرى عن تعرض المي

إساءة معاممتيم من قبل قوات األمن، وقد نفت السمطات لتعسفي قبل عمميات ترحيميم وكذا واالحتجاز ا
جراءات ترحيل المياجرين تتم وفق تعاون مع دول ىؤالء المياجرين وفي ظل إأن  تمك المزاعم مؤكدة

مارس  77ق لو أمام البرلمان في شار وزير الداخمية "نور الدين بدوي" في تعميأظروف مناسبة، كما 
 ، وأنو7102فريقي "غير قانوني" إلى بالدىم منذ العام إألف مياجر  72ترحيل نحو  إلى 7108/آذار 

لتورط المياجرين في جرائم مثل تجارة المواد المخدرة والجرائم  اسوف تتواصل عمميات الترحيل نظرً 
 تيريب المياجرين عبر البحر. مثلالمنظمة 
شارت المنظمة الدولية لميجرة عن وفاة عدد ممن تم ترحيمو عبر الحدود نتيجة تمك ما أك 

 يمالعالقين في الصحراء الكبرى ونقم، وذلك خالل أعمال المنظمة في انقاذ المياجرين سانيةالظروف اإلن
 7108م منذ مطمع العا اأنيوذكرت إلعادتيم إلى دوليم،  ا"اغاديس" بشمال "النيجر" تمييدً  إلى منطقة
 عممية إنقاذ" عمى الحدود الجزائرية ونقمت "ثالثة آالف شخص". 08نفذت نحو "

 

 المحاكمة العادلة والمنصفة 
 ي عدة ــــتباع الطائفة األحمدية أمام القضاء فأاستمرت السمطات في مالحقة 

ة( حمديمحاكم بالبالد، وقضت محكمة "عين تدلس" بمعاقبة "محمد فالي" )رئيس الطائفة األ
ثر اتيامو بـ )اإلساءة لإلسالم إ 7102سبتمبر/أيمول  04فيذ في أشير مع وقف التن 2بالحبس لمدة 

محاكمات  دون ترخيص(، كما يخضع "فالي" لستوالنبي محمد "صمى اهلل عميو وسمم"، وجمع أموال 
 مختمفة. 

ألمازيغ من الناشطين من ا 2قضت محكمة غرداية بتبرئة  7108يناير/كانون ثان  08وفي 
كومة واإلضرار بأمن الدولة، ثر اتياميم بمحاولة اإلطاحة بالحإ باضي"الميزابيين "التابعين لممذىب اإل

دارتيم لصفحات عمى موقع التواصل االجتماعي ونشر تدوينات اعتبرتيا النيابة العامة تثير إمن خالل 
 الكراىية أو تشكل اعتداء عمى أمن الدولة.

نساء(  2رجاًل و 70) اشخصً  72ضت محكمة "أقبو" بمعاقبة ق 7108يونيو/حزيران  07وفي 
أشير مع وقف التنفيذ التياميم باإلساءة لمدين  2و أشير 4من اتباع الطائفة األحمدية بالسجن بين 

 اإلسالمي وتسيير جمعية وجمع أموال بدون ترخيص.
 



 معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
دماج االجتماعي التي تنتيجيا السمطات منذ سنوات"، سات اإل"سياا لما أطمق عميو تطبيقً 

ن عمى و " بحق السجناء الحاصماا أو جزئيً الرئاسي عن باقي العقوبات "كميً  صدار قرارات العفوإاستمر 
درجات عممية مختمفة، ويستفيد من العفو الحاصمين عمى شيادة البكالوريا أو التعميم المتوسط أو التكوين 

فيما  ،العقابية عمى مواصمة تعميميم فترة قضائيم العقوبة  بغرض تشجيع نزالء المؤسسات الميني خالل
شارت تقارير شبو رسمية إلى أن عدد السجناء الذين تابعوا تعميميم في مختمف مراحل التعميم المختمفة أ

 7102 لف سجين خالل العامأ 37إلى  7114نزيل في العام  7211والتكوين الميني قد تزايد من 
مؤسسة عقابية جديدة توفر فضاءات لمتكوين الميني والتعميم  02 تفيضأ ، كما7102وبداية العام 

عادة اإلدماج في المجتمع.  إضافة إلى مكتبات وقاعات رياضة  بغرض التأىيل اإلصالحي وا 
بدأت السمطات في استحداث برامج في إطار تطوير  7102تشرين ثان وفي شير نوفمبر/

عادة اإلدماج وتفعيلالنظام الع لتعديالت التي تضمنيا قانون اإلجراءات ا قابي والعقوبات البديمة وا 
وتكريس مبدأ البراءة واستبدال الرقابة القضائية العادية بالرقابة  ،الجزائية، وتعزيز الحريات الفردية

ن المحبوسين لكترونية، وذلك في إطار محكمة "بئر مراد رايس" في العاصمة، حيث تسمح لممتيمياإل
عاقتيم إلكتروني بتتبع مكان تواجدىم وعدم عمى ذمة قضايا "في مرحمة التحقيقات" باستخدام السوار اإل

مكانية تطبيقيا بحق السجناء إفي ممارسة حياتيم بشكل طبيعي داخل المجتمع، وكذلك النظر في 
 لباقي العقوبة خارج السجن.   أشير وعام" من استكماليم 2المحكوم عمييم بعقوبات بسيطة "تتراوح بين 

مؤسس منظمة تعمل عمى حماية وتعزيز حقوق -وفي سياق آخر دخل "كمال الدين فخار" 
في  -(LADDHاإلنسان لمشعب األمازيغي وعضو سابق بالرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان )

داخل سجن "مانيا"  يوم 011ن الطعام استمر ألكثر من ع امفتوحً  اإضرابً  7102يناير/كانون ثان  02
عمى خمفية أحداث غرداية، وكذا  7102يوليو/تموز  2ا عمى اعتقالو من بمحافظة غرداية، احتجاجً 

ساءة معاممتو داخل محبسو دون  عمى الرغم من تقديمو لشكاوى  جراء تحقيقاتإتعرضو لمتعذيب البدني وا 
واتيامو  7102آيار ويوليو/تموز في مايو/ك قبل أن يخضع لممحاكمة بذلك إلى الجيات المسئولة، وذل

بعدة اتيامات منيا )نشر الكراىية والتحريض عمى العنف من خالل احتجاجات سممية ومسمحة، والحرق 
صدر بحقو أحكام بالحبس بين عامين  حدة الوطنية واألمن القومي(، وقدوالشروع في القتل، وتيديد الو 

ن أبعد  7102تموز يوليو/ 02فراج عن "فخار" في أتم  بعضيا مع وقف التنفيذ، وقد وخمسة أعوام
 استفاد من ضم العقوبات المقررة بشأنو بقضائو مدة عامين داخل السجن.

 

 : الحريات العامة اثانيً 
 حرية الرأي والتعبير 

واستمر تراجع حرية الرأي والتعبير، حيث تراجعت الجزائر في مؤشر حرية الصحافة العالمي 
في تقريرىا  "مراسمون بال حدود"بتراجع مركزين عن العام السابق، وأشارت منظمة  042إلى المركز 

مثل الفساد  اتعو في الجزائر، فتطرق الصحفي لموض العديد من الخطوط الحمراء إلى أن ىناك الدولي
أو صحة الرئيس يجعمو عرضة لمتيديدات والمضايقات اإللكترونية واالعتقال، إضافة إلى استخدام 

 ات سالح الضغط المالي والسياسي عمى وسائل اإلعالم، فضاًل عن مقاضاتيا. السمط
عالم والصحافة من طات في تضييقيا عمى وسائل اإلموأشارت تقارير ميدانية إلى استمرار الس

و أعالنات الحكومية عن بعض الصحف وخاصة ذات التوجو المعارض خالل استخدام سالح منع اإل
الوكالة الوطنية لمنشر واإلشيار كل اعالنات اإلدارات والشركات العامة، وىو ما احتكار  من خاللالناقد 

برز تمك الوقائع احتجاج الصحفية "حدة حزام" مديرة أزمات مالية تمحق بتمك الصحف، وتعد أيتسبب في 
نتيجة  7102ضراب عن الطعام في شير نوفمبر/تشرين ثان عالنيا اإلإصحيفة الفجر من خالل 



"وذلك  ،عالنات الحكومية والشركات الممموكة لمدولة عمى خمفية انتقادىا لمرئيسجريدة من اإلحرمان ال
 وفق تصريح مديرة الجريدة". 

نترنت عن البالد خدمات االتصال بشبكة اإل السمطات قطعتوخالل الفترة المشمولة بالتقرير 
بدعوى مكافحة مشكمة الغش التي  7108و 7102ة امتحانات الثانوية العامة "البكالوريا" عامي خالل فتر 

مواقع التواصل االجتماعي  تحظر نترنت و خدمات اإل ت، حيث قطع7102شيدتيا امتحانات العام 
 المختمفة خالل الساعة األولى لكل امتحان في جميع أنحاء البالد لمحيمولة دون تسريب االمتحانات.

 7102تشرين أول  ير أكتوبر/وفي خطوة وصفت باإليجابية سمحت وزارة االتصاالت في ش
فتح بلمراغبين في فتح قنوات خاصة ومتخصصة تبث برامجيا بالمغتين العربية واألمازيغية، حيث سمحت 

قنوات متخصصة ىي: )قناة إخبارية، وقناة ثقافية، وقناة خاصة بالشباب، وقناة لمطبخ، وقناة خاصة  2
أنو بمقدور مؤسسات إلى شارت الوزارة في إعالنيا أو (، اة لممنوعات، وقناة أخيرة لمرياضبالعموم، وقن

كما  ،المجتمع المدني والييئات الحكومية الراغبة في الحصول عمى رخصة لمبث التقدم بممف الترشح
قناة  34زائرية التي يبمغ عددىا المنشور بتوفيق أوضاع سبع قنوات من بين القنوات الخاصة الج سمح

 .7107ام بدأت بعضيا بث برامجيا منذ الع
جريدة "لوموند العدد الشيري من منعت السمطات توزيع  7102أغسطس/آب  70وفي 

 مطوالً  اصحفيً  اأن سبب المنع ىو تضمين العدد تحقيقً فعالمية إ، وبحسب مصادر وماتيك" الفرنسيةديبم
عة : الذاكرة الممنو  ا عمى مذابح الحرب األىميةحول العشرية السوداء يحمل عنوان" عشرون عامً 
ع الضحايا، كما تعرض سالميين لمواقع الجزائري وواقبالجزائر" ويشمل التحقيق نتائج المصالحة وعودة اإل

المتابعة األمنية خالل عمميم  إلىيا يرضت الجريدة الفرنسية وبعض مراسمكما سبق وتع ،لصحة الرئيس
مميم بتغطية حممة أثناء ع 7102في الجزائر، كما منع دخول مراسمييا إلى الجزائر في فبراير/شباط 

"مانويل ماكرون" في الجزائر، فضاًل عن تقدم الرئيس الجزائري "بوتفميقة"  -آنذاك– المرشح الرئاسي
بدعوى ضد الجريدة عمى صمة بما نشرتو حول تورط الرئيس الجزائري في وقائع فساد مالي "وثائق بنما" 

 .7102قبل أن يتنازل عن دعواه في يونيو/حزيران 
 

 ية تكوين الجمعيات والنقابات حر
 سيما عدم  0221ون ـــــي وفق قانــــــفي تقييدىا لمعمل النقاباستمرت السمطات 

نشرت وزارة  7108بريل/نيسان إ 78المستمقة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ففي  اعترافيا بالنقابات
نقابة، فيما  22لمدولة وذلك من إجمالي  ًيااجتماع انقابة باعتبارىا شريكً  02العمل قائمة رسمية بـ 

 04ن المنظمات المتضمنة بالقائمة قد استوفت الشروط المحددة بالقانون، واعتبرت أأوضحت الوزارة 
لم يرد ليا  -نقابة 42ا وعددى-النقابات  ةقيوط التمثيل النقابي، في حين أن بنقابة أخرى لم تستوف شر 

والنقابة الوطنية  ،)النقابة الوطنية لمصحفيين :حفية أن من أبرزىابينما ذكرت المصادر الص ،اذكر رسميً 
ذة التعميم الثانوي والتقني، والنقابة المستقمة لعمال التربية(، وىو ما يعني عدم تمكن تمك النقابات تاألس

غير المعترف بيا من ممارسة االحتجاجات العمالية والمينية كاإلضراب أو المشاركة في المفاوضة مع 
 يات العمل الرسمية. ج

-12مية من خالل تطبيقات القانون )كما استمرت السمطات في التضييق عمى الجمعيات األى
ميق نشاطيا الذي يمنح السمطات حق رفض تسجيل الجمعيات أو تمويميا وتع( الخاص بالجمعيات 07

وق اإلنسان" لمؤتمرىا السمطات المحمية عقد "الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حق أو حميا، ومن ذلك رفض
دون إبداء أسباب، عمى الرغم من تقدميا  7102تشرين أول أكتوبر/ 8إلى  2السنوي في الفترة من 

 بطمب رسمي إلى الوالية.
 



 الحق في التجمع السلمي 
بتدني األوضاع  معظمياضرابات من جانب النقابات المينية يتعمق إشيدت الجزائر عدة 

 وكان من أبرزىا: ،ن أوضاع العاممين في تمك القطاعاتالمعيشية والمطالبة بتحسي
تمبية لدعوات لمتجار  7102في مطمع العام  مصادمات وأعمال عنف بمدينة "بجاية"اندالع 

خاصة بعد مى السياسات االقتصادية لمحكومة ع ااحتجاجً  العام واالحتجاج السمميوالمينيين لإلضراب 
سعار بعض السمع أالذي تضمن زيادة الضرائب و  7102مة لمعام ية" الموازنة العاقرار قانون "المالإ

إلى أن  جاجات سممية وامتدت إلى مدن أخرىوقد بدأت االحت ،يربائية وخدمات المحمولواألدوات الك
العنف واالعتداء عمى الممتمكات الخاصة والعامة، وتدخمت قوات األمن  عمىأقدم المحتجون الغاضبون 
صابات لحقت إن عن لإلصابة خالل األحداث، ولم يعم اشرطيً  42ى تعرض ووقعت اشتباكات أدت إل

 بالمدنيين.
 02في  اا مفتوحً "في طور مرحمة االختصاص" إضرابً  األطباء المقيمينمن  األفً  04وبدأ نحو 
تظاىرات واحتجاجات سممية متنوعة في  أشير تخممو 2واستمر ألكثر من  7102نوفمبر/تشرين ثان 

لتوقف عن ضمان ن األخرى ومنيا مقاطعة امتحانات نياية الدراسة في التخصص، واالعاصمة والمد
جباري الذي يمزم كل طبيب مختص أنيى لممطالبة بإلغاء نظام الخدمة المدنية اإل المناوبات الميمية

باء المطالبة بإعفاء األطو سنوات،  3تتراوح بين سنة و ةمدلدراستو أن ُيكمف بالعمل في المناطق النائية 
من أداء الخدمة العسكرية بعد سن الثالثين أسوة بغيرىم من الشباب قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابيم 

 الخاص. 
ا بعدم قرارً  7108كانون ثان كمة اإلدارية بالعاصمة في يناير/فيما أصدرت بعض دوائر المح

ء المضربين ألماكنيم التي إخالء األطباحكمة اإلدارية "ببئر مراد رايس" قررت المو  شرعية اإلضراب،
يعتصمون بيا باعتبارىم ُمتخميين عن وظائفيم، ولجأت السمطات إلى تجميد رواتب األطباء المضربين 

أبرزىا وكان  ،فيما استخدمت قوات األمن القوة في تفريق بعض تظاىراتيم ،بناء عمى القرارات القضائية
منيم "وفق تصريح تنسيقية األطباء  71و أدت إلى إصابة نح حيث 7108يناير/كانون ثان  4يوم 

 المقيمين الجزائريين، وتوقيف عدد منيم.
اندلعت عدة تظاىرات سممية طالبية بمدارس منطقة القبائل في  7102وفي ديسمبر/كانون أول 

خبار عن صدور قرار برلماني برفض ترقية المغة األمازيغية وتدريسيا في المدارس أالجزائر النتشار 
قوات األمن بعض تمك التظاىرات منيا بمنطقة  فضت، و 7108ى ذلك في قانون المالية والنص عم

 ل عدد من المحتجين.حيث اعتق ،"باتنة"
 اا عامً التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إضرابً  طواقم الرحالت الجوية" وكما بدأ "مضيف

عمى تدني األجور وعدم  ااحتجاجً  ن"ومديبمطار "ىواري ب 7108يناير/كانون ثان  77عن العمل يومي 
 .7102في بداية العام  وقعجور الذي تنفيذ اإلدارة لبرنامج زيادة األ

التكتل نظمو  7108فبراير/شباط  70و 71و 03ضرابات عامة أيام إكما شيدت الجزائر 
األجور ا عمى تدني نقابات بمدارس العاصمة ومدن أخرى احتجاجً  2الذي يضم  النقابي بقطاع التربية

بعد فشل جوالت من المفاوضات بين النقابات التعميمية وبين وزارة التربية. واشارت وسائل اإلعالم إلى 
 ا عن العمل من المجمس الوطني ألساتذة التعميم الثانوي. مضربً  استاذً أ 231وزارة التربية  فصل

 

 الحق في المشاركة في الشئون العامة 
  ،7102يارأي الجزائر في الرابع من مايو/ـــة فـــــــشريعيات التــــــــُأجريت االنتخاب

نشئت بمقتضى أمستقمة لمراقبة االنتخابات التي وتعد أول انتخابات تجرى تحت إشراف الييئة العميا ال
 ،مميون ناخب "بينيم مميون ناخب بالخارج" 7434وبمغ عدد الناخبين  ،7102من الدستور  023المادة 



قائمة  28في  امرشحً  03772ئمة انتخابية حزبية وقا 248في  امرشحً  073220ابات نافس في االنتخوت
 . امقعدً  327 عددىا الشعبي الوطني البالغحرة عمى مقاعد المجمس 

تغطية من خمسة منيا فقط قوائم تمكنت  احزبً  22المشاركة في االنتخابات  وبمغ عدد األحزاب
 ،"طالئع الحريات :ىما ،ة، بينما قاطع االنتخابات حزبانوالي 38 عددىا كل واليات الجزائر البالغ

 327عددىا الشعبي الوطني البالغمن مقاعد المجمس  امقعدً  070وحازت النساء عمى  ،يد"و"جيل جد
 %.72أي بنسبة  ،امقعدً 

عمنت نتائج الفرز أو  ،%42312وأعمن "نور الدين بدوي" وزير الداخمية أن نسبة المشاركة بمغت 
 يار وجاءت عمى النحو التالي:أو/ماي 2في 

نتخابات لمنساء"، بتراجع عن اال امقعدً  21"بينيم امقعدً  023ـب حزب جبية التحرير الوطنيفوز 
مقعدًا لمنساء"،  42 اممني" امقعدً  22بـ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفاز امقعدً  33السابقة مقداره 

 امقعدً  44ـب جبية التغيير–تحالف حركة مجتمع السمموفاز عن االنتخابات السابقة،  امقعدً  72بزيادة 
حزب مقاعد لمنساء"، وتمثل نفس عدد المقاعد التي فاز بيا في االنتخابات السابقة، كما فاز  2 ام"بيني

مقاعد لمنساء"، وىو حزب جديد لم يشارك في االنتخابات  3 ام"مني امقعدً  02ـب تجمع أمل الجزائر
 السابقة.

مقاعد لمنساء" ودون تغيير  3 ما"مني امقعدً  02ـب من أجل النيضة والعدالة والبناء تحالفوفاز 
 04 تراجعمقاعد لمنساء" ب 4"من بينيا  امقعدً  03ـب القوى االشتراكيةعن االنتخابات السابقة، كما فازت 

االنتخابات مقاعد عن  2بزيادة  امقعدً  04ـب الحركة الشعبيةعن االنتخابات السابقة، وفازت  امقعدً 
عن االنتخابات  امقعدً  04لمنساء" بتراجع مقداره  مقاعد 4 ما"مني امقعدً  00ـب حزب العمالالسابقة، وفاز 
وىو حزب جديد  ،مقاعد لمنساء" 4 اممقاعد "بيني 2ـب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةالسابقة، وفاز 

 لم يشارك في االنتخابات السابقة.
مقاعد عن  ةمقاعد لمنساء" بزيادة خمس 3 ابيني مقاعد "من يثمانب وطنيالتحالف الكما فاز 

 احزبفاز مقاعد، و  4ـب حزب الكرامةمقاعد، وفاز  3ـب حركة الوفاق الوطنياالنتخابات السابقة، وفازت 
عن  ن بخسارة مقعديمقعدب 23عيد فاز دون تغيير، و  مان لكل منيي" بمقعد"الحرية والعدالة" و"الشباب

 حركة االنفتاحن منيما مقعد لمنساء دون تغيير، و يمقعدب والتجمع الوطني الجميوري، خابات السابقةاالنت
 مقعدان بزيادة مقعد عن االنتخابات السابقة.  

" بمقعدان لكل منيما دون تغيير، "جبية النضال الوطني"، و"الجبية الديمقراطية الحرةوفازت 
مقعدان بخسارة مقعدين عن االنتخابات السابقة، كما فازت ب الحزب الوطني لمتضامن والتنميةوفاز 

 مقاعد عن االنتخابات السابقة. 8بمقد واحد بخسارة  الجبية الوطنية الجزائرية
و"تحالف تكتل الفتح"،  لجديد"، و"حركة اإلصالح الوطني"الفجر اوفازت كل من أحزاب: "

ر الجديدة"، و"اتحاد القوى الديمقراطية و"الجبية الوطنية لمعدالة االجتماعية"، و"جبية الجزائ
واالجتماعية"، و"الجبية الوطنية لمحريات"، و"االتحاد لمتجمع الوطني"، و"االتحاد الوطني من أجل 
التنمية"، و"الحركة الوطنية لمعمال الجزائريين"، و"حركة المواطنين األحرار"، و"حزب العدل والبيان"، 

مقعده  التجديد الجزائري. بينما فقد حزب امني لكلبمقعد واحد  نة"و"جبية الشباب الديمقراطي لممواط
مقاعد عن االنتخابات  ةمقاعد لمنساء" بزيادة عشر  2"منيا  امقعدً  78ـب مترشحون أحرارالوحيد، وفاز 

 السابقة. 
وأعمن رئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات "عبد الوىاب دربال" أن سير االنتخابات 

مقارنة لكنيا تظل معقولة  ،428خطارات كثيرة من حيث العدد، حيث بمغت إا، وكانت ىناك يجابيً إان ك
، بينما اجنائيً  النائب العام ألنيا تحتاج تتبعً إلى ااخطارات  2وأضاف أنو أحال منيا  بعدد المرشحين،



أو عدم  ود التشميععدم وجأو  عدم كفاية االوراقمثل  ،كانت باقي اإلخطارات ذات طبيعة تنظيمية
 اعالن أسماء المراقبين.

 تراجعت، حيث اا طفيفً اختالفً  ةختمفما المجمس الدستوري مة التي أعمنييموجاءت النتائج ال 
"التجمع الوطني ٪، كما ارتفعت أعداد المقاعد التي فاز بيا 42342٪ إلى 42312نسبة المشاركة من

 070إلى  008د المقاعد المخصصة لمنساء من مقعد، وعد 011إلى  امقعدً  22من  الديمقراطي"
الجبية الوطنية ، وفوز امقعدً  71ا إلى مقعدً  02من  حركة أملوزيادة المقاعد التي فازت بيا  ،مقعًدا

 بمقعد واحد بداًل من ال شيء. الجزائرية
سادس انتخابات محمية في تاريخ التعددية في  7102 شرين أولتنوفمبر/ 74كما ُأجريت في 

ألف  22ن ــــــــــر مـــــــــــــن بين أكثــــــــــم اا والئيً مجمسً  38مجمس بمدية و 0230ضاء ائر الختيار أعالجز 
 م ــــــوعشرات القوائ اا سياسيً حزبً  20ون ـــــمرشح يمثم

 ة لمستقمين.ـــــتابع
الس البمدية ج% بالنسبة لمم32384% بالنسبة لممجالس الوالئية و33322وبمغت نسبة المشاركة 

 في االنتخابات المحمية السابقة. وىي نسب فاقت ما سجل
برئاسة الرئيس الجزائري "عبد العزيز جبية التحرير الوطني وأظيرت النتائج تصدر حزب 

ن كان قد تراجع في بعض البمديات ل ،بوتفميقة" االنتخابات المحمية التجمع الوطني حزب حساب وا 
حركة مجتمع الذي ظل في المرتبة الثانية، وحافظت س الحكومة "أو يحيى" يتزعمو رئي الذي الديمقراطي

 عمى موقعيا كثالث أكبر قوة بالمحميات. "حمس" السمم
بزعامة مرشح الرئاسة السابق "عبد العزيز بالعيد" مفاجأة بحصولو  جبية المستقبلوحقق حزب 

 تجمع أمل الجزائروسجل حزب  ،أسيسواعد في المجالس رغم حداثة تعمى رئاسة عدد من البمديات والمق
وذلك بفوزه بعدة  ،الذي يقوده الوزير السابق "عمر غول" نتائج ايجابية رغم حداثة تأسيسو ىو اآلخر

المعارض عمى ىيمنتيما في  والتجمع الوطني الديمقراطي جبية القوى االشتراكيةبمديات. كما حافظ حزبا 
 التي تضم محافظات شرق العاصمة.لجزائر التي يقطنيا أمازيغ في ا منطقة القبائل
 عنالنخب واألحزاب السياسية  معظمعجز ل الجزائرية لحقوق اإلنسان أسفياسجمت الرابطة وقد 

، كما الحظت تردد السمطات العمومية في منح والمشاركة في العمل السياسي باالنخراطقناع المواطنين إ
تنامي المشاركة  أماما ا إضافيً وىو ما شكل عائقً  ،المزيد من الحريات ذات الصمة بالعمل السياسي

حداث تغيير إمطالبيم في تمبي أصبحت ال  االنتخابية االستحقاقاتن أ المواطنين اعتقادالشعبية في ظل 
الرابطة إلى إدخال تعديالت جوىرية عمى قانون االنتخابات وتطوير  ودعت ،في عموم المجتمع يجابيإ

مكانياتيا المادية وصالحيتيا ا  لمراقبة االنتخابات بتوسيع قاعدتيا البشرية و  مةالعميا المستق عمل الييئة
من  اويضفي عمييا مزيدً  ،االنتخابيةا من الرقابة والنزاىة والشفافية لمعممية بما يضمن مزيدً  ،القانونية

 .المصداقية لدى المواطنين
*** 

 
 


