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 ممخص التقرير السنوي لمرابطة

حالة حقوق اإلنسان في  الجزائرية لحقوق اإلنسان حول
 الجزائر

 7102/7102لسنتي:
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 : ديباجــــــــــــــــــة

واقع الحال يكشف أن تطمعات الشعب الجزائري ال تزال تصطدم بواقع  مرير مميء بمشاعر القمق -
الشديد عمى مكتسباتو و طموحاتو وأمالو في ظل عدم تحقق  نظام ديمقراطي حقيقي بوجود إختالالت 

و واضحة بين تطمعاتو وواقعو المتسم بعدم الوضوح وانعدام الشفافية وانتشار مظاىر الجيوية 
أمام القانون وازدياد الفوارق االجتماعية اليائمة  ةالمحسوبية و تنامي الرشوة والفساد وعدم المساوا

 بين مكونات المجتمع الجزائري 
 / محور الحريـــــات العامــــــة :0

تراجعا  7102/ 7102إن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان سجمت بكل أسف شديد خالل سنتي   -
 ممحوظا في الممارسة الفعمية ليذه الحريات و تتمثل عمى وجو الخصوص : 

تواصل سياسات التضييق عمى حرية التعبير بحبس بعض الصحافيين و المدونين عمى خمفية  -
ى مواقع التواصل اإلجتماعي و إحالة الكثير منيم أمام الجيات إبداء آرائيم في الصحافة و عم

 القضائية .

كما سجمت الرابطة تواصل العمل الفعمي لقانون الطوارئ رغم اإلقرار الرسمي و القانوني برفعيا من  -
 طرف السمطات العمومية .

  القانوني : المحور السياسي و/7

العمومية لغاية اليوم عن إصدار القانون العضوي سجمت الرابطة و بكل أسف تخمف السمطات  -
من الدستور و الذي يحدد كيفية ممارسة الحق في الدفع بعدم  022المنوه عنو بنص المادة 

 دستورية أي قانون أمام القضاء مما يجعل ذات المكتسب معطل .

ع تعديل القوانين دون كما سجمت الرابطة استمرار إنفراد السمطة التنفيذية بتقديم مقترحات و مشاري -
استشارة و مشاركة فعمية لمشركاء و المساىمين و مساعدي قطاع العدالة السيما اإلتحاد الوطني 

إذ تطالب  0720لممحامين كما ىو الشأن بطرح مشروع تعديل قانون القضاء العسكري الصادر في 
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ييا من خرق واضح لحقوق في مشروع التعديل لما ف 052الرابطة و بشدة بإدراج إلغاء نص المادة 
 الدفاع المكفولة دستوريا .

   المحور االقتصادي واالجتماعي : /3

إن اإلنييار الكبير في أسعار النفط  في األسواق الدولية كشف قصور السياسات اإلقتصادية و  -
سطحيتيا في مواجية األزمة و غياب رؤية واضحة معتمدة من طرف السمطات العمومية عمى 

 المتوسط و البعيد .المستوى 

و في ىذا الصدد سجمت الرابطة و بكل أسف لجوء السمطات العمومية إلى إقرار سياسات اقتصادية  -
تقشفية صارمة و مجحفة ضمن قانون المالية ، ما نجم عنو آثار سمبية مباشرة عمى المواطنين ، و 

 بسبب لجوء السمطات العمومية إلى ما يسمى بالتمويل الغير تقميدي . ارتفاع نسبة التظخم

و ىو الوضع الذي إنعكس بشكل مباشر بتوسيع رقعة اإلحتجاجات اإلجتماعية و النقابية عمى  -
 غرار إضراب سمك األطباء المقيمين و إضراب األساتذة و المعممين .

ابطة التأخر الغير مبرر في نقل التكنولوجيا و و فيما يخص اإلستقالل الطاقوي لمبالد سجمت الر  -
الخبرة في مجال الطاقات البديمة و بصفة أساسية إستغالل الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي لمبالد 

 تمييدا إلحداث ثورة في مجال إستغالل الطاقات المتجددة .

عجل لمسياسات إن الرابطة تحث و بشدة السمطات العمومية عمى إعادة النظر و بشكل مست -

عمى ضوء إطالعيا عمى توقعات النمو الديموغرافي في اإلقتصادية و اإلجتماعية 
 . 7131مميون نسمة في أفق سنة  51الجزائر و الذي يتجاوز عتبة 

 /محــــــور  اليجــــــــــرة والمجــــــوء :4

ة أو ما يسمى بالحرقة في إن الرابطة تسجل و بكل أسف استمرار تنامي ظاىرة اليجرة الغير شرعي -
ظل عجز السمطات العمومية عمى إيجاد حل جذري ألسباب الظاىرة و تقصيرا واضحا من جانبيا في 
تحمل مسؤولياتيا القانونية تجاه الرعايا الجزائريين المياجرين بصفة غير شرعية في بعض الدول 

 األوروبية .
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اإلنسانية تجدد التذكير بمقترحيا إنشاء بنك إن الرابطة و بسبب ىذه اإلشكاليات القانونية و  -
لممعمومات يعنى بإيجاد حمول دائمة ليذه المعضمة اإلنسانية عمى النحو الذي يسمح ببيان وضعية 
المياجرين الغير شرعيين و الالجئين الحقيقيين و قطع الطريق عمى الشبكات اإلجرامية المختصة في 

عارة و تيريب المخدرات و الجماعات المسمحة من استغالل اإلتجار بالبشر و الرق و التسول و الد
 مآسي المياجرين اإلنسانية .

 

 الخاتمــــــــــــــــــــــــة

ــ إن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تتطمع إلى أن تجعل السمطات العمومية لالستحقاقات السياسية 
تغيير ديمقراطي يكرس سيادة الشعب الجزائري التي سوف تقبل عمييا الجزائر موعدا مفصميا إلحداث 

ويعزز مفيوم المواطنة ، وتتطمع إلى مبادرة السمطات العمومية لجعميا وثبة حقيقية في مسار البناء 
 المؤسساتي الديمقراطي .

 
 رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق االنسان

  األستاذ/مختار بن سعيد                                                      
 


