
	  
	  
	  

إلططالقق سررااحح تسعة ناشططيینن في مجالل االددفاعع عنن االحقق في االعملل كانن قدد تمّم نددااء : االجززاائرر
ااعتقالهھمم بططرريیقة تعسفيیة  

 
 
 

�������� -�����  11 في ااألغوااطط٬، في ااالبتداائيیة االمحكمة ستصدرر – ����2015 /������ �����10 -
 تدعو. االعمل في االحق عن مداافعيین جزاائريیيین ناشطيین تسعة ضد فوعةاالمر االقضائيیة االدعاووىى من ااثنتيین في االحكم 2015،٬ شباطط/فبراايیر
 االتي االقضائيیة وواالمضايیقاتت االتعسفي ااالعتقالل ووتستنكر كما شرطط٬، أأوو قيید ددوونن وومن االفورر على االناشطيین هھھھؤالء سرااحح إإططالقق إإلى منظماتنا
.ااإلنسانن حقوقق عن االدفاعع اللمج في نشاططهھم معاقبة إإلى سوىى يیهھدفف ال ووكأنهھ يیبدوو ااحتجاززهھھھم أأنن إإذذ لهھا٬، يیخضعونن  

 

منن  2015كانوونن االثاني /يینايیرر ٬22، في )CNDDC(٬، ووهھھھوو ناشطط في االلجنة االووططنيیة للددفاعع عنن حقووقق االبططاليینن محمدد ررققتمّم ااعتقالل االسيیدد 
هھ ااإلجابة تمّم تووقيیفف االسيیدد ررقق مع هھھھذذاا ااألخيیرر بسببب ررفض. أأمامم منززلهھ على يیدد عناصرر منن االشررططة كانوواا هھھھناكك للقبضض على لصص مشتبهھ بهھ

االتعدديي بالعنفف "تمّم ووضعهھ على االفوورر قيیدد االحبسس ااالحتيیاططي بحسبب إإجررااءااتت االتلبسس ووذذلكك بتهھمة . على شررططيیة كانتت قدد تووجهھتت إإليیهھ بالكالمم
محامي االسيیدد ررقق أأيي نفى . منن قانوونن االعقووباتت االجززاائرريي 148على أأساسس االماددةة " على أأحدد االضباطط االعمووميیيینن في مباشررةة أأعمالل ووظظائفهھ

كانوونن /يینايیرر 28ووإإثرر جلسة ااالستماعع ااألوولى لقضيیتهھ في . تهھاماتتعنيیفف ووشجبب تعسفف االشررططة في ااستخدداامم االسلططة ووعددمم صحة ااإلعملل 
.االثاني٬، ططالبب ااالددعاء بحبسهھ سنة كاملة منن ددوونن االحقق في ااالستئنافف  

 
٬، مقرربيینن منن االسيیدد محمدد ررقق٬، بعضهھمم كانوواا )CNDDC(كما تمّم  ااعتقالل ثمانيیة ناشططيینن آآخرريینن منن االلجنة االووططنيیة للددفاعع عنن حقووقق االبططاليینن 

فقدد أأرراادد هھھھؤؤالء االتجّمع أأمامم . أأثناء جلسة ااالستماعع ااألوولى للسيیدد ررقق 2015كانوونن االثاني /يینايیرر 28شاهھھھدديینن على عمليیة ااعتقالهھ٬، ووذذلكك في 
ً لشهھاددةة محامي االددفاعع٬، تمّم ااعتقالهھمم منن قبلل . االمحكمة للمططالبة بإططالقق سررااحح االسيیدد ررقق االشررططة فوورر ووصوولهھمم إإلى االمكانن٬، قبلل حتى ووووفقا

كوورريیني بلقاسمم ووعززووززيي بووبكرر ووماززووززيي بنن عاللل ووبررااهھھھيیمي بلعلمي وو خنشة بلقاسممووقدد وُوجهھتت إإلى كلل منن االساددةة . االبددء باحتجاجهھمم
 �������"وو) منن قانوونن االعقووباتت 97االماددةة " (�������"تهھمتي  جابب هللا عبدد االقاددررووبنن صررخة االططاهھھھرر ووبلقوويیددرر فووززيي وو

٬، ووقدد ططالبب 2015شباطط /فبرراايیرر 4عقددتت جلسة ااستماعهھمم في ). منن قانوونن االعقووباتت 147االماددةة " (������ ����� ���
.ااالددعاء بسجنهھمم لمددةة عاميینن  

 
٬، كانوواا قدد شارركوواا في 2015كانوونن االثاني /يینايیرر 17ففي . يُیعررفف عنن االنشططاء االتسعة في االمدديینة االتززاامهھمم بالددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن

َ منذذ شهھرر دديیسمبررااال ضدد ااستغاللل االغازز  2014كانوونن ااألوولل /عتصامم االتضامني لددعمم سكانن بلددةة عيینن صالحح االذذيینن يیتظظاهھھھرروونن سلميیا
وويیمكنن . ٬، ال تززاالل االتظظاهھھھررااتت غيیرر االمررخصة ُتعتبرر تجمهھرر غيیرر قانووني2011ووعلى االررغمم منن ررفع حالة االططووااررئئ في االعامم . االصخرريي

.وواالحكمم عليیهھمم بالحبسس لمددةة قدد تتررااووحح منن شهھرريینن إإلى ثالثث سنووااتتبالتالي محاكمة االمشارركيینن فيیهھا   
 

ً في  ٬، خاللل تجّمع أأمامم مكتبب االتشغيیلل في ااألغووااطط كانن قدد ُنظّظمم للمططالبة بالحقق في 2013شباطط /فبرراايیرر 20كانن االسيیدد ررقق قدد ااعتقلل سابقا
 12ووتمتت تبررئتهھ في نهھايیة االمططافف في " لكاتت للغيیررااإلضرراارر بممت"وو" االتحرريیضض على االتجمهھرر"وو" االتجمهھرر"ااُتهھمم االسيیدد ررقق بـ. االعملل
في قضيیة أأخررىى تتعلقق بالتظظاهھھھررةة االتي كانتت  2014تمووزز /يیووليیوو 13كما تّمتت تبررئة االسيیدد ررقق النعدداامم ااألددلة االكافيیة في . 2013آآذذاارر /ماررسس

مالحقة كلل منن محمدد ررقق ووخنشة ووعقبب تظظاهھھھررةة أأخررىى جررتت بعدد ثالثة أأشهھرر٬، تّمتت . 2014حززيیرراانن /يیوونيیوو 8قدد نظظمتت في ااألغووااطط٬، في 
 ٬30، ووتمتت تبررئتهھمم في "إإهھھھانة مووظظفف"وو " االتجمهھرر االمسلح"بلقاسمم ووبررااهھھھيیمي بلعلمي ووعززووززيي بووبكرر٬، إإلى جانبب شابيینن آآخرريینن٬، بتهھمتي 

.2014تشرريینن االثاني /نووفمبرر  
 

:تططالبب منظظماتنا االسلططاتت االجززاائرريیة بـ  

 

ررااهھھھيیمي بلعلمي ووماززووززيي بنن عاللل ووعززووززيي بووبكرر ووكوورريیني بلقاسمم كلل منن االساددةة محمدد ررقق خنشة بلقاسمم ووبإإططالقق سررااحح  •
ووبلقوويیددرر فووززيي ووبنن صررخة االططاهھھھرر ووجابب هللا عبدد االقاددرر٬، ووذذلكك على االفوورر وومنن ددوونن قيیدد أأوو شررطط٬، إإذذ أأنن ااحتجاززهھھھمم ال يیهھددفف 

ااإلنسانن؛ سووىى إإلى معاقبة نشاططهھمم في مجالل االددفاعع عنن حقووقق  
تستهھددفهھمم٬، بما في ذذلكك على االمستووىى االقضائي٬، ووذذلكك بما يیتوواافقق مع أأحكامم إإعالنن ااألممم ووضع حدد لسائرر أأشكالل االمضايیقاتت االتي  •

االمتحددةة االخاصص بالمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن؛  
ضمانن مماررسة حرريیة ااالجتماعع ووتكوويینن االجمعيیاتت وواالتعبيیرر٬، بما يیتوواافقق مع االددستوورر االجززاائرريي ووأأحكامم االعهھدد االددوولي للحقووقق االمددنيیة  •

.منن االجززاائرروواالسيیاسيیة االمصددقق   

 

 
:لالتصالل  

االشبكة ااألووررووبيیة  	hze@euromedrights.net: حيیاةة ززغيیشش: االمتووسططيیة لحقووقق ااإلنسانن -  / 32 488 08 00 41+  



	presse@fidh.org: أأووددرريیهھ كووبرريي/ آآررتوورر مانيیهھ ): FIDH(االفددررااليیة االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن   / 33 1 43 55 25 18  +  
+41 22 809 49 24: ميیغيیلل ماررتنن ززووماالكارريیغي): OMCT(االمنظظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذذيیبب   


