
ناشطين في مجال الدفاع عن الحق في العملعلى السلطات وقف المضايقات التي تستهدف الالجزائر: 

 - جنيف،- باريس / 13كوبنهاغن آذار   – إن الشبكة الوروبية - المتوسطية لحقوق السنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق2015مارس
)، يشجبان السنتهاكككاتOMCT) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (FIDHبرسنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق السنسان (الالسنسان، 

ججلت أثناء جلسة الستماع اليخيرة للدعاوى المرفوعة ضد تسعة سناشطين من اللجنة الوطنية للدفاع عن الخطيرة للحق في محاكمة عادلة التي س
 كلم جنوب العاصمة الجزائرية).400 في الغواط (2015 مارس/آذار 11) والتي عقدت في CNDDCحقوق البطالين (

كك ل ذي يش ر ال ة، الرم ة المحكم ول قاع ن دخ تكم في ذلك اليوم نشر عدد هائ ل وغير رمتناسب رمن عناصر الشرطة لمنع عارمة الناس وشهود الدفاع رم
انتهاكاا لحقوق الدفاع والحق في رمحاكمة عادلة. كما ألقي القبض خارج المحكمة على خمسين رمتظاهراا كانوا قعد تجمععوا بشععك ل سععلمي للتعععبير ععن
تضارمنهم رمع الموقوفين التسعة، لييصار إلى الفراج عنهم جميعاا في وقت لحق. واحتجاجاا على هذه التصرفات والعقبات، قرر فريق رمحارمي الدفاع

ية  ى محمكد رقالنسحاب رمن قاعة المحكمة. فتم تأجي ل الجلسة المتعلقة بقض ارس/آذار 18 إل طين2015 رم ايا الناش ي قض ر ف ة للنظ ا الجلس ؛ أرم
بكن صكريخةوبلقويكدر فكوزي وككوريني بلقاسككم وعككزوزي بككوبكر ومكازوزي بككن علل وبراهيمي بلعلمي  ويخنشة بلقاسمالثمانية الخرين، السادة 

.2015 رمارس/آذار 25، فتعينت في جاب ال عبد القادروالطاهر 

 فبراير/شعباط بالسعجن لمعدة سعنة11، خلل جلسة رمحاكمتهم في 2015 يناير/كانون الثاني 28وكان قد حكم على هؤل ء الناشطين، الموقوفين رمنذ 
أحكام   رمن قانون العقوبات) و"97" (المادة التجمهر دينار جزائري بتهمتي "5،000وستة أشهر رمع وقف التنفيذ ودفع غرارمة بقيمة  على التأثير

، فحكم عليه في اليوم نفسه بالسجن لمدة2015 يناير/كانون الثاني 22 رمن قانون العقوبات). أرما رمحمد رق، المحتجز رمنذ 147" (المادة القضاة
وظائفه          دينار جزائري بتهمة "20،000 شهراا ودفع غرارمة بقيمة 18 أعمال رمباشرة في العمورميين الضباط أحد على بالعنف 148" (المادة التعدي

رمن قانون العقوبات الجزائري). وقد سبق للمنظمتين التنديد بشك ل رمتكرر بظروف اعتقالهم واحتجازهم التي يبدو وكأنها ل تهدف سوى إلعى رمعاقبععة
. النساننشاطهم في رمجال الدفاع عن حقوق

 وثلثععة أعضععا ءرشيد عككوينكما وتدينن رمنظماتنا  شيوع حالت المضايقات القضائية التي تستهدف ع ل رما يبدو ناشطين آخرين، بما في ذلك السيد 
م620) في رمدينة الوادي (CNDDCآخرين رمن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ( د حك ان ق مة). وك ر العاص رق الجزائ وب ش م جن  كل

ة 2015 رمارس/آذار 9على السيد عوين أثنا ء رمحاكمته في  ة بقيم ري،50،000 في رمدينة الوادي بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرارم ار جزائ  دين
المسلح    وذلك بتهمة " غير التجمهر على  رمن قانون العقوبات الجزائري، إثر تعليق نشره على صفحته على رموقع100" بموجب المادة التحريض

ال رمن قمعهم. أرما السيد  كث فيه الشرطة على الدفاع عن حقوق المتظاهرين بد ، الععذي كععانعبد الحميد ابراهيمككيالتواص ل الجتماعي "فيس بوك"، ح
كجه انتقادات لشرطة الوادي على رموقع التواص ل الجتماعي "فيس بوك" إثر عمليات العتقال العنيفة العتي اسعتهدفت أفعراد أسعرة رشعيد ععوين قد و

التجمهر   رمارس/آذار، فتم اعتقاله في اليوم نفسه وتمت رمحاكمته بتهمة "3أثنا ء تجمعهم بشك ل سلمي للمطالبة بالفراج عنه في  على "،التحريض
يوسككف سككلطاسني وفرحككات ميسككى رمارس/آذار. كما ألقي القبض على ك ل رمن السعيدين 9وذلك على خلفية تعليقاته هذه. وقد أطلق سراحه أخيراا في 

ليتم الفراج عنهما لحقاا. وسيتم إصدار الحكم عليهما في 2015 رمارس/آذار 3 و1في  التوالي  التحريض رمارس/آذار بتهمة "19 و16 على 
التجمهر  "، وذلك على خلفية رمشاركتهما في رمظاهرات سلمية في الوادي.على

تطالب رمنظماتنا السلطات الجزائرية بع:

 ك ل رمن السادة رشيد عوين ورمحمد رق خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ورمعازوزي بعن علل وععزوزي بعوبكر وكعوريني بلقاسعمإطلق سراح
وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب ال عبد القادر، وذلك على الفور ورمععن دون قيعد أو شعرط، إذ أن احتجعازهم يبععدو وكععأنه ل يهعدف

 النسان؛سوى إلى رمعاقبة نشاطهم في رمجال الدفاع عن حقوق

وضع حد لسائر أشكال المضايقات التي تستهدف جميع الناشطين المذكورين أعله، بما في ذلك على المستوى القضائي، وذلك بما يتوافععق رمععع
أحكام إعلن الرمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق النسان؛

 14ضمان الحق في رمحاكمة عادلة وتوفير الضمانات الساسية لحقوق الدفاع بما يتوافق رمع المعادة) دولي الخعاص بعالحقوق3  ) رمعن العهعد ال
المدنية والسياسية المصادق عليه رمن قب ل الجزائر.

.ضمان رممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما يتوافق رمع الدستور الجزائري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

للتصال:
+hze@euromedrights.net / 41 00 08 488 32 الشبكة الوروبية - المتوسطية لحقوق السنسان: حياة زغيش:

  +presse@fidh.org / 18 25 55 43 1 33: ): آرتور ماسنيه / لوسي كروسنينغFIDHالفدرالية الدولية لحقوق السنسان (
+omct@omct.org / 24 49 809 22 41: ): ميغيل مارتن زومالكاريغيOMCTالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (
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