
 للنشر الفوري

على الجزائر أن تسمح :نظمات حقوق ا3نسان بالزيارة
للاا رردد ممنن االلججززاائئرر ععللىى ططللبب ههييئئااتت االلأأمممم االلممتتححددةة

  - قــــالــــت خــــمس مــــنظمات مــــعنية بــــحقوق ا3نــــسان الــــيوم إن على الجــزائــــر الــــتمسك بــــقيم مجــــلس اEمــــم2014 ففببررااييرر/ششببااطط 11
 ا:تحــدة لــحقوق ا3نــسان عــن طــريــق الــسماح لــخبراء اEمــم ا:تحــدة ا:ــعنيV بــحقوق ا3نــسان وا:ــنظمات غير الحكومية الــحقوقــية الــدولــية

.2014بزيارة البdد. انضمت الجزائر إلى مجلس حقوق ا3نسان في يناير/كانون الثاني 

 قال فيليب لوثـر، مـديـر قـسم الشـرق اEوسـط وشـمال أفـريـقيا في مـنظمة الـعفو الـدولـية: "إن الجزائـر كـدولـة عـضو في مجـلس اEمـم ا:تحـدة
 . إp أن السـلطات الجزائـريـة لـم توافـق على زيـارات مـنتعهدت بـالـتعاون مع ا:ـنظمات الـحقوقـية ا3قـليمية والـدولـيةلحقوق ا3نسان قد 

 مــقرر اEمــم ا:تحدة الــخاص ا:عني بــالــتعذيب، وفريق الــعمل ا:عني بــاpخــتفاء القسري وغــير الــطوعي، رغــم طــلبات مــتكررة مــن جــانــبهم".
 كــما يــنعكس هــذا الــنمط في الــقيود ا:ــفروضة على إتاحة زيــارة آخــريــن مــن مراقبي حــقوق ا3نــسان، فــقد رفــضت ســلطات الجـزائــر منح
 تــأشــيرات دخــول :ــنظمات غــير حــكومــية دولــية مــعنية بــحقوق ا3نــسان طــيلة ســنوات عــديــدة، وانــتهكت بطرق عـّدة حــقوق ا:ــنظمات الــحقوقــية

الجزائرية في العمل بحرية.

 وقال إريــك غـولــدســتV، نــائــب ا:ــديــر الــتنفيذي لــقسم الشــرق اEوســط وشــمال أفــريــقيا في هــيومــن رايتس ووتش: "مــا زال الجـزائــر الــبلد
  بــزيــارات مــنتظمة إلى ا:ــغرب ولــيبيا وتـونــس،2011الوحــيد بــV جــيرانه الذي يقيد دخول ا:ــنظمات الــحقوقــية، فــقد قــامــت مــنظماتــنا مــنذ 

بعراقيل p تستحق الذكر".

 وا:ـــنظمات التي تـــدعـــو الـــحكومـــة الجــزائـــريـــة إلى الـــسماح لـــلمنظمات الـــحقوقـــية بـــالـوصـــول إلى الـــبdد هي مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــية، والشـــبكة
 اEورو-مــــتوســــطية لــــحقوق ا3نــــسان، وهــــيومــــن رايــــتس ووتــــش، ومــرصــــد حــــمايــــة ا:ــــدافــــعV عــــن حــــقوق ا3نــــسان )وهــــو بــرنــــامج مشــــترك يتبع

الفدرالية الدولية لحقوق ا3نسان(، وا:نظمة العا:ية :ناهضة التعذيب.

 قال كريم pهيجي، رئـيس الـفدرالـية الـدولـية لحقوق ا3نـسان: "على الجزائـر أن تنهي مهزلة رفـضها Eي تـمحيص لسجـلها الـحقوقي بـينما
 تتمتع بــمقعد في مجــلس حــقوق ا3نــسان". وأضــاف جــيرالــد ســتابيروك، اEمــV الــعام لــلمنظمة الــعا:ــية :ــناهــضة الــتعذيب: "مــن شــأن منح
تزام حقيقي بـــأن الســـلطات الجــزائـــريـــة مســـتعدة  تـــأشـــيرات لـــلمنظمات الـــحقوقـــية الـــدولـــية، ودعــوة خـــبراء اEمـــم ا:تحـــدة، أن يــؤشـرا على ال

للتواصل الجاد مع مجلس اEمم ا:تحدة لحقوق ا3نسان".

 كـما قـال مـيشيل تـوبيانا، رئـيس الشـبكة اEورو-مـتوسـطية لـحقوق ا3نـسان: "لـقد تـقدمـت مـنظماتـنا جـميعـاً بعدة طـلبات رسـمية لـزيـارة الـبdد
  ومـا قـبلها، لـكن السـلطات الجزائـريـة رفـضت أو امـتنعت عـن الرد أو فرضـت شروطــاً لـلدخـول، ما كان لـها أن تسمح لـنا – تـلك2013في 

الشروط - بإجراء بعثة بحثية بشكل ُحر".

 يـنتظر من الجزائر، بـنجاحـها في الـفوز بـعضويـة مجـلس حـقوق ا3نسان، أن "تـتمسك بأعلى ا:ـعايـير في تـعزيـز وحـمايـة حـقوق ا3نـسان"
  قانونـاً جديداً للجمعيات أشد قمعـا2012ً. ومع ذلك فقد تبنت سلطات الجزائر في 251/60بموجب قرار الجمعية العامة ل�مم ا:تحدة 

من سابقه.

  على الجـــــمعيات تلقي أي تـــــمويـــــل أجنبي أو الـــــتعاون مع مـــــنظمات أجـــــنبية أو الـــــتماس الـــــعضويـــــة فـــــيها دون06-12يحـــظر الـــقانـــون رقـــم 
 موافـقة السـلطات. كـما يشـترط الـقانون على كـافـة الجـمعيات ا:سجـلة بـالـفعل بموجب الـقانـون السابق تـقديـم لوائـحها الـتنظيمية ا:ـتفقة مع

  يـنايـر/كـانـون الـثاني. ويـجوز اعتبار جـميع ا:ـنظمات الـقائـمة غـير ا:سجـلة طـبقـاً لـلقانـون الجـديـد غـير15التشـريع الجـديـد في موعـد غـايـته 
 3800 يـورو/2800 ألـف ديـنار جزائـري )300 أشهـر وغرامـة قـدرهـا 6مشـروعة، مـما يـعرض أعـضاءهـا لـعقوبات تـصل إلى الـحبس :ـدة 

دوpر أمريكي(.

الت ا:ـــنظمات إنـــه إذا كـــان لـــفترة عـــضويـــة الجــزائـــر في مجـــلس حـــقوق ا3نـــسان، ا:ـــمتدة لـــثdث ســـنوات، أن تكتســـب مـــعناهـــا فـــإن على  ق
السلطات الجزائرية أن: 

 تتعاون مع مجلس حقوق ا3نسان إلى الحد اEقصى، بما في ذلك مع خبرائه الحقوقيV، وهو ما يُعرف با3جراءات الخاصة،•
 وخاصة عن طريق تسهيل طلبات حصولهم على تأشيرات دخول على وجه السرعة، وعن طريق إصدار واحترام الدعوات

العالقة لخبراء اEمم ا:تحدة الحقوقيV وفرق عملها، وعن طريق التحرك السريع فيما يتعلق بتوصياتهم ومراسdتهم.
  التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات وحقوق الجمعيات في التعاون مع06-12تلغي ا:واد الواردة في قانون الجمعيات •

منظمات مقرها بلدان أخرى واpنتماء إليها.
 تضمن في كافة الظروف قدرة ا:دافعV عن حقوق ا3نسان وكافة النشطاء في الجزائر على ا:مارسة التامة لحقوقهم في•

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من التضييق أو التدخل.

 



تمنح تأشيرات دخول دون إبطاء :مثلي ا:نظمات الحقوقية الدولية الذين يطلبون زيارة الجزائر.•

 وعلى كــافــة الــبلدان اEعــضاء في مجــلس اEمــم ا:تحــدة لــحقوق ا3نــسان دعـوة الســلطات الجـزائرية إلى تــنفيذ الــتوصــيات الـواردة أعــdه،
وهذا بحسب ا:نظمات الخمس.

 

للمزيد من ا:علومات:
5916-036-203-44في لندن، عن منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: +

في بروكسل، عن الشبكة اEورو-متوسطية لحقوق ا3نسان، حياة زغيشي:
+ 32-488-08-00-41

 :V4736-519-917-1في واشنطن، عن هيومن رايتس ووتش، إريك غولدست+
في باريس، عن الفدرالية الدولية لحقوق ا3نسان، آرتور مانيه وأودري كوبري:

+ 33-1-43-55-25-18
39-49-809-22-41في جنيف، عن ا:نظمة العا:ية :ناهضة التعذيب، دلفV ريكيلو: +


