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ي عمل�ة االستعراض   CIVICUSالس�د الرئ�س ، شعاع لحقوق اإل�سان و 
يرحبان  بمشاركة الحكومة الجزائ��ة �ض

ي  
الدوري الشامل. كما نرحب بقبول الحكومة للعد�د من التوص�ات المتعلقة بقانون العق��ات وحما�ة الحق �ض

ي  
ح��ة التعب�ي وتك��ن الجمع�ات والتجمع. ونأمل أن �كون قبول التوص�ات �شكل جدي وال تكون كسابقتها �ض

 سابقة عند قبولها للتوص�ات ل�ن دون تنف�ذها. الدورة ال
 

ض من حوا�ي    توصيتني
�
ة ، نفذت الجزائر جزئ�ا . ل�ننا مازلنا    55منذ المراجعة األخ�ي ي

توص�ة تتعلق بالفضاء المديض
، ح�ث ال يزال قرابة   ي

ي السجن ع� خلف�ة    300�شعر بالقلق إزاء القيود المستمرة ع� الفضاء المديض
ناشطا �ض

ي صفوف النشطاء مستمرة لحد اليوم آخرها ا�داع  ممارسة حق
ي التعب�ي والتجمع، وال زالت االعتقاالت �ض

هم �ض
ي وال�ة المس�لة. 

 الناشطة نب�لة بازة المعروفة ب�سم آمال نا��ي الحبس المؤقت �ض
 

ي ع� العمل بح��ة. ع
ي الحد من قدرة المجتمع المديض

ي الجزائر �ض
ض المنظمة للجمع�ات �ض � سب�ل �ستمر القوانني

ض    2021المثال ، ينص قانون   اوح بني الخاص بالجمع�ات ع� التسج�ل اإللزا�ي للجمع�ات و�فرض عق��ات ت�ت
ض   بني اوح  ت�ت وغرامات  أشهر  وستة  أشهر  إ�    300000و    100000ثالثة  ينتمون  الذين  لألفراد  جزائري  دينار 

 جمع�ات مسجلة. 
 

ستخدم األمر رقم �حتوي قانون العق��ات ع� أحكام ُتق�د ح��ة الت ي المادة   08- 21عب�ي وقد ا�
مكرر الذي    87�ض

ض عن حقوق اإل�سان. ع� سب�ل المثال ، اُتهم المدافع عن حقوق   يوسع تع��ف اإلرهاب الستهداف المدافعني
ي 

اإل�سان ز�ي حناش باإلرهاب وتق��ض الوحدة الوطن�ة بعد توث�قه لحاالت االعتقال والمحا�مات التعسف�ة �ض
اير   ض عن حقوق 2022ف�ب ه�ب والمالحقة القضائ�ة لدفاعهم عن المدافعني . وال يزال المحامون يتعرضون لل�ت

 . ض  اإل�سان والنشطاء والمتظاه��ن السلميني
 

الرئ�س ، شعاع لحقوق اإل�سان و   اتخاذ خطوات ملموسة    CIVICUSالس�د  الجزائ��ة إ�  الحكومة  �دعوان 
االستعرا توص�ات  تنف�ذ  ي 

�ض جديتها  بتك��ن  تعكس  المتعلقة  ض  القوانني تعد�ل  الس�ما  الشامل،  الدوري  ض 
ي تعت�ب أساس�ة، واالفراج عن   الجمع�ات، والتوقف عن انتهاك ح��ات التعب�ي وتك��ن الجمع�ات والتجمع اليت

ض و�سقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.  ض والمتظاه��ن السلميني ض عن حقوق اإل�سان والناشطني  المدافعني
 

 
 
 
 
 
 
 


