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حتـ ـ ـ ـ ـ ــرك عاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
احلكم ابلسجن ملدة سنة بسبب احتجاج سلمي

ُحكم على انشط جزائري ابلسجن ملدة سنة بسبب مشاركته يف احتجاج سلمي .وكان سبعة أشخاص آخرين قد
ُسجنوا بسبب مشاركتهم يف االحتجاج .إن األشخاص الثمانية مجيعاً يُعتربون من سجناء الرأي.
يف  7مارس/آذار ُحكم على الناشط عبد العايل غالم ابلسجن ملدة سنة بسب مشاركته يف "جتمهر غري مسلح" وعرقلة
حركة السري" على طريق عام ،وذلك على خلفية احتجاج سلمي أمام املقر الرئيسي لوالية متنراست يف ديسمرب/كانون األول
 6102بسب خالف على عقار .ويُذكر أن عبد العايل غالم عضو يف اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني ويف
جمموعة نشطاء حملية تدعى "ما فرات" ابللهجة العامية (أي مل يتم حلها) .كما أُدين بتهمة "اإلساءة إىل رئيس اجلمهورية"
على صفحة "ما فرات" على فيسبوك .وهو حمتجز منذ  6مارس/آذار ،ويقبع حالياً يف سجن متنراست .ويُعترب سجني رأي
احتُجز بسبب ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري والتجمع.
وسجن سبعة حمتجني سلميني آخرين بسبب مشاركتهم يف االحتجاج السلمي نفسه ،ومن بينهم كريامي دمحان .وقد
ُ
حكمت احملكمة االبتدائية يف متنراست على الرجال السبعة ابلسجن ملدة سنة يف  2يناير/كانون الثاين بسبب مشاركتهم يف
"جتمهر غري مسلح" و"إهانة هيئات نظامية" .ولذا فإهنم يُعتربون سجناء رأي .وكان هؤالء قد اعتُقلوا يف  10ديسمرب/كانون
األول  ،6102ويقبعون حالياً يف سجن متنراست  .وستُعقد جلسة االستئناف يف  01مارس/آذار.
يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة العربية أو بلغتكم اخلاصة ،تتضمن اآليت:

 حث السلطات على إطالق سراح عبد العايل غالم وكريامي دمحان واملتهمني الستة اآلخرين فوراً وبال قيد أو شرط
ألهنم سجناء رأي احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية التعبري والتجمع؛

 دعوة السلطات إىل تعديل القانون الذي ِّ
جيرم احلق يف حرية التعبري والتجمهر السلمي ،مبا فيه املادة  97من قانون
العقوابت اليت حتظر "التجمهر غري املسلح" ،واملادة  001مكرر املتعلقة بتهمة "اإلساءة إىل الرئيس" ،واملادة 012

املتعلقة بتهمة "إهانة اهليئات النظامية"؛
 حث السلطات على وقف اعتقال وحماكمة وسجن األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري والتجمع
السلمي.
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يرجى إرسال املناشدات قبل  02أبريل/نيسان  0202إىل:
وزير العدل

كما يرجى إرسال نسخ إىل:

عبدالعزيز بوتفليقة

طيب لوح

رائسة اجلمهورية اجلزائرية

 8شارع بئر حاكم

رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان

الرئيس

املرادية ،اجلزائر
اجلزائر

 02111االبيار  ،اجلزائر
اجلزائر

مصطفى فاروق قسنطيين
اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية
ومحاية حقوق اإلنسان

فاكس رقم+213 21 69 :
15 95 / 60 96 18

فاكس+213 21 92 17 :
01

الربيد اإللكرتوين:
president@elmouradia.dz

الربيد اإللكرتوين:
contact@mjustice.dz

اجلزائر

املخاطبة :معايل الوزير

اجلزائر

املخاطبة :فخامة الرئيس

قصر الشعب ،هنج فرانكلني
روزفلت

فاكس+213 21 23 99 :
58
الربيد اإللكرتوين:
contact@cncppdh-algerie.org

رقم الوثيقةMDE 28/3596/2016 :

حت ــرك عاج ــل54/16 :

اجلزائر

بتاريخ 9 :مارس/آذار 6102

يرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية أدانه:
االسم العنوان  0العنوان  6العنوان  1رقم الفاكس الربيد اإللكرتوين املخاطبة
أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،فريجى االتصال مبكتب فرعكم قبل إرساهلا.

حترك عاجل
احلكم ابلسجن ملدة سنة بسبب احتجاج سلمي
معلومات إضافية

قدحكم على عبد العايل غالم وكريامي دمحان ابلسجن ملدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بسب تنظيم احتجاج سلمي يف مدينة متنراست
وكان ُ
مع جمموعة "ما فرات" تضامناً مع حقوق العمال يف شركات التعدين احمللية ،وللتنديد ابلعواقب البيئية لعملية استخراج الغاز الصخري يف املنطقة.
كما متت حماكمة وسجن أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالني بسبب احتجاجاهتم السلمية ضد البطالة.
وما فتئت السلطات اجلزائرية يف األشهر األخرية تقمع احملتجني السلميني ومنتقدي احلكومة على حنو متزايد .وهلذا الغرض استندت السلطات إىل
قوانني ِّ
جترم احلق يف التجمهر السلمي ،مبا فيها املادة  97من قانون العقوابت ،اليت حتظر التجمهر غري املسلح الذي من شأنه اإلخالل ابهلدوء
العمومي .ويُذكر أن هذا احلق ،املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والذي أصبحت اجلزائر دولة طرفاً فيه ،يتضمن
احلق يف تنظيم االحتجاجات السلمية بدون ترخيص مسبق.
أنظر أيضاً البيان الصحفي :اجلزائر :ضعوا حداً الستهداف منتقدي احلكومة بال هوادة 1 ،ديسمرب/كانون األول  ،6102على الرابط:
(https://www.amnesty.org/en/documents/mde28/2951/2015/en/).

األمساء :عبد العايل غالم وكريامي دمحان وزمالؤهم الستة اآلخرون/ذكور
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