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 لـــــرك عاجـــــحت

 جزائري-قلق على صحة صحفي بريطاين

منذ ل يف حالة غيبوبة دخ، وقد العناية املركزة غرفةاجلزائري املستقل حممد اتمالت حاليًا يف  –يرقد الصحفي الربيطاين 
  يونيو/حزيران احتجاجاً على توقيفه وحبسه. 27وتقول عائلته إنه مضرب عن الطعام منذ  .أسبوع ما يزيد على

إضرااًب عن الطعام احتجاجًا على توقيفه واحتجازه. وقالت عائلته ملنظمة العفو  حممد اتمالتأعلن  ،يونيو/حزيران 27يف 
ة ابب الواد يف اجلزائر العناية املركزة مبستشفى جامعغرفة حالياً يف يرقد سبوع ونيف. وهو غيبوبة منذ أ لية إنه دخل يف حالةالدو 

 العاصمة.

دينار  200,000حممد يف اجلزائر ابلسجن ملدة سنتني ودفع غرامة قيمتها احمكمة سيدي  عليه حكمت ،يوليو/متوز 11ويف 
 146مكرر و  144و  144مبوجب املواد  "إهانة هيئة نظامية" و "للرئيس"اإلساءة دوالر أمريكي( بتهمة  800جزائري )حوايل 

ستئناف دت غرفة االأي   ،أغسطس/آب 9ويف  .من قانون العقوابت على خلفية تعليقات نشرها مؤخرًا على "الفيس بوك"
حلكم أو ا اجلزائر وميكنها إلغاءاحلكم. وقدم حماموه دعوى استئناف ضد احلكم أمام حمكمة التمييز، وهي أعلى حمكمة يف 

 أتييده أو إرسال قضيته إلعادة حماكمته.

 يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة العربية أو الفرنسية أو بلغتكم اخلاصة، تتضمن ما يلي:

 ل حكمه؛ابطو شرط، وضمان إال قيد أرية على إطالق سراح حممد اتمالت من احلجز فوراً وبحث السلطات اجلزائ 
  ر إىل إضرابه عن ؤهلني، ابلنظيه عناية طبية مستمرة على أيدي خمتصني متلق    إىل ضماندعوة السلطات اجلزائرية

 داب مهنة الطبآمبا يتسق مع وذلك احتجاجًا على اعتقاله التعسفي، وحالة الغيبوبة اليت دخل فيها، الطعام 
 وحقه يف التمتع بصحة جيدة؛



 ابإلساءة إىل املوظفني "املتعلقة  144املادة  همبا في ،م حرية التعبريالذي جير    حث السلطات على تعديل القانون
 ."إبهانة اهليئات النظامية"املتعلقة  146واملادة  "ابإلساءة إىل الرئيس"مكرر املتعلقة  144واملادة  "نييالعموم

 إىل: 2016أكتوبر/تشرين األول  12يرجى كتابة املناشدات قبل 

 الرئيس
 عبدالعزيز بوتفليقة

 رائسة اجلمهورية اجلزائرية
 املرادية، اجلزائر

 اجلزائر
 / 95 15 69 21 213+فاكس رقم: 

60 96 18 
president@el-الربيد اإللكرتوين:     

mouradia.dz  

 املخاطبة: فخامة الرئيس  

 وزير العدل
 طيب لوح

 شارع بئر حاكم 8
 االبيار ، اجلزائر 16030

 اجلزائر
 01 17 92 21 213+فاكس: 

الربيد اإللكرتوين: 
contact@mjustice.dz 
 املخاطبة: معايل الوزير

 كما يرجى إرسال نسخ إىل:
رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق 

 اإلنسان
 مصطفى فاروق قسنطيين

اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية 
 اإلنسانومحاية حقوق 

قصر الشعب، جادة فرانكلني 
 روزفلت
 اجلزائر
 اجلزائر

 58 99 23 21 213+فاكس: 
 الربيد اإللكرتوين:     

algerie.org-contact@cncppdh  
 

 ماية أدانه:إدخال العناوين الدبلو يرجى و بلدانكم.  لدىيرجى إرسال نسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين 

 املخاطبة      الربيد اإللكرتوين     رقم الفاكس     3العنوان       2العنوان       1العنوان       االسم

 أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله، فريجى االتصال مبكتب فرعكم قبل إرساهلا.

 ، أنظر الرابط:UA: 155/16. Further informationهذا هو التحديث األول للتحرك العاجل رقم: 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE28/4379/2016/en 
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 جزائري-قلق على صحة صحفي بريطاين

 ضافيةإمعلومات 
وله عدد كبري  ،"عريبالسياق الصحفياً حراً، وينشر جملة إلكرتونية تدعى "اجلزائري حممد اتمالت يعمل  –الصحفي الربيطاين 

علقة املت ملزعومةواحملسوبية ا الفساد التواصل اإلجتماعي. وكثريًا ما ينشر تعليقات على حاالتمن املتابعني على وسائل 
 سلوب حياة أقرابئهم ومصادر دخلهم.وعلى أ ،ابملسؤولني احلكوميني

يه هتديدات ذات صلة عقب فراره من اجلزائر بسبب تلق    2007يف املمكلة املتحدة يف عام اللجوء  حقى وكان قد حصل عل
اتح خراً، مما ألتهديدات قد تناقصت مؤ وورد أن مثل تلك ا .املؤسسة العسكرية وأجهزة املخابرات يفأفراد قبل مبنشوراته من 

 له فرصة العودة إىل اجلزائر.

والنوافذ اإلعالمية  ،تنامي القيود املفروضة على الصحفيني اجلزائريني املستقلني لظيف  ،يونيو/حزيران 27يف  ،اعتقاله وجاء
 يف األشهر األخرية. ،املستقلة

وفيما يتعلق ابجلرائم اليت أُدين ابرتكاهبا مبوجب قانون العقوابت، ترى منظمة العفو الدولية أن اإلجراء القانوين حلماية مسعة 
لقانون لوليس  ،ةاملدني للمقاضاةجيب أن ينظر إليه كقضية ختضع  ،خاصني اً واء كانوا شخصيات عامة أو أفرادس ،األشخاص

أو الرموز  ،عالمألا أو ،أو املسؤولني احلكومينياية خاصة لسمعة املؤسسات العامة، اجلنائي. وينبغي إلغاء أية قوانني توفر مح
 الوطنية.

 :على الرابط 2016يوليو/متوز  1املنشور يف  "ن ب"اجلزائر: ضعوا حداً للقيود اإلعالميةنظر أيضاً البيان العام املعنو ا

https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=MDE28%2f4379%2f2016&l

anguage=en 

 االسم: حممد اتمالت/ذكر 
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