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الجزائر: يجب اإلفراج فوًرا عن الناشط المريض في حالة حرجة عبد هللا 
 بن نعوم

 يجب أال تسمح السلطات الجزائرية بموت ناشط آخر رهن االحتجاز

 

، ومؤخًرا رفضت 19-جائحة كوفيد، بسجن النشطاء والصحفيين ومالحقتهم قضائًيا، في خضم بشكل متسارعتقوم السلطات الجزائرية، 

طلبات إطالق السرررررررررررال ااؤقت والرةااة الطبية ااالئاة للئايررررررررررن الجزائرج ةبد ط بن ب وم، ااسررررررررررجون فقن بسرررررررررر    رائ  الئقداة لقا  

برل ويخشررررر   أكتو  27ودولية وإقلياية، قبيل محاكات  ااقرر ةقدها في  م اوةات وطئية10السرررررلطات جحت اجات الحراول تقوو اليوم 

 املحامون وأفراد أسرة بن ب وم ةلى حيات ل 

 

الجزائرية وةارض  يرررررررربًرا، بسرررررررر   منشررررررررورات  ةلى موق  فلط بوو ال   ا تقد ف ها السررررررررلطات 11اخضرررررررر  بن ب وم لتح ط اجحتياط  مئ  

ازه ضررت كل ، ب ا   اسررتارار احت إجراء اج تخابات الرئاسررية، بلئاا احتاب بشرركل ةاجل إجى إجراء جراحة في القل ، وللن السررلطلت رف

 غير القا وب  ورفضبا مئح  الرةااة الطبية ال   احتاجبال 

 

ا، ب ررد  55ةن حقوق اإلبسررررررررررررررران كارراو الرردان فخررار خالو احت ررازه ةن ةار ائرراهز ااررداف   توفي، 2019مررااو  28في  ا من  50ةررامررً اومررً

، 2016ديسابر  11إضراب  ةن الط ام احت اًجا ةلى احت ازه غير القا وب ، بس   ت بيره ةن  راء تنتقد الحكومة وظروف سجئ ل وفي 

ةاًما، في مسررررتشررررفئ بالجزائر ال اكرررراة، وكل  في  41خالو اجحت از الصررررحف  البراطاب  الجزائرج ااسررررتقل محاد تامالت، ةن ةار  توفي

  او ةبد  أةقاب إضرررراب  ةن الط ام احت اًجا ةلى سررروء م املت  أجئاء سرررجئ  بسررر   منشرررورات  ةلى موق  فلط بوو  ااسرررل ة  للرئلط 

 ال زيز بوتفليقةل

 

ومن أجلللج ب مللل  مالللللللللللللنع م؛لللعولللج ماتلللو ع  ن جاائر بلللوالا زام ؛لللعا زااباللل  زقانزن  لدو ز م  زئ   ا لللوز  لللع  ؛اجللل  زم لللع ا  زملللوود  

 قح اق زإلجسع ، ولطالق س زح  ن جاائ فاًرز ودو  ش وط، وزمس؛عح مه  إج زء ج زح  زم ل  زس  ع   م غت ه.

 

، ألقت قوات الشررررررررررررررطة في وادج رهيو، إحدغ بلدات وجاة غليىان، القب  ةلى بن ب وم و ايرررررررررررررن  خر هو خالدج 2019ديسرررررررررررررابر  9في 

واتهم اادعي ال ام في محلاة غليىان اجبتدائية كالهاا برررررررررر  إها ة مؤسسات أاام من اج تخابات الرئاسية ااثيرة لتجدول  3وكل  قبل  1ةلي،

الدولة  و تقوي  وحدة التراب الوطن   و اإلضررررررررار بااورررررررتحة الوطئية  و تقوي  م ئويات الجلض  و محاولة الضررررررر ن ةلى القضررررررراة في 

من قررا ون  100و 147و 75و 97و 79و 146د التحري  ةلى الت ا  غير ااسرررررررررررررتب ، وكلرر  باوجرر  ااوا"القضررررررررررررررااررا قيررد الئ ر  و 

 .ال قوبات

                                                      
 يدعى أيًضا خالدي ياسين. 1 

https://cihrs.org/algeria-intensifying-crackdown-on-civil-society-and-journalists-amidst-covid-19-pandemic-and-before-referendum-a-danger-to-free-speech-and-public-health/?lang=en
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والجدار بال كر أ   ج ت تبر أج من ه ه التهم جرائم مشررررررروةة باوج  القا ون الدوجي لحقوق اإلبسررررررانق ودها تفرض قيوًدا غير ضرررررررورية  

ورات ةثر ةل ها ةلى حسرررررررررراب بن ب وم ويشررررررررررير ملل القضررررررررررية إجى أن الئائ  ال ام قدم ك دلة فيداوهات ومنشرررررررررر .ةلى الحق في حرية الت بير

الشرررررررررررقعررررررررررر   ةلى موق  فلط بوو، دةا ف ها إجى مقاط ة اج تخابات الرئاسرررررررررررية، حيب كت   ج لال تخابات ال سرررررررررررلرية  و طالب الحراو في 

قفل ةلى ضرررررابن يررررررطة قتل يررررراًبا في جاي  املحاف ات اواجبون قاً ا قاسرررررًيا ل
ع
 .وادج رهيو كاا ا تقد بن ب وم في منشرررررورات  الحلم امل

 .قدمت الئيابة ما سبق كدليل ةلى أن بن ب وم كان احرض ةلى ال ويان ويقوض أمن الدولة

 

اااضرررر  ، لم اتالن بن ب وم من الوقوف ةلى قدمي  أو التحدل وكل  وفًقا ملحامي ، ماا دف  القاضرررر   أخيًرا  اوليو 16في اوم محاكات  في 

املحاكاةل خلص الطبل  إجى أن بن ب وم ج اتات  باللياقة الصرررررررررررررحية الكافية لقضررررررررررررروة  لالتورررررررررررررراو بالطبل  ب د جالل سرررررررررررررراةات من بدء 

ا أخر  2وفي  للاحاكاة ورغم كل ، رف  القاضرر   اجسررت ابة لطل  محامي  باإلفراب ااؤقت ةئ ل سرر تابر، رف  القاضرر   م دًدا التااسررً

 ارجل أكتوبر الج 27لإلفراب ااؤقت ةئ ل وقد تقرر ةقد جلسة محاكات  في 

 

وقد سررررررررررررربق  بإكرررررررررررررابت  ب زمة قلبية ةلى  حو اتطل  تدخل ط   ةاجلل باا يهدد –تورررررررررررررل  الشررررررررررررررااين  -ي اب  بن ب وم من مرض في القل  

ال ام، وتدهورت أكثر  ، للن حالت  الصررحية تدهورت ب د سررجئ  في وقت جحق من كاو2018بن ب وم ووو ةالية في القل  في  وخضرر 

 .ل ويؤكد اوطباء أ   بحاجة إجى تدخل جراحي للارة الثا ية2019 ب د احت ازه في ديسابر

 

، ايرررتكئ الئايرررن من سررروء الرةااة الطبية ومن سررروء اا املة خالو 2020سررر تابر  4في رسرررالة ملتوبة بخن اليد تم تقداابا ملحامي  في 

 .اجحت از

ل جرائم خطيرةل وكا ت السلطات تئقل وقد رفضت السلطات طلبات مت ددة لإلفراب ااؤقت ةئ ، بزةم أن اإلدةاء
ّ
ات ااوجبة ضده تشك

كيلومتًرا من مكان إقامت ق  160بن ب وم كهاًبا وإااًبا بين سرررررجن في غليىان، بالقرب من مسرررررقن رأسررررر ، وسرررررجئين في وجاة وهران، ةلى ب د 

 .اومر ال ج فاقم من تدهور صحت ل وهو محت ز حالًيا في سجن وهران ااركزج 

 

غيره حد جرياة الت  ا  و  السرررجين من الرةااة الطبية ال   هو في أمط الحاجة إل هاق ائته  الحق في الصرررحة والحياة وقد اورررل إن حرمان

 من ضروب سوء اا املة في ظروف م يئةل كاا أن قواةد اومم ااتحدة الئاوكجية الد يا ا املة السجئاء، اا روفة باسم قواةد ما داال،

لزم الدوو بضاا
ع
ااتحدة،  ووفًقا لتجئة حقوق اإلبسان باومم .الرةااة الصحية ااتوفرة في املجتا  ن تات  اوشقاص املحت زين با اايرت

ا ون قج بد من توفير رةااة طبية كافية أو مالئاة وفي الوقت اائاس  لجاي  املحت زين، باةتباره جزء من واجبات الدولةل بااثل، ووفًقا لل

 الحق في الرةااة الطبية ملفوو لجاي  ف ات املحت زينل اتم توفير القدمات الطبية للنىجء، في مستشفئ ااؤسسة أو، إكا الجزائرج، فإن 

 2لزم اومر، في أج منشآت صحية أخرغ ل

 

 ااير القا ون دون مإن قرار الح ط اجحتياط  ا   أن اكون إجراًءا اسرررررررت ئائًيا مسرررررررتئًدا إجى إجبات م ّين ب    م قوو وضررررررررورج، ومحدد في 

فضررررفاضررررة أو غامضررررةل وقد أخفقت السررررلطات الجزائرية في تبرار الحاجة إجى فرض ه ا اإلجراء، ج سررررياا ضررررد سررررجين رأج تت رض صررررحت  

 وحيات  لقطر داهمل 

                                                      
 .هنا، ويمكن الوصول إليه دماج االجتماعي للنزالءعادة اإل( بشأن مدونة تنظيم السجون وإ2005فبراير  6) 1425ذو الحجة  27المؤرخ في  04-05القانون رقم  2 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70022/120002/F-1645055189/DZA-70022.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70022/120002/F-1645055189/DZA-70022.pdf
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، وك ل  قا ون اإلجراءات الجزائية الجزائرج من  123إن قرار ح ط بن ب وم احتياطًيا، بالرغم من ال روف اا كورة، ات ارض م  ااادة 

 لالقا ون الدوجي لحقوق اإلبسانالتىامات الجزائر باوج  

 

ات ةدم اسرررررتقاللية   ام ال دالة ةن السرررررلط، وك ل  باجسرررررتخدام ااتفشررررر   واا ررررر  ء لتح ط اجحتياط لقد  دد اجتحاد الوطن  للقضررررراة 

 .بشكل مستقل أو بس   الدةوة إجى استقالو القضاء في  أةضاء السلطة القضائية مبئًياق بس   ال ال ةوق ، في بلد اةالتئفي 

اافوضررررررررة السررررررررامية باإلفراب ةن املحت زين من أجل احتواء تفشرررررررر   جائحة  توكرررررررريةرف  السررررررررلطات إطالق سررررررررراح  ات ارض م    كاا أن

من  وفاة اجئين، جسرررررررياا أول   ال ان ي ا ون من ظروف صرررررررحية وأول   ال ان احت زوا ملجرد الت بير ةن  رانهم اا ارضرررررررةل إن 19-وفيدك

 في سجون الجزائرل  19-وإكابة جاا ية  خرين ةلى اوقلق تشير ب الء إجى تزااد خطر اإلكابة بكوفيد خًرااملحت زين مؤ 

 

وسرت  أن بن ب وم  فس  رف  الزيارات  سلطات السجنل وزةات 2020 أكتوبر 2و 1لم اتالن محامو بن ب وم ووالدت  من زيارت  في 

وأ   ارف  تلق  الرةااة الطبيةل ووفًقا ملحام  بن ب وم، فإن كل  اتئاق  م  طل  بن ب وم ب دم التوقل ةن زيارت ، وال ج كتب  بخن 

ن اإليراف ةلى الجراحة ، م2018س تابر، ولم اطل  الئاين سوغ أن اتالن طبلب ، ال ج أجرغ ل  الجراحة في  4اده في رسالة بتاريخ 

الثا يةل وفي رسالة أخرغ في اوليو، كان بن ب وم قد ايتكئ من ةزلت  ةن ال الم القارجي ومن ظروف السجن الو بةل ولم اتالن الئاين 

 ل 19-ق بس   القيود اات لقة بكوفيد2020 من تلق  أج زيارات ةائلية من مارس إجى س تابر

 

جن الئايررررررن بين أبريل 2019دة خاسررررررة أيرررررربر فقن قبل اةتقال  م دًدا في ديسررررررابر كان بن ب وم قد أطلق سررررررراح  ا  2018ل وقد سررررررع

قا ون السلم وااوالحة  من 46بتها    اإلساءة لرئلط الجابورية  و إحياء جرال اا ساة الوطئية ، وكل  باوج  ااادة  2019ويو يو 

أيررررررررررررربر من ا تهاء مدة  10ال ج اح ر النشرررررررررررررر ةن الحرب اوهلية الجزائريةل وقد تم اإلفراب ةئ  بشررررررررررررررو ، قبل  ،2006الوطئية ل ام 

ا 2013ةقوبت ، بئاء ةلى طل  من محامي ل وفي ةام  من اإلجراءات القاكرررررة باومم ااتحدة بشررررر ن  موضررررروع رسرررررالتين، كان بن ب وم أاضرررررً

 .اجةتقاو الت سف  واجستخدام اافر  للقوة

  

 زام ؛عا زاابا 

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلبسان ل1

 الدوليةمئ اة ال فو  ل2

 19مئ اة ااادة  ل3

 اللئفدرالية ال امة ااستقلة لل ااو في الجزائر ل4

 سيفيلط -التحالل ال الم  اشاركة ااواطئين ل5

     )مركد حاااة ااداف ين ةن حقوق اإلبسان  في إطار ( الفيدرالية الدولية لحقوق اإلبسان ل6

     )ااداف ين ةن حقوق اإلبسانمركد حاااة   في إطار( اائ اة الدولية ائاهضة الت  ا  ل7

 ريبوست ا تر اييو او ل8

 الئقابة الوطئية ااستقلة استخدم  اإلدارة ال اومية ل9

  قابة أسات ة الت ليم ال اجي ااتضامئين  ل10
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