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 2008ظمة العفو الدولية إبريل/نيسان من  MDE 28/001/2008 رقم الوثيقة:

 اجلزائر
 تقرير موجز إىل جلنة منارضة التعذيب

  مقدمة

ى اعتبار أهنا ستنظر قريبا  يف تقدم منظمة العفو الدولية رذا التقرير املوجز لدراسته من جانب جلنة منارضة التعذيب عل
التقرير الدوري الثالث للجزائر حول اإلجراءات املتخذة لتنفيذ نصوص اتفاقية منارضة التعذيب وغريه من ضروب 

الرئيسية  ويلخص رذا التقرير بعضا  من بواعث القلق .‘(االتفاقية)’املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
وتتعلق بواعث القلق رذه  1لعفو الدولية املتعلقة ابجلزائر، كما ري موثقة يف عدد من التقارير السابقة للمنظمة.ملنظمة ا

بشكل عام بنمط متواصل من االعتقال السري والتعذيب على يد دائرة االستعالم واألمن، وري جهاز خمابرات 
حول أنشطة إررابية؛ وبتقاعس الدولة الطرف عن متخصص يف استجواب األشخاص الذين يُعتقد أن لديهم معلومات 

توفري سبيل انتصاف فعال لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن ضمنها التعذيب وسوء املعاملة؛ وابستمرار العنف 
 ضد املرأة.

 
يف أعقاب ما ُُيارس التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد املعتقلني املشتبه يف قيامهم أبنشطة إررابية يف اجلزائر 

 1992سنوات من العنف الذي أشعل فتيله إلغاء االنتخاابت متعددة األحزاب اليت جرت يف العام  10يزيد على 

واليت كان من املتوقع على نطاق واسع أن تفوز هبا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وري حزب سياسي إسالمي. وخالل 
ان بشكل خطري. وترسخت انتهاكات حقوق اإلنسان ابسم النزاع الداخلي، تالشت ضماانت محاية حقوق اإلنس

حماربة اإلرراب عندما حاربت قوات األمن بال روادة اجلماعات املسلحة اليت كانت ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة 
النطاق ضد املدنيني، مبا فيها عمليات القتل غري القانونية واخلطف والتعذيب واالغتصاب. وارتكبت قوات األمن 

مسية، وفيما بعد امليليشيات اليت سلحتها الدولة ) اليت تشري إليها السلطات بعبارة "مجاعات الدفاع الشرعي" أو الر 
"مجاعات الدفاع عن النفس" أو "الوطنيني"(، انتهاكات رائلة حلقوق اإلنسان، من ضمنها عمليات اإلعدام خارج 

                                                 

اجلزائر: مذكرة إىل اللجنة املعنية فو الدولية حول اجلزائر، ومن ضمنها ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الواثئق السابقة ملنظمة الع 1 
سلطات بال حدود:  التعذيب على يد األمن العسكري ؛ (MDE 28/017/2007، رقم الوثيقة: 2007)أكتوبر/تشرين حبقوق اإلنسان 

مذكرة إىل الرئيس  -يف "احلرب على اإلرراب"اجلزائر: التعذيب (؛ MDE 28/004/2006، رقم الوثيقة: 2006)يوليو/متوز يف اجلزائر 
( واجلزائر: خطوات حنو التغيري أم وعود جوفاء؟ )سبتمرب/أيلول MDE 28/008/2006، رقم الوثيقة: 2006)إبريل/نيسان اجلزائري 
 (.MDE 28/005/2003، رقم الوثيقة: 2003
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االختفاء القسري، واالعتقاالت السرية والتعسفية والتعذيب نطاق القضاء وغريرا من عمليات القتل غري القانونية، و 
وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد اآلالف من األعضاء واألنصار احلقيقيني أو املشتبه هبم للجماعات املسلحة. 

ا  يف تصعيد ولعبت دائرة االستعالم واألمن، اجلهاز األكثر ارتباطا  ابلتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، دورا  أساسي
 انتهاكات حقوق اإلنسان رذه خالل التسعينيات.

 
وبرغم تراجع حدة العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان الصارخة املرتبطة ابلنزاع الداخلي يف السنوات األخرية، تظل 

كن اعتقال غري منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بصورة منتظمة حول اعتقال املشتبه هبم مبعزل عن العامل اخلارجي يف أما 
رمسية، وحول ممارسة التعذيب من جانب دائرة االستعالم واألمن، يف إطار عمليات مكافحة اإلرراب اليت تقوم هبا 

لوضع نصوص يف  2004احلكومة. وعالوة على ذلك، فإنه برغم الرتحيب ابملبادرة اليت اختذهتا احلكومة يف العام 
ُيكن املالحظة أبن رذه النصوص اجلديدة أخفقت يف وضع حد الستخدام  القانون الوطين لتجرمي التعذيب، إال أنه

 التعذيب من جانب دائرة االستعالم واألمن.
 

ومل جُتر حتقيقات يف األغلبية الساحقة من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة وقوات األمن 
املة، يف غمار النزاع الداخلي. وقد ترسخ اإلفالت من العقاب الرمسية على السواء، ومن ضمنها التعذيب وسوء املع

معلنة  أن اهلدف  2006على االنتهاكات املاضية بدرجة أكرب من خالل قوانني العفو اليت أصدرهتا احلكومة يف العام 
ة إررابية من منها طي صفحة سنوات العنف. ونصت رذه القوانني على إعفاء املدانني أو املعتقلني بتهم القيام أبنشط

املقاضاة أو اإلفراج عنهم مبوجب عفو، ومنحت حصانة شاملة ألفراد قوات األمن املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات 
 حلقوق اإلنسان.

 
وأتثرت النساء بشكل خاص ابلعنف منذ بداية النزاع الداخلي. وكّن ردفا  للخطف واالغتصاب وغريمها من أشكال 

اعات املسلحة، وتعرضن للمعانة بصورة غري متناسبة بسبب شعوررن ابألمل لعدم معرفة العنف اجلنسي على أيدي اجلم
احلقيقة حول مصري اآلالف من الرجال الذين اختفوا قسرا  خالل النزاع. وعالوة على ذلك، يتفشى العنف ضد املرأة يف 

عن اختاذ تدابري كافية وفعالة حلماية  األسرة. وتقر السلطات اجلزائرية بذلك من حيث املبدأ، لكنها تقاعست حىت اآلن
النساء من رذا العنف. ومل تنفذ السلطات اجلزائرية بعد العديد من التوصيات اليت قدمتها إليها جلنة منارضة التعذيب 

 وغريرا من ريئات حقوق اإلنسان. 
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 أمناط التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف اجلزائر

ة خالل التسعينيات انتهاكات رائلة حلقوق اإلنسان، من ضمنها االعتقاالت السرية ارتكبت قوات األمن اجلزائري
والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة )يشار إليها فيما بعد: بسوء املعاملة( 

اكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف وحوادث االختفاء القسري وذلك ابسم مكافحة اإلرراب.  وبرغم أن مستوى االنته
اجلزائر قد اخنفض اليوم قياسا  ابلتسعينيات، إال أن ممارسة التعذيب وسوء املعاملة مستمرة يف سياق مكافحة اإلرراب. 
وقد تراجع عدد أنباء ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد األشخاص احملتجزين لدى الشرطة والدرك، 

تعذيب وسوء املعاملة يستمر بصورة منظمة على يد دائرة االستعالم واألمن اليت تُعرف على نطاق لكن استخدام ال
 واسع ابسم "األمن العسكري".

 
ويقل عدد أنباء التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة اليوم عما كان عليه خالل ذروة أعمال العنف يف التسعينيات. 

ائرة االستعالم واألمن يظلون حيتجزون بصورة منتظمة ررن االعتقال السري وحُيرمون بيد أن املشتبه هبم الذين تعتقلهم د
من االتصال ابلعامل اخلارجي، غالبا  لفرتات مطولة، يف أوضاع ت سهل ممارسة التعذيب وُيكن أن تشكل ضراب  من سوء 

 املعاملة.
 

 حاالت االختفاء القسري يف التسعينيات
ا ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالهتم ونشطاء حقوق اإلنسان إىل أن أفراد دائرة تشري الشهادات اليت أدىل هب

االستعالم واألمن كانوا مسؤولني عن ممارسة التعذيب املنهجي وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء ضد املتعاطفني 
ألمن الذين أجروا عادة عمليات االعتقال  املزعومني مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ خالل التسعينيات. ويُعتقد أن أفراد ا

كانوا أعضاء  يف دائرة االستعالم واألمن يعملون مبالبس مدنية. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء  عديدة حول 
تعرض أشخاص لالعتقال على يد قوات األمن اجلزائرية يف التسعينيات مث "اختفائهم" أثناء احتجازرم يف مراكز اعتقال 

 تديررا دائرة االستعالم واألمن، ومل يتم بعد توضيح مصريرم ومكان وجودرم.سرية 
 

 

 قضية صالح ساكر
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يشكل استمرار استخدام أماكن اعتقال سرية مصدر قلق خاص يف بلد مثل اجلزائر "اختفى" فيه آالف األشخاص، 
سرية خالل التسعينيات. ويف إحدى رذه ويظلون يف عداد املفقودين حىت يومنا رذا، بعد أن احُتجزوا يف مراكز اعتقال 

احلاالت، وري حالة صالح ساكر، ورو مدرس وعضو سابق يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ من قسنطينة بشرق اجلزائر، 
أن اجلزائر انتهكت عدة نصوص يف العهد الدويل  2006صرَّحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف إبريل/نيسان 

والسياسية عرب تقاعسها عن احملافظة على حياته، وضمان عدم تعرضه للتوقيف التعسفي أو  اخلاص ابحلقوق املدنية
  2للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، وعرب حرمانه من اللجوء إىل احملكمة.

 
بعدما ألقت الشرطة القبض عليه يف منزله. وردا  على شكوى تقدمت  1994"اختفى" صالح ساكر يف مايو/أاير 

أنه بعد حوايل شهر من إلقاء القبض عليه، نُقل صالح ساكر من  1997زوجته لدى النيابة، أُبلغت يف العام  هبا
حجز الشرطة إىل املركز اإلقليمي لألحباث والتحرايت يف قسنطينة الذي اسُتخدم قسم منه كمركز اعتقال سري من 

 اجملهول. جانب دائرة االستعالم واألمن. ويظل مصريه ومكان وجوده يف طي
 

 

 
 أساليب التعذيب وغرضه يف حجز دائرة االستعالم واألمن

تشمل أكثر أنباء التعذيب تكرارا  اليت تتلقارا منظمة العفو الدولية عمليات الضرب والصعق ابلصدمات الكهرابئية 
و البول أو املواد الكيماوية وطريقة الشيفون اليت تتضمن تقييد املعتقل وإرغامه على ابتالع كميات كبرية من املاء القذر أ

عرب قطعة قماش توضع على الفم. كذلك ذكر املعتقلون أهنم كانوا ُُيردون من مالبسهم ويتعرضون لإلذالل والضرب 
على ابطن أقدامهم )طريقة تُعرف ابلفلقة(، ويُعلقون أبذرعهم من السقف لفرتات طويلة خالل االستجواب. ويف بعض 

أهنم كانوا يُهددون بتوقيف األفراد اإلانث يف العائلة واغتصاهبن؛ ويف حاالت أخرى، يُزعم أن  احلاالت، يزعم املعتقلون
املعتقلني الذكور تعرضوا النتهاكات جنسية، برغم توفر القليل فقط من التفاصيل بسبب احلساسية الثقافية احمليطة 

 بقضية العنف اجلنسي ضد الرجال يف اجلزائر.
 

                                                 

قضية  . انظر أيضا  2006إبريل/نيسان  2/2001CCPR/C/86/D/99 ،24قضية بوسروال )نيابة عن صالح ساكر( ضد اجلزائر،  2 
 .7-7و 6_7، الفقراتن 2007أغسطس/آب  CCPR/C/D/90/D/1328/2004 ،16كيموش ضد اجلزائر، 
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ني أهنم تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة من أجل إرغامهم على اإلدالء مبعلومات وقد ذكر معظم املعتقل
حول أنشطة اجلماعات املسلحة يف اجلزائر، أو حول اإلرراب الدويل.  وورد أنه طُلب من بعض املعتقلني حتت وطأة 

ابإلرراب، ما أدى إىل حدوث مزيد من التعذيب أو غريه من أشكال اإلكراه إفشاء أمساء أشخاص آخرين لديهم صلة 
االعتقاالت. مث يُرغم املعتقلون عادة على التوقيع على حمضر استجواب قد ال ُيسمح هلم بقراءته. ويتضمن العديد من 

رذه احملاضر "اعرتافات" املعتقلني بعالقتهم مع اجلماعات املسلحة أو اإلرراب الدويل. وتضمنت بعض حماضر 
 تشري إىل أن املعتقلني يعتربون أهنم تلقوا معاملة حسنة يف االعتقال.االستجواب إفادات 

 
 األنباء األخرى للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة

تشري معظم مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة اليت تلقتها منظمة العفو الدولية إىل املعتقلني احملتجزين يف 
ة االستعالم واألمن. بيد أن املنظمة تلقت أيضا  أنباء حول ممارسة التعذيب وغريه من أماكن اعتقال سرية على يد دائر 

 ضروب سوء املعاملة على أيدي قوات األمن األخرى أو يف مراكز اعتقال رمسية.
 

 ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف سجن احلراش
عتقال  يف سجن احلراش يف اجلزائر العاصمة تعرضوا للضرب م 30، ورد أن ما ال يقل عن 2008فرباير/شباط  19يف 

املربح على أيدي حراس السجن بعدما رفضوا رم ونزالء آخرون العودة من ابحة السجن إىل جناح السجن الذي كانوا 
حمتجزين فيه وذلك احتجاجا  على حتويل مكان أداء صالهتم إىل سكن ملزيد من السجناء. وحبسب املعلومات اليت 

صلت عليها منظمة العفو الدولية، ُأخذوا بصورة فردية أو يف جمموعات تضم كل منها شخصني أو ثالثة إىل قاعة ح
جرى فيها جتريدرم من مالبسهم وركلهم وصفعهم وضرهبم بقضبان حديدية، وتوجيه إراانت إليهم وهتديدرم ابألذى 

يف فكه، واثلث جبرح يف أنفه. مث ُوضع املعتقلون   اجلنسي. وُأصيب أحد النزالء بكسر يف ساقه، وُأصيب آخر بكسر
كما ورد يف احلبس االنفرادي عقااب  هلم، وُحرموا من الزايرات ملدة ثالثة أايم، ومن الرعاية الطبية. وال يُعرف أبنه مت 

من زايرهتم بعد  إجراء أي حتقيق يف رذه االعتداءات املزعومة برغم الشكاوى اليت تقدم هبا حمامو السجناء الذين متكنوا
 ثالثة أايم.

 
وكان مجيع املعتقلني الذين هلم عالقة هبذه احلادثة حمتجزين يف احلراش ابنتظار حماكمتهم بتهم تتعلق ابإلرراب يف وقت 
حصول االعتداءات املزعومة. وقد مثل أحدرم أمام حمكمة بومرداس اجلنائية بعد بضعة أايم، وورد أنه نزع قميصه لرُيي 
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فرباير/شباط واشتكى من إساءة معاملته يف  19الكدمات اليت تسببت هبا عمليات الضرب اليت حدثت يف احملكمة 
 السجن. عندرا أرجأت احملكمة حماكمته، لكنها مل تصدر أمرا  إبجراء حتقيق يف االعتداء املزعوم.

 
جن احلراش إىل سجون أخرى: فرباير/شباط من س 23معتقال   نُقلوا يف  64فرباير/شباط، ورد أن حوايل  28ويف 

 سجن البويرة، وسجن الربواقية يف والية املدية، وسجنا قاملة واألغواط.
 

 ممارسة التعذيب يف إطار املظاهرات
ال يقتصر التعذيب على احلاالت املرتبطة "أبفعال اإلرراب أو التخريب". فقوات األمن تظل مسؤولة أيضا  عن ممارسة 

سوء املعاملة ضد كل من النشطاء السياسيني الذين يُلقى القبض عليهم خالل أو بعد التعذيب أو غريه من ضروب 
املظاررات اليت جتري احتجاجا  على سياسات احلكومة وممارساهتا، وضد املتهمني ابرتكاب جرائم عادية، وإن يكن 

سبيل املثال،  تعرض بدرجة أقل بكثري من ما كان حيصل خالل منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات. فعلى 
يف أعقاب املظاررات املناوئة للحكومة اليت جرت يف منطقة القبائل الواقعة يف  2001املتظاررون الذين اعُتقلوا يف العام 

للتعذيب بعد  3مشال شرق البالد عقب مقتل الطالب الثانوي ماسنيسا قرماح برصاص الدرك يف احلجز يف بين دوالة
 دي العشرات من املتظاررين اآلخرين ابلرصاص أو ُأصيبوا جبروح من جانب قوات األمن.إلقاء القبض عليهم. وأُر 

                                                 

متأثرا  جبروح ُأصيب هبا. وملزيد من املعلومات حول رذه األحداث، انظر  2001إبريل/نيسان  20تويف الطالب يف املستشفى يف  3 
 (.2003، سبتمرب/أيلول MDE 28/005/2003منظمة العفو الدولية )رقم الوثيقة: حنو التغيري أم وعود جوفاء؟  اجلزائر: خطوات
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 الضماانت ضد ممارسة التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة يف حجز قوات األمن

وة ال ينص القانون اجلزائري على ضماانت كافية حلماية املعتقلني من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة. وعال
على ذلك، يتم عمليا  جتارل الضماانت احملددة يف القانون عند توقيف األشخاص واعتقاهلم لالشتباه أبن هلم صلة 

ابإلرراب. وحُيتجز رؤالء املعتقلون بصورة روتينية من جانب دائرة االستعالم واألمن مبعزل عن العامل اخلارجي ويف أماكن 
من االتصال بعائالهتم ومبستشار قانوين ومن احلصول على الرعاية الطبية،  اعتقال سرية. وخالل رذا الوقت، حُيرمون

بشكل ملموس  –يوما   12حد أقصى قدره  –حىت عندما يتم جتاوز مدة التوقيف للنظر املسموح هبا مبوجب القانون 
بلة مستشار قانوين خالل طوال أسابيع أو حىت أشهر، يف انتهاك للقانون. وال ُينح القانون اجلزائري املعتقلني حق مقا

 فرتة التوقيف للنظر.

 2001قضية نشطاء القبائل يف العام 
عاما  يعيش يف بلدة ماكودة يف منطقة القبائل  19، قُبض على يوسف، ورو شاب عمره 2001يوليو/متوز  8يف 

جرت يف بلدته ضد الواقعة يف مشال شرق البالد اليت تقطنها أغلبية أمازيغية )بربرية( بينما كان يشارك يف مظاررة 
مقتل العشرات من احملتجني العزل على يد قوات أمن الدولة يف املنطقة خالل األشهر الثالثة السابقة. واعتقله يف 
الشارع ثالثة من أفراد الدرك ورد أهنم ركلوه على بطنه ووجهه وضربوه هبراوة على رأسه وأعضائه التناسلية، وشرطه 

 وجهه. دركي بسكني مسببا  له جرحا  يف
 

كما ورد أن العشرات من األشخاص اآلخرين الذين قُبض عليهم خالل املظاررات اليت جرت يف منطقة القبائل يف 
أو بعدرا تعرضوا للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة؛ العديد منهم بواسطة الضرب أو  2001إبريل/نيسان 

ساعة بواسطة اللكم على  48جب فرتة التوقيف للنظر البالغة اجلرح أبدوات حادة يف الشوارع أو أثناء اعتقاهلم مبو 
الوجه أو اجللد بكبالت كهرابئية أو تعريضهم للتعذيب بطرقة الشيفون أو جتريدرم من مالبسهم وهتديدرم 

 ابالغتصاب.
 

 تقدمي شكاوى منظمة العفو الدولية أهنم غالبا  ما وجدوا ممانعة يف وأبلغ احملامون الذين ُيثلون األشخاص املعنيني
 بسبب خوفهم من أن يُعرضهم ذلك رم وعائالهتم ملزيد من املصاعب أو األخطار.
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 حق املعتقلني قيد التوقيف للنظر يف االتصال ابلعامل اخلارجي
شددت اللجنة على أن بعض الضماانت  4من جانب الدول األطراف، 2حول تنفيذ املادة  2يف تعليقها العام رقم 

من  2فعالة ملنع ممارسة التعذيب كما تقتضي املادة تنطبق على مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم بوصفها تدابري 
االتفاقية. ومن مجلة الضماانت اليت سلطت اللجنة الضوء عليها االحتفاظ بسجل رمسي أبمساء املعتقلني، وحق املعتقلني 

صال يف إبالغهم حبقوقهم، واحلق يف احلصول دون إبطاء على مساعدة قانونية مستقلة، ومساعدة طبية مستقلة، واالت
 5ابألقرابء.

 
ومبوجب القانون اجلزائري، ُيوز اعتقال األشخاص احملتجزين بتهمة القيام أبنشطة إررابية بدون االستعانة مبستشار 

يوما ، إىل أن ُُيلبون للمثول أمام عضو النيابة وفيما بعد أمام قاٍض. وأَدخلت التغيريات اليت  12قانوين مدة تصل إىل 
حق املتهمني يف احلصول على مساعدة حماٍم عندما ُُيلبون  2004راءات اجلزائية يف العام ُأجريت على قانون اإلج

للمثول أمام النيابة، لكن فقط يف احلاالت اليت ُيضبط فيها الشخص ابجلرم املشهود واليت ال تقتضي ابلتايل مجع مزيد 
لقة ابإلرراب حتتاج إىل مجع مزيد من األدلة وال بيد أن األغلبية العظمى من القضااي املتع 6من األدلة )تلبس ابجلرم(.

 تندرج ضمن رذه الفئة.
 

 حق االتصال ابألقرابء
مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية حق املعتقلني يف االتصال بعائالهتم وتلقي زايرات منهم. بيد أنه  51تكفل املادة 

ا دائرة االستعالم واألمن للشخص املعتقل بتلقي على حد علم منظمة العفو الدولية ليست رناك أية حالة مسحت فيه
زايرة من عائلته يف مكان االعتقال السابق للمحاكمة. وبصورة روتينية حُيرم أولئك الذين تعتقلهم دائرة االستعالم واألمن 

لطات من االتصال ابلعامل اخلارجي، سواء يف صيغة مستشار قانوين ومساعدة طبية وزايرات عائلية أو من جانب الس
 القضائية، وحُيتجزون فعليا  مبعزل عن العامل اخلارجي.

 

                                                 
 4 CAT/C/GC/2/CPR.1/Rev.4 ،23  2007نوفمرب/تشرين الثاين. 
 .13الفقرة  5 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 59املادة  6 
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وال يبدو أن القانون أو السياسة اجلزائرية حتدد أي إطار زمين أقصى ُيب ضمنه إبالغ األقرابء يف مجيع الظروف حبقيقة 
قرابء علما  يف الظروف  االعتقال. وال يتماشى رذا مع توصية املقرر اخلاص لألمم املعين ابلتعذيب القاضية أبن حياط األ

وعند احتجازرم، ال حُياط املعتقلون علما  حبقهم يف االتصال الفوري بعائالهتم. وعموما  ال يتم  7ساعة. 18كافة خالل 
إبالغ عائالت الذين يُلقى القبض عليهم مبكان اعتقال أقرابئهم، وال ُيسمح هلم أبية وسيلة لالتصال هبم، انريك عن 

عموم يقال لألقرابء الذين يستفسرون لدى الشرطة أو الدرك أو النائب العام إن الشخص غري معتقل، زايرهتم. وعلى ال
أو أن مكان االعتقال غري معروف. وأحياان  يُبلَّغون بصورة غري رمسية من جانب أفراد الشرطة القضائية أن قريبهم حمتجز 

يوجد سجل علين أبمساء الذين تقبض عليهم دائرة  لدى دائرة االستعالم واألمن، لكن ليس مبكان اعتقاله. وال
 االستعالم واألمن أو تعتقلهم. وعمليا  فإن املعتقلني لدى دائرة االستعالم واألمن

حُيتجزون مبعزل عن العامل اخلارجي، وال حياط أقرابؤرم علما  مبكان االعتقال أو بتاريخ نقلهم من مكان اعتقال إىل  
 حنو مفهوم قلقا  شديدا  للعديد من أقرابئهم. آخر. ويسبب رذا األمر على

 

 قضية كمال عكاش

، خطف حوايل مثانية رجال يرتدون مالبس مدنية كمال عكاش خارج أحد املساجد يف 2007سبتمرب/أيلول  11يف 
إىل مكان حيث وجهوا مسدسا  إىل رأسه وأرغموه على الركوب يف سيارهتم اليت انطلقت هبم  8املرادية ابجلزائر العاصمة،

جمهول. وحبسب ما ورد أبلغ الرجال املارة الذين سعوا إىل التدخل أهنم من موظفي دائرة االستعالم واألمن. ويعاين  
 كمال عكاش، ورو عامل يف السوق، من داء الصرع. وال يُعرف ما إذا حيصل على العقاقري اليت حيتاجها. 

جال يرتدون مالبس مدنية منزل كمال عكاش وأخذوا منه ويف صبيحة السادس عشر من سبتمرب/أيلول، فتش ستة ر 
بعض أغراضه، ومن ضمنها جهاز حاسوب وآلة تصوير ابلفيديو وكتب دينية وقرص دي يف دي، فضال  عن عقاقريه 

 اليومية اخلاصة بداء الصرع، لكنهم رفضوا إبالغ والده بسبب اعتقاله أو مكانه.
بنه اليت أحالت القضية إىل النائب العام. ومت أيضا  إبالغ اللجنة الوطنية وأبلغ والد كمال عكاش الشرطة ابختطاف ا

 االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها، وري اهليئة اجلزائرية الرمسية حلقوق اإلنسان، بعملية اخلطف.

                                                 

 7 E/CN.4/2003/68 ز.26، الفقرة ، 
، ُحكم على كمال عكاش ابلسجن ملدة ست سنوات، بعدما أُدين ابالنتساب إىل مجاعة "ختريبية". وأُفرج عن كمال 1992يف العام  8 

 لدى إمتام عقوبته. 1998عكاش يف العام 
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اجل إىل احلكومة ، بعث املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابلتعذيب بطلب ع2007نوفمرب/تشرين الثاين  16ويف 
اجلزائرية للحصول على معلومات حول قضية كمال عكاش، لكن حىت اآلن، بعد مضي حوايل سبعة أشهر على القبض 

 عليه يف الشارع من جانب موظفني عموميني كما يبدو، ال يُعرف أبن السلطات أفصحت عن أية معلومات عنه.
 

 
 
 
 

 2006جلزائر منذ العام األشخاص الذين أبعدهتم اململكة املتحدة إىل ا

برغم توفر أدلة مهمة على أن املعتقلني الذين حتتجزرم دائرة استعالم واألمن يتعرضون للتعذيب أو غريه من ضروب سوء 
املعاملة أو االنتهاك حلقوقهم اليت يكفلها القانون اجلزائري، فإن السلطات يف دول أخرى أعادت يف السنوات األخرية 

شتبهت يف مشاركتهم يف اإلرراب، مبا يف ذلك يف انتهاك ملبدأ عدم اإلعادة القسرية. وقد أبعدت مواطنني جزائريني ا
على أساس أهنم اعتربوا "خطرا  على  2006سلطات اململكة املتحدة تسعة مواطنني جزائريني على األقل منذ العام 

القبض على مثانية منهم؛ وأُلقي القبض على ومن أصل رؤالء التسعة، ألقت دائرة االستعالم واألمن  9األمن القومي".
سبعة منهم لدى وصوهلم إىل مطار اجلزائر العاصمة وعلى الثامن خالل أايم من وصوله. واحُتجزوا مجيعهم يف البداية 

برغم أن اثنني يزعمان أهنما تعرضا لسوء  10مبعزل عن العامل اخلارجي، لكن مل يزعم أي منهم أنه تعرض للتعذيب،
. وذكر أحدمها الذي نشري إليه ألسباب قانونية ابحلرف "رـ"، أنه أثناء احتجازه من جانب دائرة االستعالم املعاملة

 واألمن مسع أشخاصا  آخرين يبكون ويصرخون من األمل.
 

تقاهلم ويف تطور غري مسبوق، مُسح لثالثة من املعتقلني الثمانية ابالتصال أبقرابئهم الذين يعيشون يف اجلزائر من مكان اع
لطمأنتهم، برغم أهنم مل يتمكنوا من الكشف عن مكان اعتقاهلم. ويف مجيع احلاالت األخرى اليت تنارت إىل علم منظمة 

العفو الدولية، ال ُيسمح للمعتقلني لدى دائرة االستعالم واألمن إبجراء أي اتصال بعائالهتم خالل اعتقاهلم السابق 
مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  51ت من أقرابئهم كما تقتضي املادة للمحاكمة وال ُيسمح هلم بتلقي زايرا

                                                 

 EURثيقة: منظمة العفو الدولية )رقم الو اململكة املتحدة: عمليات إبعاد إىل اجلزائر مهما كان الثمن، ملزيد من املعلومات، انظر  9 

 (.2007فرباير/شباط  26، 45/001/2007
تالحظ منظمة العفو الدولية، انطالقا  من جتربتها، أن حقيقة كون املرء أُطلق سراحه توا  من احلجز لدى دائرة االستعالم واألمن تؤثر  10 

 جدا  عليه عندما يتحدث عن معاملته يف االعتقال، خشية تعريض نفسه النتقام حمتمل.
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اجلزائرية. وحىت يف مثل رذه القضااي اليت ُتسلط عليها األضواء، وتتعلق بسلطات دولة أخرى، شعرت دائرة االستعالم 
انون اجلزائري. وُيكن هلذه واألمن أبهنا قادرة على أن تضرب عرض احلائط ببعض الضماانت املتوافرة للمعتقلني يف الق

الضماانت إذا احرُتمت ابلكامل أن تقلل من خطر وحدوث التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة للمعتقلني 
احملتجزين لدى دائرة االستعالم واألمن، لكن السهولة اليت تتجارل فيها رذه الدائرة الضماانت وتنتهكها، وإفالهتا من 

إىل أن مجيع املعتقلني لديها ُيب أن يظلوا يُعتربون أبهنم معرضون بشدة خلطر التعذيب  العقاب على ذلك، ُيشريان
 وغريه من ضروب سوء املعاملة.

 
ومن أصل الثمانية املعادين الذين اعُتقلوا، حوكم اثنان )يشار إليهما ابحلرفني "ق" و"رـ"( يف احملاكم اجلزائرية وأُدينا 

ة تعمل يف اخلارج. واستندت إدانتهما إىل حماضر االستجواب اليت أعدهتا دائرة بتهمة االنتماء إىل شبكة إررابي
االستعالم واألمن واليت يزعم املتهمان أهنما أُرغما على التوقيع عليها بدون موافقتهما.  ومل حيصل كال الرجلني على 

اهلما السابق للمحاكمة. وقاال إهنما تعرضا متثيل قانوين عندما مثال للمرة األوىل أمام قاضي التحقيق يف هناية فرتة اعتق
لسوء املعاملة يف االعتقال لدى دائرة االستعالم واألمن لكن احملكمة اليت تولت حماكمتهما مل أتمر إبجراء حتقيق وُحكم 

 .2007عليهما ابلسجن يف نوفمرب/تشرين الثاين 
 

 
 حق احلصول على الرعاية الطبية

اإلجراءات اجلزائية املعتقلني حق احلصول على فحص طيب ُيريه طبيب خيتارونه مكرر من قانون  51متنح املادة 
وبرغم ذلك  11ُيب إبالغ املعتقلني هبذا احلق.أنه أبنفسهم يف هناية فرتة التوقيف للنظر إذا طلبوا ذلك، وتنص على 

طيب يف هناية فرتة التوقيف  دائرة االستعالم واألمن إهنم مل حيصلوا على فحص يقول املعتقلون الذين احُتجزوا لدى
 السابق للمحاكمة، أو حياطوا علما  هبذا احلق.

 
من قانون اإلجراءات اجلزائية، يستطيع النائب العام تعيني طبيب لفحص املعتقلني احملتجزين يف  52ومبوجب املادة 

منظمة العفو  د أنه على حد علماالعتقال السابق للمحاكمة، إما مببادرة منه أو بناء على طلب املعتقل أو عائلته. بي
 الدولية مل يتم فعل ذلك يف أية قضية.

 
                                                 

 مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية. 51و 1مكرر  51ادة امل 11 
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ويف احلقيقة، مل ُيسمح للمعتقلني يف أية قضية تنارت إىل علم منظمة العفو الدولية ابحلصول على فحوص طبية مستقلة 
 يف حاالت التعذيب املزعوم أثناء احتجازرم قيد التوقيف للنظر من جانب دائرة االستعالم واألمن. ومل ُيسمح للمعتقلني

اليت حصلت عليها منظمة العفو الدولية ابحلصول على فحص ُيريه طبيب خيتارونه أبنفسهم حاملا ينتهي اعتقاهلم لدى 
دائرة االستعالم واألمن. وعندما تُقدم دائرة االستعالم واألمن شهادات طبية لدى جلب املعتقل للمثول أمام السلطات 

 ن رذا جمرد إجراء شكلي يشري إىل احلالة الصحية العامة للمعتقل وال يوثق أبدا  آاثر التعذيب.القضائية، يبدو أ
 

ورد أن املعتقلني نُقلوا إىل مستشفى عني نعجة العسكري للعالج الطيب، مبا يف ذلك عقب ويف حاالت استثنائية، 
الت يبدو أن التقارير الطبية مل ُتشر إىل أية تعرضهم للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة. بيد أنه يف رذه احلا

 جروح تتعلق ابلتعذيب.
 

 قضية منري محوش
 

، قبض أفراد مسلحون من قوات األمن يرتدون مالبس مدنية على منري محوش، 2006ديسمرب/كانون األول  23يف 
لته أية أخبار عنه عقب توقيفه إىل أن عاما ، يف بلدة عني تغروت بوالية برج بوعريريج. ومل تتلَق عائ 26البالغ من العمر 

إلبالغها أبنه قد تويف. وقالوا إهنم يعتقدون أنه انتحر  2006ديسمرب/كانون األول  29اتصل هبا أفراد قوات األمن يف 
 وأنه مت إجراء تشريح للجثة، لذا ال حاجة ألن تطلب العائلة إجراء تشريح.

 

أنه كان رناك جرح يف الرأس وكدمات على اليدين والقدمني. وقد دفنوا  وعندما أُعيدت جثة منري محوش، الحظ أقرابؤه
ديسمرب/كانون األول، يف ظل وجود أمين كثيف. وال يُعرف أبن عائلة منري محوش قد اطلعت على  30اجلثمان يف 

لى بيان ،  ردت احلكومة اجلزائرية ع2007يونيو/حزيران  26تقرير التشريح الذي أشارت إليه قوات األمن. ويف 
مشرتك صادر عن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة املعنيني ابلتعذيب وبعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام 

إبجراءات مقتضبة أو اإلعدام التعسفي قائلة إن الفحص اجلنائي أظهر أن الوفاة جاءت نتيجة اختناق انجم عن 
ولية، مل ُير أي حتقيق شامل ومستقل يف مالبسات وفاة منري محوش، مبا الشنق. بيد أنه على حد علم منظمة العفو الد

 يف ذلك كيفية حدوث اجلروح اليت الحظها وجودرا أقرابؤه. 

 
 حق االستعانة مبستشار قانوين
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من قانون اإلجراءات اجلزائية حقوق املعتقلني يف االستعانة مبستشار قانوين من اختياررم ويف أن  100تكفل املادة 
رروا عدم اإلدالء أبية أقوال أمام قاضي التحقيق. كما حتدد املادة واجب القاضي يف إبالغ املعتقلني هبذه احلقوق. يق

على أن جلسات احملكمة ال ُيكن أن تُعقد من دون حضور حمامي الدفاع، ما مل يعرب املعتقل  105وتنص املادة 
 صراحة عن رغبته أبال ُيثله حمام.

 
تقلون عادة أن قاضي التحقيق مل حيطهم علما  حبقهم يف االستعانة مبحام من اختياررم، أو أن القاضي وعمليا  يذكر املع

ُيكن أن يعني مستشارا  قانونيا  نيابة عنهم، برغم أن احملاضر الرمسية هلذه اجللسات تشري عموما  إىل أن املعتقل أُبلغ هبذه 
اضي التحقيق عما إذا كانوا مستعدين لإلدالء أبقواهلم بدون حضور احلقوق. وحبسب بعض املعتقلني السابقني، سأهلم ق

حماميهم ووافقوا، إما ألهنم مل يكونوا متأكدين من حقوقهم أو ألهنم كانوا خيشون لو طلبوا غري ذلك أن يُعادوا إىل حجز 
تطيعون حتمل تكلفة توكيل دائرة االستعالم واألمن. وتتوافر نصوص خاصة بتقدمي املساعدة القانونية إىل الذين ال يس

 حماٍم لكنها اندرا  ما ُتستعمل عمليا .
 

وحىت إذا كانت العائلة قد أبلغت أصال  حماميا  ابلتوقيف أثناء استمرار وجود املشتبه به قيد التوقيف للنظر، ليس أمام 
نه يتكرر انتهاك حد التوقيف احملامي أية وسيلة ملعرفة مىت ُُيلب املعتقل للمثول أمام السلطات القضائية، وخباصة أل

يوما  حبسب القانون يف القضااي املتعلقة ابإلرراب. ويف أغلب األحيان قد يتنارى إىل علم حمامي املعتقل أن  12البالغ 
 موكله مثل أمام قاضي التحقيق بعد حصول ذلك، ورمبا عقب اإلدالء ابعرتافات مهمة.

 
 يف القضااي املتعلقة ابإلرراب يف اجلزائر ال حيصلون على أية مساعدة ومما يثري القلق بشكل خاص أن معظم املتهمني

قانونية كافية خالل فرتة اعتقاهلم أو عندما ُيثلون للمرة األوىل أمام قاضي التحقيق، وخباصة نظرا  للطبيعة اخلطرية للتهم 
نة مبستشار قانوين مستقل ضمانة مهمة والعقوابت يف رذه القضااي. وكما أقرت اللجنة يف تعليقها العام، تشكل االستعا

 ضد التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، كما أهنا ضرورية يف إنفاذ احلق يف الطعن بقانونية االعتقال.
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 قضية مراد خيلف

يف مونرتايل وأُعيد قسرا  من كندا إىل اجلزائر يف  2001قُبض على مراد خيلف، ورو الجئ جزائري يف كندا، يف العام 
، بسبب صالته املزعومة جبزائري آخر أُدين بتهمة القيام أبنشطة هلا عالقة ابإلرراب. وكان قد ُحكم على 2003العام 

عقب إدانته غيابيا  " بعضوية جمموعة إررابية تنشط  ابجلزائر  1993مراد خيلف ابلسجن املؤبد يف اجلزائر العام 
واجه ثالث حماكمات منفصلة: يف األوىل، أُعيدت حماكمته ابلتهمة  2002واخلارج". وعندما أُعيد إىل اجلزائر يف العام 

، وبرئت ساحته؛ ويف الثانية، أُدين بتهم "االنتماء إىل 1993اليت أُدين هبا وصدر عليه حكم غيايب بشأهنا يف العام 
دة سبع سنوات. عضوية مجاعة إررابية تنشط ابخلارج تستهدف االضرار مبصاحل اجلزائر" وُحكم عليه ابلسجن مل

وحبسب ما ورد أُدين فقط على أساس األقوال اليت أدىل هبا أثناء احتجازه مبعزل عن العامل اخلارجي لدى دائرة االستعالم 
 ، فنصفها أدانه.2008إبريل/نيسان  16واألمن. أما احملاكمة الثالثة، املقرر أن تبدأ يف 

 
، قٌبض على مراد خيلف واعُتقل 2003القسرية من كندا يف العام لدى وصوله إىل اجلزائر العاصمة يف أعقاب إعادته 

من جانب دائرة االستعالم واألمن ملدة عشرة أايم، وقال إنه يف ذلك الوقت تعرض لإلكراه واإلراانت. وأبلغت 
أو غري  السلطات القضائية حماميه أنه حمتجز لدى دائرة االستعالم واألمن، لكنها مل تكشف النقاب عن مكان اعتقاله

 ذلك من التفاصيل، بينما قالت الشرطة لعائلته أهنا ال حتتجزه وال تعرف مكان وجوده.
 

بيد أن احملامني الذين يدافعون عن مراد خيلف اعتقدوا أهنم تعرفوا عليه عندما اقتيد إىل احملكمة من جانب موظفي دائرة 
حقيق. وأبلغ حماموه موظفي احملكمة حبضوررم وكانوا ومثل أمام قاضي الت 2003مارس/آذار  10االستعالم واألمن يف 

خارج قاعة احملكمة، لكن قاضي التحقيق وأحد موظفي احملكمة رفضا السماح هلم ابلدخول، بناء على طلب موظفي 
دائرة االستعالم واألمن كما يبدو. وفيما بعد، طلب احملامون إلغاء حمضر اجللسة اليت عقدرا قاضي التحقيق ألن مراد 

لف مثل بدون مستشار قانوين، يف انتهاك لقانون اإلجراءات اجلزائية، لكن طلبهم رُفض على أساس أنه وفقا  خي
للمحكمة، ختلى صراحة عن حقه يف أن يساعده حماٍم. بيد أن مراد خيلف يقول إنه مل يُبّلغ حبقه يف االستعانة مبستشار 

 .قانوين وكان خائفا  جدا  من اإلصرار على حضور حمام
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، أُفرج عنه وقيل له إنه سيتم وقف مجيع اإلجراءات القضائية املتخذة ضده يف إطار تدابري 2006مارس/آذار  26ويف 
إبريل/نيسان نُقل عن وزير العدل طيب بلعيز قوله يف الصحف  9"املصاحلة الوطنية". مث بعد أسبوع أُعيد اعتقاله. ويف 

ابري "املصاحلة الوطنية" بسبب مشاركته املزعومة يف التخطيط هلجمات إن مراد خيلف ما كان ُيب أن يستفيد من تد
، اعتمدت جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة واملعنية ابالعتقال 2006نوفمرب/تشرين الثاين  21ابملتفجرات. ويف 

اص ابحلقوق املدنية من العهد الدويل اخل 14التعسفي الرأي القائل إن اعتقال مراد خيلف تعسفي ألنه ينتهك املادة 
إبريل/نيسان  16ومن املقرر أن يُقدم مراد خيلف مع عبد اجمليد دحومان وعادل بومزبر إىل احملاكمة يف  12والسياسية.
بسبب صالهتم املزعومة جبزائري آخر أُدين مبمارسة أنشطة هلا عالقة ابإلرراب يف الوالايت املتحدة  2008
 األمريكية.

 أماكن االعتقال السرية
يبدو أن املعتقلني الذين حُيتجزون كمشتبه بقيامهم أبنشطة إررابية حُيتجزون بصورة روتينية يف مرافق ليست أماكن 

اعتقال معرتفا  هبا رمسيا . وري يف معظمها ثكنات تديررا دائرة االستعالم واألمن أو ختضع لسيطرهتا، وأكثررا استخداما  
وتقع رذه الثكنة يف منطقة حماطة بغابة حبيث ال يرارا الناس وال ُيكنهم 13مة.ثكنة عنرت يف حي حيدرة ابجلزائر العاص

 الدخول إليها. 
 

ويُنقل املعتقلون عموما  إىل رذه الثكنة يف سيارات ال حتمل أية عالمات وُيربون على االستلقاء أو االحنناء عند 
ال ُيسمح للمعتقلني مبشاردة حميط الثكنة عندما  االقرتاب منها ملنعهم من رؤية املكان الذي يؤخذون إليه. وابملثل،

يُنقلون إىل خارجها. وقد أبلغ أحدرم منظمة العفو الدولية أنه كان يتم عصب عينيه أبنبوب مطاطي كلما كان يتم 
إدخاله إىل الثكنة أو إخراجه منها ولدى نقله بني زنزانته وغرفة االستجواب. ونتيجة هلذه اإلجراءات، يقول بعض 

 عتقلني السابقني إهنم مل يعرفوا قط أين كانوا حُيتجزون طوال مدة اعتقاهلم، حىت ولو دام عدة أشهر.امل
 

وكما ذكران أعاله، ال تُبّلغ عائالت املعتقلني مبكان اعتقاهلم أو ُيسمح هلا مبقابلتهم فيه. وعندما تستفسر لدى الشرطة 
و إنه حمتجز لدى دائرة االستعالم واألمن، لكن ال تُعطى أية أو الدرك، يقال هلا عموما  إن الشخص ليس معتقال  أ

                                                 

 )اجلزائر( 38/2006الرأي رقم  12 
قيل يف بعض األنباء إن الثكنة تقع يف حي بن عكنون اجملاور يف اجلزائر العاصمة. ويبدو أن الثكنة تقع على احلدود مع بن عكنون،  13 

 لية مل تستطع أتكيد رذا األمر.لكنها يف حي حيدرا اإلداري برغم أن منظمة العفو الدو 
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معلومات أخرى. ومل توجه السلطات القضائية أو األفراد املنتسبني إىل الشرطة أو الدرك العائالت يف أي من احلاالت 
حمتجزين فيها يف وقت  اليت تنارت إىل علم منظمة العفو الدولية إىل ثكنة عنرت، برغم أنه تبني الحقا  أن أقرابءرا كانوا

 االستفسار.
 

ويف احلاالت النادرة اليت كان حُيتجز فيها املعتقلون يف ثكنات اتبعة لدائرة االستعالم واألمن تقع خارج اجلزائر العاصمة، 
كان األقرابء يذربون إىل الثكنات مببادرة منهم ويتمكنون من احلصول على أتكيد شفوي من موظفي دائرة االستعالم 

من أبن قريبهم حمتجز رناك، لكن ال يصدر أي اعرتاف رمسي كامل أبدا  كما يقتضي القانون الدويل. ويف رذه واأل
احلاالت مل ُيسمح للعائالت برؤية املعتقل أو االتصال به. وابلتايل فإن وضع رؤالء املعتقلني أيضا  يتمثل يف أهنم 

 لعامل اخلارجي، يف انتهاك للقانون الدويل، مبا فيه االتفاقية.حمتجزون يف مكان اعتقال غري رمسي وبدون أي اتصال اب
 

وتُعرِّض ممارسة دائرة االستعالم واألمن املتمثلة يف احتجاز املعتقلني مبعزل عن العامل اخلارجي يف أماكن سرية أو غري 
االعتقال املطول مبعزل عن مصرَّح هبا املعتقل بشكل متزايد خلطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة؛ واعُترب 

العامل اخلارجي يف مكان سري أبنه يصل إىل حد التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
وإذا أعقب رذا االعتقال رفض اإلقرار به، أو الكشف عن مصري الشخص أو مكان وجوده، وابلتايل وضعه خارج 

فإنه يشكل اختفاء  قسراي . وُيكن آلاثر االختفاء القسري اليت ترتتب على أفراد العائلة أن تشكل إطار احلماية القانونية، 
 حبد ذاهتا انتهاكا  منفصال  للحظر املفروض على املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

 
 

 قضية حممد رمحوين
 

ب ثالثة من أفراد قوات األمن يرتدون مالبس من جان 2007يوليو/متوز  18قُبض على حممد رمحوين يف صبيحة 
يوليو/متوز، فتش أفراد يف قوات  24مدنية، عند حمطة حافالت ابلقرب من منزله يف حي بوروبة ابجلزائر العاصمة. ويف 

يوليو/متوز، عادوا وطلبوا من عائلته التوقيع على بيان يقول إن قوات األمن عثرت على مفاتيح  29األمن منزله. ويف 
 احنة وسيارة مرسيدس خالل عملية التفتيش. فرفضت العائلة، قائلة إهنا ال متلك راتني السيارتني.ش

 

 18وتقدمت العائلة بشكوى لدى السلطات القضائية على أساس أن حممد رمحوين اعُتقل بصورة تعسفية. ويف 
كما يبدو ملاذا تقدمت العائلة   أغسطس/آب، اسُتدعيت والدته إىل مكتب الشرطة القضائية يف بوروبة، حيث ُسئلت
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بشكوى وقيل هلا إن دائرة االستعالم واألمن تعامل ابنها معاملة حسنة، برغم عدم السماح هلا برؤيته. ويف 
، قالت هلا الشرطة يف بوروبة إن حممد رمحوين معتقل يف سجن ابلبليدة الواقعة جنوب 2007أكتوبر/تشرين األول 

 26ة أنكر احلراس يف سجن البليدة العسكري أنه رناك، لكنهم اعرتفوا ابحتجازه يف اجلزائر العاصمة؛ ويف البداي
 بعد أن تقدمت والدته ابستفسار آخر. 2008يناير/كانون الثاين 

 
ومل ُيسمح حملمد رمحوين بتلقي زايرات من عائلته وال مكاملات راتفية، وحبسب ما ورد يواجه احملاكمة بتهم تتعلق 

كمة عسكرية يف البليدة، وليس أمام حمكمة جنائية عادية. ومل ُيسمح حملاميه بزايرته أو االطالع على ابإلرراب أمام حم
 ملف قضيته. 

 

 

 زايرة أماكن االعتقال
، سلطت اللجنة الضوء أيضا  على "احلاجة" ملبادرة السلطات الرمسية "إىل وضع آليات حيادية 2يف تعليقها العام رقم 

 ل و احلبس وزايرهتا" كوسيلة للحماية من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.لتفتيش أماكن االعتقا
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنه ُيوز تفتيش مجيع األماكن اليت حُيتجز فيها املعتقلون  52وتنص املادة 

ضماانت املنصوص عليها يف القانون قيد التوقيف للنظر يف أي وقت من جانب النائب العام للتأكد من استيفائها لل
اجلزائري. بيد أنه على حد علم منظمة العفو الدولية، فإن الثكنات اليت تستخدمها دائرة االستعالم واألمن الحتجاز 

، أبلغ مسؤولو وزارة العدل وفدا  2005املشتبه هبم واستجواهبم ال ختضع أبدا  لعمليات التفتيش رذه. ويف مايو/أاير 
بعا  ملنظمة العفو الدولية أن مجيع مرافق االعتقال مفتوحة أمام املعاينة من جانب أعضاء النيابة العامة مبا فيها زائرا  ات

مرافق االعتقال اليت تستخدمها دائرة االستعالم واألمن، لكنهم مل يتمكنوا من تقدمي أية تفاصيل تشري إىل أن مثل رذه 
 الم واألمن.الزايرات قد متت إىل ثكنات دائرة االستع

 
وقد أبلغ معتقلون سابقون منظمة العفو الدولية أن النائب العام مل يقم أبية زايرات تفتيشية خالل احتجازرم يف ثكنات 

 دائرة االستعالم واألمن، كما ذكر حمامو حقوق اإلنسان أنه مل جُتر مثل رذه الزايرات على حد علمهم.
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اجلزائرية ملرافق االعتقال السرية يف تقرير حول مشاركة الدول األوروبية يف كذلك ُأشري مؤخرا  إىل استخدام السلطات 
عمليات "التسليم السري" ُقدم إىل جملس أورواب، حيث ذُكر أن: "نقل املعتقلني اآلخرين عرب دائرة التسليم السري 

دول خمتلفة... واستنادا إىل بياانت ]األمريكي[ استلزم حتما  نقل املعتقلني إىل خارج كابول إىل مرافق اعتقال بديلة يف 
 14الطريان الرمسية، ُيكن االستدالل على الوجود احملتمل ملرافق اعتقال سرية يف اجلزائر..."

 
 االعتقال املطول بدون هتمة

ُييز القانون اجلزائري احتجاز األشخاص املشتبه يف قيامهم أبنشطة إررابية بدون هتمة وبدون مقابلة حماٍم لفرتات 
لة. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء حول ممارسة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد املعتقلني خالل طوي

األوىل من االعتقال. وإضافة إىل ذلك، غالبا  ما خُتل دائرة االستعالم واألمن ابحلد الزمين املنصوص عليه  12األايم الـ 
 يف القانون اجلزائري.

 
 12ئرة االستعالم واألمن املشتبه هبم بدون هتمة أو مقابلة مستشار قانوين لفرتات تفوق كثريا  مدة الـ وأحياان  حتتجز دا

يوما  اليت حيددرا القانون اجلزائري. وُيكن هلذا االعتقال التعسفي أن ُيتد إىل ما ال هناية، طوال أشهر أو حىت سنوات. 
ز مدة التوقيف للنظر "لإلقامة اجلربية". وال يستطيع املعتقلون احملتجزون وأحياان  خيضع املعتقلون احملتجزون لفرتات تتجاو 

لدى دائرة االستعالم واألمن يف رذه األوضاع، خارج اإلطار القانوين، الطعن يف قانونية اعتقاهلم، ألهنم ال حيصلون على 
 د مضي أشهر على توقيفهم.مراجعة قضائية إىل أن ُيثلوا للمرة األوىل أمام قاٍض، وقد ال حيدث ذلك إال بع

 
وعموما  ال حترتم دائرة االستعالم واألمن الضماانت األخرى املنصوص عليها يف القانون اجلزائري والرامية إىل محاية 

املعتقلني الذين مل تُوجَّه هتم إليهم، ما يعين أن السالمة اجلسدية للمعتقل تُعرَّض للخطر الشديد نتيجة احلد الزمين املفرط 
 سموح به يف التوقيف للنظر.امل

                                                 

)مذكرة توضيحية(،  االعتقاالت السرية املزعومة وعمليات النقل غري القانونية بني الدول اليت شاركت فيها دول أعضاء يف جملس أورواب 14 
شؤون القانونية وحقوق ؛ دك ماريت، مقرر اللجنة املعنية ابل2006يونيو/حزيران  12، 10957وثيقة اجلمعية الربملانية جمللس أورواب 

 .55اإلنسان، الفقرة 
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 قضية مالك جمنون
 

ينتظر حماكمته، بعد مضي أكثر من مثاين سنوات  1999سبتمرب/أيلول  28يظل مالك جمنون الذي قُبض عليه يف 
. وقد رُفعت قضيته 1998، اهُتم ابملشاركة يف قتل املطرب لوانس معطوب يف العام 2000ويف العام  15على توقيفه.
كذلك   16أنه ينبغي حماكمته أو اإلفراج عنه فورا . 2006عنية حبقوق اإلنسان اليت قضت يف أغسطس/آب إىل اللجنة امل

حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السلطات اجلزائرية على فتح حتقيقات يف االنتهاكات املزعومة حلقوقه اإلنسانية. 
 عقب توقيفه ورد أنه تعرض خالهلا للتعذيب. وقد احُتجز مالك جمنون ررن االعتقال السري طوال سبعة أشهر 

 
 أوامر التقييد

، وثَّقت منظمة العفو الدولية ست حاالت جتاوز 2006يف املذكرة اليت قدمتها إىل الرئيس اجلزائري يف إبريل/نيسان 
حالة حممد بن فيها االعتقال احلد القانوين للتوقيف للنظر أبسابيع أو أشهر. ويف أربع من رذه احلاالت، ومن ضمنها 

ُيينة وحممد حريزي الذي احُتجز ررن االعتقال السري طوال أكثر من سنتني، خضع املعتقلون رمسيا  ألوامر تقييد 
 17أصدرهتا وزارة الداخلية.

 
بيد أن   18وتقتضي أوامر التقييد من الشخص البقاء يف مكان إقامة اثبت ويُفرتض أهنا بديل للسجن أو االعتقال.

فقط إىل أنه ال ُيسمح للشخص مبغادرة حدود والية اجلزائر العاصمة وال حتدد عنوان اإلقامة أو مدة  األوامر تشري
اإلجراء. ونظرا  ألنه يف مجيع احلاالت اليت تنارت إىل علم منظمة العفو الدولية كان األشخاص أصال  معتقلني يف 

ُيستخدم يف حماولة إلخفاء االنتهاكات اجلسيمة اليت  الثكنات التابعة جلهاز املخابرات العسكرية، فيبدو أن اإلجراء

                                                 
 15 

 .2006أغسطس/آب  CCPR/C/87/D/1297/2004 ،9قضية جمنون ضد اجلزائر،  16 
 MDE، رقم الوثيقة: 2006)إبريل/نيسان  مذكرة إىل الرئيس اجلزائري –اجلزائر: التعذيب يف "احلرب على اإلرراب" انظر  17 

28/008/2006.) 
. وخُتول 1992د استنادا  إىل السلطات اخلاصة املمنوحة إىل وزير الداخلية يف إطار حالة الطوارئ النافذة منذ العام تصدر أوامر التقيي 18 

من املرسوم اخلاص حبالة الطوارئ وزير الداخلية إخضاع األشخاص ألوامر تقييد تقتضي منهم البقاء يف عنوان اثبت إذا كانت  4-6املادة 
الصادر يف  92/44ظام العام". وال ينص املرسوم على أية تفاصيل تتعلق بتطبيق رذا النص. املرسوم الرائسي رقم أنشطتهم تُعترب "مضرابلن
 .1992فرباير/شباط  9يف اجلريدة الرمسية( اجلريدة الرمسية اجلزائرية )
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ترتكبها دائرة االستعالم واألمن للقانون اجلزائري والدويل حتت ستار قانوين سطحي ال يتقيد ابملعايري الدولية حلقوق 
 اإلنسان.

 
 قضية حممد فطمية

 

يدي أفراد يف قوات األمن يرتدون على أ 2007يونيو/حزيران  6قُبض على حممد فطمية، ورو عامل بناء، يف صباح 
مالبس مدنية بينما كان يعمل يف موقع بناء يف منطقة عني الكرمة يف اجلزائر العاصمة. ويف مساء ذلك اليوم ُأخلي 

سبيل مديره الذي قُبض عليه معه. واستفسرت عائلة حممد فطمية عنه يف عدة مراكز للشرطة اجلزائرية، لكن قيل هلا يف  
شرطة ال تعرفه. ومُثل ثالثة رجال آخرين كان قد قُبض عليهم يف الوقت ذاته بشأن القضية ذاهتا أمام كل منها إن ال

يوما  يف احلجز. وكانوا حمتجزين لدى دائرة االستعالم واألمن وُزعم أهنم  12السلطات القضائية بعد قضاء حوايل 
 تعرضوا للتعذيب يف حجزرا.

 
ُجلب حممد فطمية للمثول أمام قاٍض وأُعيد حبسه على ذمة التحقيق يف سجن ، 2007نوفمرب/تشرين الثاين  18ويف 

احلراش حيث مُسح له بتلقي زايرات. وقبل ذلك، ورد أنه كان حمتجزا  لدى دائرة االستعالم واألمن يف ثكنة عنرت. وكما 
 يد.يوما  األوىل من االعتقال قبل إخضاعه ألمر تقي 12ورد تعرض لسوء املعاملة خالل الـ 

 

 
 املراجعة القضائية للتوقيف

، على "إاتحة سبل االنتصاف 2، تسلط اللجنة الضوء أيضا ، كإجراء وقائي فعال تقتضيه املادة 2يف تعليقها العام رقم 
القضائية وسوارا أمام املعتقلني مبا يسمح هلم ابلنظر بصورة سريعة وحمايدة يف شكاويهم، والدفاع عن حقوقهم، والطعن 

نية اعتقاهلم أو معاملتهم." ويشكل شرط تقدمي األشخاص املعتقلني دون إبطاء للمثول أمام ريئة قضائية حمايدة يف قانو 
ومستقلة، على أسس تتعلق بسلوك "إجرامي" بطبيعته، شرطا  يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ويُعرتف به كتدبري ال 

 املة.غىن عنه ملنع وقوع التعذيب وغريه من ضروب سوء املع
 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، خُتوَّل الشرطة القضائية ابحتجاز املشتبه  51وكما ذُكر أعاله، فإنه مبوجب املادة 
 48ساعة قيد التوقيف للنظر،  ومن مث توجه إليهم هتمة أو خُيلى سبيلهم. بيد أن حد الـ  48هبم ملدة قصوى تبلغ 
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كان املشتبه به حمتجزا  لالشتباه أبنه " ُيس أبمن الدولة"، وُيكن متديده إىل حد أقصى يبلغ   ساعة ُُيدد إىل أربعة أايم إذا
يوما  بناء على إذن خطي صادر عن النائب العام، يف حال اعتقال املشتبه به على أساس مزاعم ارتكاب "أفعال  12

زائري على أنه كلما ُوضع شخص قيد التوقيف من قانون اإلجراءات اجلزائية اجل 51إررابية أو ختريبية". وتنص املادة 
للنظر، ينبغي على املوظف التابع للشرطة القضائية إبالغ النائب العام فورا  وتزويده بتقرير حول أسباب االعتقال. 

على أن أي اعتقال بدون هتمة تتجاوز مدته أربعة أايم ُيب أن أيذن به النائب العام   51وإضافة إىل ذلك، تنص املادة 
 كتابة .

 
ومن الناحية العملية، ال يبدو أن رناك مراجعة قضائية منهجية العتقال أولئك الذين حتتجزرم دائرة االستعالم واألمن 
قيد التوقيف للنظر. ومل تتلق العائالت واحملامون الذين طلبوا معلومات من النائب العام حول املعتقلني احملتجزين لدى 

دا  رمسيا  العتقاهلم أو أية معلومات حول ُأسس االعتقاالت األمر الذي يشري إىل أن دائرة االستعالم واألمن أتكي
السلطات القضائية قد ال حتاط علما  بصورة منهجية بعمليات التوقيف واالعتقال لدى دائرة االستعالم واألمن أو أهنا 

وجد إشراف فعال من جانب النائب ليست مستعدة إلعطاء معلومات حول رذه االعتقاالت. ويبدو ابلتايل أنه ال ي
من قانون اإلجراءات  51العام على االعتقاالت اليت تقوم هبا دائرة االستعالم واألمن على عكس مقتضيات املادة 

 اجلزائية.
 

 التعذيب الذي تسهله تدابري مكافحة اإلرهاب
 التعريف الواسع لإلرهاب املستمد من قوانني الطوارئ

وفيما بعد  1992بتعريف واسع لإلرراب ُوضع يف البداية مبوجب قانون الطوارئ يف العام  حيتفظ القانون اجلزائري
جرى إدراجه يف قانون العقوابت. وتنتهك بعض تدابري الطوارئ رذه املعايري الدولية وقد أسهمت بشكل مباشر يف 

قال. ويتسم تعريف اجلرائم اإلررابية بدرجة وقوع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة يف االعت
كبرية من االتساع حبيث يشمل جترمي األفعال اليت تشكل ممارسة مشروعة للحقوق املدنية والسياسية،  وُتستخدم 

صالحيات التوقيف واالعتقال املتزايدة يف احلاالت اليت تتعلق ابإلرراب املزعوم على خلفية ظاررة إفالت املوظفني 
 إبنفاذ القانون املشاركني يف محاية األمن القومي من العقاب. املكلفني
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مكرر من قانون العقوابت، يُعّرف اإلرراب أبنه يشمل اجلرائم اليت ُيكن أن تُعرِّض أمن الدولة  87ووفقا  للمادة 
للخطر؛ وعرقلة وسالمة أراضيها والعمل االعتيادي ملؤسساهتا للخطر جراء أفعال مثل تعريض األرواح أو املمتلكات 

حرية التنقل؛ وعرقلة عمل السلطات العامة؛ واالعتداء على الرموز الوطنية واجلمهورية؛ وإحلاق الضرر ابلبيئة، أو بوسائل 
االتصاالت أو وسائط النقل؛ وعرقلة عمل املؤسسات العامة؛ وإعاقة حرية ممارسة العبادة واحلرايت العامة. وقد فسرت 

 النصوص املصاغة بشكل واسع أبهنا تشمل املمارسة السلمية للحقوق املدنية والسياسية. السلطات أو احملاكم رذه
 

ومبوجب إطار حالة الطوارئ، اعتمدت السلطات أيضا  قوانني طارئة حمددة أُدخلت أبكملها يف قانون العقوابت وقانون 
عدام وخفَّضت سن املسؤولية اجلنائية . ووسعت رذه التدابري من نطاق عقوبة اإل1995اإلجراءات اجلزائية يف العام 

 يوما . 12عاما ، ومددت فرتة االعتقال السابق للمحاكمة يف احلاالت ذات الصلة من يومني إىل  16إىل 
 

 السلطات الكاسحة لدائرة االستعالم واألمن
يادة العليا للجيش ووزارة يشكل ضباط وأفراد دائرة االستعالم واألمن أعضاء يف اجليش، وابلتايل يعملون حتت سلطة الق 

، توىل رئيس اجلمهورية اجلزائري مهام وزير الدفاع، مبن 1993و 1990الدفاع. وابستثناء الفرتة املمتدة بني العامني 
 فيه الرئيس احلايل عبد العزيز بوتفليقة.

 
ائية، وري وظيفة متارس خبالف ووفقا  للقانون اجلزائري، يستطيع أفراد دائرة االستعالم واألمن ممارسة دور الشرطة القض

ذلك من جانب الشرطة والدرك. ويتمتع موظفو الشرطة القضائية بصالحيات لفتح حتقيقات شرطية وتوقيف املشتبه 
هبم واعتقاهلم الستجواهبم لفرتة حمددة من الزمن، التوقيف للنظر، إىل أن يتم توجيه هتم إليهم أو إخالء سبيلهم. وتقتصر 

يوما  يف احلاالت املرتبطة  12ساعة يف القضااي اجلنائية العادية، لكن ُيكن متديدرا لغاية  48ظر على فرتة التوقيف للن
أبنشطة إررابية مزعومة. وحبسب القانون، ُيب أن يُعنيَّ ضباط األجهزة األمنية العسكرية الذين حيق هلم ممارسة رذه 

بيد أنه مل تُنشر أية أوامر كهذه تتعلق مبوظفي دائرة  19دل.املهام مبوجب أمر مشرتك صادر عن وزير الدفاع ووزير الع
. وعلى أية حال، ال ُيلك رؤالء 1990االستعالم واألمن يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية منذ أتسيس رذا اجلهاز يف العام 

حلقوق اإلنسان لإلشراف املسؤولون الصفتني املؤسسية والعملية لالستقالل واحليدة ابلدرجة اليت يقتضيها القانون الدويل 
 القضائي على االعتقال.

                                                 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 15املادة  19 
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وتلعب دائرة االستعالم واألمن دورا  رئيسيا  يف التحقيق يف اجلرائم املزعومة املتعلقة ابإلرراب. فاالعتقاالت املتعلقة 

العتقال. وقد ابإلرراب جتريها مباشرة دائرة االستعالم واألمن أو يُنقل املشتبه هبم إىل حجزرا خالل األايم األوىل ل
طلبت منظمة العفو الدولية معلومات من وزارة العدل لتوضيح دور دائرة االستعالم واألمن يف عمليات توقيف املشتبه 

، أبلغ مسؤولو وزارة العدل منظمة العفو الدولية أن الشرطة تتعامل 2005هبم واعتقاهلم. وخالل اجتماع ُعقد يف العام 
  املتعلقة ابإلرراب، لكن منظمة العفو الدولية مل تطلع على أي دليل يؤيد رذا التأكيد.مع األغلبية العظمى من القضااي

 

 التجرمي واالستبعاد والتحقيق
 جترمي التعذيب

 263جتعل التعذيب صراحة جرُية. فالتعريف الوارد يف املادة  2004أُدخلت تعديالت على قانون العقوابت يف العام 
زائري تُعرف التعذيب ابعتباره " كل عمل ينتج عنه عذاب أو أمل شديد جسداي كان أو مكرر من قانون العقوابت اجل

 عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه."
 

 100,000سنوات وغرامة ترتاوح قيمتها بني  10و 5عقوبة ابلسجن ترتاوح بني  1مكرر  263وحتدد املادة 
 د شخص آخر أو حيرض عليه أو أيمر مبمارسته.دررم جزائري لكل من يستخدم التعذيب ض 500,000و
 

( سنة و 20( سنوات إىل عشرين )10أيضا  على أن "يعاقب ابلسجن املؤقت من عشر ) 2مكرر  263وتنص املادة 
دج، كل موظف ُيارس أو حيرض أو أيمر مبمارسة التعذيب من أجل  800.000دج إىل  150.000بغرامة من 

ات أو ألي سبب آخر. و تكون العقوبة السجن املؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب احلصول على اعرتافات أو معلوم
( سنوات و بغرامة من 10( سنوات إىل عشر )5أو تلى جناية غري القتل العمد. يعاقب ابلسجن املؤقت من مخس )

ر من مكر  263دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن األفعال املذكورة يف املادة  500.000دج إىل  100.000
 رذا القانون."
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ونظراي  تغطي رذه النصوص إىل حد كبري النطاق املطلوب يف تعريف التعذيب الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية. كما 
من  43-41و 30يبدو أن شرط جترمي حماولة ممارسة التعذيب واملشاركة فيه والتواطؤ يف ارتكابه مشمول يف املواد 

 قانون العقوابت.
 يبدو أنه مت استيفاء شروط مهمة أخرى لتجرمي التعذيب مبوجب االتفاقية. فعلى سبيل املثال:لكن ال 

 
( من االتفاقية إلغاء مربرات معينة، ومن ضمنها مربرات من نوع "الضرورة" ومربرات 3)2( و2)2تقتضي املاداتن 

 40واملادة  39ن مربرات عامة يف املادة "األوامر العليا" ابلنسبة للتعذيب. بيد أن قانون العقوابت اجلزائري يتضم
ألوضاع بينها "الضرورة" وبعض "األوامر". ومع ذلك ال يبدو أن رناك أي نص ُيعل رذه املربرات العامة غري منطبقة 

 ( من االتفاقية.3)2( و2)2فيما يتعلق جبرائم التعذيب. ويبدو أن رذا ينتهك مباشرة املادتني 
 

نون العقوابت على بعض األعذار اليت ُيكن أن ختفض بشكل ملموس من العقوبة من قا 283-277وتنص املواد 
املنطبقة على اجلرائم اليت تنطوي على عنف، ومن بينها التعذيب كما يبدو، ويبدو أهنا حتبذ ختفيض العقوبة على 

بدو رذا متعارضا التعذيب يف رذه الظروف إىل حد أدىن يبلغ ستة أشهر وحد أقصى يبلغ سنتني فقط. ومرة أخرى ي
 ( من االتفاقية كما طبقتها اللجنة.2)4مع املادة 

 
من االتفاقية أبن تؤسس اجلزائر والية قضائية خارجية على أفعال  7إىل  5وفيما يتعلق ابلشروط الواردة يف املواد من  

نصوص قانون اإلجراءات. من قانون العقوابت رذه املسألة إىل  3التعذيب اليت تُرتكب خارج أراضيها، حتيل املادة 
تؤسسان والية قضائية عامة على اجلرائم املرتكبة على منت السفن والطائرات املسجلة يف  591و 590فاملاداتن 

 1999من قانون اإلجراءات للعام  582( من االتفاقية. وتؤسس املادة 1( )1) 5اجلزائر، حسبما تقتضي املادة 
( من االتفاقية، 2( )1)5اليت يرتكبها مواطنون جزائريون، حسبما تقتضي املادة  الوالية القضائية العامة على اجلرائم

لكن فقط عندما يعود الشخص إىل اجلزائر. لذا ليس واضحا  ما إذا كانت اجلزائر تستطيع طلب تسليم أحد مواطنيها 
تايل ينبغي مراجعة رذه الفقرة بسبب التعذيب املمارس يف مكان آخر، يف حال مل تتم مقاضاة املتهم يف مكان آخر، وابل

 لضمان التقيد التام بشروط االتفاقية.
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من االتفاقية يتمثل يف أنه ينبغي على الدول األطراف إقامة الوالية  8و 7( و 2)5بيد أن األثر املشرتك للمواد 
ما يعود فيما بعد القضائية على أفعال التعذيب املرتكبة خارج أراضيها، من جانب شخص ينتمي إىل أية جنسية، عند

إىل أراض الدولة الطرف وال تسلمه الدولة الطرف إىل دولة أخرى. ورذا يعين أنه ينبغي على اجلزائر إقامة الوالية 
مبا فيها حىت أفعال التعذيب املرتكبة من جانب غري اجلزائريني خارج  –فعل من أفعال التعذيب  أيالقضائية على 

حيث يدخل اجلاين فيما بعد إىل األراضي اجلزائرية )أي حىت إذا كان وجود ممارس  – أراضي اجلزائر ضد غري اجلزائريني
التعذيب املتهم رو الرابط الوحيد ابجلزائر(. وينبغي على اجلزائر أن تزود نفسها ابلوالية القضائية ملقاضاة رذا الشخص 

لقضائية منصوص عليها يف القانون اجلزائري يف حال عدم تسليمه إىل دولة أخرى ستقاضيه. وال يبدو أن رذه الوالية ا
 وري الزمة من أجل التقيد هبذه الواجبات املنصوص عليها يف اتفاقية منارضة التعذيب.

 
وعالوة على ذلك، ليس للتجرمي يف القانون أمهية ُتذكر ما مل يتم إنفاذ القانون يف حاالت معينة. وعلى حد علم منظمة 

قضية جرت فيها مقاضاة دائرة االستعالم واألمن أو أي مسؤول أمين آخر بسبب أفعال  العفو الدولية ليست رناك أية
 أو بعده. 2004التعذيب املزعومة أو غريرا من ضروب سوء املعاملة املزعومة قبل تعديل العام 

 
 استبعاد املعلومات اليت مت احلصول عليها حتت وطأة التعذيب

ريه من ضروب سوء املعاملة يف معظم احلاالت اليت تنارت إىل علم منظمة كما ذُكر أعاله، كان غرض التعذيب أو غ
العفو الدولية انتزاع معلومات أو اعرتافات من املعتقلني حول أنشطة اجلماعات املسلحة يف اجلزائر، أو حول اإلرراب 

ت ابإلرراب. مث الدويل. وحبسب ما ورد طُلب من بعض املعتقلني إعطاء أمساء أشخاص آخرين يُزعم أن هلم صال
جرت العادة عندرا على إرغام املعتقلني على التوقيع على حمضر استجواب غالبا  ما يتضمن "اعرتافاهتم" بعالقتهم مع 

 اجلماعات املسلحة أو اإلرراب الدويل.
 

دون السماح ويشيع استخدام حماضر االستجواب رذه، اليت يزعم املعتقلون أهنم غالبا  ما يرغمون على التوقيع عليها ب
هلم بقراءهتا، كدليل إثبات يف احملاكمات اليت جتري الحقا  وغالبا  ما تشكل الدليل الوحيد لضمان استصدار إدانة، برغم 

من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص على أن حماضر االستجواب لدى الشرطة القضائية ال تشكل دليال   215أن املادة 
ع خالل اإلجراءات القضائية. ويف حاالت عديدة، يُزعم أن املعلومات الواردة يف حماضر وال ُيوز استخدامها إال لالطال

االستجواب رذه املستمدة من دائرة االستعالم واألمن مت احلصول عليها عرب التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة 
شراف القضائي على أوضاع االعتقال لدى أو اإلكراه، برغم أن طبيعة االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي وانعدام اإل



 إىل جلنة منارضة التعذيباجلزائر: تقرير موجز  26

 

 

 MDE 28/001/2008 رقم الوثيقة:  2008منظمة العفو الدولية إبريل/نيسان 

 

دائرة االستعالم واألمن ُيعالن من الصعب أو املستحيل على املعتقل إثبات حدوث التعذيب. ومن الناحية العملية، 
قلما يطعن قضاة التحقيق أو احملاكم يف املعلومات الواردة يف حماضر االستجواب وُييلون إىل رفض مزاعم املتهمني 

عذيب من دون إجراء أي حتقيق واٍف. وعالوة على ذلك، ال يتضمن القانون اجلزائري أي حظر الستخدام بتعرضهم للت
 من االتفاقية. 15أو قبول األقوال أو االعرتافات املنتزعة حتت وطأة التعذيب، كما تعكس ذلك املادة 

 
 التحقيق يف مزاعم التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة

، سلطت اللجنة الضوء على احلاجة لتزويد املعتقلني وسوارم "بسبل االنتصاف القضائية وسوارا 2رقم  يف تعليقها العام
من االتفاقية، مبا  13و 12اليت تسمح هلم أبن يُنظر يف شكاويهم بصورة سريعة وحيادية". ويعكس رذا أيضا  املادتني 

كلما كان رناك سبب معقول يدعو لالعتقاد أن عمال  يف ذلك: واجب املسؤولني يف املباشرة يف حتقيق سريع وحيادي،  
من أعمال التعذيب قد ارُتكب يف أي إقليم خاضع لوالايهتا القضائية؛ واحلق يف تقدمي شكوى إىل السلطات املختصة 

فيها، ويف أن تنظر يف القضية بصورة سريعة وحيادية؛ وحق صاحب الشكوى والشهود يف احلماية من كافة ضروب سوء 
 املة أو التخويف نتيجة لشكواه أو أي دليل يتم تقدُيه.املع

 

منظمة العفو الدولية معلومات حول عدة حاالت أطلق فيها املعتقلون مزاعم حول التعذيب عندما ُجلبوا  وقد تلقت
جراء للمثول للمرة األوىل أمام قاضي التحقيق حيث بدا أن القضاة رفضوا املزاعم بصورة روتينية بدون أن أيمروا إب

حتقيق. وعالوة على ذلك، عندما طلب املعتقلون صراحة إجراء فحص طيب هلم، ورد أن قضاة التحقيق رفضوا رذه 
الطلبات أيضا . ويف بعض احلاالت، ورد أن قضاة التحقيق ذكروا أنه ليس من اختصاصهم إصدار أمر إبجراء حتقيق، 

قل يف واثئق احملكمة. بيد أنه على حد علم منظمة العفو الدولية ويف حاالت قليلة، أُدرجت إشارة وجيزة إىل مزاعم املعت
مل أيمر القضاة يف أية حالة إبجراء فحص طيب للمعتقل على يد طبيب لتحديد ما إذا كانت رناك أية آاثر فعلية 

 للتعذيب أو سوء املعاملة.
 

ا  من دائرة االستعالم واألمن. بيد أن ويف بعض احلاالت، قد يكون املعتقلون أيضا  غري راغبني يف تقدمي شكوى خوف
غياب شكوى رمسية ال يشكل سببا  وجيها  لتربير عدم إجراء حتقيقات يف مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء 

من اتفاقية منارضة التعذيب تنص على أنه من واجب الدول إجراء حتقيق يف مزاعم التعذيب  12املعاملة. فاملادة 
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عقولة تدعو إىل االعتقاد أبن عمال  من أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة "كلما وجدت أسبااب  م
 لواليتها القضائية".

 
ويف تقريررا الدوري الثالث املقدم إىل جلنة منارضة التعذيب، تصف احلكومة اجلزائرية أنباء التعذيب خالل التوقيف 

"ليست ملفقة كليا ". بيد أن التقرير ُيضي قدما  للقول إنه "يف كل مرة للنظر اليت وثقتها منظمات حقوق إلنسان أبهنا
بيد  20هُني رذا االنتهاك إىل علم السلطات املختصة مل ُير دون عقاب وقد مت االقتصاص من اجلناة يف إطار القانون."

 أطلقها املعتقلون يف احلاالت أنه عمليا ، مل جُتَر حتقيقات وافية يف مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة اليت
 اليت أاثرهتا منظمة العفو الدولية ومل تتم مساءلة اجلناة.

 
وفرباير/شباط  1993أبلغ مسؤولو وزارة العدل وفدا  زائرا  اتبعا  ملنظمة العفو الدولية أنه بني  2000ويف مايو/أاير 

تسلحها الدولة إىل العدالة بسبب ما اعتربته  فردا  من أفراد قوات األمن أو امليليشيات اليت 348، ُقدم 2000
. وتضمنت 348السلطات "جتاوزات" يف سياق أداء واجبهم. وحبسب املسؤولني، برئت ساحة مثانية من أصل الـ 

"التجاوزات" جمموعة متنوعة من اجلرائم مثل هتديد الناس ابلقتل واالعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وسوء املعاملة 
لني والقتل. بيد أنه مل يكن ممكنا  احلصول على مزيد من التفاصيل املتعلقة هبوية أولئك الذين أُدينوا أو ضد املعتق

الضحااي وطبيعة االنتهاكات ابلضبط والتحقيقات اليت ُأجريت والنتائج اليت متخضت عنها أو احملاكمات اليت ُقدم فيها 
 21رؤالء األشخاص إىل العدالة.

 

 قضية حممد بن ُيينة
 

                                                 

 .94-91، الفقرات 2006/شباط فرباير CAT/C/DZA/3 ،10وثيقة األمم املتحدة  20 
، رقم الوثيقة: 2000منظمة العفو الدولية )نوفمرب/تشرين الثاين اجلزائر: اإلفالت من العقاب   جدار حيجب احلقيقة والعدالة، انظر  21 

MDE 28/11/00العام، وال شك في أن تطبيق العدالة مسألة تهم الرأي  "منظمة العفو الدولية إن:  (. يف رذا التقرير تقول

وأن الشفافية في تطبيق العدالة ضرورية إلعادة ثقة الشعب الجزائري في نظام العدل، وهاتان حقيقتان تتناقضان 

مع إصرار السلطات على عدم اإلفصاح عن أسماء أفراد قوات األمن والميليشيات التي تسلحها الدولة الذين قُدموا 

ألن يستفيد من يحاَكمون من أفراد قوات األمن والميليشيات  إلى المحاكمة. وفضالً عن ذلك فليس ثمة ما يدعو

التي تسلحها الدولة من ميزة حجب أسمائهم في حين ال يستفيد غيرهم من المواطنين الذين تصدر عليهم أحكام في 

  ""الجزائر من تلك الميزة.
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مث اعُتقل يف مكان  2005قُبض على حممد بن ُيينة، ورو مواطن جزائري مقيم يف فرنسا، يف اجلزائر يف سبتمرب/أيلول 
مل ُيكشف النقاب عنه بدون هتمة أو حماكمة، وبدون أي اتصال ابلعامل اخلارجي طوال مخسة أشهر. وُحرم من االستعانة 

ونية اعتقاله، واحُتجز يف أوضاع وصلت إىل حد التعذيب واملعاملة القاسية مبحام ومن اللجوء إىل احملكمة للطعن يف قان
والالإنسانية واملهينة، ومل ُيسمح له ابلتكلم إال مع مستنطقيه خالل األشهر اخلمسة اليت أمضارا يف االعتقال. واهتمه 

لتفجري مقر قيادة جهاز مكافحة  احملققون ابملشاركة يف شبكة دولية ترسل املقاتلني املسلمني إىل العراق وابلتآمر
 التجسس الفرنسي ومطار أوريل ومرتو األنفاق يف ابريس.

 
. ومل ُيسمح له مبقابلة حمام 2006فرباير/شباط  6وُجلب حممد بن ُيينة للمرة األوىل للمثول أمام قاضي التحقيق يف 

ستشار قانوين وابخلضوع لفحص طيب. وبرغم حىت يف ذلك الوقت، وحبسب ما ورد مل يبلغه القاضي حبقه يف االستعانة مب
أنه اشتكى لقاضي التحقيق من إساءة معاملته وإرغامه على التوقيع على حمضر التحقيق بدون االطالع عليه، ال يُعرف 

 أبنه مت إجراء حتقيق يف رذه املزاعم. 
 

رج" و"االنضمام إىل مجاعة إررابية وقد أُعيد حبسه على ذمة التحقيق بتهم "االنتماء إىل مجاعة إررابية تنشط ابخلا
 2يف إطار تدابري "املصاحلة الوطنية". وقُبض عليه جمددا  يف  2006مارس/آذار  4تنشط ابجلزائر". وأُطلق سراحه يف 

 21إبريل/نيسان، وبعد ثالثة أايم يف االعتقال السري لدى دائرة االستعالم واألمن، نُقل إىل السجن. ويف 
، تبنت جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية ابالعتقال التعسفي الرأي القائل إن 2006 نوفمرب/تشرين الثاين

وكان  22من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 14اعتقال حممد بن ُيينة كان تعسفيا  ألنه ينتهك املادة 
اكمة أُرجئت، ألن سلطات السجن "نسيت" كما يبدو ، لكن احمل2007من املقرر أن يُقدَّم للمحاكمة يف يوليو/متوز 

 نقله من السجن إىل احملكمة.
 

، حكمت حمكمة جنائية على حممد بن ُيينة ابلسجن ملدة ثالث سنوات بتهمة 2007ويف ديسمرب/كانون األول 
ية التوجه إىل العراق وأنه االنتساب إىل مجاعة إررابية يف اخلارج. وقيل إنه اعرتف أمام احملكمة أبنه سافر إىل سورية بن

التقى مبجنِّّد للمقاتلني األجانب يف سورية. وعندما عرض حمامي حممد بن ُيينة على احملكمة رأي جمموعة العمل التابعة 

                                                 

 )اجلزائر(. 38/2006الرأي رقم  22 
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لألمم املتحدة املعنية ابالعتقال التعسفي، اهتمه النائب العام بتشويه مسعة اجلزائر. ويقضي املتهم عقوبته ومل يُقدم أي 
 ف ضد قرار احملكمة.استئنا

 

 
 

وبسبب غياب احملامي وختويف املعتقلني قبل مثوهلم أمام السلطات القضائية، قد يلتزم املعتقلون الصمت إزاء األقوال 
الواردة يف حماضر االستجواب يف اجللسة األوىل، حىت ولو وقعوا عليها حتت الضغط. وإذا أعلن املتهمون يف مرحلة 

ضائية أهنم تعرضوا للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، أو أهنم وقعوا على حماضر الحقة من اإلجراءات الق
 االستجواب حتت الضغط، يرفض القضاة عموما  رذه املزاعم على أساس أن املتهم مل يُدلِّ هبذا الزعم يف اجللسة األوىل.

 
م فيها املعتقلون الحقا  مبزاولة أنشطة هلا عالقة ويف مجيع احلاالت اليت تنارت إىل علم منظمة العفو الدولية واليت اهتُ 

ابإلرراب، زعموا أهنم أُرغموا على التوقيع أو البصم على حماضر االستجواب اليت مل ُيسمح هلم ابالطالع عليها قبل 
ب أو أخذرم إىل القاضي. ويزعم بعض املعتقلني أهنم وقعوا على رذه احملاضر حتت التهديد بتعريضهم ملزيد من التعذي

غريه من ضروب سوء املعاملة حلملهم على التوقيع عليها. ويف بعض احلاالت قيل للمعتقلني إهنم سُيعادون إىل دائرة 
االستعالم واألمن إذا أنكروا الحقا  أقواهلم يف احملكمة. ويف حاالت أخرى، فإن املعتقلني لدى دائرة االستعالم واألمن 

ق يقولون طواعية قبل ذلك إهنم عوملوا معاملة حسنة يف االعتقال ومل يتعرضوا الذين يوقعون أو يبصمون على األورا
 للتعذيب أو سوء املعاملة. 

 
 

 قضية عبد الرمحن حملي
على يد  2006ديسمرب/كانون األول  26قٌبض على عبد الرمحن حملي يف منزله يف حي بشجارة ابجلزائر العاصمة يف 

رتدون مالبس مدنية، ويُعتقد أهنم كانوا يضمون أعضاء  يف دائرة االستعالم جمموعة من أفراد قوات األمن الذين ي
استفسرت عائلة عبد الرمحن حملي لدى السلطات عن مكان وجوده، لكن مل تُقدَّم هلا أية معلومات.، و  23واألمن.

                                                 

، عندما انضم أحد أشقائه بدران إىل مجاعة مسلحة خالل النزاع 1993ت منذ العام قُبض على عبد الرمحن حملي يف عدة مناسبا 23 
ُحكم على عبد الرمحن ابلسجن ملدة مخس سنوات عقب إدانته ابالنتساب  1996الذي استمر يف اجلزائر طوال عقد من الزمن. ويف العام 

تعرض للتعذيب خالل استجوابه قبل حماكمته. وبعد اإلفراج عنه يف على مجاعة إررابية ورفض التعاون مع السلطات. وقال عبد الرمحن إنه 
، يقول إنه 2005والعام  2001، قُبض على عبد الرمحن حملي واعُتقل لفرتة وجيزة واسُتجوب يف مناسبتني أخريني، يف العام 2001العام 

 رفض خالهلما عروضا  للتعاون مع السلطات كمخرب.
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ائر العاصمة؛ بيد أن األخرية ابستثناء أن الشرطة احمللية أكدت توقيفه وقالت إنه ُسلم إىل ريئة الشرطة املركزية يف اجلز 
 أبلغت العائلة أن امسه ليس مدوان  لديها.

 
يوما  بدون أي اتصال ابلعامل اخلارجي يف مكان جمهول يُعتقد أنه ثكنة دائرة  11واحُتجز عبد الرمحن حملي ملدة 

م قاضي حتقيق يف جلزائر ، ُجلب للمثول أما2007يناير/كانون الثاين  6االستعالم واألمن يف اجلزائر العاصمة. ويف 
العاصمة واهُتم ابالنتماءجلماعة إررابية والدفاع عن اإلرراب وبعدم التربؤ من شقيقه الذي انضم إىل مجاعة مسلحة 

، عقب إجراء اتصاالت معه.  ويف احملكمة بدا عبد الرمحن حملي رزيال  وابئسا . وعندما سأله 1993إسالمية يف العام 
يت احُتجز فيها، قال إنه تعرض للتعذيب لكنه خيشى قول املزيد خوفا  من إعادته إىل ثكنة دائرة القاضي عن األوضاع ال

 االستعالم واألمن.
وكان عبد الرمحن بصحبة حمام عندما مثل أمام القاضي، لكن مل ُيسمح له بقضاء أي وقت معه قبل ذلك. ورو ينتظر 

 اآلن حماكمته يف سجن سركاجي.
 

 
 إىل استقالل القضاة واحملامني التهديدات املوجهة

يتسم القضاء املستقل أبمهية حيوية يف ضمان سيادة القانون عموما  وإدراج مزاعم التعذيب وغريه من ضروب سوء 
املعاملة على أيدي املوظفني الرمسيني. بيد أن اهليكل احلايل للقضاء، مبا يف ذلك عدم ضمان أمن الوظيفة للقضاة، 

 من جانب احلكومة.يعرض القضاء للتدخل 
 

تشريان حتديدا  إىل  148و 147. فاملاداتن 148و 147و 138ويؤكد الدستور استقالل السلطة القضائية يف املواد 
أن القضاة يتمتعون ابحلماية من أي شكل من أشكال الضغط، وال خيضعون إال للقانون. كما يتضمن الدستور 

                                                                                                                                            

 
القبض على والد عبد الرمحن حملي ووالدته واثنتني من شقيقاته من جانب أفراد يرتدون مالبس مدنية  ، أُلقي1998ويف يونيو/حزيران 

تعذيب. يُعتقد أهنم ينتمون إىل دائرة االستعالم واألمن، واقتيدوا لالعتقال يف ثكنة عسكرية يف اجلزائر العاصمة، حيث يقولون إهنم تعرضوا لل
عد حوايل أسبوع، لكن الوالد حممد حملي مل يشارد منذ ذلك احلني، ويُعتقد أنه تويف يف احلجز نتيجة وقد ُأخلي سبيل األم والشقيقتني ب

 التعذيب.
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ملؤسسات االستشارية، الفصل األول، الرقابة" وينص الدستور على إنشاء اجلزائري قسما  منفصال  بعنوان "الرقابة و ا
 جملس دستوري لضمان احرتام الدستور.

 
جملس القضاء األعلى الذي يتألف أبغلبيته من قضاة ينتخبهم أقراهنم ويتوىل  1989وأنشأ القانون الذي صدر يف العام 

املراسيم الالحقة عدلت تركيبة جملس القضاء األعلى ملصلحة  مسؤولية اإلشراف على املستقبل املهين لقضاة. بيد أن
 السلطة التنفيذية وقلصت صالحياته وحتول إىل ريئة استشارية عوضا  عن ريئة لصنع القرار.

 
ومل يعد األمن الوظيفي للقضاة وأعضاء النيابة مضموان  وابت خاضعا  إلرادة اهليئات السياسية. ويعتمد القضاء يف 

تمادا  شديدا  على السلطة التنفيذية يف جمال الرتقية. ويشكل األمن الوظيفي ضمانة أساسية الستقالل السلطة اجلزائر اع
من املبادئ األساسية الستقالل القضاء ينص على أن القضاة، سواء كانوا معينني أو منتخبني،  12القضائية. فاملبدأ 

أو انتهاء مدة شغلهم ملنصبهم، يف حال وجودرا. كما أن  يتمتعون أبمن وظيفي مضمون حىت سن التقاعد اإللزامية
إمكانية استغالل السلطة التنفيذية للقضاة تقوض حق األشخاص يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك من خالل زايدة خطر 

 قبول املعلومات اليت تُنتزع حتت وطأة التعذيب، الذي ُيارسه املوظفون الرمسيون، يف اإلجراءات القضائية.
 
 ضايقة القضائية حملامي الدفا امل

يواجه احملامون الذين يرافعون يف قضااي حساسة، مثل حاالت األشخاص املشتبه يف أن هلم صالت جبماعات مسلحة 
 يف اجلزائر أو ابإلرراب الدويل، أو يقدمون مساعدة قانونية يف حاالت "االختفاء" املضايقة من جانب السلطات.

 
 قضية أمني سيدرم 

يدرم حمام ومدافع عن حقوق اإلنسان دافع عن أشخاص اهُتموا ابرتكاب جرائم هلا عالقة ابإلرراب من مجلة أمني س
آخرين، وفضح االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان يف القضااي املتعلقة ابإلرراب، مبا يف ذلك االستخدام واسع 

الروتيين للسلطات القضائية عن التحقيق يف مزاعم  النطاق للتعذيب واحلرمان من حماكمات عادلة، فضال  عن التقاعس
 التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة.

 
، اهُتم أمني سيدرم ابنتهاك القوانني اليت تنظم تنظيم السجون وأمنها، استنادا  إىل مزاعم وجهتها له 2006ويف العام 

نود عبارة عن بطاقات عمل أعطارا إىل أحد سلطات السجن أبنه أدخل بنودا  إىل املعتقلني بدون إذن. وكانت الب
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موكليه. ورذه األنشطة كانت قانونية ومتت ملا فيه مصلحة مساعدة موكليه. واستندت التهم املوجهة إليه إىل نصوص 
قانونية حتظر صراحة النقل غري القانوين إىل املعتقلني "للمال واملراسالت والعقاقري الطبية أو أي شيء آخر غري مصرح 

 .2007وبُرئت ساحة أمني سيدرم يف إبريل/نيسان  24.به"
 

، ورد أن مسؤوال  جزائراي  وجه حتذيرا  ألمني سيدرم من أنه يعرض نفسه للسجن مدة تصل على مخس 2006ويف العام 
سنوات يف حال إدالئه مبعلومات حول حقوق اإلنسان يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 

مليثاق السلم  01-06من القانون التنفيذي  46الشعوب اليت ُعقدت يف بنجول بغامبيا، يف إشارة كما يبدو إىل املادة و 
 واملصاحلة الوطنية الذي ُُيرم النقاش حول دور قوات األمن يف النـزاع الداخلي. 

 
دررم )حوايل  20,000 وصدر على أمني سيدرم حكم ابلسجن ملدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدررا

يف قضية منفصلة جرت مقاضاته فيها بتهم تشويه مسعة القضاء  2008إبريل/نيسان  13دوالر أمريكي( يف  300
 25بشأن التعليقات اليت ُنسبت إليه يف مقابلة انتقد فيها اعتقال أحد موكليه بدون حماكمة ملدة سنتني ونصف السنة.

 
 

 

 
ات اخلطرية حلقوق اإلنسان املرتكبة خالل النـزا  اإلفالت من العقاب على االنتهاك

 الداخلي
( من االتفاقية توضح جبالء أنه ال ُيوز التذرع أبية ظروف 2)2، فإن املادة 2كما شددت اللجنة يف تعليقها العام رقم 

النصوص التجرُيية يف ( أيضا  أوامر الرؤساء كمربر. و 3)2استثنائية على اإلطالق لتربير أفعال التعذيب، وتستبعد املادة 
يف "اإلنصاف وحبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب" تشدد مجيعها على  13االتفاقية واحلق الوارد يف املادة 

عدم القبول أبي شكل من أشكال اإلفالت من العقاب فيما يتعلق ابلتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة. ويف 
                                                 

، بيان عام صادر عن منظمة العفو اجلزائر: حماميان حلقوق اإلنسان مهددان ابلسجن بناء على هتم ملفقةملزيد من املعلومات، انظر  24 
 (.2006سبتمرب/أيلول  MDE 28/018/2006 ،23الدولية )رقم الوثيقة: 

، بيان عام صادر عن منظمة العفو الدولية اجلزائر: حكم اإلدانة ضد حمامي حقوق اإلنسان يقوض التزام اجلزائر حبقوق اإلنسان،انظر  25 
 (.2008إبريل/نيسان  MDE 28/002/2008 ،14)رقم الوثيقة: 
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ا  أيضا  إىل أن " أشكال العفو أو غريرا من املعوقات اليت حتول دون املقاضاة والعقوبة تعليقها العام، تشري اللجنة حتديد
السريعتني والعادلتني ملرتكيب التعذيب أو سوء املعاملة أو اليت تشري إىل عدم الرغبة يف تنفيذمها تنتهك مبدأ عدم القابلية 

 26لالنتقاص."
 

ت جسيمة وواسعة النطاق حلقوقه اإلنسانية يف غمار النـزاع الداخلي، لقد عاىن الشعب اجلزائري من انتهاكات وارتكااب
ومن ضمنها انتهاكات احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. بيد 

وحيادية يف رذه أنه حىت اآلن تقاعست السلطات اجلزائرية إىل حد كبري عن إجراء حتقيقات كاملة ومستقلة 
االنتهاكات واالرتكاابت اجلسيمة حلقوق اإلنسان. وابت اإلفالت من العقاب على االنتهاكات املاضية أكثر رسوخا  

 27بنية معلنة ري طي صفحة سنوات العنف. 2006مع إصدار قوانني العفو يف العام 
 

حصانة من العقاب لقوات األمن  2006للعام وختشى منظمة العفو الدولية من أن متنح تدابري " املصاحلة الوطنية" 
 27الصادر يف  01-06من القانون  45على انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة بعد اعتماد القوانني. فاملادة 

اليت متنح حصانة من العقاب لقوات األمن يبدو أهنا متنح عفوا  شامال  من املقاضاة للمسؤولني  2006فرباير/شباط 
وا يف ممارسة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وعالوة على ذلك، الذين رمبا شارك

من املرسوم االنتقادات املوجهة ضد قوات األمن بعبارات عامة ابلسجن ملدة تصل إىل مخس سنوات  46جُترم املادة 
ة اليت ترفع ضد املوظفني الرمسيني املشتبه يف ممارستهم وُيكن تفسريرا أبهنا حيتمل أن تُعاقب على الشكاوى القانوني

للتعذيب. وركذا فإن أي نص يقيد حق الضحااي يف تقدمي شكاوى حول التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة 
 يبدو أنه يتعارض كليا  مع األحكام الصرحية لالتفاقية.

رت السلطات اجلزائرية جمموعتني مهمتني من تدابري العفو: وخالل الفرتة موضوع املراجعة يف رذا التقرير املوجز، أصد
. ومبوجب قانون الوائم املدين )رقم 2006-2005والثانية يف العامني  2000-1999صدرت األوىل يف العامني 

(،  فإن أعضاء اجلماعات املسلحة الذين سلموا أنفسهم إىل السلطات خالل ستة أشهر من اتريخ صدور 99-08
ذين مل يرتكبوا أو يشاركوا يف ارتكاب عمليات القتل واالغتصاب والتسبب بعارات دائمة أو وضعوا قنابل يف التشريع وال

أماكن عامة قد أُعفوا من املقاضاة. أما أولئك الذين ارتكبوا رذه اجلرائم فصدرت عليهم أحكام خمففة ُيكن ختفيضها 

                                                 

 .2من التعليق العام رقم  5الفقرة  26 
 27  
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وانطبقت التدابري ذاهتا على الذين أُدينوا ابرتكاب رذه اجلرائم أكثر ابلنسبة للذين ُيسلمون أنفسهم خالل ثالثة أشهر. 
 أو الذين ينتظرون حماكمتهم هبذه التهم.

 
 10يف  03-2000من قانون الوائم املدين، أصدر الرئيس بوتفليقة املرسوم الرائسي رقم  41واستنادا  إىل املادة 
ألشخاص املنتمني إىل املنظمات اليت اضاة القضائية إىل "االذي ُينح حصانة شاملة من املق 2000يناير/كانون الثاين 

قررت بصفة تلقائية وإرادية حمضة إهناء أعمال العنف ووضعت نفسها حتت تصرف الدولة كليا  وامللحقة أمساؤرا أبصل 
 ومل يصدر حىت اليوم ملحق يتضمن أمساء املستفيدين من العفو." رذا املرسوم

 
، يف إطار سياستها املتمثلة 2006موعة أخرى من تدابري العفو الشامل يف العام وأصدرت السلطات اجلزائرية جم

"ابلسلم واملصاحلة الوطنية"، هبدف معلن رو طي صفحة النـزاع.  وأعلن املرسوم التنفيذي مليثاق السلم واملصاحلة الوطنية 
األمن وأولئك الذين عملوا  ، أن أية شكوى ضد قوات2006فرباير/شباط  28(، الذي صدر يف 01-06)القانون 

ابالشرتاك معهم، لن تكون مقبولة يف احملاكم، وابلتايل منح حصانة شاملة من العقاب ملرتكيب آالف عمليات اإلعدام 
خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب واسع النطاق. وعالوة على ذلك، ردد املرسوم ذاته بسجن أولئك 

 االنتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن.الذين يتحدثون جهارا  عن 
 

، فأعفى من املقاضاة أعضاء اجلماعات 2000و 1999كذلك وسَّع املرسوم نطاق التدابري اليت اعُتمدت يف العامني 
املسلحة الذين سلموا أنفسهم إىل السلطات خالل مهلة ستة أشهر نص عليها املرسوم أو كانوا يف السجن ومل يتحملوا 

اب "أفعال اجملازر اجلماعية أو انتهاك احلرمات أو استعمال املتفجرات يف األماكن العمومية"، مشريا  إىل مسؤولية ارتك
أن رذا يرمي إىل وضح حد للقتال الذي خيوضه اجلماعات املسلحة. وينص املرسوم على ضماانت غري كافية تكفل 

 أو التعذيب. وحبسب البياانت الرمسية، سّلم عدد من مقاضاة الذين ارتكبوا جرائم خطرية ، مثال  عمليات قتل املدنيني
أنفسهم حبلول املوعد النهائي، لكن مل يتم تقدمي أية تفاصيل حىت اآلن  300أعضاء اجلماعات املسلحة وصل إىل 

حول عدد الذين أُعفوا من املقاضاة وأبية عملية. وعالوة على ذلك، أشارت البياانت الرمسية األخرى إىل أن أولئك 
 28الذين يسلمون أنفسهم بعد املوعد النهائي البالغ ستة أشهر ُيكن أن يستفيدوا من تدابري مشاهبة.

                                                 

شخصا  سلموا أنفسهم  350أنه بوشر مبقاضاة حوايل  2000سؤولو احلكومة اجلزائرية منظمة العفو الدولية يف مايو/أاير أبلغ م 28 
شخص وفقا  للمصادر نفسها(. بيد أنه حىت اترخيه، مل تقدم السلطات أي رقم دقيق  4,500مبوجب رذا القانون )ويبلغ عددرم اإلمجايل 
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حصانة شاملة للموظفني الرمسيني  2006فرباير/شباط  27واترخيه  01-06ويقدم القانون التنفيذي للميثاق ورقمه 

 ابلنسبة ألية من أفعاهلم، وألعضاء امليليشيا اليت تسلحها الدولة.
 

 على أنه: 45وتنص املادة 
رية، جبميع أسالكها، "ال ُيوز الشروع يف أي متابعة، بصورة فردية أو مجاعية، يف حق أفراد قوى الدفاع واألمن للجمهو 

ة اجلزائرية بسبب أعمال نـفـذت من أجل محاية األشخاص واملمتلكات، وجندة األمة واحلفاظ على مؤسسات اجلمهوري
 الدُيقراطية الشعبية.

  ُيب على اجلهة القضائية املختصة التصريح بعدم قبول كل إبالغ أو شكوى."

". 
 

 على أن: 44وتنص املادة 
إن املواطنني الذين سامهوا ابلتزامهم و عزمهم يف جندة اجلزائر و يف احلفاظ على مكتسبات األمة، يكونوا قد اثبتوا حسا "

 ."  وطنيا."
 

املذكورة أعاله، أبن امليليشيات اليت تسلحها الدولة، واليت يُعتقد أهنا ارتكبت  45وتوحي رذه املادة، مقرونة ابملادة 
الضحااي وأقرابءرم من  45انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق حلقوق اإلنسان، معفاة أيضا  من املقاضاة.  ومتنع املادة 

ء حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان عرب أن ينشدوا العدالة يف اجلزائر وأن حيصوا على سبل انتصاف قضائية، ومتنع جال
 احملاكم اجلزائرية.

 
 على أن: 46وعالوة على ذلك، تنص املادة 

                                                                                                                                            

م مبوجب رذا القانون، وعدد الذين متت مقاضاهتم، وعدد األخريين الذين بُرئت ساحتهم أو أُدينوا وأبية يتعلق بعدد الذين سلموا أنفسه
 جرائم. 
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دج، كل من يستعمل،  500.000دج إىل  250.000( سنوات و بغرامة من 5( سنوات إىل مخس )3يعاقب ابحلبس مدة من ثالث )
لوطنية أو يعتد هبا للمساس مبؤسسات اجلمهورية اجلزائرية الدُيقراطية من خالل تصرحياته أو كتاابته أو أي عمل آخر، جراح املأساة ا

 ."الشعبية، أو إلضعاف الدولة، أو لإلضرار بكرامة أعواهنا الذين خدمورا بشرف، أو تشويه مسعة اجلزائر يف احملافل الدولية .
 

، 2007اليت ُعقدت يف أكتوبر/تشرين األول ووفقا  للوفد اجلزائري إىل دورة جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان 
معتقل من تدابري العفو مبوجب املرسوم. بيد أنه مل يتم نشر أمسائهم وعملية حتديد أحقيتهم.  2,500استفاد حنو 

وحبسب معلومات منظمة العفو الدولية، يظل بعض السجناء الذين يستحقون اإلفراج مبوجب املرسوم معتقلني، بينما 
ين برغم عدم أحقيتهم يف إخالء سبيلهم مبوجب املرسوم، ما يوحي بتطبيق املرسوم بصورة تعسفية. ومنذ أُفرج عن آخر 

ذلك احلني قالت بعض عائالت األشخاص الذين قُتلوا على أيدي اجلماعات املسلحة ملنظمة العفو الدولية إن أولئك 
 10الوائم الوطين أو مرسوم العفو الرائسي الصادر يف املسؤولني عن قتل أقرابئهم قد أُعفوا من املقاضاة مبوجب قانون 

. ومحل رذا األمر منظمة العفو الدولية على االعتقاد أبنه مل جُتَر حتقيقات كاملة وشاملة 2000يناير/كانون الثاين 
 29لتحديد اجلرائم اليت رمبا ارتكبها أو مل يرتكبها أعضاء اجلماعات املسلحة الذين سلموا أنفسهم.

 
 االختفاء القسريحوادث 

وفقا  لالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت اعُتمدت مؤخرا ، فإن االختفاء القسري رو 
"االتوقيف أو االعتقال أو اخلطف أو أي شكل آخر من أشكال احلرمان من احلرية على أيدي موظفني رمسيني أو 

فويض من الدولة أو بدعم منها أو برضارا، يعقبه رفض اإلقرار ابحلرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعمل بت
من احلرية أو التسرت على مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، ما يضع ذلك الشخص خارج إطار احلماية 

 القانونية."
 

( 2)1ي يف املادة اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر  1992وكما أقر إعالن اجلمعية العامة للعام 
فإن: "أي عمل من أعمال االختفاء القسري يضع األشخاص الذين يتعرضون له خارج إطار محاية القانون ويسبب 

معاانة شديدة هلم ولعائالهتم. ويشكل انتهاكا  لقواعد القانون الدويل اليت تكفل من مجلة أمور حق االعرتاف به  
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من على شخصه وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة كشخص أمام القانون، وحقه يف احلرية واأل
 30أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة."

 
، وقعت اجلزائر على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. بيد 2007فرباير/شباط  6ويف 

ختفاء" أو التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة أو اإلعدام خارج أنه مل يصل إال عدد قليل جدا  من حاالت "اال
نطاق القضاء إىل احملاكم، كما أن الدولة مل هتتم بشكل كاٍف "ابملختفني" وتقدم سبل انتصاف لعائالت الضحااي. 

من جانب  وحىت اترخيه، فإنه على حد علم منظمة العفو الدولية مل يتم توضيح أية حالة "اختفاء" على حنو مرضٍ 
السلطات اجلزائرية. وال تتوافر قائمة علنية أبمساء ضحااي االختفاء القسري، ويف أحيان كثرية جدا ، أعاقت أفعال الدولة 
الطرف املتعلقة حباالت "االختفاء" جهود العائالت لتعقب أثر أحبائها وللحصول على سبيل انتصاف فعال عوضا  عن 

طات اجلزائرية نفت بثبات تورط الدولة يف عمليات االختفاء القسري، برغم أن تساعدرا. أضف إىل ذلك أن السل
 31صدور عدة قرارات حديثة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تبني أن الدولة مسؤولة فيما يتعلق حباالت معينة.

 
الداخلي يف اجلزائر. وكانت حوادث االختفاء القسري، اليت يصل عددرا إىل آالف، من أكثر السمات احلزينة للنـزاع 

وقد اختذت عائالت الذين "اختفوا" قسرا  خطوات عديدة ملعرفة مصريرم. واتصل العديد منها ابلشرطة والدرك وغريمها 
من قوات األمن حملاولة احلصول على معلومات حول مكان احتجاز أقرابئهم وسببه. وأحالت عائالت كثرية قضيتها إىل 

فتح حتقيق يف االختفاء القسري ألحبائها أو تقدمت بشكاوى إىل احملاكم على أساس السلطات القضائية، مطالبة ب
االعتقال التعسفي. بيد أن النظام القضائي تقاعس إىل حد كبري عن تقدمي أجوبة شافية إىل رذه العائالت. ومل تتلَق 

ات، أو أُقفلت الشكاوى على أساس العائالت أي رد من احملاكم منذ تقدمي شكوارا، أو مل حُيرز أي تقدم يف التحقيق
عدم كفاية املعلومات أو األدلة.وذكرت عائالت "املفقودين" أن املسؤولني عن التحقيق قلما استدعوا شهود العيان على 

 توقيف أحبائهم، وبدا أهنم مل ينظروا يف املعلومات اليت كان ُيكن أن تساعدرم على تقفي أثر أقرابئهم.
 

ت معلومات، يبدو أهنا واردة من قوات األمن، عن طريق السلطات القضائية أو اهليئة الرمسية كذلك تلقت بعض العائال
حلقوق اإلنسان، تفيد أن أحباءرا قُتلوا أثناء وجودرم يف صفوف اجلماعات املسلحة، لكن من دون إعطاء أي تفسري 
                                                 

 .1992ديسمرب/كانون األول  18يف  47/133اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  30 
. انظر 2006إبريل/نيسان  CCPR/C/86/D/992/2001 ،24 قضية بوسروال )نيابة عن صالح ساكر( ضد اجلزائر،انظر مثال   31 
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عة مسلحة أو رروبه من احلجز، واٍف لكيفية دخول شخص معروف أنه حمتجز لدى موظفني رمسيني إىل صفوف مجا
لكن مرة أخرى بدون تقدمي تفاصل ذات صلة. وأحياان  تلقت العائالت معلومات متناقضة من سلطات حكومية خمتلفة 

 تتضمن اختالفات، مثال  يف تواريخ التوقيف أو االعتقال املذكورة.
 

آلن صراحة إجراء حتقيقات يف سلوك قوات األمن مليثاق ي السلم واملصاحلة الوطنية حُيظر ا 01-06والقانون التنفيذي 
ويشكل عقبة جديدة كأداء يف البحث عن احلقيقة والعدالة أمام أقرابء "املفقودين". بيد أنه يقرتح تدابري ملساندة 

عائالت األشخاص "املختفني" الذين يعاين العديد منهم عواقب اجتماعية واقتصادية قاسية ترتبت على غياب 
 ز، عرب تقدمي تعويض مايل.الشخص العزي

 
تدابري للتعويض على ضحااي حوادث  2006فرباير/شباط  27الصادر يف  01-06كما يتضمن القانون 

"االختفاء". ومبالغ التعويض مشروطة حبصول العائالت من الشرطة القضائية على شهادة تؤكد أن قريبها مفقود، على 
". عندرا تستطيع العائلة احلصول على شهادة وفاة عن طريق قرار أن يتحدد ذلك "على إثر عمليات حيث دون جدوى

من القانون،  يُعلن كل شخص مفقود ومل يتم العثور على جثته عقب حتقيقات جرت من  30إداري )ووفقا  للمادة 
تقدمه  خالل مجيع الوسائل القانونية أنه تويف(. وُيب أن يصدر احلكم اإلداري ابلوفاة خالل شهرين من الطلب الذي

العائالت. وُيب أن تقدم العائالت اليت ترفع مطالبة ابلتعويض الصك الذي يشهد أن الشخص مفقود وشهادة الوفاة 
 إىل السلطات.

 
لكن حىت رذه النصوص تثري مزيدا  من املشاكل: فقد أعلنت عائالت كثرية أهنا لن تطلب شهادة وفاة، خشية أن 

قيقات الصحيحة حول مصري أحبائها وُينعها من معرفة احلقيقة اليت تتسم كسبيل يؤدي ذلك إىل إقفال الباب أمام التح
االنتصاف بقدر متساٍو من األمهية مع التعويض ابلنسبة هلا إن مل يكن أكثر. ومن غري الواضح ما إذا كان التجرمي 

رادعا  لعمليات البحث عن من القانون يشكل عمليا   46و 45الواضح على انتقاد السلطات الرمسية مبوجب املادتني 
احلقيقة املتعلقة مبصري األشخاص املختفني ومكان وجودرم، أو املطالبات ابلتعويض على االختفاء. وال يقر القانون 

مبسؤولية الدولة عن حوادث "االختفاء" أو حبقوق أقرابء "املختفني"، لكنه يتحدث فقط عن حق األقرابء يف التعويض  
 كما رو حمدد.
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، إال أنه ال تتوافر 2007ن وسائل اإلعالم اجلزائرية ذكرت أن أموال التعويضات قد بدأ توزيعها خالل العام وبرغم أ
معلومات علنية حول عدد العائالت اليت استفادت حىت اآلن من التعويضات.  وقد قال رئيس اللجنة القانونية املوكلة 

 6145"االختفاء"، رناك قائمتان: واحدة تدرج حاالت  إنه فيما يتعلق بقضية حوادث 2006بتنفيذ مرسوم العام 
"إررايب" قُتلوا. وحبسب علمنا مل تُنشر رااتن القائمتان على املأل. ومبا أن  17,000"خمتفيا " وأخرى تدرج حاالت 

ملسلحة، السلطات أبلغت بعض أقرابء "املفقودين" أحياان  أن أحباءرا قُتلوا يف مصادمات بني قوات األمن واجلماعات ا
أو على أيدي اجلماعات املسلحة، فقد أضاف رذا األمر مزيدا  من االرتباك حول اجلهة اليت حتملها السلطات مسؤولية 

 حوادث "االختفاء".
 

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التعويض املادي ال ُيوز أبدا  أن يكون بديال  للتحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان 
لني عن ارتكاهبا إىل العدالة. ويصح رذا بشكل خاص فيما يتعلق حبوادث االختفاء القسري، حيث ولتقدمي املسؤو 

ينبغي أن تكمن معرفة مصري األحبة ومكان وجودرم يف صلب أي سبيل انتصاف. ويساور املنظمة القلق إزاء عدم 
ااي "االختفاء" وأقرابؤرم على إجراء حتقيقات حقيقية وعدم معاجلة العناصر األخرى للتعويض. وُيب أن حيصل ضح

سبيل انتصاف كامل ُيكن أن يشمل رد احلقوق )مثال  الرزق واملمتلكات الضائعة(؛ والتعويض املادي؛ والتأريل؛ 
 والرضاء )مثل استعادة كرامتهم واإلقرار العلين ابألذى الذي حلق هبم(؛ والضماانت بعدم تكرار ما حدث.
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 العنف ضد املرأة
 اجلنسي على أيدي اجلماعات املسلحةضحااي العنف 

تعرضت مئات النساء لالغتصاب من جانب أعضاء اجلماعات املسلحة خالل النـزاع الداخلي.  وتعرضت بعض 
النساء للتشويه والقتل عقب االغتصاب، وأُرغمت أخرايت على البقاء مع خاطفيهن وُأجربن على الطهي والتنظيف. 

ماعات املسلحة أخرايت عقب اغتصاهبن. وتعاين العديدات منهن اليوم من واستطاعت بعضهن اهلرب، وتركت اجل
الصدمات واآلالم اجلسدية والنفسية النامجة عن تلك التجربة. وتتعرض النساء الاليت يُغتصنب خلطر احلمل واإلصابة 

ساء الاليت تعرضن للعنف ابألمراض اجلنسية املعدية، واملعاانة من مشاكل وأمراض نسائية. وعالوة على ذلك تعاين الن
اجلنسي من وصمة عار اجتماعية تُلصق ابالغتصاب وإمكانية رفض أزواجهن أو أقرابئهن أو جمتمعهن هلن. ونتيجة 

لذلك قلما يُقدمن شكاوى رمسية أو حىت يفضلن إبقاء حمنتهن سرا . لذا ال يُعرف مدى العنف اجلنسي الذي ارُتكب 
 يف اجلزائر.خالل النـزاع الداخلي الذي دار 

 
وقد أقرت السلطات اجلزائرية أبن االغتصاب حدث خالل النـزاع الداخلي. وترحب منظمة العفو الدولية حبقيقة أن 

استثنت من العفو أعضاء اجلماعات املسلحة املسؤولني  2006ويف العام  1999تدابري العفو اليت اخُتذت يف العام 
املنظمة، ابلكاد جرت أية مقاضاة ألعضاء اجلماعات املسلحة بتهم  عن ارتكاب االغتصاب. بيد أنه على حد علم

، ال يُعرف عدد األشخاص الذين استُثنوا من 2006االغتصاب. ونظرا  النعدام املعلومات احمليطة بتطبيق مرسوم العام 
غتصاب من أصل تدابري العفو بسبب ارتكاهبم االغتصاب، وال عدد أولئك الذين متت حماكمتهم ومقاضاهتم بتهم اال

 الذين سّلموا أنفسهم.
 

وقد حظيت مشكلة احلمل غري املرغوب فيه الناجم عن االغتصاب ببعض االرتمام يف اجلزائر، وخباصة قضية ما إذا  
كان ُيكن السماح للنساء احلوامل نتيجة االغتصاب أن ُيهضن. فطلب اإلجهاض والقيام به وأداؤه يشكل جرما  

وُيسمح قانونيا  ابإلجهاض يف حالة تعرض حياة األم   32من قانون العقوابت اجلزائري. 930و 304مبوجب املادتني 
من  72من قانون العقوابت واملادة  308للخطر أو هتديد توازهنا الفسيولوجي والعقلي بشكل خطري، مبوجب املادة 
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اإلسالمي األعلى، ورو  ، أصدر اجمللس1998ويف العام  33اخلاص برتقية الصحة وتعزيزرا. 1985قانون العام 
مؤسسة رمسية، ردا  على رذا السؤال فتوى مفادرا أن النساء الاليت اغُتصنب ُيكنهن يف احلاالت القصوى اليت تتعرض 

فيها حياهتن للخطر الشديد بناء على رأي طيب احلصول على اإلجهاض. كما أكدت الفتوى أن النساء الاليت تعرضن 
ه ال ُيوز إلقاء اللوم عليهن أو معاقبتهن بسبب تعرضهن لالغتصاب. وحبسب ما ورد لالغتصاب مل يفقدن شرفهن وأن

تسمح إبجراء اإلجهاض للنساء اللوايت محلن نتيجة االغتصاب على  1998أصدرت وزارة الصحة تعليمات يف العام 
نسخة من رذه أيدي اجلماعات املسلحة وفق شروط معينة. ومل تتمكن منظمة العفو الدولية من احلصول على 

التعليمات. بيد أن املنظمات النسائية األعضاء يف شبكة وسيلة يف اجلزائر شجبت عدم تنفيذ النصوص القانونية 
والدينية اليت جتيز اإلجهاض للناجيات من االغتصاب على أيدي اجلماعات املسلحة. وال تتوافر معلومات رمسية حول 

 تدابري، برغم حمدوديتها.عدد النساء الاليت رمبا استفدن من رذه ال
 

كما اشتكت املنظمات النسائية من أن ضحااي االغتصاب على أيدي أعضاء اجلماعات املسلحة ال يستفدن من 
التأريل الذي تقدمه احلكومة، مبا يف ذلك اإلرشادات الطبية والنفسية وغريرا من أشكال اإلرشاد املقدم عقب التعرض 

لذي متّكن الضحااي اآلخرون للجماعات املسلحة من احلصول عليه. وتدابري لصدمات أليمة، وال من التعويض ا
التعويض املعتمدة ملصلحة "ضحااي اإلرراب" ال تشري حتديدا  إىل الناجيات من االغتصاب، وال تتضمن نصوصا  حمددة 

سية إىل عدد حمدود من لتلبية احتياجاهتن اخلاصة وأتريلهن. وتقدم املنظمات غري احلكومية املساعدة الطبية والنف
األشخاص، لكنها ال متلك املوارد الكافية لتقدُيها إىل مئات النساء والفتيات الاليت حيتجن إىل مساعدة. ويثري غياب 

رذه النصوص القلق بشكل خاص يف جمتمع مثل اجلزائر، حيث تضطر ضحااي االغتصاب إىل التعامل ليس مع 
أيضا  مع احملرمات االجتماعية والعار والوصمة املرتبطة هبذه القضية احلساسة.  الصدمة اليت تسببها اجلرُية وحسب، بل

وتعيش العديد من النساء الاليت وقعن ضحااي للخطف واالغتصاب من جانب اجلماعات املسلحة يف مناطق ريفية 
و تركن منازهلن خوفا  من وحمافظة اجتماعيا  من البالد، ما يفاقم من املشكلة. واألخرايت الاليت رفضتهن عائالهتن أ

 وصمة العار، أمسني بال مأوى وال عمل يف جمتمع يظل فيه حصول املرأة على العمل صعبا .
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 قريبات املختفني قسرا  
ابملائة من آالف "املفقودين" يف اجلزائر الذين تلقت منظمة العفو الدولية معلومات عنهم، رم من  99إن حوايل  

اختفاؤرم" إىل معاانة عدة آالف من أقرابئهم، وأغلبيتهم من النساء، من العذاب املتمثل يف الرجال.  وأدى توقيفهم و"
عدم معرفة مصري الزوج أو األب أو االبن أو الشقيق، ويف بعض احلاالت اختفى أكثر من فرد واحد من العائلة. ومن 

مان األقرابء من احلقيقة، تتقاعس خالل التقاعس عن اختاذ خطوات حقيقية للتحقيق يف حوادث "االختفاء" وحبر 
 اجلزائر عن تقدمي سبل انتصاف كافية لقريبات املختفني الاليت أتثرن بشكل غري مناسب.

 
،، صرحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أول قرار هلا بشأن قضيتني من قضااي االختفاء القسري 2006ويف العام 

عن محاية حياة صالح ساكر ورايض بوشرف وأمنهما.  وكان صالح  يف اجلزائر، أن السلطات اجلزائرية تقاعست
، قد "اختفى" عقب إلقاء القبض 1992ساكر، ورو مدرس وعضو يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت ُحظرت يف العام 

. وما 1995. أما رايض بوشرف، فقد "اختفى يف العام 1994مايو/أاير  29عليه من جانب أفراد قوات األمن يف 
برح أقرابؤمها حياولون احلصول على معلومات حول مصريمها منذ سنوات عديدة وقدموا شكاوى لدى احملاكم اجلزائرية مل 
حتقق أي تقدم. ومل جترِّ السلطات اجلزائرية بعد حتقيقا  مستقال  وشامال  يف القضيتني، برغم توصيات اللجنة املعنية حبقوق 

الذي يشعر به أقرابؤمها بسبب الغموض الذي يلف مصري صالح ساكر ورايض اإلنسان اليت صرحت أيضا  أن العذاب 
 34بوشرف ُيكن أن يشكل انتهاكا  حلقهم يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة.

 
 أضف إىل ذلك أن أقرابء املختفني قسرا  يواجهون أيضا  املضايقات بسبب مطالبتهم ابحلقيقة.

 

                                                 

، 992/2001: املخاطبة رقم 7-9الفقرة قضية بوشرف ضد اجلزائر، ، 1196/2003اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املخاطبة رقم  34 
 .8-9الفقرة ضد اجلزائر، قضية ساكر 
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 العنف املنزيل

عتقد أن العنف املنزيل متفٍش يف اجلزائر. وقد اعرتفت احلكومة أبن العنف يف العائلة أخذ يتحول إىل مشكلة، ليس يُ 
رذا وحسب، بل أيضا  بغياب قانون حمدد حيمي النساء من العنف وبعدم وجود إحصائيات حول مدى انتشار 

العنف ضد املرأة يف اجلزائر بني ديسمرب/كانون األول املشكلة. وأجرى املعهد الوطين للصحة العامة دراسة رئيسية حول 
ابلتعاون مع مهنيني يف ميادين الصحة والعدالة واألمن وعلم  2005وُنشرت يف العام  2003ويونيو/حزيران  2002

وحبسب  35االجتماع ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وطنية تعمل يف جمال العنف ضد املرأة.
العنف املنـزيل، وخباصة العنف الذي ُيارسه الزوج ضد زوجته أغلبية حاالت العنف ضد املرأة يف البالد. الدراسة، شكل 

وقدمت الدراسة توصيات مهمة، من بينها حول تدريب املوظفني الرمسيني واملوظفني الذين يتعاطون مع العنف املنـزيل، 
، وحول املعلومات الوطنية وتدابري الوقاية، وحول احلاجة إىل وحول إنشاء مراكز إليواء ضحااي العنف املنـزيل وتعزيزرا

 إجراء إصالحات قانونية.
 

 القوانني اليت حتظر العنف ضد املرأة
من الدستور اجلزائري، إال أنه ليس لدى اجلزائر  34برغم حظر العنف اجلسدي والنفسي على السواء صراحة يف املادة 

رأة، كما أشارت جلنة منارضة التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا اخلتامية يف العام قانون يعاجل بشكل واٍف العنف ضد امل

                                                 

 http://www.ands.dz/insp//INSP_Rapport_Violence_Femmes.pdfيتوافر يف املوقع:  35 

، 2008ما فتئت لويزا ساكر زوجة صالح ساكر تسعى جلالء حقيقة مصريه منذ اختفائه القسري. ويف العام 
ح هبا و"االعتداء على حوكمت لويزا ساكر يف قسنطينة بتهم تعكري صفو النظام العام وتنظيم مسرية غري مصرّ 

قامت  2004موظفني عموميني ابستخدام األسلحة" والسرقة. وتتعلق التهم مبشاركتها يف مظاررة سلمية يف العام 
هبا عائالت ضحااي االختفاء القسري. وعقب املظاررة، أُلقي القبض عليها وتعرضت للضرب على يد الشرطة 

 شارك يف مثل رذه االحتجاجات مرة أخرى.وأُرغمت على التوقيع على إفادة أبهنا لن ت
 

، أُدينت لويزا ساكر ابملشاركة يف مسرية غري مصرح هبا وُحكم عليها بدفع غرامة قدررا 2008مارس/آذار  26ويف 
 دوالر أمريكي(. ومل حُيدد بعد اتريخ حماكمة االستئناف. 300دينار )حوايل  20,000
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من قانون العقوابت االغتصاب جرُية يُعاقب عليها ابلسجن ملدة ترتاوح بني مخس  336وتعترب املادة 1999.36
وجب قانون وعشر سنوات، لكنها ال تُعرف االغتصاب. كما أن األشكال األخرى للعنف اجلنسي غري معرفة مب

. وتتسم 335و 334العقوابت، برغم أنه ُيكن االعتبار أبهنا تندرج حتت مصطلح "خمل ابحلياء" املقنن يف املادتني 
األدلة الطبية أبمهية حامسة يف إثبات االغتصاب يف احملاكم، وينبغي فحص النساء الاليت يتعرضن لالغتصاب من جانب 

طات اجلزائرية إن األدلة اليت يقدمها األطباء خبالف األدلة اجلنائية ُيكن النظر طبيب شرعي وفقا  للقانون. وتقول السل
فيها أيضا  على الصعيد العملي. ويستطيع الشهود تقدمي أدلة أخرى لتأييد هتمة االغتصاب، برغم عدم احتمال حدوث 

 ذلك يف معظم احلاالت.
 
أن النساء اآلن يستطعن تطليق أزواجهن إذا مارسوا العنف وال توجد نصوص قانونية حمددة حول العنف املنزيل، برغم  

من قانون  264ضدرن )انظر قانون األسرة(. وال يوجد نص قانوين صريح يتعلق ابالغتصاب الزوجي. واملادة 
العقوابت تنص على عقوابت على أفعال العنف املرتكبة ضد شخص آخر اليت تؤدي إىل مرض أو عجز عن العمل 

وحتتاج  15يوما . ورناك عقوابت أقل شدة يف حال عدم ختطي عتبة العجز عن العمل ملدة  15ملدة تتجاوز  يوما. 
فرض عقوابت أشد  267النساء إىل شهادة طبية يصدررا طبيب شرعي إلثبات رذا األمر يف احملكمة.  وجتيز املادة 

عقوابت أكثر قسوة عندما يرتكب  جتيز فرض 272عندما يرتكب الشخص أفعاال  عنيفة ضد والديه. كما أن املادة 
 "الفواحش بني ذوى احملارم." 337الوالد أو الوصي أفعاال  عنيفة ضد طفل يتحمل مسؤولية عنه. وجُترم املادة 

 
والعديد من النساء ال يعلمن بوجود نصوص قانونية ُيكن أن توفر هلن بعض أشكال االنتصاف واحلماية يف حالة 

ال  تقدمي شكوى إىل السلطات القضائية من أجل االستفادة من املساعدة القانونية العنف. وُيب على النساء أو 
واحلماية القانونية. وكما شددت املقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة يف تقريررا األخري حول اجلزائر، "فإنه ال يتم 

أة يف العائلة. وتشري نسب االنتشار اليت إبالغ السلطات إال بنسبة صغرية فقط من مجيع أعمال العنف املرتكبة ضد املر 
امرأة يف اجلزائر تعرضن  500,000إىل أن رناك زراء  2006مت التوصل إليها يف الدراسة املسحية الوطنية للعام 

لألذى اجلسدي بصورة منتظمة أو حىت يومية. ويتعارض رذا الرقم بشدة مع العدد املتدين نسبيا  للحاالت اليت سجلتها 

                                                 

 .80-79، الفقراتن 18 علويةمالحظة املالحظات اخلتامية: اجلزائر، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،  36 
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حالة أذى جسدي للنساء إىل  17,383القضائية. ووفقا  للمعلومات الواردة من احلكومة، وصلت السلطات 
 37."2006السلطات القضائية خالل العام 

 
ومن أجل حتسني مستوى محاية املرأة من العنف املنـزيل يف اجلزائر، فإنه إضافة إىل اإلصالحات القانونية اليت جتعل 

املهنيني الذين ُيكن  ملرأة جرائم جنائية، مثة حاجة إىل برامج جدية للتوعية وتدريبصراحة مجيع أشكال العنف ضد ا
أن يتعاملوا مع النساء الاليت يتعرضن للعنف. ورؤالء يشملون املسؤولني الرمسيني واهليئات املكلفة إبنفاذ القانون 

ة النفسية إىل النساء اللوايت يعانني من واملؤسسات القضائية، فضال  عن مهنة الطب. وُيب وضع برامج لتقدمي املساعد
العنف املنـزيل. وتقدم منظمات غري حكومية مثل أس أو أس نساء يف شدة )خطر( يف اجلزائر العاصمة املأوى للنساء 
اهلارابت من العنف يف منازهلن، لكنها ليست كافية ملساندة مجيع النساء احملتاجات ملكان ُيكثن فيه عندما يهربن من 

 .العنف
 

  انعدام محاية ضحااي العنف املنـزيل
منظمة العفو الدولية القلق إزاء قصور التشريعات احلالية يف معاقبة اجلناة ومحاية النساء الاليت  كما شددان أعاله، يساور

يتقدمن بشكاوى. ويف غياب أي شكل آخر من أشكال محاية النساء من العنف يف املنـزل، فإن احلماية القانونية 
حيدة ري تلك املتوافرة يف قانون العقوابت. وحبسب ما قاله احملامون اجلزائريون فإن استعمال قانون العقوابت اندر الو 

جدا . وقد تتعرض املرأة لضغوط من زوجها وعائالته أو من عائلتها ري للتخلي عن الدعوى. ونتيجة لذلك، ال تطفو 
 حتاجت املرأة إىل عالج يف املستشفى، أو إذا اطُردت من املنزل.أنباء العنف العائلي إىل السطح عموما  إال إذا ا

 
ويف حالة االغتصاب الزوجي، تواجه النساء عقبات أكثر خطورة عندما يتعلق األمر ابإلبالغ عن اجلرُية، ألهنن 

ذلك، قد  سيواجهن الصعوابت اليت متر هبا ضحااي العنف العائلي وتلك اليت تواجهها ضحااي االغتصاب. وإضافة إىل
يضطررن للتعامل مع غياب الوعي لدى املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون بشأن اعتبار االغتصاب الزوجي جرُية. وعلى 

 حد علم منظمة العفو الدولية ليست رناك أية حالة جرت فيها مقاضاة انجحة على االغتصاب الزوجي.
 

                                                 

وعواقبه، ايكني إرتورك، ملحق: بعثة إىل اجلزائر، وثيقة األمم املتحدة  تقرير املقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة وأسبابه 37 
A/HRC/7/6/Add.2.doc (12  الفقرة 2008فبراير/شباط ،)68. 
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 انعدام سبل إنصاف ضحااي العنف ورعايتهم
شف الطبيب على معظم النساء كما يبدو إذا تعرضن العتداء، لكن ال توجد برامج أتريل طيب أو نفسي يف اجلزائر يك

تديررا الدولة ملساعدة النساء على التغلب على عواقب االغتصاب. وال توجد آليات فعالة لتوفري سبل االنتصاف، مبا 
رناك مسودة قانون جديد خاص ابلرعاية الصحية  فيه التأريل والتعويض املادي. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية

تشري صراحة  إىل واجب الدولة يف تقدمي الرعاية الطبية والنفسية للنساء الاليت يقعن ضحااي للعنف ويف تسهيل اخنراطهن 
 بيد أن القانون صيغ بعبارات غامضة ورو غري حمدد فيما يتعلق بواجبات الدولة. 38االجتماعي.

 
لربامج التأريل رذه يف جمتمع مثل اجملتمع اجلزائري حيث تضطر ضحااي الغتصاب إىل التعامل ليس ورناك حاجة ماسة 

فقط مع اآلاثر الطبية والنفسية للجرُية، بل أيضا  مع احملرمات االجتماعية والعار والوصمة اليت تلصق هبذه القضية 
 جنون من االعتداء اجلنسي يف اجلزائر أن النساء احلساسة. ويذكر أخصائيو علم النفس الذين عملوا مع النساء الاليت

 يشعرن أبنه مت التخلي عنهن وعزهلن. وتتفاقم صدمتهن إذا مل يعرفن ملاذا استهدفهن مهامجورن.
 

وكما أكد املقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة، تتقاعس الشرطة بصورة منتظمة عن مواجهة حاالت العنف املنـزيل 
ا  ما يفرض القضاة أحكاما  متسارلة يف احلاالت النادرة اليت يصل فيها العنف املنـزيل إىل قاعة بشكل واٍف، وغالب

 39احملكمة.

                                                 

اليت ُنشرت يف املوقع اإللكرتوين  2003من مسودة قانون فرباير/شباط  15املادة  38 
http”//www.santemaghreb.com/algerie/loisanit.htm  أن: "توفر الدولة املوارد الطبية والنفسية من أجل ختفيف تنص على

 معاانة النساء الاليت وقعن ضحااي للعنف ولتسهيل إعادة اخنراطهن يف اجملتمع. ويُفهم العنف ضد املرأة أبنه يشمل العنف الذي يسبب هلن
د ابلعنف أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، أو حيتمل أن يسبب هلن األذى أو األمل اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي، ويشمل التهدي

 بصورة علنية أو خاصة."
 )األحكام املتسارلة(: 68-67)تعامل الشرطة مع العنف املنـزيل(،  54و 53، يف الفقرتني SR VAWانظر  39 

بغي متابعة مجيع أشكال اجلرائم تطبق الشرطة معايري خمتلفة على حاالت العنف املنـزيل، برغم أن القانون اجلزائري يدرك أنه ين .53
العنيفة، بصرف النظر عما إذا قدمت الضحية نفسها شكوى جنائية أم ال. و ما مل يؤد العنف املنـزيل إىل التسبب جبروح 
بدنية خطرية، حتاول الشرطة يف أغلب األحيان "مصاحلة" اجلاين والضحية على الفور، عوضا  عن اختاذ إجراءات جنائية. 

رتاتيجية تؤدي إلعادة حتويل الضحية إىل ضحية من جديد ألهنا ُتضعف الوظيفة الرادعة للقانون وترسخ عدم ورذه االس
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 عقوبة اإلعدام
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام دون قيد أو شرط يف مجيع األحول ألهنا تنتهك احلق يف احلياة وتشكل 

إلرانة. بيد أنه حىت ريئات اخلرباء اليت تعمل مبوجب صكوك ال حُتظر صراحة عقوبة يف منتهى القسوة والالإنسانية وا
عقوبة اإلعدام تقر أبن الطريقة اليت تُنفَّذ فيها العقوبة ُيكن أن تشكل تعذيبا  أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

لك اليت يتم فيها القبول ابملعلومات اليت يتم القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأن فرضها عقب حماكمة جائرة )مبا فيها ت
احلصول عليها حتت وطأة التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة، أو حيث ُُينع فيها االستعانة مبستشار قانوين( 

 يشكل انتهاكا  جسيما  للحق يف احلياة.
 

الدول إىل وقف تنفيذ عمليات قرارا  يدعو مجيع  2007وقد اعتمدت اجلمعية العامة يف ديسمرب/كانون األول 
ويدعو القرار الدول اليت تظل حتتفظ بعقوبة اإلعدام إىل احرتام املعايري الدولية اليت حتتوي على ضماانت  40اإلعدام.

                                                                                                                                            

التوازن بني سطوة اجلاين والضحية. كما ذكر احملامون واملنظمات النسائية حاالت عديدة مارست فيها الشرطة حبماس ضغطا  
 ألفراد اآلخرين يف العائلة.على النساء لسحب شكاويهن اجلنائية ضد أزواجهن أو ا

حاولت السلطات حتسني الوضع ابلسعي إىل ضمان تواجد شرطيات يف مجيع مراكز الشرطة لتسجيل اجلرائم املرتكبة ضد  .54
النساء. كذلك بدأت بعض أقسام الشرطة التعاون املنهجي مع املنظمات غري احلكومية اليت تساعد الضحااي. ورذه خطوات 

كن أن حتل حمل التدريب املتواصل على مراعاة النوع االجتماعي لتغيري املواقف يف جهاز الشرطة ككل. إُيابية، لكنها ال ُي
وعالوة على ذلك، ينبغي اختاذ إجراءات أتديبية كلما التزم املوظفون العموميون ابملعايري االجتماعية لعدم التدخل يف الشؤون 

 .العائلية، عوضا  عن التقيد بواجباهتم القانونية

من أصل  14,016يبدو أن معدل اإلدانة على االنتهاكات املرتكبة ضد املرأة كما أوردته احلكومة مرتفع جدا : أدت  .67
حالة وصلت إىل السلطات القضائية إىل صدور إدانة. بيد أن العديد من احملاورين أشار إىل أن األحكام املتسارلة  16,676

متابعة الشكاوى اجلنائية. ويتوقع قانون العقوابت زايدة العقوابت على االعتداء البدين يف قضااي العنف املنـزيل تثين النساء عن 
ضد األرل أو األطفال. ومع ذلك، فإن األذى الزوجي ال يُعترب إال اعتداء  عاداي ، برغم أن رذه املواقف تتسم أيضا  بعالقة 

 عائلية محيمة وعدم املساواة يف القوة بني اجلاين والضحية.
املمارسة القضائية، غالبا  ما تصدر على مرتكيب االنتهاكات الزوجية أحكام ابلسجن مع وقف التنفيذ أو غرامات مالية أو  يف  .68

جمرد حتذيرات. ويف غياب الربامج اإللزامية ملعاجلة املذنبني أو غريرا من البدائل للوسائل التقليدية للقضاء العقايب, ال بد أن 
 العنف.يشجع رذا اجلناة ويفاقم 

 40 A/RES/62/149 (18  2007ديسمبر/كانون األول) 
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اجمللس  1984تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام، وخباصة املعايري الدنيا اليت حددرا يف العام 
 41.االقتصادي واالجتماعي

 
من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي على أنه: "ال ُيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بناء على حكم  5وتنص الضمانة 

هنائي تنطق به حمكمة خمتصة عقب إجراءات قانونية توفر مجيع الضماانت املمكنة اليت تكفل إجراء حماكمة عادلة، 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، ومن ضمنها حق أي  14مساوية على األقل لتلك الواردة يف املادة 

شخص ُيشتبه يف ارتكابه جرُية قد يُعاقب عليها ابإلعدام أو يُتهم ابرتكاهبا يف احلصول على مساعدة قانونية كافية يف 
ت العادلة وأسهب يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية." وكرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ضماانت احملاكما

 43وكذلك جلنة األمم املتحدة السابقة املعنية حبقوق اإلنسان.  1996،42و 1989احلديث عنها يف العامني 
 

كما أن املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام إبجراءات موجزة واإلعدام 
حملاكمة العادلة يف قضااي عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت بدون استثناء أو التعسفي شدد على وجوب تطبيق ضماانت ا

وعلى أن "اإلجراءات القانونية املؤدية إىل فرض عقوبة اإلعدام ُيب أن تتقيد أبعلى معايري االستقالل   44متييز،
ة الدولية ذات الصلة. وينبغي أن واألرلية واملوضوعية واحليدة اخلاصة ابلقضاة وريئات احمللفني، وفقا  للصكوك القانوني

يستفيد مجيع املتهمني الذين يواجهون عقوبة اإلعدام من خدمات مستشار دفاع خمتص يف كل مرحلة من مراحل 

                                                 

 41 ECOSOC ، ،"الضماانت اليت تكفل محاية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام"E.S.C. امللحق، 1984/50، القرار ،
1984 U.N. ESCOR  وثيقة األمم املتحدة 33( يف 1امللحق )رقم ،E/1984/84 (1984). 

 42 ECOSOC، " 24، الصادر يف 1989/64القرار الضماانت اليت تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام"، تنفيذ 
  ، القرارECOSOC "ويت أس أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام E/1989/INF/7 ،127، وثيقة األمم املتحدة 1989مايو/أاير 
 E/CN.15/1996/15 (1996)وثيقة األمم املتحدة (. 1996) 1996/15

 .2005إبريل/نيسان  20، الصادر يف 2005/59القرار قرار حول عقوبة اإلعدام"، جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، " 43 
 وثيقة األمم املتحدةعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام إبجراءات مقتضبة واإلعدام التعسفي: تقرير املقرر اخلاص،  44 

E/CN.4/2001/9 ،11  86، الفقرة 2001يناير/كانون الثاين.  
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اإلجراءات. وُيب افرتاض براءة املتهمني إىل تثبت إدانتهم مبا ال يقبل الشك املعقول، مع التقيد الصارم أبرفع معايري 
 45ا. وإضافة إىل ذلك ُيب أخذ مجيع العوامل التخفيفية بعني االعتبار."مجع األدلة وتقييمه

 
لقد اختذت احلكومة بعض اخلطوات حنو إلغاء عقوبة اإلعدام. فعلى سبيل املثال، أدخلت تعديالت تقيد عدد اجلرائم 

ن اجلزائري ضد إلغاء . وصوت الربملا2006اليت يُعاقب عليها ابإلعدام يف قانون العقوابت يف ديسمرب/كانون األول 
 عقوبة اإلعدام.

 
وحيتفظ القانون اجلزائري بعقوبة اإلعدام ابلنسبة جملموعة واسعة من اجلرائم، بينها اجلرائم املتعلقة ابإلرراب احملددة 

 .1993من قانون العقوابت، برغم أن السلطات ُتطبق وقفا  فعليا  لتنفيذ عمليات اإلعدام منذ العام  87مبوجب املادة 
وتواصل احملاكم اجلزائرية توقيع عقوبة اإلعدام. وتُفرض العديد من أحكام اإلعدام غيابيا ، وبصورة رئيسية ضد 

 األشخاص املشتبه يف عضويتهم يف مجاعات مسلحة تنشط يف البالد أو بعالقتهم ابإلرراب الدويل ويعيشون يف اخلارج.
 

سنة.  16سن املسؤولية اجلنائية إىل  1992لة الطوارئ يف العام وخّفضت تدابري الطوارئ اليت اختذت مبوجب إطار حا
بيد أن القصَّر املتهمني ابرتكاب جرائم إررابية أو ختريبية ال حُيكم عليهم ابإلعدام وتضع احملاكم سنهم يف احلسبان. 

 وغالبا  ما يُرسل رؤالء األطفال إىل املراكز اخلاصة ابملذنبني األحداث.
 

ُيابية اليت اختذت لتقييد تطبيق عقوبة اإلعدام، فقد ُحكم على مئات األشخاص ابإلعدام يف وبرغم اخلطوات اإل
 السنوات املاضية.

 

                                                 

 وثيقة األمم املتحدةعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واإلعدام إبجراءات مقتضبة واإلعدام التعسفي: تقرير املقرر اخلاص،  45 
E/CN.4/1997/60 ،24  81، الفقرة 1996ديسمرب/كانون األول. 
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 عدم اإلعادة القسرية للمهاجرين ومعاملتهم
ورد أن اآلالف من املهاجرين قد يُبعدون من اجلزائر كل عام. وتشري األنباء الصحفية اليت تستشهد مبصادر الشرطة إىل 

دولة أفريقية وعربية قد قُبض عليهم يف السنوات الست املاضية وأن  55مهاجر ينتمون إىل  35,000حوايل أن 
منهم أُبعدوا إىل خارج البالد. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه يف حاالت عديدة ال تتم عمليات  32,000

د أوامر اإلبعاد، وأهنا ابلتايل تشكل عمليات طرد مجاعية. اإلبعاد بضماانت كافية، مبا فيها إمكانية تقدمي استئناف ض
ومبوجب اتفاقية منارضة التعذيب، ال ُيوز نقل أي شخص إىل دولة حيث توجد أسباب جوررية تدعو لالعتقاد أنه 
قد يتعرض خلطر التعذيب. ومن أجل أن يكون رذا النص فعاال ، ُيب أن يتمكن األشخاص من إاثرة رذه األسباب 

ملية قائمة والبت يف القضية بشكل مؤكد قبل طردرم. لذا تتعارض إجراءات الطرد اجلماعي والرتحيل وفق يف ع
 من االتفاقية. 3إجراءات موجزة مع منطوق املادة 

 
وقد صدرت مزاعم حول ممارسة الشرطة اجلزائرية للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ضد املهاجرين غري النظاميني 

األخرية، مبا فيها أنباء تعرض النساء املهاجرات لالنتهاكات اجلنسية على أيدي املوظفني اجلزائريني املكلفني  يف السنوات
إبنفاذ القانون. وتشري األنباء إىل أن رذا االنتهاك اجلنسي حدث يف عدة مناسبات يف السنوات الثالث األخرية وأنه يف 

اجلماعي من جانب أفراد حرس احلدود. ويف اآلونة األخرية، تلقت  بعض احلاالت تعرضت النساء كما ُزعم لالغتصاب
 24 -23منظمة العفو الدولية أنباء  تفيد أن ثالث نساء مهاجرات من ضمن الذين طُردوا من املغرب إىل اجلزائر ليلة 

. وُزعم أن تعرضن للتفتيش اجلسدي ومن مث اغُتصنب من جانب شرطة احلدود اجلزائرية 2006ديسمرب/كانون األول 
املغربية ابلقرب من بلدة وجدة املغربية. ومل جُتَر أية حتقيقات يف رذه األنباء  –رذه احلوادث وقعت عند احلدود اجلزائرية 

 على حد علمنا.
 

وحىت األشخاص الذين مت االعرتاف هبم كالجئني من جانب مكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف اجلزائر تعرضوا 
جراءات موجزة وأُلقي هبم على احلدود اجلزائرية مع دول أخرى، يف أوضاع تصل إىل حد املعاملة القاسية أو للرتحيل إب

 الالإنسانية أو املهينة.
 

رجال ، يبدو أهنم من أصل كونغويل كانوا قد مُنحوا صفة الجئ من جانب  28اقتادت السلطات اجلزائرية حالة: 
. وكان الرجال 2007أغسطس/آب  19ني يف اجلزائر، من أجل إبعادرم يف مكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئ
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حمتجزين طوال أشهر يف مركز اعتقال يف رقان جبنوب اجلزائر، ابنتظار توطينهم يف بلد اثلث. ويبدو أن قرار ترحيلهم 
قانونية. ومل يُبلَّغوا  أغسطس/آب بتهمة الدخول إىل اجلزائر بصورة غري 16اخُتذ عقب حماكمتهم أمام إحدى احملاكم يف 

 أبهنم سيُحاَكمون ومل يسمح هلم بتوكيل حمام خالل احملاكمة.
 

على منت شاحنات إىل أقصى احلدود اجلنوبية مع مايل. وخالل الرحلة، قُدم هلم نذر يسري من  28واقتيد الرجال الـ 
. وقد ورد أن أحدرم اختفى عند الوصول الطعام وكانوا مكبلي األيدي ابألصفاد وحُيتجزون يف مراكز اعتقال كل ليلة

 24رجال  اآلخرين يف تني زواتني على احلدود املالية يف  27إىل احلدود املالية ويظل مكان وجوده جمهوال . وقد أُلقي أبلـ 
أغسطس/آب، بدون طعام أو ماء أو مساعدة طبية. وكانت  تني زوايت قد أصبحت مؤخرا  منطقة عمل جلماعة 

ية ومل يتمكن الالجئون من السري حنو أقرب مدينة بسبب انعدام األمن. ويف النهاية نُقلوا على منت شاحنة "متمردة" مال
 إىل ابماكو عاصمة مايل، حيث متكنوا من االلتقاء مبوظفي املفوضية العليا لشؤون الالجئني.

 
 

 
 
 
 

 
 


