
ل استهداف املحامينالجزائر: 
ّ
   لحرّيات األساسيةاتصعيًدا جديًدا في تجريم  يمث

 بيان مشترك 

 

ائرية   ،الحقوقيةنظمات  املتعرب   والدولية   الجز أدناه  ،واإلقليمية  قلقه  املوقعة  استهداف    البالغ ا  عن  بشأن 

الحراك،   معتقلي  عن  الدفاع  أوسع  هيئة  انتقامية  حملة  ضمن  ائرية  وذلك  الجز السلطات  حركة    بحقتشنها 

عام  السلمية  «الحراك » قلقهابشكل  عن  املنظمات  تعرب  كما  إزاء  .  األخيرة    البالغ  بحق  العقوبات  الصادرة 

املحامينا  بعض حصانة  في  والتشكيك  األ   ،لقضاة،  على  تصل  يفرض  الذي    21-09  رقم  مر واملصادقة  عقوبة 

سنوات    لسجن ل ذلكتبادل  على  خمس  في  بما  الجارية  املحاكمات  أو  التحقيقات  حول  املحامين،    بين   املعلومات 

الذي   العمل  األمر  عرقلة  والحقوقي يستهدف  للعديد  و   ، الدفاعي  املجال  ا يتيح  املمارسات    يةالنتقاممن 

 . والقمعية
الجزائريين  يتزامن   والقضاة  املحامين  ال   معاستهداف  شبه  حالة  للال غالق  الحيلولة  و الجزائري،  العام    مجال كامل 

خاللالسلميةالحتجاجات  ا  دون  من  وذلك  لللجماعيةا االعتقاالت  ،  املتزايد  واالستخدام    املشروعة  غير قوة، 

علىو  بحق  ،  املتظاهرين  االعتداء  التعسفية  القضائية  ن  يواملدافعوالنشطاء  ن  يالسلمين  ياملتظاهر واملالحقات 

النسان   حقوق  فحتى  ني والصحفيعن  إلى  ،  يونيو 30؛  السجون  في  الرأي  سجناء  عدد  رقم    304وصل  وهو  معتقل، 

عن    ، قياس ي  
ا

واحتجاز  فضال من  اعتقال  حركة    6400أكثر  استئناف  منذ  سلمي  االحتجاجية    «الحراك»متظاهر 

للديمقراطية اتخذت    1. املؤيدة  الجزائرية  كما  حقوق    اجديدا  ااتجاها السلطات  عن  املدافعين  مقاضاة  في  يتمثل 

والصحفيين   السلميين  واملتظاهرين  االنسان  بتهم    إلى  استنادا الصحةو   ،الرهابتتعلق  من  أساس  ألي  ؛  تفتقر 

 في الجزائر.  ةالقمع الحاليحالة دور املحامين في حماية سيادة القانون وحقوق النسان في سياق األمر الذي يثمن 
ا الجانب  بتصاعد  على  معلومات  للمنظمات  وردت  من  ألخر،  كجزء  املحامين  على    القمعية   الحملةهذه  استهداف 

الجزائر.  في  األساسية  يوليو  ف  الحريات  أعقاب  2019في  االعتقاالت  ،  من  األولى  الحراك  بحق  املوجة  متظاهري 

تطوعيا   2؛الحراك معتقلي عن الدفاع  هيئة تشكلت    ،السلميين تعسفيا للدفاع  تّمت مالحقتهم  الذين  أولئك  األمر  ا.  ا عن 

 القضائية والترهيب. املالحقاتبهيئة هذه الأعضاء ئرية الستهداف الذي دفع السلطات الجزا

املثال،  ف سبيل  النسان    اعتقالتم  ،  2021مايو    26في  على  حقوق  أرسالنمحامي  الرؤوف  الدفاع  ممثل    ،عبد  هيئة 

الحراك معتقلي  تبسة  عن  بينها  في  من  بالرهاب،  تتعلق  تهم  خلفية  على  إرهابية»،  منظمة  في  )املادة    «املشاركة 

و  3مكرر    87و  2مكرر    87 العقوبات(  قانون  شأنها  »من  من  كاذبة  أخبار  العمومينشر  باألمن  والنظام   املساس 

أبريل    196)املادة    «العام في  املعّدلة  القضائي  (.2020بصيغتها  املالحقة  أن  الواضح  مرتبطة    ألرسالن   ةومن 

حقو كمحامي  سّيماقيبعمله  ال  الحراك،  نشطاء  عن  الطويل  ودفاعه  بكاكرية  الناشط  ،  إذ  عزيز  أرسالن  ،  اعتقال  تّم 

املحكمة   تواجدهأثناء   عنه  في  للمحاكمة،  كمحامي  السابق  االعتقال  رهن  ا  حاليا أرسالن  عبد  ويقبع  القضية  .  في 

التي الحراك.    تضم   نفسها  نشطاء  من  وجميعهم  منصوري،  الدين  وعز  حميدي،  ورضوان  بكاكرية  خالل  و عزيز 

 
بدددددانطالق حركدددددة  2019ي فبراير  ف  1 إيدددددذاندددددا  سدددددددددددددلميدددددة في الجزائر،  احتجددددداجدددددات  بوتفليقدددددة  ندددددذاك.  و .  «الحراك»، انددددددلعدددددت  الرئ    ددددددددددددتقدددددالدددددة  بددددداسد بعدددددد  و طدددددالدددددب املتظددددداهرون 

دددددددددددديدددادة القدددانون.  لالنتقدددال  ل  دعوا،  2019في أبريدددل    تددده  اسدددددددددددددتقدددال   2020توقفدددت احتجددداجدددات الحراك بين مدددارس    19–كوفيددددجدددائحدددة    وبسدددددددددددددبدددبلحكم الدددديمقراطي املددددني وسد

 .2021وفبراير  

 .2021من املرشحين النهائيين لجائزة منظمة محامون من أجل املحامين لعام  تم إدراج هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ضمن القائمة املختصرة لتكون ض 2
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بكاكريةالتحقيقجلسة   عالقته  حول  أرسالن  استجواب  تم  عن    النترنت على فيديوهات  ببعضو   ،،  فيها  تحّدث 

 3. نفاهاألمر الذي ، وهو  «رشاد»حركة لوقمع السلطات، وعن انتمائه  «الحراك»

على  ب  أرسالناعتقال    عدوي الصحة،  مزاعم  ناءا  من  لها  أساس  ال  بالرهاب  الدفاع  تتعلق  في  عمله  ممارسة  وأثناء 

الحراك   أحد  عن ا    ،نشطاء  كبيرا ا  السلطات    يعك تصعيدا القانون  الجزائرية  استعداد  سيادة  وعرقلة  لتقويض 

 . والحقوقيين حامين جميع امل سياسية موجهة ل  رسالة كما تعد بمثابة العدالة، 

سياق  و إيقاف  ،متصلفي  مكاوي   املحامين  تم  ومحمد  دحمان  بن  األمين  العمل  محمد  و   25في  ،  عن   مايو   25أبريل 

التوالي مبّرر ،  على  أي  انخراطهم    دون  هيئةسوى  بتلمسان،    في  الحراك  معتقلي  عن  معتقلي  الدفاع  عن  ودفاعهم 

ر وكان  .  الحراك
ّ
حذ قد  بتلمسان  املحامين  نقابة  محاكمة    هما رئ    عن  ا  علنا التحدث  من  العمل  عن  إيقافهم  قبل 

الحراك وهددهممعتقلي  املحلية.    ا،  املحامين  نقابة  انتخابات  خاضوا  إذا  وردت  باالنتقام  باستهداف  معلومات  كما 

املحاميات من  بحمال العضوات    4، العديد  االجتماعي.    هير تش   تهيئة،  التواصل  وسائل  عدة  و على  عن  البالغ 

املحتجزون  حاالت   والنشطاء  املتظاهرون  فيها  معهم افتقر  التواصل  من  ومنعوا  املثال،  على  ف  .ملحاميهم  سبيل 

 مايو دون محام.  4املدافع عن حقوق النسان جمال الليالش أمام قاض ي التحقيق في ُعرض 

القضاة بعض  من  فنال  ا  أيضا أمتد  نفسه  تم  ،    القمع  في  عُ إذ  مرزوق  الدين  سعد  القاض ي  نائب    30زل  وتلقى  مايو، 

القضاء   مجل   من  ا  تحذيرا بلهادي  أحمد  العام  العدل،  املدعي  وزارة  بدأتها  التي  الجراءات  أعقاب  في  األعلى، 

 القضاء.  استقاللعن   ا ودفاعهم «الحراك»لحركة  ا فيما يتعلق بدعمهم

الجزائرية كانت   العليا  املادة  ،  2021مارس    28في  ،  قبلتقد    املحكمة  دستورية  عدم  بشأن  ا 
ا
النظام    24استئناف من 

للمحامين.   على  األساس ي  تنص  سياق  والتي  في  ومحرراتهم  وأقوالهم  أفعالهم  بسبب  املحامين  مقاضاة  يمكن  ال  أنه 

املحكمة في  املرافعات  أو  بالحماية  و   ، املناقشات  "يتمّتع  ملهنته  ممارسته  خالل  املحامي  لسرية  أن  املطلقة 

ومراسالته. ملفاته  سرية  وضمان  موكليه،  وبين  ب نه  أثناء    24املادة    تضمنو   العالقات  املحامين    أداءحصانة 

أساسية  مواجباته وتعد  الدولية،  القانونية  املعايير  مع  يتماش ى  بما  ضغوط،  أي  من  املحامين  املادة  ،  لحماية  مثل 

األساسية(  املحامين دور  بشأن األساسية املتحدة األمم مبادئمن    20 عدم      5. )املبادئ  على  االستئناف  قبول  يعد  لذا 

ا لحصانة املحاميين.  ا مقلقا  دستوريتها تهديدا

الجزائر   يونيو  8في  , سوءا     09-21الرئاس ي    األمر  تبنت  الوضع  زاد  استخدامه  ل وذلك  ؛  الذي  مالحقة  في  مكانية 

والعمل وتجريم   املحامين  عام  عمل  بشكل  السجن  ينّص  إذ  .  الحقوقي  عقوبة  ا   15على  تبادل  عاما املعلومات    جراء 

)  ،«السرية» لكلمة  ا  فضفاضا ا  تعريفا األمر  تبنى  والتعّسفي  (السريةب نما  املوضوعي  غير  بالتفسير  كما    6. يسمح 

من  على    األمر   ينص تبادل    5إلى    3السجن  على  كعقوبة  أو  سنوات  القضائية  التحقيقات  حول  املعلومات 

 
دددددددددددددددداد»  حركددددة  قددددال إن عزيز بكدددداكريددددة عضدددددددددددددو فييُ   3 ددددددددددددددددت عددددام  «رشد ددددددددددددسد تددددأسد ددددددددددددددددة  دددددددددددديددددة معددددارضد دددددددددددديدددداسد لألمن    املجل  األعلى  أدرجمددددايو،    18. في  في لندددددن  2007، وهي حركددددة سد

ددددددددددددددة الرئ   الجزائري حركددة   دددددددددددددداد»برئدداسد ددددددددددددددت في عددام    وهي-  «املدداك»وحركددة تقرير املصدددددددددددددير في منطقددة القبددائددل    «رشد ددددددددددددسد ددددددددددددددة أمددازيغيددة تددأسد دددددددددددديددة معددارضد دددددددددددديدداسد   -2001حركددة سد

ومنددددذ اسدددددددددددددتئندددداف احتجدددداجددددات  .  «أمنهددددااألعمددددال العدددددائيددددة والتخريبيددددة املرتكبددددة )...( لزعزعددددة اسدددددددددددددتقرار البالد وتهددددديددددد  »على أسددددددددددددددددداس    «املنظمددددات الرهددددابيددددة»على قددددائمددددة  

 ا بأن حركتي رشاد واملاك هي حركات تخريبية وعنيفة، دون أساس واضح.ا وتكرارا ، نّددت السلطات مرارا 2021الحراك في فبراير  

 تفضل هؤالء املحاميات عدم الكشف عن هويتهن. 4
ا   5 ا موجزا ددددددددددددفدا دددددددددددددأن دور املحدامين وصد دددددددددددديدة بشد ددددددددددددداسد ددددددددددددتقدل. تم تقددم مبدادئ األمم املتحددة األسد ددددددددددددتعداندة بمحدام  مسد دددددددددددديدة للحق في االسد للمعدايير الددوليدة املتعلقدة بدالجواندب الرئ سد

بدددددددالجدمددددددداع    هدددددددذه  تدبدندي كدوبدددددددا  فدياملدبدددددددادئ  فدي  املدجدرمديدن  الدجدريدمدددددددة ومدعدددددددامدلدددددددة  ملدندع  الدثدددددددامدن  املدتدحددددددددة  لدألمدم   «رحدبدددددددت»و.  1990سدددددددددددددبدتدمدبدر    7  ،مدؤتدمدر األمدم  الدعدددددددامدددددددة  الدجدمدعديدددددددة 

دددددددددددددان في إقددامددة العدددلبدداملبددادئ األسدددددددددددددداسددددددددددددديددة في  »املتحدددة   ددددددددددددويددت في  املعتمددد  ،  «قرارهددا املتعلق بحقوق النسد دددددددددددددة   1990ديسدددددددددددددمبر    18دون تصد في دورة اللجنددة الثددالثددة والجلسد

 العامة للجمعية العامة.

 من املرسوم. 6و 3أنظر للمادتين   6
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الجارية هذا    7.املحاكمات  أي  ،  الرئاس ي  األمروبموجب  مقاضاة  السلطات  بإمكان  معلومات  يصبح  ينشر  شخص 

السلطات   املوملنع     ،مصالحها  «تقوض»أو    «سرية»تعتبرها  ذلك تبادل  في  بما  جاري،  تحقيق  حول  علومات 

املتحدةال  ات لياآل  مع لألمم  هذا  تابعة  ويشكل  املحامين األمر .  عمل  عرقلة  طريق  في  أخرى  ومخالفة  خطوة   ،

 األساسية بشأن دور املحامين. جسيمة ملبادئ األمم املتحدة  

على  املبادئ  هذه   من  16املادة  فبحسب   املحامين    ضمان  الحكومات ،  وظائفهم  ن  يقادر »أن  جميع  أداء  على 

الئق غير  تدخل  أو  مضايقة  أو  ترهيب  دون  العقوبات  .  املهنية  أو  القانونية  باملالحقة  للتهديد  يتعرضوا  وأال 

نتيجة   العقوبات  من  غيرها  أو  االقتصادية  أو  نحوعملأداء  الدارية  على  و داب    هم  ومعايير  واجبات  مع  يتفق 

بها املعترف  للمحامين  هذه  من    23املادة    تتيح   كما.  «املهنة  مواطن  خر–املبادئ  أي  حرية    –مثل  في  الحق 

 املشاركة في املناقشات العامة للمسائل املتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق النسان وحمايتها.  التعبير و 

في   واملحامين  القضاة  باستقالل  املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  تقرير  في  واضح  هو  ،  82019أبريل وكما 

مناصبهم   كرامة  يهدد  ال  ذلك  أن  طاملا  التعبير  حرية  في  حقهم  ممارسة  ا  أيضا العامين  واملدعين  للقضاة  يمكن 

 وحيادهم واستقاللهم. 

ال أن  ومن  بالذكر  باجدير  النسان  لحقوق  السامية  املفوضية  باسم  املتحدة،املتحدث  كولفيل  ألمم  قد روبرت  كان   ،

في   الجزائر،     2021مايو  11أعرب  في  الوضع  إزاء  قلقه    عن 
ا

والتجمع  »قائال والتعبير  الرأي  حرية  حقوق  تزال  ال 

الش في  واملشاركة  للهجومئ السلمي  تتعرض  العامة  الجزائرية  .  «ون  السلطات  أشكال  ل»ودعا  جميع  عن  لكف 

 .«الحراك »األشخاص املشاركين في حركة   بحق والترهيب  الحقةامل

تطالب  املوقعة  الحقوقية  املنظمات  البيان  هذا  الجزائرية    على  تمبالحكومة  وأعضاء  كافة    كين ضمان  املحامين 

الئق   غير  تدخل  أو  مضايقة  أو  إعاقة  أو  ترهيب  أو  تهديد  دون  وظائفهم  ممارسة  من  الجزائر  في  القضائية  السلطة 

السلطات   وتحث  انتقامية.  أعمال  التعسفية الجزائرية  أو  والعقوبات  املالحقات  وقف  الحراك    على  حركة  ألعضاء 

عام خاص  املحامينو ،  بشكل  بشكل  ذلك  بما  ،  والقضاة  الرؤوف  في  عبد  للمحامي  القضائية  املالحقة  وقف 

 .09-21رقم  الرئاس ي  األمر أرسالن، وإعادة القضاة واملحامين الذين صدرت بحقهم عقوبات تعسفية، وإلغاء 
 املنظمات املوقعة:

 مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان  .1
 منظمة محامون من أجل املحامين .2
 حقوق النسان الرابطة الجزائرية للدفاع عن  .3
 ( IBAHRI) معهد نقابة املحامين الدولية لحقوق النسان .4

 (UIA-IROLمعهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين )  .5

 كندا  منظمة مراقبة حقوق املحامين .6

 جمعية القانون في إنجلترا وويلز .7

 
ددددددددددددفدة لده  محداضدددددددددددددر قبيدان وقدا ع القضددددددددددددديدة   فشددددددددددددداء إأي شدددددددددددددخص من نشدددددددددددددر أو  »من املرسدددددددددددددوم  10حظر املدادة  ت 7 ددددددددددددا ي، أو تمكين من ال صد وأوراق التحريدات والتحقيق القضد

حديدددددددازتدهدددددددا ددددددددددددطدلدح    «مدن  املصد تدعدريدف  لددددددده»دون  املدددددددادة  .  «ال صدددددددددددددفدددددددة  مدن32وبدمدوجدددددددب  عدقدوبدددددددة السدددددددددددددجدن  عدلدى  يدندص املدرسدددددددددددددوم  بديدن    5إلدى    3،  تدتدراو   وغدرامدددددددة    300سدددددددددددددندوات 

 دينار لهذه الجريمة.ألف  500و

دددددددددددددددداة  ، من  41  الددددددددددددددددددددددددددد  جلسدددددددددددددتددددهاألمم املتحدددددة في  بددددالنسدددددددددددددددددان    املقدددددم إلى مجل  حقوق   A    /HRC    /41/48تقرير    8 ددددددددددددتقالل القضد بدددداسد املقرر الخدددداص لألمم املتحدددددة املعني 

 .واملحامين
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