
 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى:

 رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 معالي الرئيس عبد املجيد تبون 

 ساحة محمد الصديق بن يحيى املرادية

 16000الجزائر العاصمة، 

 الجزائر 

 2021نوفمبر  9

 حول مواصلة االعتقال التعسفي للمحامي عبد الرؤوف أرسالن دون محاكمة 

 ، معالي الرئيس

تعرب املنظمات الحقوقية املوقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار االعتقال التعسفي السابق للمحاكمة للمحامي 

الحقوقي عبد الرؤوف أرسالن، استناًدا لتهم ال أساس لها من الصحة، يبدو أنها ُوجهت له بشكل غير قانوني، بغرض 

 .2021يوليو  9في  مشترك بيانا عن قلقنا بشأن قضيته في تجريم أنشطته املشروعة كمحام. وكنا قد أعربن

وفي سياق عمله، دافع  1عبد الرؤوف أرسالن محاٍم بارز في عمادة تبسة، وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.

نقاشات إلكترونية حول حقوق اإلنسان والتطورات أرسالن عن النشطاء واملتظاهرين السلميين، وشارك في حوارات و 

 السياسية في الجزائر.

، أثناء تواجده في املحكمة للدفاع عن ناشط الحراك عزيز 2021مايو  26وبحسب معلوماتنا، اعُتقل أرسالن في 

« رهابيةمشاركته في منظمة إ»بكاكرية. ويواجه أرسالن حالًيا عقوبة السجن مدى الحياة، على خلفية مزاعم بـ 
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عقب املوجة األولى من االعتقاالت بحق متظاهري الحراك السلميين، للدفاع تطوعًيا عمن تّمت  2019في يوليو « هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك»تشكلت  

على « ن معتقلي الحراكهيئة الدفاع ع»، تم ترشيح 2021مالحقتهم تعسفًيا. وتعرض عدة محامين من أعضاء هذه الهيئة ملضايقات قضائية وترهيب. وفي يونيو 

 .2021القائمة املختصرة لجائزة منظمة محامون من أجل املحامين 
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نشر أخبار كاذبة من شأنها املساس باألمن العمومي »من قانون العقوبات(، و 3مكرر  87و 2مكرر  87)املادتان 

 (.2020بصيغتها املعّدلة في أبريل  196)املادة « والنظام العام

اثنين آخرين من يقبع أرسالن حالًيا رهن االعتقال السابق للمحاكمة، في القضية نفسها التي تضم عزيز بكاكرية و 

 ، رفضت دائرة االتهام في محكمة تبسة مطلب اإلفراج املؤقت عنه. 2021أغسطس  3نشطاء الحراك. وفي 

، وأثناء جلسة االستماع أمام قاض ي التحقيق، تم استجواب أرسالن حول عالقته ببكاكرية، وكذا 2021مايو  26في 

وقمع السلطات، كما تم استجوابه بشأن انتمائه إلى حركة عن مقاطع فيديو على اإلنترنت يتحدث فيها عن الحراك 

، وهو األمر الذي نفاه؛ ما يقودنا لعدم وجود دليل موثوق به بشأن ارتكابه نشاط إرهابي، ويظهر أن الدافع «رشاد»

وراء املالحقة القضائية مرتبط بعمله كمحامي حقوقي، وممارسته لحريته في التعبير، ودفاع الطويل عن نشطاء 

 الحراك، ال سيما الناشط عزيز بكاكرية، 

وتعرب املنظمات املوقعة عن قلقها من إساءة استخدام السلطات لهذه املواد الغامضة والفضفاضة من قانون 

 املادة 
ً
، والخاصة بتعريف اإلرهاب، بهدف الحد من 2021يونيو  8مكرر بصيغتها املعدلة في  87العقوبات، خاصة

حق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتؤكد املنظمات أن االحتجاز السابق املمارسة القانونية لل

للمحاكمة، واملضايقات القضائية غير القانونية التي يتعرض لها عبد الرؤوف أرسالن تستهدف الحد من أنشطته 

 املشروعة كمحام.

وجود دافع واضح ومعقول. وتماشًيا مع قرينة  إن أرسالن يقبع رهن االعتقال التعسفي السابق للمحاكمة، دون 

 اإلفراج عن املتهمين لحين املحاكمة؛ إذ تنص املادة 
ً
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3) 9البراءة، ينبغي عادة

ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن »املدنية والسياسية على أنه 

وفي تأويل هذه املادة، قّررت لجنة حقوق «. الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم املحاكمةمن 

 
ً

اإلنسان باألمم املتحدة أن االحتجاز قبل املحاكمة يجب أال ُيستخدم سوى بالقدر الذي يكون قانونًيا ومعقوال

عرَّف الضرورة بأنها 
ُ
عندما ُيشكل الشخص املعني »أو « خل في األدلة أو تكرار الجريمةملنع الهروب أو التد»وضرورًيا؛ وت

 2«.تهديًدا واضًحا وخطيًرا للمجتمع ال يمكن احتوائه بأي طريقة أخرى 

، 23و 16ال سيما املادتان  3في سياق متصل، نود لفت انتباهكم ملبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامين،

حكومات أن املحامين )أ( قادرون على أداء جميع وظائفهم املهنية دون ترهيب أو إعاقة اللتان تنصان على؛ تضمن ال

أو مضايقة أو تدخل غير الئق؛ )...( و )ج( لن يتعرضوا للتهديد باملالحقة القضائية أو العقوبات اإلدارية أو االقتصادية 

(. 16نية واملعايير واألخالق املعترف بها )املادة أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتم اتخاذه وفًقا للواجبات امله

وللمحامين مثل غيرهم الحق في حرية التعبير واملعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع. ويحق لهم بصفة خاصة، املشاركة 

في املناقشات العامة للمسائل املتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها واالنضمام إلى 

نظمات املحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم امل
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(، A  /45/40) 40(، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة واألربعون، امللحق رقم 1990يوليو  23( )305/1988هوغو فان ألفين ضد. هولندا )رقم  

 5.8القسم. م، الفقرة. ، املرفق التاسع، IIاملجلد. 
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ة بمحاٍم مستقل. تم تبني تقدم مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامين وصًفا موجًزا للمعايير الدولية املتعلقة بالجوانب الرئيسية للحق في االستعان 

باملبادئ »الجمعية العامة لألمم املتحدة « رحبت». و1990سبتمبر  7كوبا،  هذه املبادئ باإلجماع في مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين في

 في دورة اللجنة الثالثة والجلسة العامة للجمعية العامة. 1990ديسمبر  18، املعتمد دون تصويت في «األساسية في قرارها املتعلق بحقوق اإلنسان في إقامة العدل



املشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف املحامون دائًما وفًقا للقانون واملعايير 

 (.23املعترف بها وأخالقيات مهنة القانون )املادة 

 في ضوء ما سبق، تدعوكم املنظمات املوقعة إلى:

اإلفراج عن عبد الرؤوف أرسالن وإسقاط كافة التهم املوجهة إليه، ما لم يتم تقديم أدلة موثوقة ضمن  ●

إجراءات تحترم ضمانات املحاكمة العادلة، ووضع حد لجميع أعمال املضايقة بحقه، بما في ذلك على 

 املستوى القضائي.

كافة املحامين في الجزائر، في جميع الظروف، على ممارسة أنشطتهم املهنية املشروعة دون ضمان قدرة  ●

 خوف من االنتقام ودون قيود.

نشكر اهتمامك بهذه املسألة الهامة جًدا، ونأمل أن تولي الحكومة الجزائرية هذه القضية االهتمام الذي تستحقه، 

 وسنواصل متابعة هذه القضية عن كثب.

 قبول فائق االحترام،وتفضلوا ب

 املنظمات املوقعة:

 منظمة محامون من أجل املحامين .1

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان .2

 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان .3

 (IBAHRIمعهد نقابة املحامين الدولية لحقوق اإلنسان ) .4

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

 منظمة مراقبة حقوق املحامين كندا .6

 جمعية القانون في إنجلترا وويلز .7

 مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق اإلنسان في الجزائر .8
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