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األقلیات والشعوب األصلیة في الجزائرحالة  صحیفة وقائع عن  
 

 مقدمة  .1
اير   ي ف�ب

ي السلطة.    ،2019�ف
لم توقف  اندلعت احتجاجات سلم�ة تعرف باسم الحراك تطالب بتن�ي الرئ�س بوتفل�قة بعد عقدين �ف

ي د�سم�ب  
ت    ،2019االنتخابات الرئاس�ة �ف ف ي تم�ي ي عام الذي  جد�د  الدستور  ال٪ ، و   40منخفضة تعادل    نسبة امشاركة  باليت

صدر �ف
ف بنسبة  ،2020 ي ال تزال تطالب بتحول أ��� جوه��ة   24  مشاركة تعادل بعد استفتاء تم�ي ي جميع أنحاء الجزائر اليت

٪ ، االحتجاجات �ف
ي هذا  

ي البالد. �ف
ي ه�ا�ل ومؤسسات السلطة �ف

ف   وناشطات  ازداد القمع ضد �شطاء  المناخ،�ف ف والمدافعني  عن حقوق  .اتالحراك السلميني
ف  ف   .اتاإل�سان والصحفيني ف   .اتوالمدونني ،  .ات والمعارضني ف ف تنتهك الحقوق    الس�اسيني ف تم تم��ر قوانني ي حني

ع� غرار      األساس�ة،�ف
ي   األقل�ات. �ستهدف   تلك اليت

 
I. ي ح��ة التعب�ي و

ي الحق �ف
 تك��ن الجمع�ات والتجمع السل�ي  �ف

ي عام  
ف وخطاب ال�راه�ة (القانون رقم    ،2020�ف مما أدى   )،2020أب��ل    28المؤرخ    05- 20تم تم��ر قانون �شأن منع ومكافحة التمي�ي

ي ذلك المادة   العق��ات،أدخل القانون مواد جد�دة إ� قانون  غامضة. جرائم جنائ�ة جد�دة �ستند إ� ص�اغة اختالق إ� 
  196بما �ف

ي تجرم ��ش معلومات كاذب مكرر   7ع� عق��ة السجن لمدة    مكرر   95وتنص المادة    "،أن تقوض األمن أو النظام العام  شأنها من  "ة  اليت
ي تتل�ت تم��ال أجنب�ا لعدة أسباب. يتأثر النشطاء األماز�ــــغ �شكل خاص بهذە األحكام ألنها   سنوات وغرامة لألفراد أو المنظمات اليت

ي الدعم الما�ي من الشتات.  عمل�ا تمنعهم 
 من تل�ت

 
ي   

ي أوائل عام  إطار  ازدادت عمل�ات االعتقال واالحتجاز التعسف�ة �شكل ملحوظ منذ استئناف االحتجاجات العامة �ف
  ، 2021الحراك �ف

ي  
. �ف ف السلميني النشطاء األماز�ــــغ  العد�د من  اعتقال  ا   ، 2021أغسطس / آب    24مع   ةالرئ�س   س�د، نا�ت    اختطفت قوات األمن كام�ي

ي لل�ونغرس العال�ي  ة المشارك 
ل  ، األماز��ف ف ي لمدة ثالثة أ�ام. و�شمل التهم الجنائ�ة الموجهة   ها من م�ف واحتجزت بمعزل عن العالم الخار�ب

ي منظمة إرهاب�ة "و" تق��ض الوحدة الوطن�ة وأمن الدولة " بموجب المادة  
ي ال   العق��ات، مكرر من قانون    87ضدها "العض��ة �ف نص  ت   يت

ف   اوح بني جن مدى الح�اة وعق��ة اإلعدام. وال تزال الس�دة نا�ت س�د محتجزة تعسف�ا حيت يومنا  سنوات إ� الس   10ع� عق��ات ت�ت
 هذا. 

 

 توص�ات 
ف المحتج��ن تعسفا  ◊ هم من المتظاه��ن السلميني ف األماز�ــــغ وغ�ي ف الحقوقيني ط عن جميع الناشطني اإلفراج فورا ودون ق�د أو �ش

ي ح��ة التعب�ي وتك��ن  
؛ الجمع�ات والتجمع  �سبب ممارستهم السلم�ة لحقوقهم �ف و�سقاط جميع التهم الموجهة إليهم،    السل�ي

ه�ب أو المضا�قة;    ووقف أي شكل من أشكال ال�ت
ي ح��ة التعب�ي وتك��ن الجمع�ات والتجمع   ◊

�عات المستخدمة لمقاضاة األشخاص الذين �مارسون حقوقهم �ف ، إلغاء الت�ش   السل�ي
اماتها   ف ال�ت للجزائر متماش�ا مع  ��ي  الت�ش المادة    الدول�ة، بهدف جعل اإلطار  الخاص   21وال س�ما بموجب  الدو�ي  العهد  من 

 بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة. 
 
 
 
 

 



ي الجزائر ، راجعوا   تق��رنا
 لم��د من المعلومات الشاملة حول حقوق األقل�ات �ف
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II - ي ح��ة الدين أو المعتقد
 الحق �ف

 ة األحمد� 1. . 
 

ي كانون األول / د�سم�ب  
ي منطقة القبائل تهمة "توز�ــــع منشورات بهدف تق��ض المصلحة    ةمن األحمد�   31وجهت إ�    ، 2020و�ف

�ف
عات  "، ترخ�ص من قانون العق��ات، و "احتالل مبيف إلقامة شعائر دين�ة �ا دون   96الوطن�ة"، بموجب المادة  و "جمع األموال والت�ب

اي   28(    03-06من األمر رقم    13و    12و    7و    5"، تطب�قا للمواد    ترخ�ص دون   وط وقواعد ممارسة  2006ر  شباط / ف�ب ) ، الذي �حدد �ش
 األد�ان غ�ي اإلسالم. 

ي قانون العق��ات  
ي تعاقب بالسجن لمدة تصل إ�  - 2مكرر    144وال س�ما المادة    الجزائري، تم استخدام العد�د من األحكام األخرى �ف اليت

ي ورسل   ء إ� النيب ف األحمد�   — و تعال�مه بأي وس�لة"  و�شوە عق�دة اإلسالم أ   هللا، خمس سنوات و/أو الغرامة من "��ي ،  ة لتج��م المسلمني
).   باعتبارهم  ي ف بها رسم�ا (اإلسالم السيف  �مارسون �سخة من اإلسالم تختلف عن العق�دة المع�ت

 
 توص�ات

ي عام    03- 06تعليق وتنقيح األمر رقم   ◊
ي مجال حقوق    2006الصادر �ف

امات الجزائر الدول�ة �ف ف  اإل�سان،لجعله متماش�ا مع ال�ت
ف وس�اسات التجد�ف،  والس�اس�ة، من العهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة  27و  18وال س�ما المادتان  و�لغاء جميع قوانني

 مكررا ثان�ا من قانون العق��ات.   160  و   160و   2مكررا    144وال س�ما المواد  
 
ف   .2  المس�حيني
ي    03- 06�ق�د المرسوم    و�المثل، 

الجزائر و�حظر "استخدام مكان العبادة إذا لم �كن مسجال". وفقا  الممارسة الحرة للعبادة المس�ح�ة �ف
ي أغسطس  

لم يتم إصدار أي ترخ�ص من    اإل�سان، لمجلس حقوق    48للدورة    2021لب�ان صادر عن التحالف اإلنج��ي العال�ي قدم �ف
ي عام  

ي تق��رها السنوي لعام 2006قبل اللجنة الوطن�ة للمنظمات الدين�ة منذ إ�شائها �ف
أشارت مجموعة العمل الدول�ة    ، 2020  .  �ف

ي منطقة القبائل منذ يوليو / تموز  
ة كن�سة مس�ح�ة �ف ي ع�ش ف إ� أن السلطات الجزائ��ة أغلقت "حوا�ي اثنيت لشؤون السكان األصليني

طة "أ   ترخ�ص، " لعدم وجود  2019 ف األماز�ــــغ. وعالوة ع�  من  بعنف"    خلت المكان وأن ال�ش عددة إ� أن  �ش�ي تقار�ر مت   ذلك، المصلني
، أفراد الطائفة المس�ح�ة يتعرضون لالعتقال واالحتجاز   ف ف  ال ال س�ما ع� أساس    التعسفيني ي الجزائر. المتعلقة ب قوانني

 التجد�ف �ف
 

 توص�ات
ف تعسفا بموجب أحكام   ◊ ف أو المسجونني وط عن جميع المعتقلني ف  ال اإلفراج الفوري وغ�ي الم�ش التجد�ف من المتعلقة ب قوانني

 قانون العق��ات. 
ي �شك�ل اللجنة الوطن�ة للمنظمات الدين�ة لضمان التمث�ل المجدي والمتساوي لجميع األقل�ات الدين�ة.  ◊

 إعادة النظر �ف
ي أو استخدام لمكان    إلغاء النظام الحا�ي الذي  ◊ ف    للعبادة، يتطلب الحصول ع� إذن مسبق من الدولة ألي �شاط دييف و�� حني

ي طلبات التسج�ل المعلقة المقدمة من  النظام، إلغاء 
اتخاذ تداب�ي مؤقتة لضمان أن تنظر اللجنة الوطن�ة للمنظمات الدين�ة �ف

ها من المنظمات الدين�ة غ�ي اإلسالم�ة   . ه ال�عةع� وج  ال�نا�س وغ�ي
 

III.   ف ي المساواة وعدم التمي�ي
 الحق �ف

ف    2020من دستور    37تضمن المادة   ف جميع المواطنني ، مبدأ المساواة بني ف ف ع� أساس "المولد   الجزائ��ني أو    ، أو العرق   ، وتحظر أي تمي�ي
ط أو أي  ، أو الرأي  ، الجنس  ف أو  �ش العق��ات بالسجن لمدة تصل  مكرر من قانون  295شخ�ي أو اجتما�ي ".  تعاقب المادة ، آخر  �ف

ي   ي أو اإلثيف
ف ضد شخص أو مجموعة من الناس �سبب انتمائهم العر�ت إ� ثالث سنوات "أي شخص �حرض علنا ع� ال�راه�ة أو التمي�ي

ف أن المادة    »، ] ... [  ي حني
"  من    جعل ت مكرر من قانون العق��ات  - 298�ف ف "إهانة شخص أو أ��� ينتمون إ� مجموعة عرق�ة أو دين معني

ا، ��مة �عاقب عليها بالسجن لمدة تصل إ� ستة أشهر.  ج  ي ن�سان   وأخ�ي
ف وخطاب ال�راه�ة الذي اعتمد �ف فإن قانون منع ومكافحة التمي�ي

ف بموجب المادة    ، 2020أب��ل    /  .   ، 2يوفر تع��فا للتمي�ي ف ي كأسباب محظورة للتمي�ي ي �شمل العرق واألصل اإلثيف  اليت
 

 ماز�غ�ةناطقون والناطقات باللغة األ ال  . 1
ف   ي الجزائر ما بني

٪ من إجما�ي السكان اعتمادا ع� التقديرات. تم منح    55- 45٪ إ�    17�مثل الناطقون والناطقات باللغة األماز�غ�ة �ف
ي عام  

ي تنص أ�ضا ع� العد�د من    الجزائري، من الدستور    4بموجب المادة    الع���ة، إ� جانب اللغة    ، 2016اللغة صفة رسم�ة �ف واليت
عن اللغة األماز�غ�ة فشل الحكومة الجزائ��ة   والمدافعات   �ستنكر المدافعون   ذلك، ءات لدعم تع��ز اللغة األماز�غ�ة وتط��رها. ومع  اإلجرا 
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الن�ة للتنف�ذ العم�ي للوضع الرس�ي لغتهم، و�دينون "عدم حسن  ي واضح 
ي تحد�د موعد نهائئ

إعطاء طابع واستمرار تهم�ش و"    "، �ف
 لله��ة األماز�غ�ة من قبل مؤسسات الدولة. الفول�لور "  

ي بدء التعل�م الرس�ي لألماز�غ 
ي  �ة وع� الرغم من إحراز بعض التقدم �ف

ة   ، 1995منذ عام  الوال�ات  �د من عد ال �ف ال تزال هناك ثغرات كب�ي
ي جمي   �ة ح�ث �قت� تعل�م األماز�غ 

ي الغالب ع� منطقة القبائل.  هناك عدة عوامل تعيق تعم�مها �ف
ع أنحاء البالد: من مخصصات �ف

لتدر�ب معل�ي   المحدودة، التم��ل   اللغة   الالزمة  الموارد    ة � األماز�غ   ومعلمات  اللغوي غ�ي    التعل�م�ة، وتط��ر وا�تساب  التخط�ط  إ� 
، فضال عن مستوى مختلف من االهتمام   ي

ي كل وال�ة. عالوة ع�  وا ال�ا�ف
قانون   بموجب   ذلك، لقبول االجتما�ي للغة من قبل الناس �ف

ي لم يتم تطب�قها بعد   ، من الدستور   4تنص المادة  . و اخت�ار�ة تظل األماز�غ�ة    ، 2008التعل�م لعام   ع� وضع قانون أسا�ي لتنف�ذ   ، واليت
 . باللغة األماز�غ�ة   المتعلقة الس�اسة  

 
 توص�ات

ي التعل�م واإلدارة والخدمات   ا بموجب الدستور الجزائري عمل�ا، و���ــــع استخدامه   �ة ألماز�غ ل ضمان تطبيق الوضع الرس�ي   ◊
�ف

�عات ومحا�م العدل ووسائل اإلعالم العامة.   العامة والت�ش
 

 السود   والجزائ��ات   الجزائ��ون .  2
ما�ي سكان البالد ، ومع ذلك ، ال  ٪ من إج   10قد �مثل الجزائ��ون والجزائ��ات السود، السكان األصليون لجنوب الجزائر، ما �قدر بنحو  

ف عن�ي ُ�عتقد ع� نطاق واسع أنه ُ�عزى إ�  توجد إحصاءات رسم�ة.    الدولة  من قبل    إضفاء الطابع المؤس�ي إنهم �عانون من تمي�ي
 مسلمة "ب�ضاء" ح��ة. - له��ة ع���ة 

ي  
ي عند المطالبة   الجزائ��ون والجزائ��ات �عائف

ي �شمل التنم�ط العر�ت السود المهمشون باستمرار من العن��ة اليوم�ة المستوطنة، واليت
طة أو   ي شمال الجزائر عند حواجز ال�ش

أو كونهم ضحا�ا    الوطن�ة، ه��تهم  وثائق  ع� الرغم من تقد�م    المطارات، به��تهم الوطن�ة �ف
اءات    لـ "أسود"). �ش�ي  "كحلوش" (مصطلحات مهينة    مثل "عبد" أو "باباي" أو   العرق�ة، لالف�ت

 
 توص�ات

ي شامل لمكافحة  ◊
ي وس�اسائت

، اعتماد إطار قانوئف ف ف العن�ي وكرە   التمي�ي فضال عن خطة عمل وطن�ة لمكافحة العن��ة والتمي�ي
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

العن�ي وكرە   ◊ ف  التمي�ي لجميع ضحا�ا  المناسبة  االنتصاف  العدالة وسبل  إ�  الفعال  الوصول  تداب�ي لضمان    األجانب، اتخاذ 
ي هذە األفعال وضمان مقاضاة    . ومعاقبة جميع مرتكيب

 


