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ر الخاص لألمم المتحدة!   الجزائر: عدم الترحیب بالُمقّرِ

 

ر الخاص باألمم المتحدة المعني بالحق في حریة التجمع السلمي  سبتمبر، كان من المقرر أن یقوم  12في    وتكوین الجمعیاتالمقّرِ
بزیارة إلى الجزائر واالجتماع مع منظمات المجتمع المدني، والنقابیین المستقلین وغیرھم من نشطاء حقوق اإلنسان. وقد 

ر الخاص ووثائق مستفیضة عن القمع المستمر الذي تُواجھھ   IUFقدم االتحاد الدولي للغذاء  مؤخراً إحاطة إلى المقّرِ
، وھذا ھو  2023قلة. وقد عملت الحكومة الجزائریة حالیاً على "تأجیل" ھذه الزیارة حتى عام النقابات العمالیة المست

قرار الحكومة الجزائریة وسوف یواصل العمل على   IUF. ویدین االتحاد الدولي للغذاء 2011التأجیل الثامن منذ عام  
 زیادة التدقیق الدولي في سجلھا المروع في مجال حقوق اإلنسان.

ویراقب عن كثب الھجوم المكثف على  بنشاط النقابات المنتسبة لھ في الجزائر IUFیدعم االتحاد الدولي للغذاء  •
 الحقوق الدیمقراطیة األساسیة وحریة تكوین الجمعیات في الجزائر، والذي أصبح وحشیًا بشكل متزاید منذ

؛ حیث تم توثیق القمع المتصاعد على  2019ظھور الحركة الجماھیریة من أجل الدیمقراطیة (حراك) في عام 
، وھیئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والمنظمات غیر ILOنطاق واسع من قبل منظمة العمل الدولیة 

 الحكومیة
المضایقات المستمرة ألعضاء النقابات وقادتھا، تشمل المخاطر التي تواجھ نقاباتنا المنتسبة المستقلة االعتقال و •

 النقابیونوإغالق المكاتب النقابیة وإنشاء المنظمات النقابیة المزیفة من قبل األجھزة األمنیة؛ حیث یواجھ 
 والنشطاء الدیمقراطیون اآلن المحاكمات بتھم "إرھابیة" غیر محددة بشكل دقیق

تقریًرا جدیًدا حول   IUFبھدف لفت االنتباه وزیادة الوعي حول الوضع في الجزائر، نشر االتحاد الدولي للغذاء  •
 فرنسیة الو اإلنجلیزیةلنشطاء الدیمقراطیین وھو متاح باللغتین القمع المتصاعد للنقابات المستقلة وا

سو لونغلي، بقولھا "على الرغم من الجھود الحثیثة التي تبذلھا  IUFوصّرحت األمینة العامة لالتحاد الدولي للغذاء 
الحكومة الجزائریة إلخفاء حملتھا المكثفة لقمع حقوق النقابات وحقوق اإلنسان على نطاق واسع، إال أننا سنواصل، 

ر الخاص المعني با لحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، تسلیط الضوء على ھذا النظام باالشتراك مع المقّرِ
 القمعي."

 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association
https://www.iuf.org/?s=Algeria&submit=Search
https://www.iuf.org/news/algeria-sign-petition-to-demand-the-release-of-ramzi-dardar-union-activist-jailed-on-fabricated-terrorism-charges/
https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/09/Escalating-repression-in-Algeria_e.pdf
https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/09/Escalating-repression-in-Algeria_f.pdf
https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/09/Escalating-repression-in-Algeria_f.pdf
https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/09/Escalating-repression-in-Algeria_f.pdf


"على الرغم من الجھود الحثیثة التي تبذلھا الحكومة الجزائریة إلخفاء حملتھا المكثفة لقمع حقوق النقابات وحقوق اإلنسان 
ر الخاص ال معني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین  على نطاق واسع، إال أننا سنواصل، باالشتراك مع المقّرِ

 الجمعیات، تسلیط الضوء على ھذا النظام القمعي." 

 IUFسو لونغلي، األمینة العامة لالتحاد الدولي للغذاء 

 

 

 IUFباللغة اإلنجلیزیة على موقع االتحاد الدولي للغذاء  ھنا تم النشر

https://www.iuf.org/news/algeria-un-special-rapporteur-is-not-welcome/
https://www.iuf.org/news/algeria-un-special-rapporteur-is-not-welcome/
https://www.iuf.org/news/algeria-un-special-rapporteur-is-not-welcome/
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