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مستقلة تحظى بتأیید من الحزبین   مفوضیةاألمریكیة؛ وھي  حكومیة فدرالیة تابعة للوالیات المتحدة ھي مفوضیة)  USCIRFالدولیة ( للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیة
للحریات الدینیة   الوالیات المتحدةمفوضیة وتعتمد  خارج الوالیات المتحدة بوجھ عام.  المعتقد(الجمھوري والدیمقراطي)، وتعمل على رصد ممارسة الناس حقوقھم في حریة الدین و

خارج   المعتقد و احریة الدین  تطال، على المعاییر الدولیة في رصدھا االنتھاكات التي 1998لصادر عام ) اIRFAالدولیة، التي أُنشئت بموجب قانون الحریات الدینیة الدولیة (
م كذلك التوصیات بشأن السیاسات إلى الرئیس ووزیر الخارجیة والكونغرس في الوالیات المتحدة. ئة  للحریات الدینیة الدولیة ھی  الوالیات المتحدة مفوضیة الوالیات المتحدة، وتُقّدِ

ثمرة عمل دؤوب اضطلع بھ المفوضون وفریق من   2021لعام  مفوضیةھذا التقریر السنوي الذي أعدتھ ال بوزارة الخارجیة األمریكیة. مرتبطةمستقلة وقائمة بذاتھا، ولیست 
ورغم أن ھذا التقریر  ة بشأن السیاسات إلى الحكومة األمریكیة.الموظفین المحترفین طیلة عاٍم كامٍل بقصد توثیق االنتھاكات التي تحدث على أرض الواقع وتقدیم توصیات مستقل

، إال أنھ یتضمن بعض األحداث المھمة التي 2020یشمل األحداث التي وقعت في المدة ما بین شھري كانون الثاني (ینایر) وكانون األول (دیسمبر) من عام  2021السنوي لعام 
للحریات  الوالیات المتحدة  مفوضیةأو االتصال مباشرةً ب ھنا ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني مفوضیةولالطالع على المزید من المعلومات عن ال ھذه المدة.  قبل أو بعدوقعت 

 ). 202- 523-3240الدینیة الدولیة على الرقم: (

 

 النتائج الرئیسیة: 

، على نحو ما كانت علیھ من  2020ظلت أحوال الحریات الدینیة في الجزائر، عام 
سوء، مع استمرار الحكومة في قمعھا الممنھج للمسیحیین واألقلیات المسلمة على حد 

حملتھا على الطائفة األحمدیة، وحكمت على عشرات من فقد استأنفت الحكومة  سواء.
أبنائھا بالسجن لسنوات عدة، واستجوبتھم في كثیر من األحیان بشأن معتقداتھم الدینیة  

فقد قضت الحكومة، في أكتوبر (تشرین األول)، بعدد من األحكام   أثناء محاكماتھم.
ألحمدیة في قسنطینة. وفي  بالسجن لمدة سنتین على بعض المسلمین من أبناء الطائفة ا

أحمدی�ا بالسجن  25دیسمبر (كانون األول)، قضت إحدى المحاكم في تیزي وزو على 
حكمت إحدى المحاكم في خنشلة  دیسمبر (كانون األول) 14في یوم و طویلة. فتراتل

  20,000رزین بالسجن ستة أشھر وغرامة قدرھا اعلى أحد زعماء األحمدیة الب
  یكاد یعادل نصف دوالًرا أمریكی�ا)؛ وھو المبلغ الذي  150یعادل دینار جزائري (ما 

وقد باشرت النیابة العامة إجراءات المتابعة  متوسط األجر الشھري في البالد. 
ة لإلسالم ومعاقبتھ بعقوبة  الجزائیة بقصد تحصیل حكم بإدانة الرجل بتھمة اإلساء

 أشد. 

  والي وھران فقد أجبر لم تسلم الطوائف غیر المسلمة من التمییز في الجزائر؛
في شھر جانفي (كانون الثاني).   كنیستین تابعتین للطائفة البروتستانتیة على اإلغالق

وفي شھر في أوت (آب)، أیدت إحدى المحاكم في تیزي وزو قرار الوالي الصادر 
 بشأن إغالق ثالث كنائس بروتستانتیة. 2019في أكتوبر (تشرین األول) عام 

بشأن االنتماءات الدینیة للمعلمین   جمع المعلومات وعمدت الحكومة، كذلك، إلى
بل إن الحكومة قد أذنت للمساجد   ھنالك، وأرسلتھا إلى دائرة االستعالم واألمن.

رفعت عنھا والكنائس الكاثولیكیة بإعادة فتح أبوابھا في شھر أوت (آب)، بعد أن 
القیود التي كانت قد فرضتھا على ُدور العبادة بقصد التصدي لتفشي جائحة فیروس 

 حتى نھایة ذلك العام.  لى حالھا مغلقةالكنائس اإلنجیلیة بقیت ع كورونا المستجد، لكن 

ر في شھر نوفمبر (تشرین الثاني)   االستفتاء الدستوري  یَُضاف إلى ذلك الذي ُمّرِ
فقد أفادت   وكشف عن تآكل بالغ في أسس أحوال الحریات الدینیة في الجزائر.

أثناء صیاغتھا بنود االستفتاء قبل   لم تقم باستشارتھمیة بأن الحكومة األقلیات الدین 
بل إن الدستور الجدید قد أسقط البنود التي تكفل «حریة الضمیر» لجمیع  طرحھ.

أن الحكومة قد تستعین بھذا التعدیل  من الجزائریین؛ وھو ما یدفع إلى التخوف 
  لتمادي في قمع األقلیات الدینیة.ل

 
 

 
 التوصیات المقدمة إلى الحكومة األمریكیة

، لدى وزارة الخارجیة األمریكیة، لتورطھا في ارتكاب انتھاكات جسیمة بحق الحریات الدینیة، أو (Special Watch List)وضع الجزائر على «قائمة الرصد الخاص»  •
  بموجب ما یقضي بھ قانون الحریات الدینیة الدولیة.لتغاضیھا عن ارتكاب تلك االنتھاكات؛ وذلك 

المسؤولین الحكومیین المعنیین، مع   حث المسؤولین في السفارة األمریكیة في الجزائر على االلتقاء بالمسؤولین في اللجنة الوطنیة للجماعات الدینیة غیر المسلمة وغیرھم من •
م الحكومة الجزائریة ر  ؛03-06 المرسومضیھ تالتي تتقدم بھا الجمعیات غیر المسلمة وفق ما یق لیج دوًدا جلیة وعاجلة على طلبات التسالتشدید على ضرورة أن تُقّدِ

المسلمین من الطائفة األحمدیة، ورصد مجریاتھا، بشأن حث المسؤولین في السفارة األمریكیة في الجزائر على حضور مرافعات المحاكمات التي تُعقَد بشأن إغالق الكنائس و •
  لتأكید على ما لدى الحكومة األمریكیة من الشواغل بشأن تلك القضایا.ل

طنیھا في التمتع بالحریات رصد مدى تأثر حریة الضمیر بالتغییرات التي أُجِریت في الدستور الجدید، والدعوة إلى ضرورة أن تواصل الحكومة الجزائریة صون حقوق موا •
 . التي یكفلھا القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 وینبغي للكونغرس األمریكي أن:

 باألقلیات الدینیة.  المرتبطةانتھاك الحریات الدینیة وعلى تعدیل اإلجراءات ب  تسببتیعقد جلسات استماع عامة لحث الجزائر على التراجع عن القرارات التي  •

 

http://www.uscirf.gov/
https://www.ceicdata.com/en/algeria/average-monthly-wages
https://north-africa.com/2020/01/algeria-intensifies-harassment-of-religious-minorities/
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/algerias-new-constitution-approved-official-results-show
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 معلومات مرجعیة 
 43أكثر من  الجزائر أكبر بلد في قارة إفریقیا من الناحیة الجغرافیة، وعدد سكانھا 

ل السُّنة نسبة قدرھا .ملیون نسمة   الدین الرسمي للدولة في الجزائر اإلسالم. ویُشّكِ
% المتبقیة من الیھود والمسیحیین  1% من السكان، في حین تتألف نسبة 99

واألحمدیة والشیعة.وتشمل الطوائف المسیحیة في الجزائر الروم الكاثولیك،  
والسبتیین، وأتباع الطائفة المیثودیة، واإلنجیلیین، واللوثریین، وأتباع الكنیسة  

 اإلصالحیة، وأتباع الكنیسة القبطیة المصریة.

القوانین التي   نفاذھاتضع الجزائر حدوًدا لحریة التعبیر وممارسة الشعائر، وذلك بإ
) 2 القسم 144إذ تُعاقِب المادة ( اإلسالم تحدیًدا وتُقیِّد الممارسات الدینیة؛ حابيت

على اإلساءة إلى اإلسالم بالحبس لمدة أقصاھا خمس سنوات   القانون الجنائي من
وقد   دوالًرا أمریكی�ا). 753دینار جزائري (ما یعادل  100,000وغرامة أقصاھا 

للحریات الدینیة الدولیة   مفوضیة الوالیات المتحدةأحد التقاریر الصادرة من   َخلُص
، بشأن إنفاذ أحكام اإلساءة إلى اإلسالم في الجزائر في المدة ما بین   2020في عام 
، إلى أن السلطات الجزائریة تُِدین المتحولین عن اإلسالم  2018و 2014عامي 

وقد شدَّد ذلك التقریر، كذلك، على تلك الوقائع التي ارتكبت فیھا  بتھمة اإلساءة إلیھ. 
الدولة أعمال عنف بحق المتھمین باإلساءة إلى اإلسالم. ومن ذلك، على سبیل  

«من تھجم علیھ في قطاع السجون بسبب دفاعھ عن   سلیمان بوحفص المثال، ما نال
 إیمانھ بالمسیحیة».   

الشعائر البھائیة  للجزائر سجلھا المتخم بقمع األقلیات الدینیة واضطھاد أبنائھا.
 الحكومة حققِ كذلك، لم ت  .1969قانون في الجزائر منذ عام محظورة بمقتضى ال
  2014في سبیل تحقیق االلتزام الذي قطعتھ على نفسھا في عام سوى تحسنًا ضئیًال 

لت إلى مساجد أو كنائس. بل إن   بإعادة فتح أبواب الُكنُس الیھودیة التي كانت قد ُحّوِ
الذي یُلِزم الجمعیات غیر   )03-06( مرسومال ،2006الجزائر قد اعتمدت، في عام 

لدى اللجنة الوطنیة للجماعات الدینیة غیر المسلمة، التابعة  ل نفسھایج اإلسالمیة بتس
اللجنة التي ال تجتمع إال نادًرا، وتتقاعس في وھي  لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف؛

التي تتقدم بھا الجماعات الدینیة غیر   لیج غالب األحوال عن الرد على طلبات التس
 . مرسومالمسلمة في غضون المدة الُمحدَّدة في ذلك ال

 اضطھاد المسلمین من الطائفة األحمدیة
الجماعة اإلسالمیة  سجیل رفض ت ، إلى2016عمدت السلطات الجزائریة، في عام 

أحمدی�ا بتھم   280األحمدیة بوصفھا جماعة دینیة، وحاكمت منذ ذلك الوقت أكثر من 
فیھا   ونن عالنیةً بتصریحات یُِدینو ن حكومیومسؤولوقد أدلى  تتعلق بمذھبھم.

  ھم فیھا بأنھم «لیسوا مسلمین».ونویصف األحمدیین بعبارات مشینة

ففي أكتوبر   ، حملتھا على األحمدیة.2020تابعت الحكومة الجزائریة، في عام 
(تشرین األول) من العام المذكور، أصدرت إحدى المحاكم في قسنطینة حكًما 

 بالسجن لمدة سنتین على األحمدیین الذین ثَبُتت إدانتھم بأداء شعائرھم من دون إذن.
نوفمبر (تشرین الثاني)، َمثُل سبعة من المسلمین األحمدیین أمام إحدى   29في و

المحاكم في خنشلة، وطلبت النیابة العامة الحكم علیھم بالحبس خمس سنوات ودفع  
 غرامات باھظة.

دیسمبر (كانون األول)، أصدرت محكمة خنشلة حكًما بالسجن  14وفي یوم االثنین، 
دینار جزائري بحق شیخ جماعة من  20,000قدرھا ستة أشھر وغرامة 

األحمدیین، وأصدرت كذلك أحكاًما مع وقف التنفیذ بحق جماعة آخرین وتغریمھم،  
وقد باشرت النیابة   اإلسالم.مبادئ وذلك بتھم منھا اإلساءة للنبي محمد واالستھزاء ب

  فتراتل العامة إجراءات المتابعة الجزائیة بقصد استصدار أحكام بسجن ھؤالء
دیسمبر (كانون األول)، قضت إحدى المحاكم في تیزي وزو   22وفي یوم  أطول.

وقد   على أربعة من المسلمین األحمدیین بالسجن لسنوات عدة وبتغریمھم فوق ذلك. 
رفض القاضي الذي تولى النظر في ھذه القضایا الكشف عن ھویة الُمدَّعي،  

قد تبرأ عدد من ھؤالء المتھمین  و واستجوب المتھمین بشأن مذھبھم اإلسالمي.
 األحمدیین من مذھبھم عالنیةً أمام المحكمة.

 اضطھاد المسیحیین وغیرھم من الطوائف غیر المسلمة
كنیسة بروتستانتیة على اإلغالق   13، 2017أجبرت السلطات الجزائریة، منذ عام 

ولم   لیج ة، رغم أن ھذه األبرشیات قد تقدمت بطلبات للتسسّجلبدعوى أنھا غیر مُ 
، إغالق  2020وعلى ھذا النحو تابعت الحكومة، في عام  تتلَق رد�ا من الحكومة.

ومن ذلك أن والي   الكنائس وفرض القیود على حقوق المسیحیین في أداء شعائرھم. 
في شھر جانفي (كانون  أمر بإغالق كنیستین تابعتین للطائفة البروتستانتیة وھران قد

، كذلك، صدرت من عدد من المحاكم الجزائریة أحكام  2020وفي عام  الثاني).
وفي   .2019بتأیید عدد من أعمال اإلغالق الجبري للكنائس البروتستانتیة في عام 

تیزي وزو إغالق ثالث كنائس   یمإقلأوت (آب)، أیدت إحدى المحاكم في 
وفي شھر نوفمبر (تشرین   بروتستانتیة، ومنھا كنیستان من أكبر الكنائس في البالد.

الثاني)، ألغت إحدى المحاكم في بجایة أمر الوالي الذي قضى بإغالق خمس كنائس 
ذلك معقودة بید وزیر الداخلیة  ب القیامھنالك، واحتجت على ذلك بأن السلطة على 

 بید الوالي.  ولیس

بقصد التصدي لتفشي جائحة   –كذلك، كانت القیود التي فُرِضت على الكنائس 
ا فُِرض على المساجد. –روس كورونا المستجد فی فبعد أن أمرت   أشد صرامةً ِممَّ

الحكومة الجزائریة بإغالق جمیع ُدور العبادة للحد من تفشي ھذا الوباء، عادت في  
 1,000فتح أبواب المساجد التي تتسع ألكثر من  یُِجیز شھر أوت (آب) لتُصِدر أمًرا

. ، أجازت  أكتوبر (تشرین األول)وفي  الكنائس. زكرغیر أن ھذا األمر لم ی ُمَصّلٍ
تیزي وزو، في منطقة القبائل، التي تقطنھا غالبیة من   محافظةالسلطات في 

مسجًدا، رغم أن المصلین في عدد   183المسیحیین الجزائریین، إعادة فتح أبواب 
بوابھا، وكذلك، أذنت السلطات للكنائس الكاثولیكیة بفتح أ فرد. 1,000منھا أقل من 

 ولكنھا حجبت ذلك اإلذن عن الكنائس البروتستانتیة. 

  بشأن جمع المعلومات وأخیًرا، في شھر جویلیة (تموز)، تولت إدارة الرئیس تبون 
تیزي وزو، وأعدَّت قائمةً بھویات المعلمین من    إقلیماالنتماءات الدینیة للمعلمین في 

إلى  –وفق ما أوردتھ بعض التقاریر  –المسیحیین والملحدین، وأحالت ھذه القائمة 
 دائرة االستعالم واألمن.

 

 

 للحریات الدینیة الدولیة  مفوضیة الوالیات المتحدةالرئیسیة لدى  لنشاطات الموارد وا
بشأن قوانین تنظیم حریة التعبیر التي تقید الحریات الدینیة في أكثر من نصف عدد البلدان  عرب عن مخاوفھاللحریات الدینیة الدولیة ت مفوضیة الوالیات المتحدة بیان صحفي: •

 اإلفریقیة
 الحریات الدینیة في الجزائر للحریات الدولیة: مفوضیة الوالیات المتحدةحدیث مع  الحدث: •

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/algeria/#people-and-society
https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs/code_penal.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Blasphemy%20Enforcement%20Report%20_final_0.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=73677&p_country=DZA&p_count=1096
https://appg-ahmadiyyamuslim.org.uk/report/
https://appg-ahmadiyyamuslim.org.uk/report/
https://appg-ahmadiyyamuslim.org.uk/report/
https://north-africa.com/2020/01/algeria-intensifies-harassment-of-religious-minorities/
https://apnews.com/article/virus-outbreak-algiers-algeria-mediterranean-sea-africa-af1ea78ac617433bbe0ab69f6fabc57d
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.persecution.org/2020/08/13/algeria-loosens-covid-restrictions-continues-restrict-religious-freedom/
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-raises-alarm-about-speech-laws-restrict-religious-freedom-more
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-raises-alarm-about-speech-laws-restrict-religious-freedom-more
https://www.uscirf.gov/events/webinars/conversation-uscirf-religious-freedom-algeria
https://www.uscirf.gov/events/webinars/conversation-uscirf-religious-freedom-algeria
https://www.uscirf.gov/events/webinars/conversation-uscirf-religious-freedom-algeria
https://www.uscirf.gov/events/webinars/conversation-uscirf-religious-freedom-algeria
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 االستفتاء الدستوري
تقصد بھ   استفتاًء دستوری�ا في األول من نوفمبر (تشرین الثاني)، أجرت الجزائر

االستجابة لمطالب المتظاھرین المدنیین من أبناء الشعب الجزائري بضرورة  
المزید من حمایة حقوق اإلنسان  إصالح القوانین الجزائریة بما یكفل لمواطني البالد

غیر أن ھذا الدستور الجدید لم یلَق، في نھایة المطاف، تأییًدا واسعًا   وحریة التعبیر.
ورغم أن   .قلة اإلقبال من الشعب الجزائري، بالنظر إلى ما شاب التصویت علیھ من

ھذا الدستور الجدید یتضمن بنوًدا تكفل الحمایة لُدور العبادة من أي مؤثرات سیاسیة  
أو فكریة، إال أنھ قد أسقط ما كان في الدستور السابق من بنود بشأن حمایة حقوق  

فاق الحریات الدینیة  المواطنین في «حریة الضمیر»؛ وھو یدفع إلى التخوف بشأن آ
 في الجزائر مستقبالً.

 السیاسة األساسیة للوالیات المتحدة
تحتفظ الوالیات المتحدة بعالقات وطیدة مع الجزائر تتمحور حول قضایا األمن  

والجزائر  ومكافحة اإلرھاب والعالقات االقتصادیة والبرامج الثقافیة والتعلیمیة.

حقیق االستقرار اإلقلیمي في شمال إفریقیا ومنطقة شریك ُمِھمٌّ للوالیات المتحدة في ت
 الساحل.

، واصل ممثلو الحكومة األمریكیة في الجزائر التشدید على ما  2020وفي عام 
وقد تواصل المسؤولون األمریكیون   لدیھم من الشواغل بشأن الحریات الدینیة ھنالك.

لك لتتراجع عن  مع السلطات الجزائریة مرات عدة بقصد الضغط على الحكومة ھنا
قراراتھا التي فیھا تمییز بحق أبناء الطائفتین البروتستانتیة واألحمدیة ولتُِعید النظر 

 الجمعیات الدینیة لغیر المسلمین وتنفیذھا من ثَمَّ كما ینبغي.  لیج في إجراءات تس

  .الذي اتخذه الرئیس األمریكي آنذاك «دونالد ج للقرار، كان 2020وفي عام 
) باالعتراف بسیادة المغرب على الصحراء Donald J. Trumpترامب» (

فلطالما   المتحدة والجزائر في عمومھا.الغربیة تداعیاتھ على العالقة بین الوالیات 
آزرت الحكومة الجزائریة حركات االستقالل في الصحراء الغربیة، ورفضت  

  دعاوى المغرب بشأن السیادة على تلك األراضي.

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/algerias-new-constitution-approved-official-results-show
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/low-voter-turnout-hits-algeria-referendum-amid-boycott-calls
https://www.reuters.com/article/us-israel-usa-morocco-un/u-n-security-council-talks-western-sahara-after-trump-policy-switch-idUSKBN28W01B

