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إلى السيد عبد الرشيد طبي – وزير العدل

السيد عبد المجيد الزعالني رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان إلى

السيد عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى

،  الســـادة الوزراء

الســـــيدة يســرى فــراوس-ُمــــنعــــت  2022يــوم الخميس األول من ديســمبر 
ة والمناضـلة النسـوية التونسـية المعروفـة والمدافعـة عن حقـوق النسـاء المحامـي
ــديمقراطيات وهي المســؤولة ــة التونســية للنســاء ال والرئيســة الســابقة للجمعي
ة لحقـوق ة الدولـي الحالية عن مكتب شمال افريقيا والشرق األوسـط في الفدرالـي

ُمـــنعــت من دخول األراضي الجزائرية وقد كانت في طريقها الى لقــاء- االنسان
. مع منظمات نسوية في وهران

كـانت يسـرى فـراوس قادمـة من تـونس حين تم ايقافهـا في مطـار الجزائـر اين
قضــت سـاعات طويلــة تحت المراقبـة البوليســية دون تمكينهـا من االتصــال بــاي

ا الشخصي ات عن هاتفـه اتف واالنترـن ك بسـبب قطـع شـبكة الـه كمـا. شـخص وذـل
تمت مصـادرة جـواز سـفرها واخضـاعها لعـدد من االسـتجوابات من اجـل معرفـة
ذين التقت بهم في السـابق خالل الجهـة المنظمـة للقـاء وبرنامجـه واألشـخاص اـل

. 2019زيارة لها للجزائر في بداية الحراك سنة 



لقــد اشــير اليهــا بكــل وضــوح ان مهنتهــا الموثقــة على جــواز ســفرها التونســي
كمسؤولة لدى الفدرالية الدولية لحقوق االنسان هي السبب من منعها من دخــول

. التراب الجزائري

ــا لقد تم ترحيلها على متن طائرة في اليوم ذاته عائدة الى تونس من دون تمكينه
. من أي تبرير قانوني لمنعها من التواجد في الجزائر

نحن المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني في
تونس والجزائر نُـــدين الترحيل التعسفي الذي تعرضت له يسرى فراوس بسـبب
نشــاطها الســلمي من اجــل الــدفاع عن حقــوق االنســان وبســبب الروابــط الــتي
ير ة التعـب ا في حرـي تجمعها بشخصيات جزائرية معارضة في ممارسة خارقـة لحقـه

. واالجتماع والتــنظم

كـانت GTDA))نحن نذكر ان مجموعة العمل األممية المعنية بااليقاف التعسـفي 
مصـادرة حريـة احـد المـدافعين او المـدافعات عن حقـوق" تعسـفيا"قـد صـنفت 

االنسان عند دخوله او دخولها بلدا غير البلد االم من اجل ممارسة سلمية مرتبطة
1.بحقه او حقها في التعبير واالجتماع والتنظم

نحن ندعو سلطاتكم الى إعادة حقوق السيدة يسرى فراوس اليها وانصافها حــتى
تتمكن مجددا من التنقل بحرية داخل الجزائر كما نتمـنى ان تسـتقبلوا كـل ممثلي
وممثالت منظماتنا الذين واللواتي قد يرغبون في زيارة الجزائـر الســاب شخصــية

. كانت او مهنية

1 Le 20 juillet 2017, Adilur Rahman Khan, secrétaire de l'ONG bangladaise de défense
des droits  humains Odhikar,  vice-président de la  FIDH et membre de l'Assemblée
générale de l'OMCT, a été expulsé vers le Bangladesh après avoir été détenu pendant
plus de 14 heures par l'immigration malaisienne à l'aéroport international de Kuala
Lumpur. Dans un avis adopté le 20 novembre 2017, le GTDA a déclaré la détention de
M. Khan arbitraire ; voir également : GTDA, avis n° 67/2017 concernant Adilur Rahman
Khan (Malaisie(, 7 décembre 2017 ; UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/67 ; et Appel urgent
de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits  de l’Homme (FIDH-
OMCT( MYS 001 / 0717 / OBS 083.1.



-وبالمناسبة نحن نأسف جدا لعدم تفاعلكم مع كـل مطـالب ومراسـالت المرصـد 
المشــترك بين الفدراليــة الدوليــة لحقــوق االنســان والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة

2022من اجل حماية المدافعين عن حقوق االنسان منذ اوت وســبتمبر - التعذيب
. من اجل تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة الى الجزائر

وفي الختـام نتمـنى ان تسـمح مصـالحكم الراجعـة اليكم بـالنظر لكـل المـدافعين
والمدافعات عن حقوق االنسان بممارسـة انشـطتهم وانشـطتهن المشـروعة دون

. قيد في الجزائر وذلك مهما كانت جنسياتهم وجنسياتهن

بكل احترام 
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