
ي الجزائر 2019  
 
ي عن الحرية الدينية ف  التقرير الدول 

 ملخص تنفيذي 

صرح الدستور بأن اإلسالم هو دين الدولة ويمنع مؤسسات الدولة من  والعبادة، و المعتقدعلى حرية  إن الدستور ينص 

شرط احترام النظام  يمنح لجميع األفراد الحق في ممارسة دينهم  القانونالدين اإلسالمي، كما أن  التصرف بما يتنافى مع

غير المسلمين يعد   المسلمين من طرف ديانة تغييركما أن ، جنائية مخالفةوالقوانين العامة، ويعد تجريح أو إهانة أي دين 

وناشط مسلم إباضي المذهب و)من منطقة وادي مزاب(  بارزميزابي كمال الدين فخار وهو ماي توفي  28جريمة. في 

مارس بتهمة "تحريض  31في   منذ توقيفه معتقالً كمتهميوماً من اإلضراب عن الطعام، وقد كان فخار  60بعد قرابة  حقوقي

ية تجاه ولين المحليين بغرداية بالممارسات العنصراتهم فيه المسؤ يسبوكاالكراهية العرقية" بسبب منشور نشره على الف

عبادة ال "ممارسة  بتهمة غير مسمى مسيحي  على بفرض غرامة  ببجاية  أقبوب محكمة قامت، ووفقاً لتقارير محلية اإلباضيين

 )ة(هما " بتحريض مسلمشخصين ات  على  حكماً بالبراءة منفصلتان نامحكمت أيدت، وقد تنتسب للدين اإلسالمي دون رخصة" 

  مرتبطة قضية  286كانت هناك نهاية السنة  ومع مارس وبـ"تقليل شأن اإلسالم" في شهر أفريل.تغيير دينه)ا(" في شهر على 

طلبات  رد بعد على لم ت  أن الحكومة  مية وقادة دينيونحكومنظمات غير قالت  .العليالدى المحكمة   عالقةالمسلمين  األحمديينب

لى شر عمقطع فيديو ن   وأظهر الحكومة خالل السنة تسع كنائس.قت ، وقد أغلجماعات الدينية لتسجيلها أو إعادة تسجيلهاال

 (HRW) ها منظمة هيومان رايتس ووتشت، التي وصفبتيزي وزوالبروتستانتية  اإلنجيل الكاملكنيسة الفايسبوك من طرف 

وقال وزير  وأخرجوهم بالقوة، أداء صالتهمهم أثناء كراسي   من  المصلينأفراد الشرطة يسحبون  البلد،في بأنها أكبر كنيسة 

 بالعباداتأن الكنائس كانت مرخصة للقيام ، مهينة بطريقة التي أمر بإغالقهابعد أن تحدث عن الكنائس  آنذاكالداخلية 

السلطات إلى الخطب نصوص إرسال أنهم لم يعودوا مطالبين ب األئمةعلمت وزارة الشؤون الدينية أ    مارس 17، وفي المسيحية

في  تقوم أحيانا بمتابعة الخطب التي ت لقى قال بعض المسؤولين لدى ذات الوزارة أن الحكومة ، مع ذلك للمصادقة عليها

 تنظيم مسألةفي . استمرت الحكومة لتطرف العنيفا  الدعوة إلى مثلة غير الئق مضامين عدم احتوائها على المساجد لضمان 

نداءات الجماعات المضامين الدينية، وقد واصل المسؤولون السامون في الحكومة معارضة   جميع الكتب بما في ذلكاستيراد 

 ثل التياربـالتأثيرات الدينية "األجنبية" م ر ما وصفوهانتشا على انتقادأيضاً دأبوا نحو العنف باسم اإلسالم، وقد  المتطرفة

رفض  ات في إصدار التأشيرات وتأخراألجانب  يونالكاثوليك  وقد شهد عمال الدين ،الشيعية واألحمديةالسلفي والوهابي و

  20انعقاده في  قرركان من المالذي  األساقفةلمؤتمر الكنيسة الكاثوليكية  عمل الكنيسة وتسبب في إلغاءمنحها مما عرقل 

 سبتمبر بالجزائر العاصمة. 

ً بأن المسيحيين   والمصلينبعض القادة  أفاد   أفراد العائلة يعتدون على المسلمين الذي اعتنقوا المسيحية أو أظهروا اهتماما

بما  والتعصبأنهم تعرضوا للتهديدات اإلسالمية   المسيحية، وقال األفراد الذين انخرطوا في ممارسة دينية خارج إطار السنةب

قبر الناشط الحقوقي المزابي اإلباضي   جزء منيم قام أفراد مجهولو الهوية بتحط جويلية 18في و وسائل اإلعالم،  في ذلك في

 أو " انحرافات" "طوائف"  بوصفهم يينوالشيع المسلمين األحمديين تنتقد وسائل اإلعالمالمسلم كمال الدين فخار، وأحيانا ما 

 على أنهم إلى األحمديينالنهار، و الخبر بما في ذلك  عن اإلسالم أو أنها "أجنبية"، وقد أشارت وسائل إعالم خاصة،

 .بالتتابعجوان وجويلية  في شهري   تقريرإسالمية وذلك في  "طوائف" 

بوزارات الشؤون الخارجية والشؤون  لطالما شجع السفير ومسؤولون آخرون في السفارة المسؤولين السامين في الحكومة 

الدينية والعدل والداخلية على تعزيز التسامح الديني ومناقشة الصعوبات التي يواجهها األحمديون والمسيحيون واألقليات 

الدينية األخرى لتسجيل أنفسها كجمعيات واستيراد المضامين الدينية والحصول على التأشيرات، وقد ركز مسؤولو السفارة في  

قاءات وبرامج أجروها مع القادة الدينيين من المسلمين السنيين ومن األقليات الدينية باإلضافة إلى أفراد من العامة على  ل

التعددية واالعتدال الديني، وقد لجأت السفارة إلى تنظيم فعاليات خاصة بوسائل إعالم وبرامج مخصصة لخطباء من أجل  

 التأكيد على رسالة التسامح الديني.

 الدينية  ا. الديموغرافي1قسم ال

بالمائة منهم  99( بحيث أكثر من 2019مليون نسمة )منتصف  42,3قد رت حكومة الواليات المتحدة مجموع تعداد السكان بـ

بالمئة من تعداد السكان وتضم   1مسلمون س نيون يتبعون التيار المالكي، وتشكل الجماعات غير اإلسالمية مجتمعة أقل من  



اليهود والمسلمين األحمديين والمسلمين الشيعيين وم جتمعاً من المسلمين اإلباضيين الذي يتمركزون بشكل رئيسي المسيحين و

 يهودي.  200في مدينة غرداية. يقِدر بعض القادة الدينيين وجود أقل من  

في الجزائر   (EPA) يةتوالميثوديون وأعضاء الكنيسة البروتستان والسبتيونيضم المجتمع المسيحي الكاثوليك الرومان 

للقادة  التقديرات غير الرسمية تراوح ، وتمصري مسيحي قبطي 1000ـواألنجليكانيون وعدد يقدر ب اإلصالحيةوالكنيسة 

أوبن دورز يو ، ووفقاً للمنظمة غير الربحية المسيحية للمرافعة 200,000إلى  20,000حول عدد المسيحيين من  الدينيين

األجانب فإن  ييندين، ووفقاً لمسؤولين حكوميين وقادة مسيحي    125,000حوالي ( فإن ثمة Open Doors USA) أس أي

نسبة الطالب وسط السكان المسيحيين  ارتفعت كما أنه في السنوات األخيرةأغلبية تعداد السكان المسيحيين، المقيمين يشكلون 

القادة المسيحيون أن أغلب المواطنين   ، وأفادةقانوني يةديهم وضعل تليس  جنوب الصحراء الذينفريقيا من أ  في والمهاجرين 

 ية.تتستانالمسيحيين ينتمون إلى الجماعات البرو

 تيزي وزو وعنابة وورقلة ووهران.  والياتالجزائر ومنطقة القبائل ببجاية وفي كل من  بواليةيقيم أغلبية المسيحيين 

 للحرية الدينية  الحكومة  احترام . وضعية2القسم 

 اإلطار القانوني

ط في ممارسات تتنافى مع القيم اإلسالمية،  ارلة ويمنع مؤسسات الدولة من االنخدين الدوأن اإلسالم هو  بيصرح الدستور 

يحرم  و مصونتان وحرية الرأي المعتقد حريةعلى أن كذلك ينص بما يتماشى مع القانون و الدين وينص الدستور على حرية  

 . انتهاكهما

، وينص القانون على  جنائيةمسلمين من طرف غير مسلمين يعد مخالفة دين  تغييرإن القانون ال يمنع االرتداد عن اإلسالم لكن 

أو يستعمل  يشددأو  "يحرض ( وخمس سنوات سجناً ألي شخصدوالر أمريكي 8,400دينار )بمليون عقوبة قصوى تقدر 

  وأالصحية  وأية والترب وأ يةمؤسسات التعليمال استخدام؛ أو عن طريق تحويل مسلم إلى دين آخروسائل اإلغراء بهدف 

مضامين ، كما أن إنشاء أو تخزين أو إفساد وثائق مطبوعة أو التكوينية.... أو أية وسائل مالية"  وأالثقافية  وأاعية االجتم

 نفس العقوبات.صاحبه إلى  مشروع  وي خضعغير   يعدبهدف "زعزعة إيمان" مسلم   سمعية بصرية

م "  ثالث عقوبة على العقوبات   قانونآخر، وينص  نبي  اإلساءة إلى النبي محمد" )عليه الصالة والسالم( أو أي إن القانون يجر 

 لتشويهدوالر أمريكي(  840-420دينار جزائري ) 10,000إلى  50,000خمس سنوات سجناً و/أو غرامة تقدر بـ إلى

م القانون أيضاً تصريحات أو أية وسائل أخرى، ويجرسومات أو عن طريق كتابات أو  عقيدة أنبياء اإلسالم اإلهانات في حق  ر 

 الديانات األخرى بالعقوبات ذاتها.

 والقوانين العامة. النظام ما داموا يحترمون الحق في ممارسة دينهم جميع األفراد ليمنح القانون 

استعمال التفكير المستقل كمصدر أي )االجتهاد سيشجع ويعزز أن المجلس أسس الدستور مجلساً إسالمياً أعلى وأشار إلى 

، ويتم المعروضة عليه المسائل الدينية حولآراءه بإلدالء لترد في القرآن بشكل محدد( والتي لم  للتشريع اإلسالمي في المسائل

الرئيس تقارير منتظمة إلى يقتضي الدستور من المجلس تقديم ويشرف على عملهم.  تعيين أعضاء المجلس من طرف الرئيس

ميع تحمل مسؤولية جالمتمثلة في مهمة المجلس بشكل مستفيض المجلس، ويحدد مرسوم رئاسي  نشاطاتن فيها يبي  حيث 

على  بناءً ويمكن للمجلس ،  للدين وفهمه الصحيحاألسس الحقيقية  تمتينالمسائل المتعلقة باإلسالم وتغيير المفاهيم الخاطئة و

 الفتاوى. أن يصدر  طلب من الرئيس

الشروع في القيام بأية نشاطات، دينية أو غيرها تسجيل نفسها في الدولة كجمعية قبل يقتضى القانون من أية مجموعة  

في جميع المنظمات المسجلة سابقاً أن تعيد تسجيل نفسها من فقد ط لب  2012عليه في  المصادقوبموجب قانون الجمعيات 

 .لة فقط هي التي يتم اعتبارها بشكل رسميالجمعيات المسجوللمجموعات الدينية؛   الجمعية صفةوزارة الداخلية منح وتالدولة، 

وثائق تثبت هوياتهم على المستوى الوطني تقديم الجمعيات مؤسسي على  التسجيل الخاصة بوزارة الداخليةمتطلبات  وتشترط

السمعة في  شرطة والقضائية إلثبات حسن سجالت الم السيرة الذاتية باإلضافة إلى تقديوعناوينهم ومعلومات أخرى ذات صلة ب

جمعية  صفة ثبات أن الجمعية تستحقل إلعلى األق الوطن والياتبع يقيمون في ر  أعضاء مؤسسين  المجتمع وإظهار أن لديهم

يقتضي القانون مقرها. ومكان  نتبي  تقديم الوثائق التي النظام األساسي للجمعية الموقع عليه من طرف مديرها، و، وتقديم وطنية



تاريخ إيداع الطلب   يوماً من 60غضون  الطلب عند استالمها لجميع الوثائق المطلوبة والرد في وصل  تقديم من الوزارة 

يوماً، ويمنح القانون  60تقرر الوزارة في غضون مهلة مقبولين فعالً إن لم يعتبرون أن الطالبين إلى القانون  الكامل، ويشير

وتعتبر  لدى محكمة إدارية،الطعن فرصة عند الرفض  إلصدار قرارات التسجيل لكنها تعطي للطالبين  الدولة اإلرادة التامة

ونطاق عضوية الجمعية الوالئي إال أن تلتمس التسجيل على المستوى المحلي أو  بالنسبة للجمعيات التي شروط الطلب مماثلة 

مقتصرة على تلك وتعتبر الجمعية المسجلة على مستوى الوالية النشاط منحصر بشكل صارم في المنطقة المسجلة فيها، 

 الوالية المحددة. 

النهائي يعود إلى وزارة الداخلية.   وزارة الشؤون الدينية الحق في مراجعة طلبات تسجيل الجمعيات الدينية إال أن القرار  كتمل

 وزارة الشؤون الدينية في العملية. ل في دور حدد القانون شروطاً إضافية للجمعيات الدينية أو يفص  ال يمع ذلك، 

بموجب القانون عن تسهيل عملية تسجيل جميع الجماعات  مسؤولة -كيان حكومي -غير اإلسالمية للدياناتاللجنة الوطنية تعد 

وزارات الدفاع الوطني والداخلية   عنة المتكونة من ممثلين سامين س وزارة الشؤون الدينية هذه اللجنغير اإلسالمية، وتترأ

 .اإلنسانالحكومي لحقوق  الوطني مجلسال والدرك الوطني الرئاسة واألمن الوطني والشؤون الخارجية وو

 مناصب توليمسلماً، ويمكن لألفراد من األديان األخرى غير اإلسالم  للرئاسةيقتضي الدستور أن يكون أحد المترشحين 

 عمومية أخرى والعمل لدى الدولة. 

إنشاء األحزاب من تلقي التمويالت من األحزاب السياسية أو الكيانات األجنبية، ويمنع أيضاً الجمعيات الدينية يمنع القانون 

، غير  1992منذ سنة  محظورحزب سياسي ، لإلنقاذ ةالجبهة اإلسالميفي عضوية ال ، وما تزالالسياسية القائمة على الدين

 مشروعة. 

يحدد القانون الطريقة والشروط التي يجب أن ت جرى بها الخدمات الدينية، اإلسالمية أو غيرها، كما يشير القانون إلى أن  

نية خاضعة إلى القانون ويمكن للحكومة غلق أية خدمة دينية ت جرى في منازل خاصة أو في أماكن خارجية  التظاهرات الدي

دون ترخيص رسمي. يمكن إجراء الخدمات اإلسالمية في المساجد المرخصة من طرف الدولة فحسب، باستثناء الصلوات 

بعض المساجد المحددة. يجب أن يتم إجراء الطقوس   اليومية التي تعد مسموحة في أي مكان كما تنحصر صلوات الجمعة على

الدينية غير اإلسالمية في منشآت مسجلة لدى الدولة فقط ويقتصر الغرض منها في الممارسة الدينية، وأن ت ديرها جمعية دينية 

ات الدينية  مسجلة، ومفتوحة للعامة وأن يتم وضع عالمة من الخارج تشير إليها، ويجب إرسال طلب إذن مالحظة الفعالي

الخاصة غير اإلسالمية إلى الوالي المعني قبل خمسة أيام على األقل من الحدث ويجب أن يتم إجراء الحدث في منشأة تكون 

متاحة للعامة، ويجب أن تضم الطلبات معلومات حول ثالثة منظمين رئيسيين للحدث والغرض منه وعدد الحاضرين  

اءه، وينبغي أيضاً على األفراد الذين يتم تحديدهم كمنظمين للحدث أن يتحصلوا على  المتوقعين وبرنامج الفعاليات ومكان إجر

الترخيص من الوالي. يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تحويل مكان الحدث أو رفض منح ترخيص إجراءه إن تبين أنه قد  

الحسنة" أو رموز الثورة المجيدة"، وإذا أجري  ي شكل خطراً على النظام العام أو اإلضرار بـ"الثوابت الوطنية" أو "العادات 

اجتماع غير مرخص دون الحصول على الموافقة فيمكن للشرطة تفريق المشاركين، واألفراد الذين ال يفترفون تحت أمر 

 شهراً طبقاً لقانون العقوبات.  12الشرطة سيخضعون إلى االعتقال والسجن من شهرين إلى 

إمامة تكفل بتوظيفهم وتكوينهم هم الذين يمكنهم األئمة المرخصين من طرف الدولة التي تعلى أن عقوبات قانون الينص 

  840دينار جزائري ) 100,000بغرامة تصل إلى جد امسالالمساجد ومعاقبة أي شخص آخر يخطب في  الصلوات في 

دوالر   1,700دينار جزائري ) 200,000وتصل الغرامة إلى وعقوبة سجن من سنة إلى ثالث سنوات.  دوالر أمريكي(

ة، تصدر عنه  ألي شخص، بما في ذلك األئمة المرخصين من طرف الدول أمريكي( وعقوبة سجن من ثالثة إلى خمسة سنوات

القاضي، وينص القانون أن   هأو بأية طريقة "قد تخل  باالنسجام العام" كما يحدد للمسجد'الطبيعة النبيلة تتنافى مع " تصرفات 

تهدف إلى اإلضرار باألشخاص  تصرفات تشمل استغالل المسجد لتحقيق أغراض مادية أو خاصة محضة أو ذه المثل ه

 والجماعات.

ومستخدمي الخدمات الدينية اآلخرين عالوة أجور األئمة طبقا للقانون، تقدم وزارة الشؤون الدينية الدعم المالي للمساجد وتدفع 

غير المسلمين الذين هم   ييندينالقادة ال دفع أجور وفوائد  مزايا التقاعد، كما ينص القانون علىالرعاية الصحية وعلى 



غير  الدينيينالقادة رواتب تحدد  كما أنهاموظف في المسجد المبلغ راتب اإلمام أو بتسوية وتقوم وزارة العمل مواطنون، 

 كنائسهم. على مستوى بناء على المنصب الذي يتولونه المواطنين المسلمين 

جميع النصوص  استيرادعلى كل من وزارات الشؤون الدينية والشؤون الخارجية والداخلية والتجارة المصادقة على   يتعين

حوالي  ، وتعتبر السلطات بشكل عام أن "االستيراد" يضم الموجهة نحو االستعمال الشخصي ما عدا تلك   الدينية واألغراض

ً نصاً أو أغراض 20  دينية فما فوق.  ا

تعاليم الدين اإلسالمي واألديان " مع أحكام الدستور و تتعارضكتب التي لمنع النطاقاً واسعاً من السلطة  لسلطات لن القانو لخو  ي

انشغاالت الدفاع ومسائل الدفاع ووالقيم الثقافية للمجتمع واألمن الوطني  والوحدة الوطنيتين والهوية الوطنيةاألخرى والسيادة 

مستوى  لجنة على  2017. أسس مرسوم صدر في سنة  وانشغاالت النظام العام وكرامة الناس وحقوق األفراد والجماعات" 

تتضمن نسخة كاملة للنص  أن جميع الطلبات  ، ويشترط المرسوم علىوزارة الشؤون الدينية لمراجعة استيراد القرآن الكريم

وتملك الوزارة فترة تتراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر لالطالع على  ، ومعلومات أخرى مفصلة حول صاحب الطلب والنص

يشمل منفصل  مرسوم   نص   2017، وفي سنة المدة إشارة إلى رفض طلب االستيراداء تلك بعد انقضرد غياب يعد النص، و

يفضي إلى  أال ، الصيغةمحتوى الكتب الدينية المستوردة، بغض النظر عن يجب على "  هصوص الدينية ما عدا القرآن أنالن

األساسية أو  والحريات الحقوق  وأاألخالق الحسنة   وأالنظام العام   وأالمرجع الديني الوطني  وأالوحدة الدينية للمجتمع  إضعاف

أن تجيب في غضون أجل  ويتعين على الوزارة  النص والمعلومات األخرى  تقديم"، ويجب على الشخص المستورد القانون

للنصوص الدينية الموزعة دون رخصة أن  ويعتبر عدم الرد بعد انقضاء تلك المدة إشارة إلى الرفض، ويمكن يوماً،  30مدته 

 صادر أو يتم التخلص منها.ت  

 .مخصصة للعبادة الجماعية غير اإلسالميةال على أية تعديالت على الهياكل أن تصادقينص القانون أنه يجب على الدولة 

وال يمنع القانون ذاته إال إذا اعتنق الرجل اإلسالم،  الرجال غير المسلمينب الزواجيمنع قانون األسرة النساء المسلمات من 

أطفاالً مسلمين ألب مسلم النساء غير المسلمات، وبموجب القانون يعتبر األطفال المولودين الرجال المسلمين من الزواج ب

 . األطفالحضانة حدوث الطالق تقوم المحكمة بتحديد  حالةبغض النظر عن ديانة األم، وفي 

الدين اإلسالمي في المدارس العمومية، وتركز التربية وتمويل دراسة  تنظيمالشؤون الدينية التربية الوطنية ووزارتا  تقتضي

  الدراسيين ينفي الطور لومات حول المسيحية واليهودية وتعد إجباريةدون أن تشمل معاإلسالمية على الدراسات اإلسالمية 

تي تتماشى مع المعايير من المدارس الخاصة التقيد بالمناهج الدراسية ال وزارة التربية الوطنيةتطلب ، كما والثانوي االبتدائي

 مهددة باإلغالق.يد فيما يتعلق بتعليم اإلسالم وإال فإنها التحدالوطنية وب

ً  على ينص القانون على أن التمييز القائم مع مختلف ويضمن حماية الدولة لغير المسلمين و"التسامح  الدين يعتبر ممنوعا

 التمييز على أساس الدين.  ينص على العقوبات التي تترتب عن األديان واحترامها"، وال

يقوم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بمتابعة وتقييم المسائل المتصلة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحرية  

إصدار آراء  المزعومة ومظاهر العنف تحقيقات عن لمجلس الوطني لحقوق اإلنسان إجراء ل ويرخص القانون، الدينية

لمجلس الوطني  ليمكن . وتوصيات والقيام بحمالت تحسيسية والعمل مع سلطات حكومية أخرى لمعالجة مسائل حقوق اإلنسان

إلى المكاتب الحكومية المناسبة باسم األفراد أو الجماعات التي تعتقد أنها ال تعامل  االنشغاالت الدينية  إحالة لحقوق اإلنسان

  لى المحكمة اإلدارية أوه إال أن بإمكانه إحالة القضايا إبإنصاف. ال يملك المجلس الوطني لحقوق اإلنسان السلطة إلنفاذ قرارات

 . المجلسلذي ي عي ن أعضاء ا يرفع تقريراً سنوياً إلى الرئيسالجنائية ذات االختصاص، و

 وثائق مثل بطاقات التعريف الوطنية.العلى   للمواطنين وال تطبع االنتساب الديني االنتساب الدينيال تسجل الحكومة 

عن طريق    التركة للحصول على غير مؤهلين هم   ألفراد الذين يحولون ديانتهم من اإلسالم إلى دين آخرافإن لقانون، طبقاً ل

 .الميراث

 .المدنية والسياسيةالخاص بالحقوق العهد الدولي   يعد البلد طرفاً في 

 ممارسات الحكومة 



يوماً من اإلضراب عن   60 حواليوناشط حقوقي بعد  مسلم إباضيوهو ميزابي بارز  ماي 28في   توفي كمال الدين فخار

ريض على الكراهية العرقية" بعد أن نشر منشوراً على  "التحمارس بتهمة  31في توقيفه  كمتهم منذ ، وقد كان معتقالً الطعام

عقوبات واالستجوابات وإصدار  بالممارسة التمييزية كاالعتقاالت المتكررةالفايسبوك اتهم فيه المسؤولين المحليين بغرداية 

بأعماله باسم  ( أن فخار كان يعرف أيضاً AP) األسوشيتد برسين. ذكر تقرير لوكالة ياضالمسلمين اإلبأكثر قساوة في حق 

في    ، وفي أواخر شهر ماي تدهورت حالته الصحية فقامت سلطات السجننية في البلد، بما في ذلك المسيحيياألقليات السكان

وفاة كمال ماي فتحت وزارة العدل تحقيقاً معمقاً في تفاصيل مالبسات  29، وفي بالبليدةأحد المستشفيات إلى بتحويله  ماي 27

منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون  نتائج، وقد نددتة تفصح عن أيلم حتى نهاية السنة إال أن الوزارة  فخار الدين 

 لكن دون جدوى.  الموجهة إلى السلطاتعن المستجدات بخصوص التحقيق في القضية والتهم  إلفصاحل

 لمة، وحسب تقارير لوسائل اإلعالم غير المس المجموعاتمسلمين من طرف ال تغيير دينمنع إنفاذ واصلت الحكومة سعيها في 

وقد  ، مسلمينمن طرف غير ين ملسديانة م تغيير ةبتهم هموتغريم هموسجنالعديد من المسيحيين استمرت السلطات في توقيف 

الدينية وتنظيم الفعاليات  المؤلفات المسلمين مثل توزيع تحويل ديانةبالكنائس إلى تقييد بعض األنشطة غير المرتبطة ب أدى ذلك

  50,000جوان أصدرت محكمة بأقبو ببجاية غرامة تقدر بـ 20. وفي في مراكز المجتمع المحلي التي قد يحضرها المسلمون

  النائب العاملب  ابتهمة " ممارسة عبادة غير إسالمية دون رخصة"، وقد ط دوالر أمريكي( في حق مسيحي غير مسمى 420)

خيمة بعد غلق السلطات األحد في  عبادة يومبعقوبة سنتين سجناً، ووفقاً لتقارير إعالمية قامت مجموعة من المسيحيين بإجراء 

 . 2018ية في الجزائر وذلك في أكتوبر تلـ"كنيسة اللجوء" التابعة للكنيسة البروتستان

أصدر في حق رجل مسيحي  بمستغانم  جوان أن قاضياً    16في  (  Morning Star Newsمورنينغ ستار نيوز )  ذكرت صحيفة

دوالر أمريكي(، وحسب ذات الصحيفة    840)  دج  100,000وتغريمه بـ  غير نافذة  ن لمدة شهريناإلسالم عقوبة سج  عنرتد  م

 كان قد دعا زوجين مسيحيين إلى منزله للصالة.فإن الرجل 

أفريل أيدت محكمة بتيزي وزو حكما سابقاً بالبراءة صدر من محكمة في حق رشيد    17وفقاً لصحيفة مورنينغ ستار نيوز، في  

أفراد تحصلوا على البراءة من محكمة بالبويرة في  5وعلي الذي ارتد عن اإلسالم واعتنق المسيحية، وقد كان وعلي من بين 

ى تغيير ديانته" و"القيام بالعبادة في مكان غير مرخص"، وقد تمت إثارة ت هم  بتهم " تحريض مسلم عل 2018ديسمبر  25

وعلي بخصوص إيمانه بالمسيحية مرة ثانية في إطار إجراءات طالقه، وحسب صحيفة مورنينغ ستار نيوز فإن زوجة وعلي  

خمسة أفراد بأخذها إلى الصالة في   متهمة فيها 2018المسلمة )التي طلقته بعد تغيير دينه( كانت قد رفعت شكوى في جويلية 

 الكنيسة محاولين إقناعها باعتناق المسيحية.

ير  غرجل  لفائدة 2018ديسمبر  30صادر في محكمة حكم براءة  أيدتفيفري  27مورنينغ ستار نيوز أنه في أفادت صحيفة 

بعد أن   2017تقليل شأن اإلسالم في سنة شكوى ضده بتهمة قد رفعت زوجة هذا الرجل تقليل شأن اإلسالم، وب متهممسمى 

 اعتنق المسيحية.

المحكمة العليا،   على مستوىعالقة    همجتمعضد أفراد م  قضية  286ثمة  كانت    عند نهاية السنة  أنه  حمديةللمجموعات األقال قادة  

قال  أماكن غير مرخصة، وإقامة الصلوات في وتضمنت التهم تسيير جمعية دينية غير مسجلة وجمع األموال دون رخصة و

وفي حاالت  بمصادرة جوازات السفر والشهادات التعليمية الحاالت قامت الشرطةبعض في  ه أن ون عن تلك المجموعاتممثل

ح المسلمون األحمديون أنهم يعتقدون وصر   ،إداريةعطلة  إلىالتحقيق  قيدالعمل بإحالة المسلمين األحمديين  قام أربابأخرى 

العمل. عند نهاية السنة، لم ترد   ثالث إلى ستة سنوات وأنهم قد ي منعون من بعد  يمثلون أمام المحكمة العلياقد أن أولئك األفراد 

 بتهم متعلقة بإيمانهم.أية تقارير تفيد بسجن مسلمين أحمديين 

يوماً من   60طلبها في غضون   ترفض الوزارةمسجلة بشكل فعلي في حال لم  فإن الجمعيات الدينية تعتبر  وفقا لوزارة الداخلية

قادة  للطلب. قالت منظمات غير حكومية وتحرر وصالً لم وإن  وكذلك إن لم تعتبر الوزارة أن طلبها غير مكتمل تاريخ إيداعها

، وقال  طلباً كامالً للتسجيلأودعوا أنهم يثبت وصل  في تقديم وزارة الداخلية فشلت أكثر من مرة دينيون أحمديون مسلمون أن

يوسف بلمهدي أو مسؤول   االلتقاء بوزير الشؤون الدينية حكومية لطلبهم القائم بخصوص أية ردودأحمديون أنهم لم يتلقوا بعد 

 آخر سامي بالوزارة لمناقشة انشغاالتهم فيما يتعلق بالتسجيل.



على    يس جمعية مسجلة وأنه غير قادرالمجتمع لباعتبار أن    والتضييقاتيتحدث عن الصعوبات اإلدارية  المجتمع األحمدي   ظل

لدى وزارة الشؤون  حاول التسجيل ، وقال أفراد من المجتمع سالف الذكر أن هذا األخير ع التبرعاتالحصول على لقاء وجم

تعتبر أن ألنها إال أن الحكومة رفضت طلبه  2016و 2012سنة كل من الخارجية ووزارة الداخلية كمجموعة إسالمية في 

  ، إال أن ، وصرحت الحكومة في شهر سبتمبر أنها ستوافق على تسجيل المجتمع على أنه غير مسلماألحمديين ليسوا مسلمين

 يرضوا إال بتسجيلهم على أنهم مسلمون. األحمديين قالوا أنهم لن 

قبل المصادقة على قانون    كان قد تم  يالذ  انيسة السبتيين وثائق لتجديد تسجيلهمالبروتستانتية وك، أودعت الكنيسة  2014في سنة  

 قسيس متعاقد مع الكنيسة البروتستانتية رداً من وزارة الداخلية، ووفقاً لبعد لكن إلى نهاية السنة لم تتلقيا  2012الجمعيات لسنة 

العديد من محاوالت إال أنه لم يتم تسجيلها رغم  2015في سنة  2014طلبها لسنة  إيداعأعادت فإن الكنيسة قد  في الجزائر

 المتابعة مع الحكومة.

يوماً من إيداعها للطلب رغم أنها لم   60نشاطاتها على أنها مسجلة بعد مرور دينية أنها باشرت في أفادت بعض المجموعات ال

تقديم ، ولكن قالت تلك المجموعات الدينية أن مقدمي الخدمات، مثل المرافق والبنوك، رفضت  تتلقى أي تأكيد من وزارة الداخلية

إدارية كونها جمعيات غير مسجلة، إضافة إلى ذلك  عراقيل دون إثبات التسجيل، ونتيجة لذلك واجهات تلك الجماعات خدمات 

نشاطات خيرية إذ أن ذلك يقتضي حسابات م تكن قادرة على االنخراط في  لو  لمتابعة الشكاوى القانونيةسلطة محدودة  لديها    تكان

 بنكية.

،  2006منذ تأسيسها في سنة    غير اإلسالمية  اللجنة الوطنية للديانات  تواصل معه ليس لديهم أي  أنبة المسيحيين  القادأعرب معظم  

بوزارة الشؤون الدينية كانوا يلتقون مسؤولين آخرين  أن، إال معهم على أن يكونوا مسجلينللعمل بالرغم من وصايتها القانونية 

، وأضاف  خالل السنة لالستماع إلى آراءهم بما في ذلك تلقي شكاوى بخصوص عملية التسجيلبشكل دوري  مع القادة المسيحيين  

مزاولة نشاطها بشكل شرعت في وبدل ذلك  طلب االعترافتقديم القادة المسيحيون أن بعض المجموعات البروتستانتية تجنبت 

 عب رسبتمبر    18هيئة األمم المتحدة في  اإلنسان التابع ل  لمجلس حقوقفي بيان مشترك  و.  عملية التسجيلفي  ة  الثق  تفقد  سري ألنها

اليوبيل باالشتراك حملة ( وCSW) المسيحي العالميوالمجلس العالمي للكنائس والتضامن العالمي  اإلنجيلي كل من التحالف

"السلطات  أن وقالوا جزائر" بخصوص تواصل إغالق الكنائس في ال الشديد قلقهمعن "  تانتية في الجزائرالكنيسة البروتسمع 

وكذا الكنائس التي   العتراف بكل من المنظمة المظلة للكنائس البروتستانتية ]الكنيسة البروتستانتية في الجزائر[لتواصل رفضها  

ً أن وزارة الشؤون الدينية " لم تحررقدمت طلبات لتسجيلها على  وال رخصة   المستوى المحلي". ذكر البيان المذكور أيضا

ً لذات البيانالمنشآت الكنسيةللمصادقة على [ الجمعيات قانونالمصادقة على واحدة" ]منذ  الكنائس  فإن ذلك قد وضع  ، ووفقا

 االعتراف بها، وإفساح المجال للسلطات لغلق الكنائس واحدة تلو األخرى".بعدم  الموجودة في البلد في "منطقة قانونية رمادية

مقارنة  خالل السنة تسع كنائس أغلقتقد كومة إن الحفللكنيسة البروتستانتية في الجزائر  حسب تقارير إعالمية وتصريحات

لبيع  متجراً  ، كما أن الحكومة أغلقت أيضاً 2018إلى ديسمبر  2017فترة الممتدة من شهر نوفمبر بغلق ثمان كنائس في ال

لكنائس التابعة عمليات إغالق ل  ثمان، وأفادت وسائل اإلعالم أن  الكتب المسيحية وجميعها تابعة للكنيسة البروتستانتية في الجزائر

كنيسة تابعة للكنيسة  14عند نهاية السنة ظلت حدثت في شهري سبتمبر وأكتوبر، وللكنيسة البروتستانتية في الجزائر كانت قد 

 .مغلقة، ظلت تيزي وزو إضافة إلى كنيسة في تيزي وزو غير تابعة للكنيسة البروتستانتيةبجاية و في واليتيالبروتستانتية 

بشكل غير قانوني وأنها   منشورات تبشيريةتشتغل دون رخصة من الدولة وتطبع  كانت  ألنها  الكنائس    ها أغلقتقالت الحكومة أن

لوسائل    دحمونوالجماعات المحلية صالح الدين  ح وزير الداخلية  أكتوبر صر    23سالمة المنشآت. وفي  قوانين  تستوفي  تكن  لم  

 لممارسة الطقوس المسيحية".مستودعاً لتربية الدجاج وأماكن غير مرخصة  49اإلعالم " لقد أغلقنا 

هيومان رايتس أغلقت الشرطة الكنيسة البروتستانتية اإلنجيل الكامل بمدينة تيزي وزو، والتي وصفتها منظمة أكتوبر  15في 

يداهمون  يسبوك ي ظهر رجال الشرطة ا، وقد نشرت الكنيسة مقطع فيديو على الفووتش بأنها أكبر كنيسة بروتستانتية في البلد

إحدى وسائل بالقوة إلى خارج الكنيسة. وحسب  ويخرجونهمكراسيهم الكنيسة وسط الصالة األسبوعية ويسحبون المصلين من 

في الجزائر، ووفقاً   للكنيسة البروتستانتية هو رئيس بهرواة وهذا األخيرصالح شلح  القس   قامت بضرب، فإن الشرطة اإلعالم

  يجلسون بشكل سلمي أين كانوا  تيزي وزو والية مقرمسيحياً أمام  17أكتوبر  17لمنظمات غير حكومية اعتقلت الشرطة في 

 لالحتجاج على إغالق الكنيسة. 



ومة في إصدار  أنهم واصلوا استعمال المنازل أو الشركات كـ"كنائس منزلية" نظراً لتأخر الحكقال بعض المواطنين المسيحيين 

خص القانونية تقوم بالعبادة بشكل أكثر ديداً في منطقة القبائل، كانت بعض المجموعات المسيحيةـ وتح ويقال أنالالزمة،  الر 

 سرية.

ً لوزارة الش المالبس الدينية بما في ذلك الحجاب للموظفين في الدولة بارتداء استمرت الحكومة في السماح  ون الدينية،ؤوفقا

يغطي  ماقوات األمن، بعدم ارتداء  عناصربعض النساء الموظفات في الدولة، مثل  تخبر السلطات وكانت والصليب والنقاب،

 أداء واجباتهن الرسمية.د عق  قد ت  أنها  إذ الرأس والوجه

إلى السلطات  بإرسال نصوص خطبهم مطالبين األئمة غير عيسى أن محمد  آنذاكمارس قال وزير الشؤون الدينية  17في 

قبل  ة الدورية  قفإلى الفحص والمواخطب األئمة    ال ت خضع  الحكومةأن  وزارة الشؤون الدينية  مسؤولون ب  ، وقالللمصادقة عليها

إللقائها في صلوات المصادق عليها مسبقاً الخطب مواضيع تقدم أحيانا بعض أن الحكومة في صلوات الجمعة، وأردفت إلقائها 

على المشاركة المدنية من خالل أنشطة مثل التصويت لتشجيع  لأو    عقب وقوع أحداث كبرى  جمهورللرد على انشغاالت الالجمعة  

 ة. يستعملوا مواضيع الخطب المقترحعاقب األئمة الذين لم لم تكن تأفادت وزارة الشؤون الدينية أنها في االنتخابات، و

ً لمسؤولت لقى الخطب التي دأبت على متابعة قالت وزارة الشؤون الدينية أن الحكومة  ين بوزارة الشؤون  في المساجد، ووفقا

المفتش يتمتع  تدعم التطرف العنيف فإنالدينية فإنه إذا اشتبه مفتش بالوزارة أن خطبة اإلمام غير مالئمة وخصوصاً إن كانت 

طبة، ويمكن  القانون اإلسالمي وأئمة آخرين علماء في  "مجلس علمي" متكون من بسلطة استدعاء اإلمام إلى  لتقييم "قِوامة " الخ 

األنشطة في المساجد لرصد أية مخالفات  عدة مرات. تقوم الدولة أيضاً بمتابعة  ه  ؤد اإلمام من واجبه إذا تم استدعاتجري  للحكومة

األوقات تمنع استعمال المساجد كأماكن للقاءات العامة خارج متطرفة و إلى جماعات االنضماممحتملة متعلقة باألمن، مثل 

 المعتادة للصلوات. 

مصالح االستخبارات   (، إن مسؤولين منOpen Doors USAأي )  سأوبن دورز يو أ  غير الحكومية  األمريكية  لمنظمةلوفقاً  

 .بشكل متكررالصلوات في الكنيسة  يحضرون في البلد كانوا

الوزير   كان 2018في شهر جوان وأفريل سمح وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي للجان تسيير المساجد بااللتقاء،  14في 

 تلك اللجان. تسللت إلى مجموعات متطرفة قد قائالً أن  عملها منعقد  األسبق

خالل السنة، بما في ذلك المؤلفات الكاثوليكية وكتب اإلنجيل،  كاثوليكية دينية رخص الستيراد نصوصقامت الحكومة بمنح 

تتضمن   2017صادرة سنة  لطلبيةفي الجزائر رخصة االستيراد وتلقت الكنيسة البروتستانتية كاثوليكيين. وهذا حسب ممثلين 

  نسخة من  2,600إنجيل وب اكت 2,000بروتستانتية تلقت الكنيسة الكتاب  10,000ومؤلفات دينية، ومن بين كتب اإلنجيل 

واإلنجليزية واألمازيغية، وأفادت الكنيسة البروتستانتية أنها لم   نسخاً باللغة الفرنسية والعربيةتضمنا  عهد الجديد، وكال الكتابين  ال

 لومات بخصوص الكتب المتبقية التي طلبتها.تتحصل على مع

بالعاصمة  رة في السوق غير الرسمية وكانت المتاجر والباعة  متوفغير اإلسالمية  الدينية  ووسائط الفيديو  والموسيقى  ظلت الكتب  

صادقت الحكومة على أولى نسخ جانفي    13، وفي  األمازيغيةالفرنسية وبشتى اللغات بما في ذلك العربية وكتب اإلنجيل  يبيعون  

 بالخط العربي. المكتوب القرآن باللغة األمازيغية

 لإلسالم.  اً مشروع اً ومهمفيكون  والذيالعنف في طياتها تحمل نشر أية مؤلفات ل هامنعدأبت الحكومة على إنفاذ 

األسرة مثل قانون المرتبطة بحاالت الغير المسلمين في تتحيز ضد  األحيان قال القادة المسيحيون أن المحاكم كانت في بعض

 إجراءات الطالق أو الحضانة. 

ن مثال عن ذلك، تمك  تتفقد األديان قبل إجراء مراسيم الزواج، ودائماً لم تكن بعض المصالح المحلية وفقاً لقادة المجتمع المسلم، 

 المسلم.   قانون األسرة يمنع زواج المرأة المسلمة من الرجل غيرمن عقد قرانهما رغم أن  زوجان 

 طبيعة مخالفاتهم.، بغض النظر عن زيارة المسيحيين في السجن يستطيعونأن القادة المسيحيين كانوا ذكرت مصادر 

مخاطر  الوصالت ال  ما أطلقت عليه تدرسإعداد تقارير طيلة السنة واصلت كل من وسائل اإلعالم الخاصة والتابعة للدولة 

 .والسلفيةوالمسلمين األحمديين لمجموعات الدينية مثل المسلمين الشيعة األجنبية ل



في الموعد المحدد لطلباتها بخصوص الحصول على  حكومة لم تستجب التصريح بأن الاستمرت مجموعات الكنائس في 

القادة المسيحيين أن  وأردف أحد رفض التأشيرات، لدين األجانب والعلماء الزوار والخطباء ونتج عن ذلك ات لعمال االتأشير

الكنيسة  من ثالثة أفراد السنة كان نهاية  ومعكنيسة الكاثوليكية، بالمائة من تأشيرات عمال ال 50ضت لم تمنح أو رفالحكومة 

كبيرة التأخرات كانت أفادت المجموعات الكاثوليكية والبروتستانتية أن . الحصول على التأشيرة لمدة سنةالكاثوليكية ينتظرون 

الحفاظ على  عائقاً كبيراً أمام يعد  نقص منح التأشيراتقائد ديني مجدداً أن مزاولة الممارسة الدينية، وقال على  وقد أعاقهم ذلك

لمسؤولي المستوى  رفيعتدخل الفي بعض األحيان كان  ه، ووفقا لتلك المجموعات فإنالمنظمة الدولية للكنائسمع  التواصل

فضي إلى ي  بطلب من المجموعات الدينية  مع المسؤولين عن منح التأشيراتوزارتي الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الخارجية 

إلغاء  تسبب في تأخرات منح التأشيرة ورفضها الكنيسة الكاثوليكية أن أحدد الممثلين عن أعرب طويلة المدى، وتأشيرات منح 

 بالجزائر العاصمة. سبتمبر   20ال أفريقيا، والذي كان من المقرر تنظيمه في الجتماع شم لألساقفةاإلقليمي السنوي  هامؤتمر

الشركات العمومية والخاصة  ، كما أن الحكومة و بناء المساجدتمويل    واصلت الحكومة إلى جانب المساهمين المحليين الخواصو

على سبيل  أهمية تاريخية.التي تكتسي تلك  اثوليكية والحفاظ عليها، وبالخصوصبعض الكنائس الكعمليات ترميم أيضاً مولت 

لسانتا كروز سيدة إفريقيا  لكنيسة  عمليات ترميم مكثفة  بالشراكة مع مانحين محليين على  العمل  في  استمرت والية وهران  المثال،  

 إرثها التاريخي. كجزء من

أن  عيد الميالد وعيد الفصح باللغة الفرنسية رغم أن معظم المسيحيين يفضلون    صلواتواصلت محطات اإلذاعة الحكومية ببث  

تلفزيونية دينية  قنوات  تخصيص    التطرف  الحد منالرامية إلى  مجهودات الدولة    منعربية أو األمازيغية، وباللغة ال  الصلوات  ت بث

 محاربة دينية  وسائل اإلعالم، وقد كانت ت بث برامج  االعتدال المدرجة في  باإلضافة إلى رسائل  لدولة  مسيرة من طرف اإذاعية  و

( الذي يبث على القناة  في قلب اإلسالم) Au Cœur de l’Islamبرنامج ذلك  ، ومن أمثلةبعد صلوات الجمعةللتطرف 

 تلفزيون الوطني.العرض على  الذي ي  معنى اإلسالم( فهم ) Dans le Sens de l’Islamوبرنامج  اإلذاعية الثالثة

بالمناسبات الوطنية على تحتفل إلى الفعاليات التي مسيحيين ويهوديين بارزين مواطنين ن في الدولة في دعوة استمر مسؤولو

 .قصر الشعبنوفمبر ب 1عيد الثورة يوم بحتفاالت االغرار 

المجتمع على  جميع أفراد  حث  وتي ترتكب باسم اإلسالم  العمال العنف  العلني ألستنكار  البافي الدولة    مسؤولون سامونواستمر  

 السلوكات المتطرفة. نبذ

 ة الديني للحرية احترام المجتمع وضعية .  3القسم 

حيال سالمتهم الشخصية  يتجنبون لفت األنظار بسبب قلقهم في مجتمعاتهم ما يزالون أنهم وآخرون معتنقي المسيحية قال بعض 

ن المجتمع المسيحي فإن ثمة معتنقين آخريحسب ما قاله بعض أفراد وواألسرية والمهنية واالجتماعية، والمشاكل القانونية 

 بشكل متفتح.  دينهم الجديديمارسون 

معرفة المزيد عن  اهتمامهم في  غيروا ديانتهم أو الذين عبروا عنالذين القادة المسيحيين أن بعض المواطنين قال العديد من 

 ديانتهم.تحويل  عن   للتراجع غوطات أخرىتلقوا ضباالعتداء من طرف أفراد أسرهم أو قوبلوا  المسيحية

ً لما  أن سالمية السنة اإل بعيدة عن ممارسة دينيةفي انخرطوا عالنية قادة مسيحيون، قال بعض األفراد الذين  صرح بهوفقا

ً لتركها وممارستهم الدينية وضغطوا عليهم  انتقدوا  آخرين  أسرهم أو جيرانهم أو   بسبب   للخطر  معرضون  همأن  لهم يلمحون    أحيانا

 .اختيارهم

فصل الدين  نادى إلى  جاب الخير    سعيد  الباحث اإلسالميأن  في شهر ماي  (  Algiers Heraldجريدة ألجيرز هيرالد )ذكرت  

 لألصولية اإلسالمية". الترويج" على الدور الذي تلعبه في إيديولوجية أخوية المسلمين وانتقد أيضاً السعودية عن الدولة وانتقد 

عن اإلسالم أو أنها "أجنبية"، مثل المسلمين أو "انحرافات" " نعتتها بـ"الطوائفوالدينية انتقدت وسائل اإلعالم المجتمعات 

من اإلسالم،  " األحمديين على أنهم "طوائفخاصة مثل الخبر والنهار إلى وسائل إعالم  أشارتو، األحمديين والمسلمين الشيعة

 .بالتتابع جوان وجويلية في شهري   تقاريروذلك في 

 الدين فخار. ط الحقوقي الميزابي اإلباضي المسلم كمال شاقبر الن جزء منقام مجهولون بتحطيم جويلية،  18في 



طقوس اإلسالمية وال  للوفقاً في بعض األحيان تدفنهم المسيحية فإن أسرهم  معتنقوأيضاً أنه عندما يموت القادة المسيحيون قال 

بدفن  ما تزال ترفض السماح للمسيحيين أن بعض القرى باسمهم، وقالت مجموعات مسيحية تملك كنائسهمم أية سلطة للتدخل 

ً للطقوس اإلسالمية المسيحيين دفن يتم موتى المسلمين، وفي هذه الحاالت جنب موتاهم   إلى جانب جثامينهمتبقى لكي طبقا

 أسرهم. 

وهو اتحاد دولي للبحث يركز على  ، (Arab Barometer)موقع البارومتر العربي  كشففي شهر أوت،  في تقرير صدر

تطلعين عما إذا األشخاص المس، وعند سؤال  في البلد فيما يخص دور الدينالشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن "فجوة واضحة"  

في حين لم يوافق  بالمئة منهم    44  عمومية، وافقتولى المزيد من األشخاص المتدينين مناصب  كان البلد سيسير بشكل أحسن إن  

، وعلى نحو ذلك  2013 أجري بشكل كبير منذ استطالع مماثل سنةلم تتغير األرقام تجدر اإلشارة إلى أن منهم و ،بالمائة 45

قرارات الحكومة  بخصوص    أن يكون لهم رأيالقادة الدينيين  على  أن  األشخاص المشاركين في االستطالع    بالمائة من  42يعتقد  

رأي الذي يقضي بأنه على ال -بالمائة 51-أكثر من نصف المستطلعينلم يوافق  يوافقوا على ذلك.بالمائة الذين لم  48مقابل 

نون  دعم عام الستناد القاإلى وجود  توصل االستطالعبشكل عام، وعن الحياة االجتماعية واالقتصادية. الدين  ينفصلينبغي أن 

  هم  البلدفي  29و 15بالمائة من األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  15أقل من  اإلسالمية، وتوصل أيضا إلى أن   ةإلى الشريع

 . 2017سنة أجري البلد منذ آخر استطالع شباب  لدىنقاط مئوية  3انخفاضاً بنسبة يعد ، وهذا ونمتدين

، التضييقأو  لتخريب  لمتفرقة  وقائع  وجود  مع  المسلمين ضمن مجتمعاتهم،  ب  طيبةعالقات    ه تجمعهمضاف بعض القادة الدينيين أنأ

حدثاً مت كنيسة كاثوليكية نظ. في شهر مارس هذه السنةخالل بعضهم البعض فوا استضان والمسلمين مسيحييالالقادة  كما أن

 سيدة أفريقياالوطنية درائية يالكاث نظمتماي  16، وفي فةالهيئة المشرِ في سوياً  وقس كاثوليكيوشارك فيه إمام بين األديان 

نظمت كنيسة ، وفي شهر سبتمبر للعيش معاً، وقد حضره مسلمون ومسيحيوناليوم العالمي إلحياء  خالل شهر رمضانحدثاً 

ً  سيدة أفريقيا  .ونمسلمشباب بما في ذلك مواطنون محليون وقد شارك فيه للنظافة  يوماً وطنيا

 

 واالنخراط سياسة الحكومة  . 4القسم 

الشؤون الدينية  العدل والداخلية والشؤون الخارجية و  من وزاراتحكومة  مع مسؤولين في الفي السفارة  ن  ومسؤولو  السفيرالتقى  

فيما يخص تسجيل نفسها األقليات الدينية األخرى  المسيحيون ووالشيعة المسلمون و األحمديون  التي يواجهها  صعوبات  ال لمناقشة  

 وسجن الناشطين.غلق الكنائس مسائل تطرقوا إلى كما ، الحصول على التأشيراتوكذا  يةمضامين الدينالاستيراد كجمعيات و

ممثلي المجموعات لدولة والمستقلين وكذلك مع لالقادة الدينيين التابعين خالل السنة مع ن في السفارة ومسؤولوالتقى السفير 

 وصفتها القانونية. حقوق األقليات الدينية والتسامح بين األديان، باإلضافة إلى  الحوارمسألة المسلمة والمسيحية لمناقشة 

ي  بيير كالفيري بوهران، الذمركز إلى  في شهر أوتأثناء زيارته الحوار والتسامح بين األديان تحدث السفير حول موضوع 

خالل مؤتمر أكد السفير ، و1996سنة والذي قتل  بين األديانحوار بمرافعته للكاثوليكي الذي عرف القس الس مي نسبة إلى 

 صحفي أهمية الحرية الدينية.

مع   للنساءدينية والسياسية  سياسة والتسامح الديني واألدوار الا مع الهعتقاطو  يةممارسة الدينحول المسؤولون في السفارة  تناقش  

المنتظمة زيارة الاألعلى، كما أن  والمجلس اإلسالمي كل من القادة الدينيين والسياسيين وكذلك مع جمعية العلماء المسلمين

ومسؤولي مجتمع المدني الب اللقاءات التي جمعتهمالحرية الدينية في مسائل أثارت  األمريكية الخارجيةمن وزارة مسؤولين ل

 الحكومة.


