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اليوم العالمي لحقوق اإلنسان: عائالت المفقودين تدعو البرلمانيين الجزائريين إلى القيام بفرض 

 إحترام الحق في الحقيقة و العدالة.

أمام مقر المجلس الشعبي الوطني 2015ديسمبر  10تجمع يوم   
 

لجزائر حول سنة، تعمل جمعية أس أو أس مفقودون لصالح ذوي ضحايا اإلختفاءات القسرية با 15منذ 

 موضوع الحصول على الحقوق والحفاظ على الذاكرة.

بتدخلها وعملها دعما للعائالت، قامت جمعية أس أو أس بعديد المساعي اإلدارية والقانونية لدى السلطات 

المعنية من أجل الكشف عن مصير المفقودين. مع ذلك، إتضح أن تلك المجهودات كانت بدون جدوى، 

ة الوطنية، التي تنكر حق ذوي الضحايا في طعن فعلي، يسمح بممارسة حقهم في أمام سياسة المصالح

 .الحقيقة و العدالةالحصول على 

إن حصيلة هذه السياسة هي بالفعل لكارثية: يظل أصحاب الجرائم المرتكبة أثناء سنوات التسعينات بدون 

 عقاب، مع إنتهاك لحق الضحايا في المعرفة.

من أعوان الدولة، المسؤولين المزعومين عن اإلختفاءات. إذ يمنع "الميثاق من  لم يمثل أمام القضاء أي

أجل السلم والمصالحة الوطنية" كل مالحقة قضائية ضدهم. يعتبر كل إيداع لشكوى ضد قوات األمن 

 غير قائم. يتعرض كل شخص يستخدم "جراح المأساة الوطنية" إلى السجن.

ة أس أو أس مفقودون على عدم قيام البرلمانيين، المفترض تمثيلهم أمام هذه المعاينة، تتأسف جمعي

للشعب الجزائري، باإلنعكاف على مسألة الحقيقة والعدالة، التي طالما طالبت بها العائالت، هذه القضايا 

 التي تعتبر جوهر بناء دولة القانون بالجزائر.

أس أو أس مفقودون إذن النواب، إلى فتح  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تدعو جمعية 67في الذكرى 

نقاش حقيقي حول مسألة المفقودين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتدعو جميع الجزائريات 

، إبتداءا من الساعة 2015ديسمبر  10والجزائريين إلى المجيء لمساندة عائالت المفقودين، يوم الخميس 

 صباحا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني. 10

 

 2015ديسمبر  10 الجزائر العاصمة           

 فطيـــمة يــــوس
 جمعية أس أو أس مفقودون  رئيسة
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