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 جمعية "أس أو أس مفقودون"  تندد وتدين بقمع الشرطة

 

قمع التجمع المنظم بالجزائر العاصمة من طرف جمعية "أس أو أس مفقودون"  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل. عائالت 

المفقودين التي تنقلت من اجل إحياء ذكرى المراهقين القصر المائة، المفقودين خالل سنوات التسعينات، 

، قد فّرقت بعنف من طرف تذكير الجزائر بإلتزاماتها كدولة طرف، بمعاهدة حقوق الطفلو من أجل 

، 2015اتح من جوان الشرطة. حرية التعبير والتجمع السلمي قد أهينت مجددا بالجزائر العاصمة في الف

القرار السلطات  هذا  يدعومنذ شهر فقط. القرار المصادق عليه من طرف البرلمان األوروبي رغم 

المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وكذا  مناضلي ضمان أمن وسالمة"الجزائرية إلى 

 حريتهم في مواصلة نشاطاتهم السلمية الشرعية".

صباحا، هذا اإلثنين في الفاتح من  10عائالت المفقودين، بساحة أول ماي على الساعة  عندما إجتمعت

جوان، كانت هناك تشكيلة أمنية هامة متموقعة مسبقا من أجل مراقبة التجمع. بدأ المتظاهرون برفع 

عندما تدخلت شاحنتان وسيارة  ،الفتات ورايات وبالهتاف بشعاراتهم. كانت األمور تجري في هدوء

شرطة على متنها عشرون عونا. فرق الشرطيون بخشونة، المتظاهرين المتكونين من مسنين، دون 

 التردد في القسوة عليهم، من أجل إنتزاع الالفتات والرايات منهم. أقتيد بالقوة، يخلف خليف، أخ مفقود،

 من طرف الشرطة إلى المركز.

فعول إلى غاية اليوم، ولو سلميا، بالعاصمة. ن هذا القمع، بحظر التجمع الساري المبرر أحد الشرطيي

تحرص جمعية "أس أو أس مفقودون"  في هذا المقام، أال و هو المّس مجددا بحرية التعبير والتجمهر 

التذكير بأن البرلمان األوروبي، قد صادق منذ شهر فقط، على قرار بخصوص إعتقال  ىلعبالعاصمة، 

كر بأن المحقق الخاص لألمم المتحدة يذ   ، والذي من خالله  "مناضلي حقوق اإلنسان والعمال بالجزائر

حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، قد وجه توصيات إلى الحكومة الجزائرية، من أجل 

، الذي يمنع المظاهرات السلمية وكل شكل من أشكال 2001جوان  18إلغاء المرسوم المؤرخ في 

جل ألعاصمة، ووضع نظام إشعار عوضا عن رخصة مسبقة من التجمهر العمومي بالجزائر ا

 التظاهرات العامة".
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