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جولة فً الجزائر فً الفترة من  91ماي الى
 09جوان :4002
تحسبـا لتصوٌـر شـرٌط وثـائقً عـن حـاالت االختفـاء
القسـري فـً الجزائـر ،قـام وفـد مـن جمعٌة "أس أو
أس" مفقـودٌن ،و تجمع عـائـالت المفقـودٌن بالجزائر،
بجولة عبر الجزائـر ،لجمع شهـادات وصـور.
بجٌجل ،و علما بعدٌـد حـاالت االختفـاء القسـري  ،تنقل
تجمع عـائالت المفقودٌـن بالجزائر لمقابلـة العـائالت.
والـواقع أن هـذه المنطقـة تتسم بخصوصٌة مؤسفة،
وهً كونها عرفت عملٌات إختطاف لمجموعـات،
مكونة مـن  4إلى  22شخصـا ،بٌن عـامً  1995و
.1996
فـً مدٌنـة القنـار ،اختفى  22رجـال خـالل نـفس
العملٌـة ،التـً قـام بهـا عسكرٌون ودرك فـً لٌلـة 07
إلى  08أفرٌـل  .1995شوهد هؤالء األشخاص آلخر
مرة ،بالشـاحنـة التً إقتادتهم إلى القطـاع العسكـري
لجٌجـل.
وقـد أودع تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر ،لدى
فرٌـق العمـل المكلف باالختفـاء القسـري لدى األمـم
المتحـدة 18 ،ملفـا خاصا باألشخاص المفقـودٌن فـً
ذلك التارٌخ،أي  08أفرٌـل .1995
ووفقـا لـبعض الشائعـات ،أحتجزت إحدى تلك
المجموعات المختطفة داخل محل ،من طرف حرس
بلدي ومٌلٌشٌات  .حٌث تم حرقهم أحٌاء ،فً إحدى
اللٌالً بقنار .ذاك المحل أو ما تبقى منه ،محل المجزرة
فً الماضً ،هو ملك ألحد أفراد المٌلٌشٌات ،معروف
لدى سكان البلدٌة.
فـً مسلمـون ،فـً والٌـة تٌبـازة ،أوقفت مجموعـة
متكونـة مـن حـوالً اثنـً عشـر شخصـا .أكدت شقٌقـة
مفقـود ،دخلت فـً اآلونـة األخٌـرة فـً إتصال مـع
أعضـاء مـن "أس أو أس" مفقودون ،أنها قـد شـهـدت
دفـن أشخاص أحٌاء فـً حفـرة.
تنقل أعضـاء مـن "أس أو أس" مفقودون إلى عٌن
المكـان ،السبت  17جوٌلٌـة ، 2004حٌث عاٌنوا
بالفعـل ،وجـود ردم من التراب فً أرض زراعـٌة.

ملفا ،وقـدمت شكـوى ضـد اإلخـوة محمـد ،بتهمة
االختطـاف ،التعـذٌب ،وارتكـاب أعمـال وحشٌـة
وجرائـم ضـد اإلنسانٌـة( .أنظر نشرٌة األخبار رقم )11
وفـً هـذه القضٌة ،تنظم أربعـة شهـود على األعمال،
التـً ارتكبـت مـن طـرف اإلخـوة محمد ،كأطـراف
مدنٌـة ،طالبٌن مرافقة ،من أجل تكوٌن ملف قضٌتهم.
فـً غضـون ذلك،كانت جمعٌة "أس أو أس" مفقودون،
تقوم بجمع معلومات لدى شهـود من هـذه المنطقـة،
إلستٌفاء ملفـات عن مفقودٌـن.
فـً هـذه الفتـرة ،أكدت العـائالت التً تم لقائها ،أنـه قد
تـم االتصـال بهـا ،مـن طـرف أفـراد تـائبٌن مـن الـجٌش
اإلسالمـً لإلنقاذ ،و الذٌن فً خدمة الحكومـة ،كانوا
ٌنتقلون إلى منازل العائالت ،طالبٌن منهـم مـأل
استمـارات للحصـول عـلى التعـوٌضـات .ووفقـا
لمصـادر أخـرى ،فإن هـذه الطرٌقـة تمـارس أٌضـا فـً
كل من الجزائـر العاصمـة ،وهـران ،تٌـزي وزو،
وتٌـارت.
فً وهـران ،إلتقى التجمع و جمعٌة "أس أو أس"
مفقـودون ،بأعضـاء الجمعٌـة ،التً إفـتتحت أبواب
مكتبها ،فـً فٌفـري  .2004وخـالل إقامتهم هناك،عقد
إجتمـاع عمـل ،تم فٌه مناقشة التنظٌم و أسـالٌب
العمـل ،و كٌفٌة إستقبال العـائالت وإنشـاء الملفـات،
وفقـا لإلجـراءات المطلوبـة مـن قبـل الفـرٌق العـمل
المكلف بحـاالت االختفـاء الـقسري ،لهٌئة األمـم
المتحـدة.
تـم جمع قـصص عـائالت المفقودٌـن ،مـن ضمنهـم
خمسـة عشـر نسـوة ،أخـوات ،أمهـات أو زوجـات
مفقودٌـن ،والالتً اعتقلـن وتعـرضن للتعـذٌب مـن دون
سبـب ،فـً ثكنـات بمـاجٌنطا و الـدار البٌضـاء.
أربعـة مـن هـؤالء النسوة الخمسـة عشـر ،قضٌن
عقوبات سجـن ،وصلت أحٌانا حتى أربـع سنـوا ت .

اجتمـاعات مـع كبـار الشخصٌـات فـً الجـزائـر
العـاصمـة
وفٌمـا ٌتعلـق بإنشـاء لجنـة متخصصـة واإلجـراءات
التً ٌتعٌـن إتخذها ،استغل تجمع العائـالت جولـته
بالجزائر ،من أجل اإلجتمـاع مـع كبـار الشخصٌـات
الجزائرٌـة.

رصد تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر ،ثالثـة عشـر
شخصا مختطفا ،فـً  7فٌفـري  1995فـً مسلمـون .تم
إٌداع ملفات هذه الحاالت ،لدى فرٌـق العمـل المكلف
باالختفـاء القسري ،لدى األمـم المتحـدة.

مقابلـة مـع مصطفى فـاروق قسنطٌنـً

فـً والٌـة غلٌـزان ،عقد أعضـاء مـن "أس أو أس"
مفقـودون والمتحدثـة بـاسم التجمع ،جلسـات عمـل حول
قضٌـة نٌـم ( شكلت الفدرالٌة الدولـٌة لحقـوق اإلنسـان

اجتمع وفـد مـن  15عـضوا مـن جمعٌة "أس أو أس"
مفقودون والسٌـدة نصٌـرة دٌتـور عن التجمع ،مـع
رئـٌس اللجنـة المخصصـة ،فـاروق قسنطٌنـً .إذ
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وخـالل االجتمـاع مـع رئٌس اللجنـة الوطنٌـة
االستشارٌـة لحماٌـة وترقٌـة حقـوق اإلنسـان ،لـم
تحصـل العـائالت علـى أجوبـة شافٌة ،بخصوص الـتقدم
الـمحرز فـً عمـل اللجنـة المخصصـة .إال أنها،
استطاعت التعرف على طرٌقة عمل اللجنة.
أعـلن مـصطفى فـاروق قـسنطٌنً عن رغبتـه فـً
التعرف على رأي لـوٌزة حـنون ،الـمتحدثة بـاسم حـزب
العمـال ،و رضـا مـالك ،رئـٌس سـابق للحكومـة .إال أن
ذلك ضاٌق عائالت المفقودٌن بشكل كبٌر ،ألنـه
وتحدٌـدا أثنـاء فترة حكم رضـا مـالك ،قد وصل عـدد
حـاالت االختفـاء إلى ذروتـه.
إقترح الوفد على فاروق قسنطٌنً معالجة حاالت
مفقودٌن ،بتقـدٌم عشرٌـن مـلفا خاصا ،تحتـوي كلهـا
عـلى جمٌـع البٌانـات الالزمة إلنشـاء الحقٌقـة والعدالـة:
أسمـاء مرتكبً الجرائم المـزعومٌن ،شهـادات معتمدة ،
ومـا إلـى ذلك.
اقتـرح الـوفد علـى رئـٌس اللجنـة المتخصصة ،القٌـام
بمـواجهات بٌـن الجنـاة ،الضحاٌا والشهـود ،فً إطار
مهمتهـا .إال أن السٌـد قسنطٌنـً رفـض االقتـراح ،بحجة
أن هـذه الطرٌقـة مـن "المستحٌـل" تنفٌـذها.
وأكـد الـوفد أٌضـا ،على أنه فً مـعظم هـذه الحـاالت،
قد توجهت العائـالت إلى العدالـة ،حتـى أن مـعظم
العرائض ،قد تم النظر فٌها مـن قبـل قـضاة المحكمـة
العلٌـا .و رغـم أن هذه الشكـاوي جاءت ضـد أشخاص
ذوو هوٌات محددة ،و رغم قـوة هـذه الملفات ،إال أن
الضحاٌـا لـم ٌحصلوا على ضالتهم ،و لم تقم العـدالة
بالنظر ،سوى فً الشكاوى المقدمة ضـد مجهول.
وفـً الختـام ،وافـق فـاروق قـسنطٌنً عـلى استقبـال
العـائالت مـرة أخـرى فـً منتصف جوٌلٌـة ،وإقترح
إحـالة هـذه القضـاٌا إلـى وزٌـر العـدل.

مـع
لقـاء
الـذاكـرة والعفـو

سٌـد

أحمـد

غـزالـً:

أنـه "إذا طلبـت الـدولة العـفو فـً ذلـك الـوقت (لمـا ٌكن
هناك)  150قتٌـال و أكثر من  1000جرٌحـا".
دون أن ٌكـون واضحا جـدا بخصوص هـذا االفتـراض،
بـدا أن السٌـد سٌد أحمـد غـزالً ٌرٌد تقدٌم مبـدأ
"العفو" ،كشكـل مـن أشكـال حـل مسألـة االختفـاء
القسـري.
بطبٌعـة الحـال ،كان رد فعل عـائالت المفقـودٌن ،عـلى
خطابه بتوضٌح كون "العـفو" ٌحمل طـابعا ثـانوٌا فـً
تسـوٌة حـاالت االختفـاء القسـري ،وال ٌمكـن بأي حـال،
أن ٌحل محـل إنشـاء الحقٌقـة والعدالـة .العـدالة التً فً
إعتبارهم ،وفـً حـالة ماسٌنٌسـا ،قـد فشلت تماما ألن
الدركٌان المسؤوالن عـن وفـاة الشـاب ،قـد أطلـق
سراحهمـا بعد تمضٌة عقوبـة السجـن ،لمدة سنتٌـن
فقط.

تجمـع

وطنـً

لعـائالت

المفقـودٌن

انعقد تجـمع وطنـً أمـام رئاسـة الجمهورٌـة بالمرادٌـة،
فً الجـزائر العاصمة ،وذلك فً  20جـوان .2004
تجمـعت عـائالت المفقـودٌن مـن جمٌـع منـاطق
الجزائـر ،لإلعـراب عـلى عـدم موافقتهـم علـى
االقتراحـات المنسوبـة إلـى الـرئٌس عبـد العزٌـز
بوتفلٌقـة ،المنشـورة فـً الٌومٌـة المكتوبة بالعربٌـة،
"الشـروق الٌومـً" فـً  6جـوان .2004
فـً هـذا المقـال ،أكدت مصـادر مطلعـة بـأنـه سـوف
ٌتـم إنشـاء لجنـة وطنٌـة ،مكلفـة بالنظر فً ملفـات
اإلختفـاء القسـري ،لـدى وزارة الداخلٌـة .و وفقـا لهـذه
المصـادر ،سـوف تقـوم اللجنة بمنـح األولوٌـة فً
دراسـة الملفات ،إلى تلك التً تتورط فٌها مصالح
رسمٌة للدولـة ،عـالوة عـلى تعـوٌض بقٌمـة  14ملٌـون
دٌنـار ،سـوف تـدفع لصالح العـائالت.

فـً  29جـوان  2004استقبـل السٌد سٌـد أحمـد غزالً،
رئٌـس الحكومة السـابق ،نـفس الـوفد مـن عـائالت
المفقـودٌـن ،وذلك بطلب منه.

استلـزم هـذا التجمـع تعبئـة وتحضـٌرا على قدر هام
(الفتـات ،صـور لمفقـودٌن ومـا إلى ذلك ،).والذي إختتم
بإٌـداع أمهـات المفقودٌـن لعـرٌضـة ،رغبن فً تسلٌمها
إلى رئٌس الجمهورٌـة .تشتـرط هـذه العـرٌضـة التً
تضم  3000إمضاء ،إنشـاء لجنـة حقٌقٌـة للحقٌقـة
والعدالـة.

مـؤكدا عـلى ضـرورة الكفـاح ضـد النسٌـان وإنشـاء
ذاكـرة للمفقـودٌـن ،إال أن سٌـد أحمـد غـزالـً ،لـم
ٌتطرق إلى سبـل وضع حـد لظـاهـرة الالعقـاب ،الـتً
ٌتمتع بهـا المتسببون فً اإلختطافات  .تكـلم الـرئٌس
السـابق للحكـومة مطـوال ،عـن حـالة مـاسٌنٌسـا قرمـاح،
طـالب ٌبلـغ مـن العمـر  20عـاما ،قتـل ببـرودة فـً
مـركز للـدرك فـً بنـً دوالة (منطقـة القبائـل) ،فـً 18
أفـرٌل  .2001كمـا شـدد عـلى أهمٌـة "العفـو" ،مـؤكدا

أمـام رفـض مستشـار الرئاسـة ،السمـاح لألمهات
بالدخـول إلى القصـر ،بـاشـرت هـاته األمهـات بمسٌـرة
عفوٌة ،إلـى مقـر اللجنـة الوطنٌـة االستشـارٌـة لترقٌـة
وحماٌـة حقـوق اإلنسـان .استقبـل الـوفد مـن قبـل السٌـد
بوستـة ،األمٌـن العـام للجنـة ،الـذي خـاطب األمهـات
بالكلمـات التـالٌـة " :إن أفضـل شـًء هـو قبـول
التعـوٌض .خـذوا شهـادة الوفـاة ،خـذوا التعـوٌض ،وإذا
عـاد أبنـاءكـم فً أحد األٌام ،لن ٌكلفكـم األمر ،سـوى
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شـاهدٌـن اثنٌـن والذهـاب إلى دار البلدٌـة لتسجٌـل
أسمائهـم".

وفً إطـار هـذه النشاطـات ،تقرر تنظٌـم ملتقـى فً
الجـزائـر العـاصمـة ،قبـل نهـاٌة سنـة  2004تحـت
عنـوان  " :اإلختفـاءات القسـرٌـة :كٌفٌـة إنشـاء لجنـة
الحقٌقـة والعدالـة فـً الجزائـر؟ ".

باشر المعهـد الـدٌمقراطً الـوطنً ،والذي لطالما أظهر
إهتماها كبٌـرا بقضٌـة عـائالت المفقـودٌن ،فً شراكـة
مع التجمع ،مـن أجـل إنجاز برنامـج تكـوٌنـً ألعضـاء
"أس أو أس" مفقودون .وفـً هـذا السٌـاق ،إقترح
المعهـد الـدٌمقراطً الـوطنً ،خلق سلسلـة ورشـات
تدرٌبٌـة ،موجهة للجمعٌـات النـاشطـة فـً مجـال حقـوق
اإلنسـان ،و طـرح مختلـف المـواضٌع .تمحورت
الورشـات المبـرمجـة حول ثالثـة مـواضٌع رئٌسٌـة:

كلفـت الناطقـة الرسمٌـة للتجمع ،بـالتنقل إلى الجـزائـر،
من أجـل تكوٌـن فرٌق عمـل وتفكٌر ،لٌعمـل بالتنسٌـق
مـع فرٌق بـارٌس ،فً سبٌـل تنظٌـم الملتقـى .و فـً
هـذا السٌـاق ،ش ّكل فرٌق مؤلف مـن محـامٌن
ومفكرٌٌن ،وأعضـاء مـن مكتـب "أس أو أس"
مفقـودون.

مـن أجـل الدفـاع عـن الحرٌـة والـدٌمقراطٌة

 .1تحدٌد المشـاكـل النـوعٌـة ،و تطـوٌـر
والدقٌقة.
الـواضحـة
الـرسائـل
 2استـراتٌجٌـات االتصـال والعـالقات مـع وسـائل
اإلعـالم.
 .3جمـع األمـوال ،وتـركٌب المشـارٌع.
تـمت أول دورة تدرٌبٌة فـً  28جـوان ، 2004
بمشـاركـة مسؤوال جمعٌـة "أس أو أس" مفقـودون
بالجزائـرالعاصمة و المدٌـة ،بمقـر المعهد الوطنً
الدٌمقراطً.
كـانت عرض المهمـة وتحلٌـل أهـداف "أس أو أس"
مفقـودون ،من بٌـن المـواضٌـع المطـروحـة فً هـذا
التخطٌط االستـراتٌجـً .بالنسبـة للشخصٌن المشـاركٌن
فً التكـوٌن ،كلفـا من جهتهمـا ،بإٌصـال محتـوى هـذا
التكـوٌن للعـائالت.

فـرٌق العمـل والتفكٌر
إجتمـاع

99

مـاي
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بمـوجب القـرار المتبنى خـالل مـلتقى  28فٌفري
( ،2004انظـر نشرٌة األخبار رقم  ،)10عقـد التجمع،
اجتمـاعا فـً  11مـاي  ، 2004إلنشـاء فـرٌق عمـل
وتفكٌـر ،مكلف بالتفكٌـر فً تأسٌس "لجنـة وطنٌـة من
أجـل الحقٌقـة والعدالـة" فـً الجزائـر.
خـالل هـذا االجتمـاع ،تقـرر إعـداد الئحـة حجج ،مـن
أجـل أن ٌقـرر فـرٌق العمـل والتفكٌـر ،ماهً األنشطـة
التً ٌجب الشروع فٌها مستقبال .كـون الئحة الحجج
متكونة من مقـاالت صحفٌـة تعود إلى األشهر األخٌرة،
مـرتبطـة أساسا بمسألـة المفقـودٌن ،سوف ٌسمـح لفرٌـق
العمـل ،بتـحلٌل ودراسة توجهـات الحكومـة الجزائرٌـة،
بشـأن هـذه المسألـة.

تحالف عائالت المفقوديه -رسالة إخبارية رقم  11أفريل/جوان 2004

اجتمـاع
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جـوان
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اجتمـع فـرٌق العمـل مـرة أخـرى فـً  15جـوان.
خـالل هـذا االجتمـاع ،أشـار األعضـاء إلى أهمٌـة
تمحور عملهـم علـى مستوٌـات عـدة (وطنٌة ،أورو-
متـوسطٌة ،أوروبٌة ودولٌة) ،باإلضافة إلى التشدٌد على
ضـرورة تأسٌس عـالقـات مع الشخصـٌات السٌـاسٌـة،
والمسؤولٌـن فً المنظمـات غٌـر الحكومٌـة ،الناشطة
فً هـذه الجهـة مـن العـالم.
تقـرر إذن تسخٌـر الظـروف المالئمة ،إلطالق
مناقشـات فً الجزائـر ،وتحسٌـس الرأي العـام بشـأن
مسألـة االختفـاء القسـري ،وتشجٌـع العـائالت عـلى
اللجـوء إلـى العدالـة .تـوجـه النقـاش فٌمـا بعـد نحو
التنظٌـم و منـاهـج عمـل فـرٌق التفكٌـر ،ودراسة
وضعٌـة عـائالت المفقـودٌن فـً الجزائـر ،وتحدٌـد
أهـداف تأسٌس "اللجنـة الوطنٌـة للحقٌقـة والعدالـة ".
التصـرٌحـات التـً أدلـى بهـا مـؤخرا
بسبـب
مصطفـى فـاروق قسنطٌنـً ،رئٌس اللجنـة
المتخصصة ،لم تحرر الئحـة الحجج .وفعـال ،فـً مقـال
صحفـً نشـر فـً ٌومٌـة ٌ ،L’expressionقـول
السٌـد قسنطٌنـً "مؤسسـات الدولـة (حتى اآلن) ،غٌـر
مذنبـة"" .االختفـاءات (حتـى اآلن) لـٌست من صنع
هـذه المؤسسـات" ،و "الـجٌش الشعبـً الوطنـً ،الـدرك
والشرطـة (حتـى اآلن) لـٌسوا مسؤولـٌن عـن هـذه
التجـاوزات"  ،و االختفـاءات ارتكبـت مـن قبـل أعـوان
" خـالفوا أوامـر رؤسائهـم بتصرفهم بصـورة غٌـر
قـانونٌـة" .
نتٌجـة لذلك ،وردا عـلى هـذه االدعـاءات ،تقـرر
تحـرٌر وثٌقـة أكثر إستٌفاءا ،لتقدٌمهـا إلى العـائالت،
والـرأي العـام الـوطنً والـدولً.
وخـالل هـذا االجتمـاع ،أعـربت النـاطقة الرسمٌـة بـاسم
الـتجمع ،عـن قـلق العـائالت بخصوص حملـة
التعـوٌضـات التـً شنتهـا السلطـات.
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الخالفـات النـاجمة بٌـن عـائالت المفقـودٌن ،بسبب هـذا
االقتـراح ،أدت بطبٌعة الحال إلى لفت إنتباه أعضـاء
فـرٌق التفكٌـر ،الذٌـن أكـدوا عـلى تبنـً أسـلوب
"الوحدة" حتـى ال تستبعـد العـائالت ،التً قبـلت
المسـاعدة االجتمـاعٌة أو التعـوٌض؛إذ ٌجـب أال نـنسى،
بـان معظـم العـائالت تعٌـش ظـروفا صعبـة.
فـً جمٌـع األحوال ،ومهمـا كـانت نتٌجـة قـرارات كـل
واحـد ،البـد مـن تشجٌـع عـائالت المفقـودٌن على
المطالبـة بالحقٌقـة والعدالـة.
و مـن ثـ ّم ،تقـرر أن ٌعمل فـرٌـق العمـل والتفكٌـر
الخاص بالجزائـر العـاصمة ،بالتشـاور مـع محـامٌن،
عـلى إنتقاء ملفـات ،من أجـل تقدٌـم شكـاوى لـدى
المحاكـم فً كـل والٌـات الجزائـر.
و بـاإلضافـة إلـى ذلك ،ذكر فـرٌق العمـل عـلى أهمٌـة
مـواصلـة تقدٌـم شكـاوى ،لـدى لجنـة حقـوق اإلنسـان
لألمـم المتحـدة .تـم رفع أربع شكـاوى عن حـاالت
االختفـاء القسـري فـً الجزائـر ،مـن قبـل تجمع
عـائالت المفقـودٌن ،اثنتان أخرٌتان فـً طـور الـدراسـة
من قبـل التجمع .
وأخٌرا ،اختتـم االجتمـاع بعـرض األنشطـة التً جرت،
فً إطـار الحملـة التـً تقـوم بهـا  ( ACATعمـل
المسحٌٌـن إللغاء التعـذٌب) حـول اإلختفـاءات القسـرٌـة.

ملتـقـى" العدالـة فً منطقة البحـر األبٌض
المتوسط " من  91إلـى  40جـوان 4002
الشبكـة األوروبٌـة
نظـم هذا الملتقى من قبـل
المتوسطٌـة لحقـوق اإلنسـان ) ،(REMDHبالتعـاون
مـع الفضـاء الجمعوي ADFMK, AMDH ،و
، OMDHبـدعم مـن اللجنـة األوروبٌـة والمنظمـة
السـوٌدٌـة لدعـم وتـرقٌـة الدٌمـقراطٌـة ،وذلك بهـدف
عـرض التقـرٌر العـام حـول وضعٌة العـدالـة فـً دول
جنـوب المتـوسط (الجزائـر ،المغـرب ،تـونس ،مصـر،
األردن ،سورٌـا ،لبنتان ،إسرائٌـل وفلسطٌـن).
ٌجٌب هـذا التقـرٌر ،المعـ ّدل خـالل الملتقـى ،بصفـة
رئٌسٌـة عـلى السؤالٌـن :ما هـً درجـة تمـاثـل النظـام
القضائـً و المعٌـار القـانونـً الـدولً ،المح ّدد لشـروط
"العدالـة الجٌـدة" وما هـو واقـع عمـل العدالـة عند
تمـاثـل البلدان لهـذا المعٌـار القـانونً؟ .تمحـورت
المنـاقشات حـول 'التبعٌـة و ضعف بوادر استقـالل
النظـام القضـائـً" وكذا "استقالل القضـاء ،العدالـة
الدستـورٌة ودولـة القـانـون".
حضر المشـاركـون أٌضا ،ورشـات عمـل ،تناولت
بالدراسة «عـدالـة اإلستثنـاء" " ،الـمحاكمة المنصـفـة"،
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و "النظـام األسـاسً ودور المجتمـع المـدنـً فً
المحاكمة القضـائٌـة".
إختتـم الملتقـى حـول إعـداد مقتـرحـات للمتابعة ،والتـً
تشمـل :نشـر التقـرٌـر والتـوصٌـات ،المسائلة السنـوٌة
للحكـومـات ،التقرب من النواب ،بهـدف جعلهم ٌودعون
مقتـرحـات قـانـونٌـة ترمً إلى إلغاء القضـاء
االستثنـائـً الخ .سوف تـدعـم شبكة REMDH
مبـادرات اللجوء إلى طعون شـرعٌـة ودستـورٌـة،
بخصوص القضـاء االستثنائً.

أرضٌة غٌـر حكـومٌـة "أورومـاد"
EUROMED
شـارك التجمع ،فـً أول اجتمـاع مـوسـع لألرضٌة غٌـر
الحكـومٌـة أورومـاد ،فـً  25و  26جـوان بلٌمـاسـول
(قبرص).
فً إطـار تمدٌـد المنتـدى المـدنً أورومـاد ،الذي انعـقد
فـً الفتـرة مـا بٌـن  28و  30نـوفمبـر  2003فً
كاستلفـولتورنو( ،نـابـولـً) ،ورغبة فً عملٌة
تحـت شعـار
إصـالحه ،نظـمت هـذه القـاعـدة،
التـوسٌـع والتجـدٌـد.
سـاهم العـدٌـد مـن مـمثلـً شبكـات منظمـات غٌـر
حكـومٌـة وجمعٌـات (وطنٌـة ،إقلٌمٌـة ومحلٌـة ومـا إلى
ذلك ).فـً التفكٌـر حول هٌكلتهـا ،وتبنـً مٌثـاق و
بـرنـامـج ،وكذا تنصٌـب عهـدة عمـل لفرٌق جـدٌد
للمتابعة.
و كان الحدٌث ،عـلى وجـه الخصـوص ،عن دور
ومكانـة المجتمـع المدنـً ،فـً إطـار شـراكـة
األورومـاد وتطـورهـا .و الـواقـع أنـه قد بدا مـن
الضـروري ،تعـزٌـز الشبكـات المـوجـودة ،وكـذلك
تشجٌـع بـروز الشبكـات الجـدٌـدة ،مـع دعـم عملٌـة
التـوسـع فً قـارة أوروبـا ،مـع البلـدان المندمجـة حدٌثـا
فـً االتحـاد األوروبـً.

آكـات (عمل المسٌحٌٌن مـن أجـل إلغـاء
التعذٌب)
فً مناسبـات عـدٌـدة ،عقـد التجمع اجتمـاعـات
مـع  ،ACATالمنظمـة التـً تـواصـل العمـل مـع
عـائالت المفقـودٌن .قدم كل من مٌـرٌـام بـلـٌـن و
فٌـران فـرانسٌس،حصٌلة العمل المنجـز من قبـل
خمسـون فـرٌقا من المنظمة ،لصالح المفقـودٌـن .وكمـا
حـدث فـً المـاضً ،اقتـرحـت فـرق  ، ACATرعاٌة
5

مفقـودٌـن ومتابعة ملفـات ،بالتحقق السٌما ،من البٌانات،
و توافق جمٌـع المعلومـات المتعلقة باالختطـاف.
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