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 إلىالمفقـودين عـائ(ت حملة وطنية %ستدعـاء 
 لجنة قسنطيني

 

  استدعـاء عـائ(ت المفقودين
 

 adخاصةأسست لجنة  2004من شهر جويلية  26في 

hoc سبتمبر  11شهرا بموجب أمر رئاسي في  18 ةلمهل

ستدعاء بإعريضة  لة، أعطت طلقة نارية لحم2003

  .ائر العاصمةعائالت المفقودين لمقر اللجنة بالجز
  

          المفقودينوآباء  زوجاتعشرات من أمهات،  تتلق

عن طريق البريد لتحديد موعد لهم في مكاتب  استدعاء

وق ـة وتطوير حقـلترقي ـةاالستشارية ـة الوطنيـاللجن

التي تلقتها  األظرفوعلى  .رـان في الجزائـاإلنس
اب توبة باألحمر مع غيمك"  مستعجل " إشارةالعائالت 

  .العائالت التفسير لهذا االستدعاء الذي يمس غالب

 بإعادةيسمح للجنة وعلمنا فيما بعد بأن هذا االستدعاء 

ا في ملف المفقودين قبل كتـابة التقرير ـتحديث معطياته
في ، ةـالنهـائي المتوقع تقديمه للرئيس عبد العزيز بوتفليق

  .2005مـارس  31

بدا واضحا لدا جمعيات  ه ومن خالل هذه العمليةفي حين أن

عائالت المفقودين من خالل تحالف عائالت المفقودين 

بدأت في تجربة جديدة بالجزائر بأن السلطات الجزائرية 
  .القـالعملف اللدفن 

  

إن أقـارب المفقودين استدعوا للحديث الفردي، من طرف 

ستمـارة من خالله يعطون ا ألموظف في اللجنة لم
لزمان ا :أقاربهميد ومتعلقة بفقدان مجملة من جد معلومـات

، والسؤال عن قوات الدولة ...المكان، حالة الفقدان

  .عن االختطاف ولةؤالمس

لجمعية أس أو أس  نـالمفقوديوقد روت عائالت 
أراء الموظفين كانت دائما أن أبناء أو أزواج  ن بأنالمفقودي

 كما رفضت اللجنة .المفقودين قد ماتوا أو التحقوا بالجبل

والفرنسية رفضا العربية  غتينللالستمـارة بالعند ملئها 

أي قريب  وحضور، لحضور محاميا مع العائالت قطعيا

تحالف عائالت عند حصول  والمقلق أيضا .بكل بساطة
، هو اختتامها  على نسخة من هذه االستمارة المفقودين

هل تقبلون بالتعويضات " بسؤال مصاغ على النحو التالي 

   .ال/  نعم"  ليكم من قبل الدولةعالمعروضة 

، يرى اإلدارة هذا من طرف وأمام استجواب العائالت

"  فقط" اللجنة انه يتعلق  يموظف تأكيدالكثير منهم 

بالمساعدة االجتماعية من طرف الحكومة لتخفيف الثقل 
ن الدراسة ـوتأمي ن،ـالمالي على زوجات المفقودي

  .مـالبناءه

بأن بعض العائالت قد تحصلوا والبد من اإلشارة أيضا 

من استدعاء زوجة وأم المفقود كل واحدة "  نسخـة "على 
لوجود شخص أكثر  ظاعف الحبفردها، بدون شك ليتض

وعلى كل حال فالسؤال األخير المطروح على  تفهما

الجمعيات هو تدوين وبكل حرية مـا ينتظرونه من 

ا لهذ رىـاألخن التفاصيل فإوأخيرا  .1الجزائريةالحكومة 

. الكبرى األهميةبالكشف مستقبال عن  حالشكل تسم
أي وسيلة للحصول على  العائالت المستدعية ليس لديهاو

  .نسخة االستجواب المملوء

 

عـائالت المفقودين تبليغ من قبل ممثلي  
  

ة لمعالجة ملف ـة الحديثـه بالتجربـأمـام مـا هو شبي
رت ة، حذـالجزائريالمفقودين من طرف السلطـات 

عـائالت المفقودين   تحـالف جمعيـات العـائالت ضمن

أس المفقودين من قبل العائالت  أوفي الجزائر و أس 

بيـان  ا عبرـالن قلقهـالمستدعية أين قـامت بإع
ة ـد الجزائريـد من الجرائيدـر في العـصحفي ظه

ة ـفلقد استنكرت الجمعي ةـة والفرنسيـة بالعربيـالناطق

  يدة والشروطه الحملة الجدلهذ

فالجمعيتين على حد   2لعائالتي من خاللها تم استماع االت

ملف العمـل على تغطية تحليل  إلىسـواء أشــارت 
السلطـات الجزائرية تسلح مــرة أخرى . المفقودين

أقنعـة عــائالت  باإلدارة المــالية الواعـدة تحت

                                                 
أم و صيرة ديتور، الناطقة الرسمية للتحالف عائالت المفقودين بالجزائرن  1

   2004لمفقود، هي أيضا تلفت استدعاء في أوت 
 2004جويلية  28بيان التحالف في " ملف المفقودين غير مقبول في اإلدارة 2

أشهر من الوجود، لجنة أد هوك توحي بعدم التفاعل، بيان التحالف  10، بعد 

  2004ويلية ج 30في 
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كمـا ذكّرهـا تحالف  الضــحايا إلقفــال ملفات

المفقودين بالجزائر في بيـان صحفي بتـاريخ  عـائالت

الذي  "حركة ضد العودة للحق الدولي"، 2004 جويلية 28

ء قصري مستمر ـاكل عمل يؤدي إلى اختف" ينص أنه 

 ذي الـال القسري فاالختفاء ،مستمرة(...) يعتبر جريمة 

  "3د يؤخذ في األخير على توضيح مسير الشخص المفقو

  

بدا واضحا لجمعيات العـائالت من  ه التجربةمن خالل هذ

الل تحـالف عـائالت المفقودين في الجزائر بأن خ
السلطات الجزائرية تعمل على وضع تجربة جديدة لـدفن 

   .الملف العالق

  

أس أو أس مفقودين أمـام مقـر اللجنة  تجمع

لتطوير وترقية حقوق  االستشاريةالوطنية 

  اإلنسـان 
 

طرف أعضـاء  من مرخالل شهر أوت حصل تجمع مست
يـومـا أمـام مقـر  15دام مدة  أس أو أس المفقوديـن

 الحضـور الذي كـان مخصص اللتقاء هـذا .اللجنـة

عـائالت المفقودين ردا على استدعاءات اللجنة مجهـزة 

هذه العملية  .بأوراق تحمل عنـوان الجمعية في الجزائـر
 .لجمعيةتعلم بوجود ا ال كثيرة بعـائالتتصال التسمح ا

العمـل من  لتنفيذ ااألثـر الحاسم لهذه العملية كـان مهم

  .طـرف أس أو أس المفقودين

 الكثير من العـائالت التي الألنـه من خالل هذا  الصيف 
زاروا شـارع فـولتا وأكثـر بالجزائر العاصمة  مـتقي

 تكوينهاالقسري  تم  لالختفاءملفـات جديدة  خمسة من

  .الجمعية يـيوميـا من قبل موظف

  

 7أوت و 24ندوة صحفية في الجزائـر في 

  . 2007 سبتمبر
  

ودين و جمعية أس أو أس ـتحـالف عـائالت المفق نظم

أو  ن في مقـر جمعية أسـن صحفيتيـالمفقودين ندوتي

                                                 
إع�ن ا�مم المتحدة عن حماية كل ا�شخاص ضد ا�ختفاء 3

  17القسري  المادة 

حـوار مع لل  بشـارع فـولتـا بالجزائـر أس المفقودين

الصحـافة والسلطات الرسمية، وكذلك نـرى أنـه 

  .السمـاح للعـائالت التعبير مبـاشرة يمـكن

، 2004أوت  24كـانت في  الندوة الصحفية األولي

ة أس ـت رئـاسة نصيـرة ديتـور، وممثلي جمعيـتح
يمة يـوس طاـن من بينهم السيدة فـأو أس المفقودي

بوشرف نـائبة الرئيسة، والسيدة  السيدة فاطمة الزهراءو

يضـا سجل ة، وأزكية العـاقل السكريترة العـام

رية لحقوق من الرابطـة الجزائ حضـور السيد زهـوان
يحيـاوي ممثـل عـائالت  اإلنسـان والسيد كـدار

  .المفقودين على مستوى والية المدية

  

تدخالت أخرى لممثلي  حصلت أثناء سيـر هذه الندوة

. ضتهم للحلول اإلدارية للعـائالتالعـائالت تأكد معـار
ن، ـويال مع الصحفييـط ودينـفقأمهـات المتكلمت 

 وايسـل وديهنفمقأن  ى الكثير منهن للتأكيد ثانيةـأت

 ة يجب أن تحصالـة والعدالـع، وأن الحقيقـللبي

  .ائهمــألقرب
  

ر ـسيتمب 7ا في ـ، تم تنظيمهةـالندوة الصحفية الثاني

ي ـود وهـة الصمـراكة مع جمعيـ، بالش2004

ات ـماعون من قبل الجـاص المختطفـشخاألة ـجمعي
  .رابطـي مـد علـا السيـرئيسه ة، يمثلهاـالمسلح

ررت جمعية الصمود مع جمعية أس أو أس المفقودين ـق

 الجمعيتان .المفقودين ال قسنطيني لتخفيف مسألةعمأإبالغ 

فتح المدافن والتحقيق في بالحكومة  ا لمطالبةمقوته اجمعت

 طة التيانصيرة ديتور وعلي مرابط ذكروا بالوس .الجثث
في المديرية العامة   ADNفتتاح مخبـر التحاليلتحيط با

  .، طلبا باستعمال هذا المخبرلألمن الوطني

  

  : ع فـاروق قسنطينـيـديث مـح
  

من طرف  2004سبتمبر 6في استقبلت نصيرة ديتور 

 الوطنية اللجنـة ، في مكتبقسنطيني فـاروق

االستشـارية لترقية وتطوير حقوق اإلنسـان، الذي 

فيهـا حـالة انفتـاح حينهـا إرادة أشـاد  أظهـر
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في البدايـة،  .حـوار مع ممثلي عـائالت المفقودينو

ل مع اللجنـة  أد هوك لم بأن العمـ، حدد السيد قسنطيني

الملفـات وهذا العمـل لم  يكن عمل إحصـاء بل استيفاء

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية يكـن غيـر نـافع ألن 

لـة حـا 111اإلنسان استطـاعت تحليل وحمـاية حقوق 
  .فقدان

  

ـاص ليست متعلقة بحاالت األشخ  غير أن هذه التحـاليل

االذين احتجزوا في  ةواألغلبيمدة قصيرة  المفقودين منذ
يتـور اعترف للسيدة د ،السيد قسنطيني .مراكز الشرطة

المفقودين بأن تأسيس الميكـانيزم أد هوك لحل مشكل 

ذا فقد أكد لهـا بأن حل مشكـل له .كـان فـاشال

بالتشـاور مع العـائالت يمكن أن يوجد االّ  المفقودين ال

على نصيرة ديتـور جلسة اجتمـاع عمل  وقد عـرض
مع ممثلي عـائالت المفقودين، بموجب شروط التـاريخ 

رغم  .الجمعيـة بكل حرية ممثلووالمدة والتي يحددهـا 

رئيس  لـدىمـرة  تظهـر في كلاإلرادة الجملية التي 

اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحمـاية حقوق اإلنسان 
 .إالّ أن الوعـود تبقى حبرا على ورق

بالجزائر إلتقـاء تحـالف عـائالت المفقودين 

 المفقودين بالجزائر العـاصمة  عـائالت عم

  .وجيجل
  

لتحـالف عـائالت المفقودين  ةالرسمي ةالنـاطقرجعت 

أوت  11الجزائر من  ىإل نصيرة  ديتور ةدبالجزائر السي
سبتمبر، ورافقتهـا خالل جزء من هذه المدة  10 إلى

طـالبة في حقوق اإلنسـان ومتربصة لدى تحـالف 

أس المفقودين  أو جل العمل في أسعائالت المفقودين أل

  .نـوالذهـاب للقـاء عائالت المفقودي

  
:في و%ية جيجل  

 

شرق الجزائر العـاصمـة في تنقال في والية جيجل نظم 

  .2004أوت  21و 20

 المفقودين خبرعـائالت  تحـالف علم ي هذه النـاحية،ف
 الرجـال مـامجمـوعة كـاملة من ل المفاجئ فقدانالب

  .عمليات تمشيطنتيجة  1997و 1995بين 

القريبة من و  قنـارالبي تدعى التفي البلدية الصغيرة 

بالسيد عبد المـالك  نلتان مـرفقتاالممث التقت جيجل،

عـائالت المفقودين  محمداوي ممثل عـائالت المفقودين

  .ذويهـم اعتقالعلى الذين شهدوا 

  
 22بفقدان  ـائالت المفقودين بالجزائـر تحـالف ع علم

 في 1995أفريل  8الى 7الواحدة لـرجال في الليلة 

دة الجيش تحت قيـا عملية تمشيط واسعةبعد  .القنـار

  .نيوالدرك الوط
 التحدث مع الكثير من ورـتنصيرة دي استطـاعت

اعتقاالت . الضحـايا عن فقدانهمأمهـات  زوجـات و

 اعتقالمن هذا النوع رويت في بلدية القنـار مثل أخرى 

العسكري إلى القطـاع  شخصـا 11مجمـوعة من 

عـائالت أي خبـر تلقى التولم  1996أوت 21  لجيجل في
ي وا أيضـا بالعـائالت التالتق الجمعية ممثلو .عنهم

مجروحة من عـائلة لسبعة أطفال  مسهـا الفقدان منها

من طرف الجيش  1995مـاي  10في  أعتقلفقدان األب 

  .الوطني
  

جميع هذه اللقـاءات سمحت لتحـالف عـائالت المفقودين 

الية في هذه الوالمفقودين بالجزائر بتحديث معطيـات 

. فـات جديدة للمفقودينلقـاء ضحـايا آخرين وتكوين ملو
بحقوقهم في المنـاطق العـائالت  حسستبهذا السفر سمح 

  .المعزولة نسبيـا الجغرافية
  

  ي واليـة مـديـة ف
  

بلدية قصـر البخـاري  إلىأيضـا  نصيرة ديتور اتجهت
 استطاعت .والية المدية، لكي تلتقي بعـائالت جديدةب

ين خالل ـالف عـائالت المفقودالنـاطقة الرسمية لتح

 ، وكذلكحكـم بالفقدانال مأساة أن تدرك حديث بالجزائر

فقدان، بال طلب الحكمأجبرت على  أن العديد من العـائالت

دائمـا  كـان فالحكم بالفقدان مشكل التعويضات، وكذلك
  .مجبـرا
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بأنهما  لنصيرة ديتـور، ن شـرحتـازوجتـا مفقودي

ملف  لتكوينفي الجـامعـة  لتسجيلبامجبرتـان  كـانتـا

  .يبرر فقدان األبجـامعي، حكم شبيه  إداري

  

 حكم بالفقدان 

حكم بالغيـاب الكم بالفقدان أو حهو ال لمعرفة مـا والسؤال

دد ع نتج من ذلك أنف .ائمـا لعـائالت المفقوديند يطرح

شكـاوي لدى وكيل  اللتي أودعـت من العـائالت

شبيه مرة إيداع حكم  ذويها، أرادت العتقالالجمهـورية 
  .أخرى

عن صـادر  لكن حكمالحكم بالفقدان ليس قرارا عقـابيا 

من قـانون  115 إلى 190بالمواد  خـاصمدني  قاضي

تعيين يتم فيهـا  ال هي أن نتـائج هذا الحكم .العـائلة

لكن . االعتقالوال عن حـالة  االعتقالولون عن ؤالمس
لتي لة اإلرث و الزواج التي طرحت للزوجة ايسوي مسـأ

  .الطالق، الخ الوكـالة و و غـاب زوجهـا

من  .ألحكـام شبيهة ال قيمة لهـااأحيـانـا تكون نتـائج 

بحكم الوفـاة للشخص  بالتصريح مح للقـاضييس جهـة
ومن . ل بعد أول حكـمالمفقود في أربعة سنوات على األق

وفـاة مفقود عن طريق حكم، با صرح ذجهـة أخرى إ

شكوى، وال يمكن معـالجته من ملفه لن يكون موضوع ل

رية ساءات القختفاال قبل السلطـات الدولية التي تعـالج
ختفاءات لألمـم المتحدة لال مثل مجمـوعة األعمـال

 لللجوء مضطرةفالعائالت  ذاإ. رية أو الغير اإلراديةسالق

  .لألسباببكل دراية  الخيارا ذهل

 ،الرحت زوجة مفقود في البليدة طويا الصدد، شذوفي ه

طلب مسـاعدة اجتماعية من رئيس بلدية  تكيف أراد

ة المصلحة القـانونية بالمحكم إلىالبليدة  فتم توجيهها 

لك أكدت لهـا البلدية بأن ذلطلب حكم بالفقدان واستمرارا ل
 إذا وأن شهادة الوفـاة ضرورية يالحكم لم يكن كـاف

ة اجتماعية بسبب غيـاب أرادت الحصول على مسـاعد

المحكمة  إلىالعودة  إلىمضطرة  ذاه الزوجة إذه. زوجهـا

ه المسـاعدة من ذتبقى تأمل في الحصول على هحيث 
طلبـا  تـأودعلقد ، و) التي لن تتلقـاها أبدا(البلدية 

  .بحكم الوفـاة تصريحلل

  

  فات المفقودينلم تكميل
  

ملفات المفقودين المتروكة من قبل معالجة  إطارفي 

 إلى لتسأر رسالة 300من  ، أكثرالمحامي طاهري

من أجل  أو أس المفقودينبل أس العائالت المعنية من ق
مكتب الجزائر العاصمة إليداع  دعوتهم للحضور إلى

سمح هذا العمل . الملفات الجديدة وتكميلاألوراق الناقصة 

من العائالت تلقى  جة عدد من حاالت الفقدان و العديدبمعال

رع فولتا خالل الصيفالمكتب بشا إلى الدعوة وتقدم  
 

 

لجـامعة الصيفية لمركز التوثيق المعلوماتي ا  

 و التكوين في حقوق االنسان للرباط
 

) م د ع م(مركز الدولي للعدالة المتنقلة البالشراكة مع 
حقوق التوثيق المعلوماتي والتكوين في لنيويورك، مركز 

جويلة  26الى 19اإلنسـان للربـاط بالمغرب افتتح من 

2004.  

. االنتقاليةحول موضوع العدالة  الصيفية ةامعجال تتمحور

ودول  اشمال افريقيول من من عدة د نوالمدعو جاء
شاركوا في عدة محاضرات ونقـاشـات  و الشرق األوسط

  منشطة من طرف أعضاء 

 وتمثيل. من بينهم الرئيسة هـاني ميقـالي)  م د ع م (

يدهم ن بحضور سفيان شويطر وأمين سالجزائر كـا
و أعضـاء أس أو أس المفقودين، نصيرة  محاميا العائالت

ديتور الناطقة الرسمية لتحـالف عـائالت المفقودين 

بالجزائر، والسيدة صفية فحاصي و أخيرا السيد رضوان 

الوطنية للدفاع عن حقوق  الرابطةبوجمعة ممثل 

  .اإلنسـان
  

ن لزيـارة وغضون هذا األسبوع استدعي المشاركفي  

وكذلك  بالرباط) إ م هـ(والمصالحة ة اإلنصاف هيئ

  .لتجهيز وعمل الهيئةق عرض دقيل لالستماع
  

تم  هغضون في تم تنظيم عشاء )هـ إ م(أعضاء  باقتراح 

في المغرب،   أربع شهادات للقمع السياسي ع إلىااالستم



2004 سبتمبر/ جولية12رسالة إخبارية رقم  - تحالف عائ(ت المفقودين  6 

ه ـمن قدامى المفقودين في المغرب روى عن اعتقال أحد

خيم تازمامات ، وأم شرحت سنـة في م 20السري طيلة 

ت ألول مفقود نضالها لتحرير ابنها و خديجة رويسي أخ

اعتقل  في المغرب وعبد السالم مازوني الذي 1963في 

ية هذا في نها .هما كذالك أدلوا بشهاداتهما 1962 في
عن حـالة حقـوق ر ـالتعبي الملتقى استطاع كل مشـارك

الة أسيس العدروط تـش اإلنسـان في بـالده و

وث كذلك عن حاالت في ـالبح احتوت .اإلنتقـالية

 و السودان و لبنـان و العراق واإلمارة الجزائر ومصر
  .نـة واليمـالبحريني

  دان ـر ميـلتحضي ـع الدولي الرابـعالتجم

  .اجتمـاعي متوسطي في مـاالغا 

  

عائالت نصيرة ديتور، الناطقة الرسمية لتحالف  حضرت 

المجموعة الدولية الرابعة  جتماعالمفقودين بالجزائر ا
 26إلى  24تم من  ماعي متوسطيلتحضير ميدان اجت

   .في ماالغا، بإسبانيا 2004سبتمبر 
 

التحضير لميدان اجتماعي  تم فيه كذلك هذا التجمع

في  2005لمنتظر في شهر جوان من سنة متوسطي 

 طار التعريف بالبحوث والمحاور الجذرية،في إ .برشلونة
مشروع محاضرة حول حقوق اإلنسان في  تطبيق تم

تحالف بدعم من صول في هذه المحاضرة تم ح .الجزائر

سادبو على التوسع في موضوع االختفاء القسري و الكفاح 

  .ضد الالعقاب

ة ـكذلك الحصول على ملتقى حول االختفاءات القسري تمو

يـرة ديتـور من قبل را وكلت نصـأخيو .زائرـفي الج

الث من ـ، لتحقيق ملتقى في البلدان الثئليالتحـالف العا

  .لمغرب لكن حول القانـون العائليا

:خالصة  

لوازم المدرسية ألطفـال العملية التكفل وتوزيع 

  المفقودين
  

مت الكشافة اإلسالمية بمناسبة بداية السنة المدرسية، نظ

 11الجزائرية بالتعاون من أس أو أس المفقودين في 

للمحافظ واللوازم المدرسية   عـزيعملية تو 2004 سبتمبر

ألطفـال المفقودين وألكثر حرمانا بينهم تمت عملية التكفل 

د ج  200باألطفال في عين المكان، في نفس اليوم تم تقديم 

   لعائلتين لتأمين جزء من المصاريف المدرسية

  يق العمل و االقتراحات في باريسفر
  

 2004 فيفري 28لفريق بعد االنحالل في أسس هدا ا

اجتماع  انعقد .) 11و 10أنظر الرسالة اإلخبارية رقم (

ر ـاريس بمقـة، ببـة و العدالـجديد لتكوين لجنة الحقيق

 13و ذلك في ـوق اإلنسان ة لحقـة الدوليـالفيدرالي
اصم، مريم بليـان، ـحضره يحي ع و 2004ر ـسبتمب

و ة لمناهضة التعذيب ـفرانسو فيروند من الحركة المسيحي

الجزائر، ائالت المفقودين بـتحالف عرة ديتـور من نصي

دافيد من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  ستيفاني
ة منظمة العفو الدولية الفرع ـدة ليز مارتينات ممثلـوالسي

  .نسيـرالف
  

  "فريدم هاوس"وينيـة ممولة من طرف دورة تك
  

ة ـشارك أعضـاء جمعي ،2004سبتمبر 11إلى  04ن م

ة ـة موجهـفي دورة تكويني ـنالمفقودي أس أو أس

   .الم اآلليـائل اإلعـة التحكم في وسـم كيفيلتعلي
  

 لتحضير لمسيرة وطنية من أجل الحقيقة والعدالةا

   رفي الجزائ

  

شر كل متعهدة خالل الصيف، باحملة احتجاج  طارفي إ

ف عائالت المفقودين تحالمن أس أو أس المفقودين و 

سبتمبر التحضيرات لمسيرة وطنية ة شهر بالجزائر، طيل

في بيان صحفي . 2004أكتوبر 05بالجزائر، والمرتقبة في 
ئالت المفقودين أرسل في نهاية سبتمبر، دعت فيه عا

بهذه  السفارات و المنضمات لاللتحاق األحزاب السياسية و

  المسيرة                  

  

 
                                             


