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 ¤  (€ 30)2005نخرط فً تحـالف عائالت المفقودٌن فً الجزائر و ابعث لكم اشتراكً لسنة *

 
 أتمنى المشاركة فً نشاطاتكم بتقدٌم هبة.¤ 

 قودٌن فً الجزائرالرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائالت المف
 و إعادة إرسال النشرة إلى: تجمع عائالت المفقودٌن فً الجزائر

  
 

 

تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر ل منبر
 7 نشر بتارٌخ وند،ـة لومجرٌـد عبر

و ـ)مقتطفات( "العف :5008مارس 
 ٌمثل أنفً الجزائر من شأنه  شـامـلال

  .نــصـٌـرة دٌــتـور بقلم" إنكارا للعدالة
 

عبد العزٌز ٌقترح ض أن من المفتر
بوتفلٌقة، رئٌس جمهورٌة الجزائر، على 

لعفو على االتصوٌت  ،الجزائري شعبال
ثناء أ ارتكبتعن الجرائم التً  لامشال

فً هذا  ة". الجهات الفاعلالقذرة"الحرب 
السٌاسٌة والعسكرٌة  --الصراع 

 --… المسلحةوالمٌلٌشٌات والجماعات 
 إجراءاتمن أي  لصتتخ أن امن شؤنه

على هذا  التصوٌت باإلٌجاب. ةقانونٌ
طً صفحة  ٌفترض أن ٌضمناالستفتاء 

 )…(بناء الجزائر.  إلعادة"سنوات الدم" 
 

كلف   صراع محو واقع ننا امكهل بإ
 و، وتحقٌق العدالة، قتٌال  150 000

تلك الجرائم  منفذيل  ،مالسال ضمان بذلك 
 )…(؟ 
 
ن فً الجزائر، ودٌفق، نحن عائالت المإننا
نرٌد أن نتحدث عن  ،وقبل كل شًء أوال

، أطفالنانرى  أننرٌد  إنناالعدالة والحقٌقة. 
 فإننا وإال، واوجد أٌنما… إخوتناآباءنا، 

 )…("السالم".  أبدالن نعرف 
 

فً  ،عائالتحق ال   أمامالعفو ٌشكل عائقا 
ذوٌهم، وٌشكل مصٌر  حولمعرفة الحقٌقة 

عنف ضدهم، إذ ٌحكم شكال جدٌدا من ال
 ،علٌهم بعدم الحصول على جواب شاف  

عن السإال الوحٌد المهم:  ،وذلك إلى األبد
أٌن هم؟ واألسوأ من ذلك، أنه ٌعتبر 

 )…( بمثابة حكم إعدام لألحٌاء المتبقٌن
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االنتقام، نحن نطالب بلب اطننحن ال 
بالحق فً معرفة الحقٌقة عن مصٌر 

 مستقلة أحكامالستماع الى وا، ذوٌنا
فً مهات األ قولت لعدالة. كمالومحاٌدة 

 لبلم ٌط إذا  ،غفرن أن: "ال ٌمكننا الشٌلً
الوقت  سٌحٌن ذلك،وبعد  الغفران. " منا

 مستقبل جزائربهدوء فً  للتفكٌر
 نفسها. متصالحة مع

 
لجنة  إنشاءنقترح الحقٌقة ، من أجل 

 )…(الحقٌقة والعدالة. 
 
فً  ، ةلجن هكذا إنشاءا من نلتمكٌنو 

، نطلب من رئٌس فً أول األمرالجزائر، 
 دولة ماحترأن ٌفرض إالجمهورٌة 

 القانون، بما فً ذلك رفع حالة الطوارئ
لمدة اثنً  ،ةبصورة غٌر قانونٌ الجاثمة

االستقالل  ،لعدالةل عٌدٌ أنعشر عاما؛ 
الحواجز التً  أخٌرا رفعوالحرٌة، و

تكوٌن الجمعٌات ، حرٌات التعبٌر ضتعتر
لجنة الحقٌقة  إنشاء تطلبٌ تجمع.وال

، قبل كل شًء، االعتراف والعدالة 
حاالت االختفاء القسري، ب ًالرسم

 األشخاصفوري عن جمٌع ال واإلفراج
 . )…(  تعسفٌةبصورة  ،المحتجزٌن

 
 سوف ،لحقٌقة والعدالةا فتراضوحده إ

فً  الدٌمقراطٌةكفل االنتقال الى ٌ
  ئري لشعب الجزال ٌعودالجزائر. عندئذ 
 .جمٌعا به حلمن  بناء السالم الذي 

 
 أس أو أس مفقودون:  ـلامشـو الـالعف
 العـائـالت فـن مواقـرب عـتع
 

جانفً  30ٌوم  صحفًأول مإتمر عقد 
ا هذ. نأس أو أس مفقودومقر ب  ،2005

من  ،المإتمر الصحفً كان فرٌد ومهم جدا
لمفقودٌن لسبع جمعٌات   حٌث انه جمع 

   ،الشاملالعفو  شروعلم ٌنوالمعارض
 عن عالناإلعلى النحو المقترح. منذ 

 فً ،لامشاستفتاء للعفو ال إجراءاحتمال 
من قبل رئٌس  ،2004 أكتوبر 31

 أعلن الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة،
 تجمع، ANFD كل من ،للمرة األولى

الرابطة  ،عائالت المفقودٌن بالجزائر
 الجزائرٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان،

ن بالجزائر و أس أو أس مفقودو، صمود
ONVTA، لهذا  معن معارضته

 المشروع.
 

، ًالشٌلبأمهات المفقودٌن  قول وعلى حد
لصحافة ل شرحت نصٌرة دٌتور

 ،األمهاتغفر ت أنال ٌمكن أنه  ،الجزائرٌة
األستاذ  ودعا الغفران. منها لم ٌطلب إذا

الرابطة الجزائرٌة للدفاع عن  من ،زهوان
"مناقشة  إجراءالى  نسان،حقوق اإل

 أنعلى  دا، مشدةلؤ" بشؤن هذه المسةقانونٌ
 ةمرتكبجرائم  تعّد بمثابة هذه األخٌرة،

. غٌر قابلة للعفووبالتالً  ،اإلنسانٌةضد 
، عادت إلى  ANFDة رئٌس لٌلى إٌغٌل،

 ، وةالعمل الواسع النطاق للجنة المخصص
لسان رئٌسها  علىأبدته  الذي ستعدادإلا

 الملفهذا  لغلق ،فاروق قسنطٌنًالسٌد 
ً عل بدوره، أكد. اتتعوٌض منح مع

، من جدٌد ة صمود، رئٌس رابطمرابط
 على ،المفقودٌنعائالت جمٌع عزم على 

 معرفة الحقٌقة.
 

ثانً مإتمر  ضم، 2005مارس  13فً 
تجمع  ،  ANFD ، مشترك ًصحف

   ،صمودعائالت المفقودٌن بالجزائر و 
حٌث إستنكر  ،نوأس أو أس مفقودمقر ب

الذي تضطلع به  العمل ، علىالجمٌع
 فً، واالستنتاجات ةاللجنة المخصص
 أن من المفترض يذال ،تقرٌرها النهائً

 رئٌسإلى  ،2005مارس  31سلم فً ٌ
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من  لجمعٌاتا واممثلشكل لجمهورٌة. ا
 صحفٌةمواد  ملفا ٌجمع مإتمر، ال أجل

عمل اللجنة، وعلى وجه  تصف
لسٌد قسنطٌنً، الخصوص تصرٌحات ا
مكن  هذا الملف. ةرئٌس اللجنة المخصص

التناقضات  تسجٌل من جمعٌاتال ممثلً
 التً ،التصرٌحاتالقائمة فً العدٌد من 

 .ةبها رئٌس اللجنة المخصص أدلى
 حضورل ،صحفٌا 40من  أكثر استجاب

 له صدىالمإتمر الصحفً الذي كان 
 . اإلعالموسائل  لدى  واسع

 
ت حرٌصة على الجمعٌات كان اتهه

الطرٌقة التً  على ،أخرىمرة  اإلستنكار
 والتً طوال ،ةاختارتها اللجنة المخصص

عائالت جمعٌات رك لم تش ،مهمتها
المفقودٌن  األشخاص. ممثلو المفقودٌن

السٌد قسنطٌنً  كون هم،أسفعن  واعربأ
على  ،ةلهذه المسال فً إٌجاده حالستند ٌ

تعوٌضات وحٌدتٌن، وهما: الركٌزتٌن 
 فً إطار غٌاب، عقابالمن  واإلفالت

 سٌاسٌة. إرادة
 

مطلب لجنة الحقٌقة والعدالة  إنشاءإن 
والتً  ،نالمفقودٌممثلً عائالت ل أساسً

التً  اإلنسانٌةلة الجرائم ضد ؤبدونها "مس
 ال ٌمكن  ،ارتكبت خالل العقد الماضً

 ".هاحلّ 
 

و ـالعف  وطنٌـة ودولٌـة ضـد حملـة 
ـودٌن ائـالت المفقالشـامـل، تجمـع ع

     ،نبالجزائـر/ أس أو أس مفقودو
 لدىل امشمشروع العفو ال ة حولوعٌتلل

 اراتـالسف
 
قبل الجولة المقبلة فً والجزائر، ب 
فً  نأس أو أس مفقودو إنطلقت ،اتوالٌال

التحضٌر  إطار. فً تالسفرا لدى جولة

و تجمع  نحّرر أس أو أس مفقودو،  ذلكل
 ،رسالة الجزائربعائالت المفقودٌن 

 ،الشاملعفو ال حول ةحجة قانونٌ ارافقهت
 ةرئٌس لقت جمٌع السفارات. موجهة إلى
وفد من  برفقة، ٌوسفاطمة  الجمعٌة، 
استقباال حارا من قبل سفٌر    ،العائالت

 اوكذ ،ةالنمسا، سفٌر الجمهورٌة التشٌكٌ
و اٌطالٌا  ،سفراء فرنسا مستشاري

كما إستمع  .األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة 
، رئٌس وفد اللجنة قٌراتوالسٌد لوسٌو 

 ، إلى فً الجزائر العاصمة األوروبٌة
جمٌع  بعناٌة الأنصت الوفد.  أعضاء

عنها  أعربتالتً  اإلنشغاالتالى  ،ةقئفا
 حول ،والعائالت نأس أو أس مفقودو
صرحوا  و ،لامشمشروع العفو ال

 .بمشاركتهم قلقهم 
 

  ـاتوالٌلا ة فًـة توعٌـروع حملـمش
 

الشروع  على نتوشك أس أو أس مفقودو
، ضحاٌاالعائالت  لدى فً حملة توعٌة

 ٌهدف.اتوالٌالفً كل  لسكانا ومجموع
لتندٌد ا إلى األولفً المقام  العملهذا 

طً  إلى ،الجزائرٌةالحكومة  ستعدادبإ
تحقٌق  و ،الحقٌقة معرفة دون صفحةال

. فقودٌن وعائالتهمالم من أجلالعدالة 
 ائرٌٌنالجز هدف الحملة الى توعٌةتو

على النحو الذي  ،العفو عواقبحول 
 اقترحه الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة.

 
الحملة  النسٌان،قافلة ضد  إعـداد

  األوروبٌة
 

جمع عائالت تٌخطط ، أوروبافً 
لى القٌام بحملة إ ،المفقودٌن فً الجزائر

ً ت. الحملة اللامشالعفو ال حول رهانات
، سم "قافلة ضد النسٌان" إ اٌهعل أطلق
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 ،الدولً تحسٌس الرأي العامهدف الى ت
 الجزائر.ب  لامشحول مخاطر العفو ال

 
تجمع عائالت المفقودٌن فً ل سبق

 إطارعدة اجتماعات فً  ، عقدالجزائر
 أعضاءمع  ،التحضٌر لهذه الحملة

 ،ةوكذلك المنظمات غٌر الحكومٌ ،مكتبال
 سوفالتؤٌٌد. وحشد  ات الحملةلتحدٌد كٌفٌ

     ،الجزائرب تجمع عائالت المفقودٌن تحملٌ
 وأمهات ضحاٌاال إحضارمسإولٌة 

من ل الوفد. ٌشكتالمفقودٌن من الجزائر، ل
بعض ضحاٌا التعذٌب المحتمل مشاركة 

 .المجازر علىشهود و
 

بعد االستماع ، القافلةغادر ت من المقرر أن
من قبل اللجنة الفرعٌة  ،وفدال هذا الى
وبعد  .األوروبًالتحاد ل اإلنسانقوق لح

فر الى البلدان است أنذلك ٌتوقع 
االتصاالت مع  قد تمت حٌث، األوروبٌة

 والمسإولٌن. ةالمنظمات غٌر الحكومٌ
  رحالها فً األخٌر القافلة سوف تحط 

عائالت قاء ل، حٌث سٌتم  بارٌسب
"لٌلة  ، تحت عنوانمع الجمهور المفقودٌن

 سٌجري خالله، والذي ضد النسٌان" 
 عرض للقصائد.ت، سرد، واشهادلل دالءإ
 
لـــ  الخامسة ةالتحضٌرٌالدولٌة  لجمعٌةا

FSmed فً المنعقدة  فً مرسٌلٌـا
  5008جـانـفـً 49ى ـال 47ن ـرة مـالفت

 

 ةالمتحدث ابصفتهتنقلت نصٌرة دٌتور، 
مٌة لتجمع عائالت المفقودٌن الرس

الدولٌة  لجمعٌةا لحضور، بالجزائر
 تًال، FSmedلـــ  الخامسة ةالتحضٌرٌ

الى  14فً الفترة من  ،فً مرسٌلٌا تعقد
. هذه الجمعٌة الجدٌدة لم 2005 جانفً 16

حاسمة لتحقٌق  بلفحسب،  ةكن مهمت
تجمع عائالت المفقودٌن مشروع 

مسؤلة ب خاص  مإتمرتنظٌم  فً ،بالجزائر
فً منطقة البحر  ،حاالت االختفاء القسري

   ، فً نفس سٌاقسطالمتو األبٌض
ي ذال المتوسطً،  المنتدى االجتماعً

من  الممتدة فً الفترة ،فً برشلونة سٌعقد
 .2005 جوان 19الى  16

 
فرصة لفتح منتدى  هو المإتمر  هذا

فً  ،للنقاش والتفكٌر فً مسؤلة االختفاء
فً  ،جمع بٌن الخبراء وجمعٌات الضحاٌات

مختلف بلدان منطقة البحر األبٌض 
من هذه الجرٌمة،  المتضررة ،سطالمتو

 ً،متوسطوروالتحالف األ إحٌاء وبالتالً
فً عام  أنشؤي ذاالختفاء القسري ال ضد

2000. 

تجمـع عائالت المفقودٌن فً الجزائر فً 
ة ـافحـمك ـةتفاقٌمن أجل إ ،دةـالمتح األمـم
  5008ري ـٌـفـري، فـاء القسـفـتـاالخ
 

ت تجمع عائال ط بجنٌف،نش  ، أخرىمرة 
فرٌق  خالل أشغال ،الجزائرب ن ـالمفقودٌ

 ً،ـقانون إلزامصك وضع ب المكلفل ـالعم
من االختفاء  اصـاألشخجمٌع  لحماٌة

 ،نـأسبوعٌ األشغال تـاستغرق القسري.
ع ـظ لم تإد الى وضـن لسوء الحـولك

إذ ال ، وثٌقةروع الـغة النهائٌة لمشـالصٌ
على  حتى ،غٌر متفقة وفود الدولتزال 

للصك، ناهٌك عن  ة هامّ ال قاطالن
 .التفاصٌل

 

 نـتجمع عائالت المفقودٌ ادـستفإمع ذلك، 
فرٌق  أعضاء  بلقائه  من قدومه، الجزائرب
   لدىري ـاء القسـاالختفب المكلف   لعمـلا

 وٌراككور السٌدبذلك ٌنبِّه  دة.ـالمتح مـاألم
فً  الخمس راءـخبال ، واحد منكابوزوت

 ،ـلامشال وع العفوإلى مشر، الفرٌق اهذ
د العزٌز ـعبالسٌد  عنه ٌدافع يذال

 كابوزوت وٌراككورالسٌد أصر  .ةـبوتفلٌق
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ل عن ـر مفصـول على تقرٌـالحص على
 فرٌق العمل إنذارل ـجأمن  ،ةـهذه القضٌ

 . .ةـالمقبل ةدورالفً 
 

 الجزائرب وضع تجمع عائالت المفقودٌن
فرٌق   إلى  هأرسلو التقرٌر المطلوب،

 ً.ـالتال وعـاألسب ل مباشرة فًالعم
 

الجمعٌة العامة لتجمع عائالت 
  الـجـزائـرب الـمـفـقـودٌـن

 

  ن ـالت المفقودٌـع عائـتجمعقد 
مارس  18فً ة عامة ـلسج   ،الجزائرب

أعضاء  رـالتجمع الكبٌ ذاـهن مكّ . 2005

من فحص والموافقة  ،واألعضاء  المكتب
  امـة لعـرٌر المالً للجمعٌـالتقعلى 
 امـعـل ةـزانٌـالمٌرات ـوتقدٌ 2004
تم  ،ةـهذه السن فً ولإلشارة،. 2005

لدى بدوام كامل  مكلفة بالمهامتوظٌف 
نفقة هامة ى إل مما أدى ،مكتب بارٌس

لموظفٌن. با إلى الشق المتعلق بالنسبة
ت نصٌرة الى ذلك، ذكر وباإلضافة

 محل مستقل،استئجار  شروعم ،دٌتور
 خالل  العام الجدٌد. معٌةلجامكاتب  إلقامة

 
ل ـلعما آفاقب متبوعا ،النشاط تقرٌردم ق  

دد، اتفق ـ. وفً هذا الص2005 لسنة

ة ـرئٌسٌ ؤولوٌةكدد ـحتجماع على أن إلبا
و ـروع العفـد مشـحملة ض ،امـهذا العل
د ـنه الرئٌس عبـلـذي أعـال ،لـامشال
 ر الماضً.ـنوفمبفً  ،ةـز بوتفلٌقـزٌـالع
 

ة رابطللة السابع عشرة مؤتمر القم
 الجزائرب  مارس  56الى  57 فًالعربٌة 
  العاصمة

 
العائالت من  ٌدعون س مفقودوأس أو أ

  أجل التجمع

 

رابطة لل مناسبة مإتمر القمة السابع عشرب
 23الذي عقد فً الجزائر ٌومً  ،العربٌة

 دعت أس أو أس مفقودونمارس،  24و 

ئالت عالجمٌع  ،تعبئة واسعة النطاق إلى
وجمٌع ضحاٌا القمع خالل المفقودٌن 

لالحتجاج على مشروع  ،شرٌة السوداءالع
الذي أعلنه الرئٌس عبد  ،لامشالعفو ال

 العزٌز بوتفلٌقة.
 

 ،دعوةلل   لعائالتكثٌر من االإستجابت 
فً  صباحا 9من الساعة  مجتمعٌن إبتداءا

مقر اللجنة  أمامبابا،  أدٌس ساحة
حقوق  ٌةوحما قٌةرالوطنٌة لت االستشارٌة

 القمة.  إنعقاد خالل ٌومً ،اإلنسان
 

  انـعن كوفـًد ـة مفتوحة الى السٌـرسال

 

 فرصة  ،نإنتهزت أس أو أس مفقودو
األمٌن العام لألمم المتحدة، السٌد  حضور

، الدول العربٌة رابطةكوفً عنان،  قمة 
 ،له ه رسالة مفتوحةٌتوج  من أجل
بشؤن حقوق ضحاٌا  تحسٌسه بغرض

فً منعطف  ،الجزائرب االختفاء القسري
 نالمسإولٌ إفالتكفاحها ضد  منحاسم 

 من العقاب.
 

 وإنما ،المتحدة لألممالعام  األمٌنبصفته 
المدافعٌن المتحمسٌن لحقوق  أحداٌضا 
طلبت جمعٌة أس أو أس    ،اإلنسان
التوسط  كوفً عنان، من السٌدن مفقودو

ؤن بش ،الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة لدى
 .حقوق ضحاٌا االختفاء القسري حماٌة

 
ن فى وفقودأس أو أس متغٌٌر مكتب 

 الجزائر 
 

مكتب  إلىن وفقودأس أو أس مال ـانتق
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  الـعـاصـمـة رـزائـالجب  د ـدٌـج

 

أس أو أس  مكتبانتقل ، 2005فً مارس 

 محللى إ ،الجزائر العاصمةب   نمفقودو
سمح ٌ سوف. ةوظٌفٌو إتساعا أكثر جدٌد

 بإستقبال أفضل الفضاء الجدٌد هذا 
وجود غرف  كما ٌوفر، لمفقودٌنا لعائالت
للعدد  أفضلظروف عمل  ، منفصلة
من المتطوعٌن والعاملٌن فً  الكبٌر

 . جمعٌةال
 

 مكتب الجزائر - نأس أو أس مفقودو
  العاصمة

 الجزائر –خلٌفة بوخالفة ، نهج  40

 العاصمة
 
الى  نودوـقـأس أو أس مفال ـقـتـنإ
  رانــــــــــوهب دـب جدٌـكتم
 

وهران،  فً نأو أس مفقودوأس مكتب 
هو اآلخر ، 2003الذي افتتح فً عام 

. 2005جدٌد فً مارس  حلالى م انتقل

منذ  تتقاسم لجنة  وهران، فان فً الواقع
حد أمع مكتب  امقره ،2003عام 

 لعائالتتدفق ا أماملكن  .المحامٌن
جاد مكان إٌ أصبح ، ةالجدٌد اتواالنضمام

كما    ة حتمٌة. ضرورإتساعا،  أكثر
إعالم ومعدات  شراء مكتب إستلزم األمر 

 لتحسٌن أداء المكتب الجدٌد.  ،آلً
 

 مكتب وهران  -- نأس أو أس مفقودو
 .رانــوه –وترانــسج ـهــن 8

 
 نأس أو أس مفقودوب جدٌد ـافتتاح مكت

  زانـــــــــٌــلـة غــً والٌـف

 

  عائالت المفقودٌن  جمعٌسعد توأخٌرا، 
 فتحب  ن بالجزائر و أس أو أس مفقودو

فً  هتؤجٌر، تم 2005فً مارس  مكتب

 أنسنة واحدة، ٌمكن  دةمل أولٌةفترة 
الٌة غلٌزان ن بوعائالت المفقودٌ ٌستقبل

الدعم  بفضلوهكذا،  وضواحٌها. 
عائالت  لتجمعالمعنوي والمادي 

لجنة أصبحت ، المفقودٌن بالجزائر
 قادرة على   ،والٌة غلٌزانل ئالتالعا

 لمساندة ةوالمادٌ البشرٌةالموارد ب التمتع
 . العائالت

 
مكتب والٌة  - نأس أو أس مفقودو

 غلٌزان 
 .زانـٌـلـة غـــوالٌ – راطـٌـوقـبج ـهـن 8

 
  مختصرات

ع ـب مـا الى جنـجنب نأس أو أس مفقودو
 ونـن حنـوحسٌ أوبنـاس  سـفلورن
  

تضامنها مع ل رمزا، 2005مارس  16فً 

فً العراق ب تٌنطفتخمال ٌنتٌنالره  عائلتً
المطالبة من أجل ، و2005جانفً  5

أس أو أس  دعت عنهم فورا، باإلفراج
   إلى ،نالمفقودٌ كل عائالت    نمفقودو

 ، وحسٌن فلورنسباسم  سبوعًأجمع ت
 رقٌةالوطنٌة لت االستشارٌةمام مقر اللجنة أ

 .اإلنسانحقوق  ٌةوحما
 
 م ـالعال أنحاءن من جمٌع ـصحفٌٌلقاء  

ر ـالجزائب  نأس أو أس مفقودومع 
  العاصمة

 

 االختفاء القسري   مسؤلة ب وعٌا منهم،
تنقل ، لامشالجزائر ومشروع العفو الب

 العدٌد من الصحفٌٌن من الصحف
 ، و ألمانًٌابانً،  م، بما فٌهالمكتوبة

الى    "ثقافة –فرنسا "من  فرنسً فًصح
الجزائر ب نأس أو أس مفقودواتب مك

كما . العائالتلجمع شهادات  ،العاصمة
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مع  حوارا "ال لٌبارتً"جرٌدة نشرت 
لتجمع الرسمٌة  المتحدثة، نصٌرة دٌتور

، فضال عن عائالت المفقودٌن بالجزائر
وعٌا منها المتوسط،  البحر األبٌض إذاعة

بالمسؤلة كذلك، أذاعت عدة مداخالت 
 لنصٌرة دٌتور.

 
 لمرفق : ا

ري ـانتهاك حقوق ضحاٌا االختفاء القس
  ـلاملشـو اـل العفــن قبـم

 

عن الجرائم التً  لامشتطبٌق العفو الب
الجزائر  تقوم  ،1992ارتكبت منذ عام 

 ون الدولً.ـلقانإزاء ا ، نتهاك التزاماتهاإب
 
مع مبادئ   ،لامشالعفو الذلك ٌتنافى ب

مبر دٌس 18 إعالنوافقت علٌها الدول فً 
 األشخاصجمٌع  بحماٌةوالمتعلق  ،1992

 اعام اعفو هابسن من االختفاء القسري. 
شرٌة خالل الع المرتكبةعن الجرائم 

هك تنت أن االجزائر من شؤنهفإن ،  السوداء
 1992 إعالنمن  9من المادة  1 ةالفقر

الحصول على االنتصاف  فًن "الحق ؤبش
 1المادة …" القضائً السرٌع والفعال

من "… تً تضمن لكل فرد ، ال13دة الما

لالختفاء  قد تعرض اشخصٌدعً أن 
سلطة  أمامالحق فً تقرٌر الوقائع قسري، 

والتً تباشر الدولة المختصة والمستقلة، 
"، والمادة … اعمقم اتحقٌق هةنزابو فورا
 األفعالمرتكبً إن " أن  1 الفقرة 18

 إلٌهاالمشار  المزعومٌن األفعالمرتكبً و
ال ٌمكن  أعاله 4من المادة  1 رةالفقفً 

 أومن أي قانون عفو خاص  واأن ٌستفٌد
 أنالتً من شؤنها و  مماثلة أخرىتدابٌر 

أو محاكمة  أيمن  اإلعفاءٌكون لها اثر 
الجزائر من فإن ، وأخٌرا. " جنائٌةعقوبة 
 أي" 1 ةالفقر 17هك المادة نتت أن اشؤنه

عمل من أعمال االختفاء القسري ال ٌزال 

ما دام  ،ةجرٌم أنهعلى  إلٌهنظر ٌ
مصٌر الشخص والمكان  وااخف أصحابها
وقائع لم ٌتم الن مادام أ ،فٌه الذي هو

 توضٌحها. "
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


