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أنخرط في تحـالف عائالت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنة(30 €)2006

 oأتمنى المشاركة في نشاطاتكم بتقديم ھبة.
الرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
و إعادة إرسال النشرة إلىCollectif des famille de disparus (e) en Algérie :
148 rue Faubourg Saint Denis 75010- Paris

Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie
148 rue Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS
Tel/Fax: +33 (01) 43 44 87 82
yn.dutour@wanadoo.fr

حدد تحالـف عائالت المفقودين ھدفين أولويين خالل
شھـر جويليـة ،أوت وشھـر سبتمبـر:2005

 قيام بحملة في الجزائر إلى جانب جمعية أس أو أسﻣفقـودين ،ﻣن أجل تنبيـه الشعب الجزائري عن
خطورة طريقـة عرض العفو الشاﻣل المقترح ﻣن
طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة والنتائج الوخيمة
التي يمكن أن تصدر ﻣن جراء ذالك.
 ﻣواصلة تحسيس المجتمع الدولي حـول خطورة ھذاالعفـو و االنعكاسـات التي قـد تترتـب عنـه.
و ﻣن أجل إنجـاح عملية تحسيس المجتمع الجزائـري
و الدولي  ،قام تحالـف عائـالت المفقوديـن بباريس و
أس أو أس ﻣفقوديـن بالجزائـر بعـدة أنشطـة طيلـة
ھـذا الفصـل.

 14أوت  :2005نشـٍر مشـروع الميثاق مـن
أجـل السلـم و المصالحـة الوطنية.

بيـن االنتصـار و االنھيـار
رغـم أنـه فـي30ﻣارس 2005عـرضت الجنة
المخصصة لمشكلة المفقوديين التي رئسـھا السيـد
فـاروق قسنطينـي الـذي أقـر عـن طريـق الصحافـة
بعمليـة اختطـاف  6146شخص ﻣـن طـرف قـوات
النظـام الجزائـري ،ﻣما سجـل انتصـارا لتحالـف
عائـالت المفقوديـن بالجزائـر.
فـي 13أوت 2005و بعـد شھـور ﻣن المماطلة ،أعلـن
رئيـس الجمھوريـة الجزائريـة في خطابـه الموجه إلى
األﻣـة عـن إجراء استفتـاء فـي 29سبتمبـر القـادم،
حـول تبنـي النـص المعنون" :الميثاق ﻣن أجل السلم و
المصالحة الوطنيـة".
لقـد كـان رد فعـل تحالـف عائـالت المفقوديـن
بالجزائـر سريعـا ،حيـث قـام بتنبيـه كـل الجھـات
الوطنيـة والدوليـة باإلضافـة إلى تنبيـه األجھـزة
المختلفـة لألﻣـم المتحـدة و أبلـغ عـن ﻣحتـوى الميثـاق
الــذي يكـرس النسيـان و يمجـد سيـاسة الالعقـاب و
يسنـد ظاھـرة الفقـدان إلى "ﻣصيبـة اإلرھاب التـي
أنھكـت الجزائـر ".
ﻣـن خـالل ھـذا االستفتـاء و طيلـة الحملة اإلستفتائيـة،
صـرح الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة ثانيـة و قبـل
كـل شـيء عـن إرادتـه الصريحـة في طي ھـذه
الصفحـة دون اإلعالن عـن الحقيقـة و العدالـة
للمفقـوديـن وذويھـم وكـل الضحايــا.
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ﺣملـة تحسيسيـة و مميـزة بالجـزائـر

جولـة عبـر السفــارات
تقـرر فـي ﻣـارس  2005إجراء جـولـة فـي السفـارات
األجنبيـة بالجـزائـر و ھي ﻣازالـت ﻣتـواصلـة إلى ھـذا
اليــوم.
بعـد اسبانيـا و ايطاليـا و فرنسـا و ھولنـدا و النمسـا و
الـواليـات المتحـدة )،(...استقبـال سفيـر أفريقيـا
الجنوبيـة وفـد ﻣـن جمعيـة أس أو أس ﻣفقـوديـن و
ذالـك فـي شھـري جوليـة و أوت  :2005فـي المـرة
األولى تـم سمـاع ﻣطالـب عائـالت المفقـوديـن و تم
ﻣقابـلة فـاروق قسنطيـني رئيـس اللجنـة الوطنيـة
االستشاريـة ﻣـن أجـل حمـايـة و تـرقيـة حـقـوق
اإلنسان ،و فـي المـرة الثـانيـة ﻣـن أجـل التأكيد عـلى
ﻣضمـون ھـذا اللقــاء ،ولقـد طلبـت جمعيـة أس أو أس
المفقـوديـن ﻣـن سفيـر جنـوب إفريقيا التـوسـط لـدى
نلسـون ﻣانديـال لكـي يكـون ھمـزة وصـل بيـن جمعيـة
المفقـوديـن والسلطـات الجـزائـريـة.
وﻣـن جھـة أخـرى أرسلـت بـريـطـانيـا شخصيـن ﻣـن
ﻣـركـز " "Foreign officeإلى ﻣكتـب أس أو أس
ﻣفقـوديـن ﻣـن أجـل تبـادل الحـوار لمـدة سـاعتيـن
حـول قضيـة المفقوديــن.

نـدوة صحفيـة فـي مقـر أس أو أس
المفقـوديـن بالجـزائـر
تـم في  2005/08/20و بمبـادرة ﻣـن جمعيـة أس أو
أس ﻣفقـوديـن عقـد نـدوة صحفيـة بمشـاركـة الجمعيـة
الوطنيـة لعائـالت المفقوديـن ،و كـذلك جمعيـة صمـود
وجمعيـة عائـالت المختطفيـن ﻣـن طـرف الجمـاعـات
اإلسالﻣيـة المسلحـة.
حضر ھـذه النـدوة حوالـي  30صحفي ﻣـن الصحـافـة
الجزائـريـة ،ﻣمـا أسفـر عـن عـدة نقـاط ايجـابيـة
لصـالـح وضعيـة عـائـالت المفقـوديـن المختطفيـن
ﻣـن طـرف أعـوان الـدولـة وكـذلك المخطـوفـين ﻣـن
طـرف جمـاعـات ﻣسلحـة.
و دون نقـض لمبـدأ السلـم ،أرادت عـائـالت
المفقـوديـن أن تبيـن للغيـر أن ھـذا النـص يمجـد
سيـاسـة الالعقـاب للمسؤولين عـن عمليـات
االختطـاف و االغتصـاب أثنـاء "الحـرب القـذرة "
ناكـريـن حـق العـائـالت الشـرعـي فـي الحقيقـة و
العـدالـة و إنه يكشـف عـن تھـديـد المجتمـع المـدنـي
الجـزائـري و كـذلك المـدافعيـن عـن حقـوق اإلنسـان
فـي األشھـر القـادﻣــة .تدخـل السيـد أﻣيـن سيـدھـم
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ﻣحـاﻣـي عـائـالت المفقوديـن
القـانـونـية لمشـروع الميثـاق.

حـول

الجوانب

جمعيـة أس ،أو أس مفقـوديـن تطلــب مقابلـة
رئيـس الجمھـوريـة
فـي  22جولية  2005طلـب ﻣكتـب أس أو أس
ﻣفقـوديـن لقـاء السيـد فـاروق قسنطينـي رئـيس اللجنـة
الوطنيـة االستشـاريـة لتـرقيـة و حمـايـة حقـوق
اإلنسـان .تـم استقبـالـه لـوفـد الجمعيـة فـي  30أوت
 .2005أصر ﻣـوفـد الجمعيـة ﻣـرفـق بملفـات
المفقـوديـن علـى أن يبـرھـن للسيـد قسنطينـي أنـه
خـالفـا لتصـريحاتـه للصحـافـة فـإن ﻣعظـم العـائـالت
لجـأت إلـى العـدالـة ذاھبـة إلى حـد المحكمـة العليـا،
وأن ھـذه األخيـرة لـم تقـم بـواجبھـا الكـاﻣـل فيمـا
يـخص قضيـة المفقـوديـن.
جمعيـة أس أو أس المفقـوديـن طلبـت ﻣـن رئيـس
لجنـة حقـوق اإلنسـان أن يحدد ﻣـوعـدا لھـا ﻣـع السيـد
رئيـس الجمھـوريـة ،ألنـه الوحيـد الـذي يمـلك القـدرة
علـى القرار.

" قـافلـة األمــل"
ﻣقـابـل" قـافلـة ضـد النسيـان " المخطط لھـا فـي
أوروبـا ﻣنـذ شھـر أفـريـل  ،2005نظمـت جمعيـة
المفقوديـن نفسھـا ﻣـن جديـد "قـافلـة األﻣـل " و ھي
حملـة تحسيسيـة فـي الجزائـر ﻣـن أجـل تنبيـه
الجـزائـرييـن و بالخصـوص عـائـالت المفقـوديـن إلـى
التھـديـدات الخطيـرة والمطـروحـة فـي ﻣشـروع
ﻣيثـاق السلـم والمصالحـة و تنقلـت القافلة علـى
التـوالـي إلـى بجـاية و بـويـرة وغـردايـة و وھـران
حيث استطـاعـت أن تعـرض ﻣـطالبھـا أﻣـام جمھـور
غفيـر و ﻣتفتـح ﻣمـا ولـد غضبـا لـدى السلطـات
الجـزائـريـة التي كانـت قـد ضايقـت ھـذه القـافلـة و
ﻣنعتھـا عـن إتمـام ﻣشـوارھـا فـي المناطـق المتوقعـة.
تضاﻣنـا ﻣع ھذه القافلة ،قام ﻣكتب أس أو أس ﻣفقوديـن
بكتابة ﻣنشورات و نسخ للكشف عن االنتخـاب ﻣن
أجل التعبير كتابيا عن ﻣطالبه ،لكن ھذه المنشورات لم
يتم توزيعھا كما كان ﻣتوقعـا بسبب ﻣضايقـات و
التھديـد وحمـالت التفتيش واالعتقـاالت التي قاﻣت بھا
السلطـات الجـزائري.
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مضايقـات و تھـديـد و تفتيـش واعتقـاالت.
بعـد توزيـعه للمنشـورات ،تعرض السيد أعراب عمره
 75سنة و ھو عضو جمعية أس أو أس ﻣفقودين
بالجزائر إلى عمليـة اعتقـال بتـاريخ 14سبتمبر2005
و كان ھذا بعـد قيـاﻣـه بالتجمـع المقـرر كالعـادة.
ﻣكـث ھـذا السيـد  04سـاعـات في الحبس المؤقت ،ثـم
أحيـل إلـى النيـابـة العـاﻣـة بتھمـة " حيـازة ﻣنشـورات
تمـس بالمصلحـة الوطنية " رغـم أن تلـك المنشـورات
كانـت تحتـوي فقـط علـى المطـالـب الشـرعيـة
للعـائـالت و تـم وضعـه أيضا تحـت الرقـابـة
القضـائيـة.
و بالمقـابـل السيـدة " فاطمـة يـوس " رئيسـة جمعيـة
المفقـوديـن و السيـد " فـرحـاتـي حسـان " عضـو
ﻣكتـب أس أو أس ﻣفقـوديـن كـانـا قـد تعـرضـا
للتھـديـد :باإلضافة إلـى تلقيھمـا ﻣكـالمـات ھـاتفيـة
ﻣجھـولـة المصـدر فـي كـل سـاعـة ﻣـن النھـار والليـل
و لمـدة أسبـوعيـن كـاﻣليـن كـان القلـق ﻣسيطر
عليھمـا.
و فـي واليـة وھـران تعـرضـت السكـرتيـرة لمكتـب
أس أو أس ﻣفقـوديـن إلى ﻣضـايقـات ھـاتفيـة لعـدة
أيـام وھـددت بالخطـف "والفقـدان ﻣثـل أبيھـا " و لقـد
تعـرض المكتـب إلى التفتيـش دون إذن رسمـي.
أخيـرا و فـي واليـة قسنطينـة ،أﻣھـات ونسـاء و
أخـوات المفقـوديـن تعـرضـن لإلزعـاج والعنـف ﻣـن
طـرف الشـرطـة عندﻣـا كـن يتظـاھـرن علـى جـانبـي
ﻣـوكـب الرئيـس عبـد العـزيـز بـوتفليقـة ،و لقـد تـم
اقتيـادھـن إلى ﻣـركـز الشـرطـة تحـت وابـل ﻣـن
الشتـم حيـث ﻣكثـن لـمدة أربـع سـاعـات و أفـرج
عنھـن ﻣبـاشـرة بعـد ذلك.
قاﻣت كل ﻣن المنظمـة المنـاھضـة للتعـذيـب و
الفيدرالية العالمية لحقوق اإلنسان بإعالنات عـن
الحـدث ﻣـن خـالل بـالغ الصحـافـة بعد أن تم إبالغھا
ﻣن طرف تحالف عائالت المفقوديين و أس أو أس
ﻣفقوديين .اتخذت ﻣنظمـة العفـو الـدوليـة إجـراءات
ﻣستعجلـة أﻣام ﻣناضليھا وقاﻣت الـرابطـة الجـزائـريـة
للـدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان ھـي األخـرى باتخاذ
ﻣـوقفـا حاد ضد ھذه التصرفـات.
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" القـافلـة ضـد النسيـان " واصلـت رﺣلتھا
عبـر أوروبـا
و بمجـرد إعـالن السيـد الرئيـس بـوتفليقـة فـي 31
أكتوبر 2004عـن احتمـال تنظيـم استفتـاء ﻣـن أجـل
اإلعـالن عـن العفـو الشـاﻣـل ،أرسـل تحـالـف
عـائـالت المفقـوديـن )أنظـر رسـالـة إخبـاريـة رقـم
 (15فـريقـا إلـى أوروبـا تحـت اسـم " قـافلـة ضـد
النسيـان " ھـذا الفـريـق المـرشـح استقبـل أﻣـام لجنـة
حقـوق اإلنسـان للبـرلمـان األوروبـي ببلجيكــا.
و بعـد أن عبـرت القـافلـة بلجيكـا واسبـانيـا قبلـت
دعـوة ﻣن لجنة تنسيق شمـال إفريقيـا التابعـة لمنظمـة
العفـو الدوليـة بـايطاليـا .وبعـد اتجـاھھـا إلى روﻣـا فـي
جـويليـة  2005بعـد االجتمـاع السنـوي لھـذه اللجنة،
أعربت السيـدة نصيـرة ديتـور للسـادة أعضـاء
المنظمـة الـدوليـة عـن قلقھـا بالنسبـة لنتـائـج العفـو
الشـاﻣـل المتـوقـع فـي الجـزائـر.
و بكـل تضـاﻣـن ﻣـع شھـادات السيـدة نصيـرة ديتـور،
قام الفـريـق المتخصص بالمغـرب العربي بدعوتھا
للعـودة إلى ايطـاليـا فـي شھـر نـوفمبـر القـادم ﻣـن
أجـل القيـام بجـولـة عبـر كل البلد.
أخيـرا و بـرفقـة السيـدة كـونسيتـا توسيلـو ﻣنسقـة
شمـال افـريقيـا ،أستقبلت السيـدة نصيـرة ديتـور ﻣـن
طـرف السيـد غـابغيـال اﻣينـوت ﻣـديـر الفـرع
االيـطـالـي لمنظمـة العفـو الـدوليـة الـذي اقتـرح عليھـا
تنظيـم نـدوة صحفيـة عنـد عـودتـھـا إلى روﻣــا.

استقبال" القافلة ضد النسيان" في مقر األمم
المتحدة من طرف المفوضة السامي لحقوق
االنسان "،لويس أربور "
" القافلـة ضـد النسيـان" المكونـة ﻣـن أربـع أعضـاء:
زھـرة نكـروف و رقيـة لكحـل و وھيبـة عيـداوي
جئـن خصيصـا ﻣـن الجـزائـر ،وعلـى رأسھـم السيـدة
نصيـرة ديتـور الناطقـة الرسمية لتحالـف عـائـالت
المفقـوديـن بـالجـزائـر حيـث تـم استقبـالھـن ﻣـن
طـرف المفـوض السـاﻣـي لحقـوق اإلنسـان والسيـد
ستيفـان تـووب رئيـس فـريـق العمـل حـول حـاالت
اإلختفـاء القسـري .لقـد عبـر وفـد الجمعيـة عـن قلقـه
ﻣـن ﻣشـروع ﻣيثـاق السلـم والمصـالحـة المحتمـل
عرضـه و عـن قلقـه ﻣـن النتـائـج التـي يمكـن أن
تنجـر عنـه.

ﻣـن النقـاش ،تقـرر إذن اتخـاذ عـدة تدابير و ﻣبـادرات
ضرورية في المستقبل حتـى تحتـرم ھـذه االلتـزاﻣـات
الـدوليـة المحتـوية فـي حقـوق اإلنسان.
ﻣـن جھـة أخـرى ،وأثنـاء ﻣبـادلـة أطـراف الحـديـث
ﻣـع فريـق العمـل ضـد االختفاءات القسريـة ،وفـريق
العمـل ضـد اإلعدام بـال ﻣحـاكمـة و ﻣـع اللجنـة ضـد
التعـذيـب و لجنـة حقـوق اإلنسـان وفـريـق اإلجـراءات
الخـاصـة و االتصـاالت ،استطاع أعضـاء " قـافلـة
ضـد النسيـان " أن يتـوصلـوا ﻣـع ﻣحـدثيھـم إلى
طـرق العمـل للفـرق المختلفـة والمتخصصـة فـي
ﻣعالجـة الملفـات و الشكــاوى.

تبني منظمة األمم المتحدة بجنيف لمعاھدة
دولية جديدة من أجل ﺣماية كل شخص من
االختفاء ألقسري
الحـدث المنتظـر ﻣنـذ أﻣـد بعيـد تحقـق:
تـم التـوقيـع علـى المعـاھـدة الـدوليـة حـول حـاالت
الفقـدان القسـري في  .2005/09/22وعنـد ﻣـرورھـا
بـاألﻣـم المتحـدة بجنيـف استطاعت "قـافلـة ضـد
النسيـان " أن تشـارك فـي األشغـال األخيـرة لفـريـق
العمـل ﻣـن أجـل إعداد نـص قـانـونـي ﻣضـاد لحـاالت
الفقـدان القسـري و ھنأت القـافلـة ھـذا الفـريـق
الشـريـك الـذي طـالمـا وقـف ﻣعھـا ﻣتضـاﻣن ﻣنـذ أﻣـد
بعيـد فـي ھـذا المشــروع
" خبيران من منظمة أألمم المتحدة أعلنا عن عقد استفتاء
الﺣق ﺣول السلم والمصالحة الوطنية '

إن العمـل التنبيھي لتحـالف عـائـالت المفقـوديـن
بـالجـزائـر حـول ﻣحتـوى ﻣشـروع ﻣيثـاق السلـم
والمصالحـة الوطنية و المـرسـوم الرئاسـي قـد
أثمـر،ھذا بمجيء خبيـريـن ﻣـن األﻣـم المتحـدة و ھما:
المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق اإلنسان حـول عمليـات
اإلعـدام بـدون ﻣحـاكمـة قضـائيـة ،باإلضـافة إلى
الـرئيس المقـرر لفـريق العمـل حـول حـاالت الفقـدان
القسـري .
لقـد خاطبنـا الرئـاسـة الجـزائـريـة وذكـرنـاھا " أنـه ال
يمكـن ألي ﻣشـروع سلمـي أن يتجـاھـل حـق
العـائـالت فـي ﻣعـرفـة الحقيقـة و اإلصـالح الكـاﻣـل
للضحـايـا " .ھـذا و بـالمـوازاة فـان ھـذا النـص
يصـرح ثـانيـة أن ھـذا الطـرح غيـر قـابـل للتقـادم
بالنسبـة لجـريمـة الفقـدان القسـري.

السيـدة لـويـز أربـور المفـوضة السـاﻣية أبـدت
اھتمـاﻣـا بـالغـا لمطـالـب الـوفـد .بعـد حـوالـي سـاعـة
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تدابيـر مـؤقتـة
ﻣـن جھـة أخـرى التـوصيـات التـي خـرجـت بـھا
لجنـة حقـوق اإلنسـان ھـي ضـرورة أخـذ بھا كتدابير
ﻣـؤقتـة للحمـاية و التـي القـت صـدى كبيـرا .المقـرر
ﻣـن أجـل اإلجـراءات الخـاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان
راسـل الـرئـاسـة الجـزائـريـة قـائـال " :إن الحـق فـي
الحـوار ال يمكـن أن يلغـى بـاسـم الشـرعيـة الـوطنيـة
" و لقـد طلـب ھـذا األخيـر ﻣـن الـدولـة العضـو أال
تتضـرع بمـا ورد فـي ﻣيثـاق السلـم والمصالحـة ضـد
األشخـاص الـذيـن ھـم فـي اتصـال ﻣع اللجنـة الدوليـة
".
الـرسـالـة التـي وردت فـي ھـذا الصـدد ﻣـن خـالل
ﻣشـروع ﻣيثـاق السلـم و المصـالحـة ،الـذي عـرض
لالستفتـاء و الـذي يصـرح" :أنـه ليـس ألي شخـص
داخـل الجـزائـر أو خـارجھـا الحـق فـي استعمـال
جـراح المـأسـاة الـوطنيـة للطعـن " ...

ليلة ضد النسيـان  :لحضات شديـدة
ﻣن أجل استقبـال " القافلـة ضـد النسيـان " عند
ﻣرورھـا ببـاريس في 24 :سبتمـبر  ،2005نظم
تحالـف عـائالت المفقـودين بالجزائـر ببـاريس في
ساحة الجمھورية تظـاھـرة ھـاﻣـة " :ليلـة ضـد
النسيان " .تحـت الخيام  ،فنانـون ورساﻣون و
ﻣصورون جزائريـون و فرنسيـون و ﻣغـاربـة
وأتـراك عـرضوا فنھـم في الوقت بينما ﻣوسيقيـون
أتـوا ﻣن أربعـة ﻣناطـق ﻣـن العالم قاﻣوا تطوعا
بالمشاركة في تلويـن ھذه التظـاھرة بطريقـة
ﻣھرجانيـة.
ھـذه الليلـة الدافئـة سمحت ألصوات فنيـة عديدة ﻣن أن
تعبر عن تضاﻣنھـا ﻣع عائالت الضحـايا ،حيث حضـر
عـدة ﻣمثلون لمنظمـات فرنسيـة ودوليـة ﻣنھـا ﻣنظمـة
العفـو الدوليـة و الفدراليـة الدوليـة لحقـوق االنسـان و
رابطـة حقـوق االنسـان و غيرھا .باإلضافـة إلى
ﻣرشحيـن فرنسيـن وشخصيات ﻣرﻣوقـة توافـدوا على
الحاجـز وﻣنھـم :لويـس جوانـات المقـرر الخـاص ﻣـن
أجـل المقاوﻣـة ضد الالعقاب ،الـذي ذكـر أن جريمـة
الفقـدان القسـري تعتبـر جريمـة ضـد اإلنسانيـة وﻣن
ھنـا ثبت أن ھـذه القضيـة غيـر قـابلة للتقـادم.

لجنـة للحقيقـة و العدالـة تشكل بـذرة أساسيـة لمجتمـع
ﻣـوحد.
حوالي أكثـر ﻣـن  500شخـص حضـروا ھـذا الحـدث.
و بھـذه المنـاسبـة وفي األيـام المواليـة ،فتحت
الصحـافة السمعيـة والبصريـة والمكتوبة ﻣجـاال أوسع
لتحـالف عائالت المفقوديـن و أعطته الكلمة فسلـط
الضوء بقوة على قضيـة المفقودين والمطـالب المعبـر
عنھـا ﻣـن طـرف ضحايـا العشـرية السـوداء في
بحثھـم عن العدالـة والحقيقـة.

القافلة تمر بـ :ليل و مارسيليا و تولون
لقـد استقبـل الوفـد بتـاريخ  27/026/23ﻣـن شھـر
سبتمبـر فـي ثالث ﻣـدن بفـرنسـا ،وھـي :ليـل و
ﻣارسيليـا و تولـون ﻣـن طـرف ﻣنتخبـي بلديـات
وﻣستشـايون ﻣحليـين.
ولقـد نشـط أعضـاء القافلـة ﻣناقشات ﻣفتوحـة باإلضافة
إلى عقـد نـدوة صحفيـة فـي نـادي الصحافة بليـل.
ولقـد سمحـت ھذه اللقـاءات بفتـح نقـاش حاد حول
النتـائج المشئوﻣة والمرتبطة بتبنـي ﻣشـروع ﻣيثـاق
السلـم والمصالحـة الوطنيـة ،وتنبيـه إلى خطورة ھذا
المشروع على حقـوق اإلنسان بعـد عرضـه على
االستفتـاء .ولقد تقـرر إجـراء لقـاءات أخرى فـي
األيـام الالحقة ﻣن أجل التفـاھم على ﻣواصلة سيـر ھذه
القضيـة.

موجز

إعـادة تنظيم مكتب أس،أو،أس مفقودين
بالجزائر
تحـت إدارة السيـدة نصيـرة ديتـور الناطقـة الرسميـة
لتحـالف عائـالت المفقوديـن بالجزائـر ،المكلفة بمھمـة
ﻣكتـب أس أو أس ﻣفقـوديـن بالجزائـر و ﻣسـاعدتھا
قـيم بإعـادة تنظيـم المكتـب ﻣـدة شھـري جويليـة وأوت
و القيـام بخطـة عمـل ﻣن أجـل تسييـر ودراسـة ﻣلفـات
المفقوديـن باإلضافـة إلى المتابعـة البسيكلوجيـة
لعائالت المفقوديـن فھناك عـدة ﻣھـام :التسييـر اإلداري
و الشراكـة و إجـراء اتصـاالت والعالقـات ﻣـع
المؤسسـات.

و لقـد التحـق " بقافلـة ضد النسيان " عائالت ﻣفقوديـن
قاطنين بفرنسـا و آخـرون جاءوا خصيصـا ﻣـن
جـنيف باإلضافـة إلـى ضحيـة ﻣن ضحايـا التعذيـب
ﻣـن الجزائـر كـانت قد طلبـت اللجـوء السيـاسي إلـى
فـرنسا ،ولقد عبـروا عـن إصرارھـم عـلى تـأسيس
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بعثة في اطار التحالف األورومتوسطي
طيلـة الخمسـة عشـر يوﻣـا األولـى ﻣـن شھر جويليـة
تم القيام ببعثـة ﻣخصصـة لالعتقـاالت القسريـة بـرفقـة
السيـدة نصيرة ديتـور الناطقـة الرسمـية لتحـالف
عائـالت المفقـوديـن بالجـزائـر ،والتـي حضـرت إلـى
الجـزائـر .البعثـة كانـت تعمـل إلى جانـب ﻣحاﻣي
جمعيـة المفقوديـن بالجزائـر حـول حـاالت خـاصـة
عـن اعتقـاالت قسـريـة.
ولقـد حـرر المحاﻣـون بمعيـة البعثـة شكـاوى حـول
ھـذه االعتقـاالت القسـرية وتـم تسيلمھـا إلى فريـق
العمـل حـول المفقـودين بالجزائـر.
البعثـة خرجـت بأﻣـل إجراء لقـاء ﻣـع اللجنـة الدوليـة
للصليـب األحمـر لطـرح ﻣلـف المفقوديـن بـالجزائـر.

لقـاء مع اللجنـة الدوليـة للصليب األﺣمر

وبالمقابـل فـان المديـر التنفيـذي للشبكـة
األوروﻣتوسطيـة لحقـوق اإلنسـان ﻣـارك شـاد بولسان
و نائـب رئيـس الفدراليـة الدوليـة لحقـوق االنسـان،
ﻣيشـال توبيانـة لم يستجيب لطلبھمـا المتعلـق
بالحصـول علـى التأشيـرة ،ولـم تتحقـق بذالـك أﻣنيتنـا
في ﻣشاركتھمـا في المؤتمـر.

تصميـم عائـالت المفقـوديـن علـى المضـي
قدمـا مـن أجـل الـوصـول إلـى الحقيقـة
والعـدالـة
فـي الوقـت الـذي بـدأت التحضيـرات لتطبيـق ﻣيثـاق
السلـم والمصالحـة ،بـدا تحالـف عائـالت المفقـوديـن
بالجزائـر و جمعيــة أس أو أس ﻣفقـوديـن و العـائـالت
التـي تمثلھـا اآلن أكثـر وعي و إصرار علـى ﻣواصلـة
النضـال إلى غـايـة الـوصـول إلى الحقيقـة والمعـرفـة.
إن جمعيـة أس أو أس ﻣفقوديـن ﻣـازالـت فـي انتظـار
إجـراء لقـاء ﻣـع السيـد عبـد العـزيـز بـوتفليقـة.

التقـى فـي  2005/07/18أعضـاء أس أو أس
ﻣفقـودين و أعضاء البعثـة الحاضـرة بالجزائـر بالسـيد
أوليفـي دوغ رئيس وفـد اللجنـة الدوليـة للصليب
األحمر.
أخبرت البعثـة اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمر
بحـاالت فقـدان ﻣسبوقـة و باعتقـاالت سريـة اﻣتدت
إلـى حـوالـي  23شھـرا
المشاركـون الحاضـرون تبـادلـوا اآلراء حـول كيفيـة
تسـويـة ﻣلـف المفقـوديـن.

مـؤتمـر الرابطـة الجزائريـة لحقـوق اإلنسـان
انعقـد ﻣؤتمـر الرابطة الجزائريـة لحقـوق اإلنسـان
ببـوﻣرداس في نـواحي الجزائـر العـاصمة ،بتاريـخ
 22و 23سبتمبـر  .2005انتخب السيـد حسيـن
زھـوان رئيسـا أﻣـا السيـد علي يحـي عبـد النـور رﻣـز
للنضـال ضـد اختـراقـات حقـوق اإلنسـان فيبقـى
رئيسـا شـرفيـا.
ولقـد أخـذت عائـالت المفقوديـن ﻣكانـا ﻣھمـا فـي ھـذا
المـؤتمر ،حيـث نالت الكلمـة و تمكـنت ﻣـن التعبيـر
عـن الدعـم الـذي تقدﻣـه الرابطـة لھـذه العائـالت فـي
نضالھـم.
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