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اإلدانـة المزدوجـة للجـزائـر من طـرف لجنـة
حقوق اإلنسـان التابعـة لھيئـة األمم المتحـدة
في  30مارس  ،2006أصـدرت اللجنـة الوطنيـة لحقوق
اإلنسـان التابعـة لألمم المتحـدة قرارين أدانـت من
خاللھمـا و ألول مـرة الجزائـر بسبب انتھاكاتھـا
الخطيـرة لحقوق اإلنسـان و المتعلقـة بـفقـدان كل مـن"
1
صالـح ساكـر" و" ريـاض بوشـرف".
إن لجنـة حقـوق اإلنسـان ،التـي أنشـأت من قبـل األمم
المتحـدة تسھـر على ضـرورة احتـرام الـدول لالتفاقيـة
المتعلقـة بالحقـوق المدنيـة والسياسـة ،التي صادقـت
عليھا الجـزائـر في 12سبتمبر.1989
صالـح ساكـر المولود في 10جانفـي 1957تم اعتقـالـه
في منزله من طـرف مصالـح الشرطـة القضائيـة
التابعـة لوالية قسنطينـة .و تـم تسليمه إلى أعضـاء
مركـز البحـث و التحقيـق للناحيـة العسكريـة الخامسة
لواليـة قسنطينـة في  3جويلية  ) 1994محضر رقم
 97/2889/ 476الملحق في الملف (.
ريـاض بـوشـرف المولـود في  12جانفـي  1974تـم
اعتقالـه من قبـل شرطـة دائرة  17بالقبـة ) الجزائر
العـاصمـة ( و ذالك بتاريخ  1995/07/25رفقـة
صديـق الطفولـة فريـد بورديـب .وحسـب شھـادة فـريد
بورديـب فـان كل مـن رياض بـوشرف و بورديـب
فريـد قد تـم تقييـدھمـا و وضعھمـا بالصندوق الخلفي
للسيـارة التي كانـت من نـوع دايـو .وبمجـرد وصولھمـا
إلى مركـز الشرطـة 17التـابع للقبـة ،تم تعريضھمـا
لـشتى أنـواع التعذيـب التي تواصلت إلى غايـة المسـاء
حيث تـم نقلھمـا إلى األمـن المـركـزي بالجـزائـر فتـم
عزلھمـا ووضع كـل منھمـا في زنزانـة خاصـة بـه،
وھناك تواصلـت جلسـات التعذيـب ابتـداء من الساعـة
 02صباحـا من طـرف أفـراد الشرطـة الملثميـن و في
حالـة سكـر ،و في اليـوم التالـي
تـم اقتيادھمـا مكبلي األيـدي بأسالك من حديـد إلى
وجھة أخـرى و ھي مركـز شرطـة لبوروبـة .وبـمجرد
وصولھمـا ،تم ربطھما بشجـرة في ساحـة مركـز
الشرطـة قبل أن ينقـال إلى األمـن المركـزي .فـريد
بورديـب تـم إطالق سراحـه في ظـرف  10أيـام و
ابتـداء من  1995/08/05انقطعـت أخبـار ريـاض
بوشـرف الذي يبقـى مصيـره مجھـوال إلى اآلن.

إن لجنـة حقـوق اإلنسـان ،ومـن خالل ھذيـن القراريـن
تعتبـر الجزائـر قد اخترقـت االتفاقيـة الدوليـة خاصـة
بالمـادة رقم  07التي تعطـي الحق في عـدم تعرض
اإلنسـان للتعذيـب و المـادة رقـم  09التي تمنـع
االعتقاالت القسريـة .
إن اللجنـة تصرح أن الدولـة العضو ملزمـة بتقديـم
اإلعانـة الالزمـة من خالل البحـث المعمق و بكل عنايـة
حول الشخص المفقـود و تصرح بضرورة إطالق
صراحـه إن كـان حيـا ،و إعالم العائلـة بنتائـج التحقيـق
و البحـث .الدولـة العضو ملزمـة بمالحقـة و عقوبـة
المسئوليـن عن ھـذه االنتھاكـات و محاكمتھـم .ومن
جھـة أخـرى ،الدولـة العضو ملزمـة بأخـذ كل المقاييس
و التدابير من أجـل منـع حدوث ھـذه االنتھـاكات في
المستقبـل .إن اللجنـة تشتـرك مع مطلـب المقرر
الخـاص لالتصـاالت الجديـدة و التدابيـر المؤقتـة،
بتاريـخ  23سبتمبـر ) 2005أنظر( 1.2
و المقـر بأن الدولـة العضو ال يجـب أن تتضـرع
بتدابيـر ميثـاق السلـم و المصالحـة الوطنيـة ضد
األشخـاص اللذيـن يتضرعـون باالتفاقيـة الدوليـة
الخاصـة بحقـوق اإلنسـان أو اللذيـن ھم في اتصـال مـع
اللجنـة ) .رسالـة إخباريـة للتجمـع رقـم  " ( 16اللجنة]
 [ ...تقـر بـأن الدولة العضو ال يجـب أن تتضـرع
بتدابيـر قانـون المصالحـة للميثـاق مـن أجـل السلـم و
المصالحـة الوطنيـة ضـد األشخـاص اللذيـن يتضرعـون
بتدابيـر االتفاقيـة الدوليـة أو الذيـن ھـم في اتصـال مـع
اللجنـة ".2

انتصـار على الميثـاق
إن جمعيـة عائالت المفقوديـن تـرى أنھا حققت نصرا
يعد سابقة مھمة لھا و الذي تولد عن عمل طويل و شاق
أسفر بداية عن نتائج مثمرة لصالح تحـالف عائالت
المفقوديـن.
ھـذه القـرارات شجعـت و عـززت عـزم عائـالت
المفقوديـن على مواصلـة الكفـاح من أجـل الحـق في
التبليـغ عن حـاالت الفقـدان ألقسري و المطالبـة
بالحقيقـة و العدالـة .
إن لجنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم المتحـدة قد
صرحـت إذن و بكـل وضـوح ،حـق عائـالت
المفقـوديـن في تقديـم شكـاوى أمـام اللجنـة جـراء الغيـظ
الـذي أصـاب العائـالت من خـالل النصـوص المطبقـة
للميثـاق.
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من أجل إعـالم الـرأي العـام بھذيـن القراريـن ،تم عقـد
نـدوة صحفيـة و التـي تـم تنظيمھـا في مقـر أس أو أس
المفقـودين في  18جوان  ،2006حضـر ھـذه النـدوة
عـدد معتبـر من الصحفييـن الذيـن لبـوا النـداء ،و لقـد
تـم نشر ھذا الحـدث في الجرائـد ،و كمـا كانـت فرصـة
أمـام وسائـل اإلعـالم و عائـالت المفقوديـن لتوضيـح
مضمـون ھذيـن القراريـن من أجـل التشجيـع على
3
مواصلـة الكفـاح.

االتفاقيـة المناھضـة لإلختفـاءات ألقسريـة
تقطـع المـرحـلة الثانيـة بنجـاح !
بعد تحيـة جمعيـة عائـالت المفقوديـن للقـارات األربـع و
المنظمـات الغيـر الحكوميـة المدافعـة عـن حقـوق
اإلنسـان ،تـم تبنـي نص االتفاقيـة من أجـل حمايـة كل
األشخـاص من االختفـاءات القسريـة بإجمـاع و ذالك
في  29جوان  2006و ھذا في صـدد الـدورة األولـى
النعقـاد مجلس حقـوق اإلنسـان التابـع لألمـم المتحـدة.
ھذه االتفاقيـة تم تبنيھـا في ترجمتھـا النھائيـة بتاريـخ 22
سبتمبر 2005مـن طـرف فريـق العمـل التابـع لألمـم
المتحـدة و الـذي وضع تحت الرئاسة الفرنسية ) أنظر
رسالة إخبارية رقم (16
وفـي منظـور الـدورة األولى لمجلـس حقـوق اإلنسـان،
انضـم تجمـع عائـالت المفقوديـن إلى الحملـة الدوليـة
الكبرى المطروحة من طرف عـدة جمعيات من بينھا أ
فا د  4وكذا فـادفـام و اللجنة اإلنسانيـة لحقـوق اإلنسـان
الموجھـة للدول األعضاء في المجلس و التي كان
شعارھا " ...من أجل الحق في عدم التعرض للفقدان ،
االتفاقية اآلن ! "
ھـذه االتفاقيـة تعتبـر أول نـص للحـق الـدولي
و الذي ال يترتـب على الـدول واجبـات فحسـب ،بل و
يعطـي بالمـوازاة قـوة أخـرى من أجـل حمايـة
األشخـاص ضـد تطبيقـات حـاالت االختفـاء ألقسـري )
أنظر اإلطار المبين أدنـاه ( ومـن أجـل إعطـاء فعاليـة
أكبـر لھـذه االتفاقيـة كـان يجـب أن تمـر عبـر مرحلتيـن
 :تبنيھـا من طـرف الجمعيـة العامـة لألمم المتحـدة
المقـررة في جانفـي القـادم و بالتالـي المصادقـة عليھا
مـن طـرف  20دولـة وعمل الجمعيـات التي تمـارس
الضغـط يجب أن يكون متواصـل.

اإلتقـاقية تحدد أوال أنه ال أحـد يخضع للإلختفاء القسـري
وال تـوجد أيـة حالة استثنـائيـة تبرر مثـل ھذا الفقـدان )
المادة ( 1
)(AFAD) : Latin-American of disppeared Detaines (Fedefam
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- Asian dederation against involunatry disppearances

3

4

بعـد أن حدد االختفـاء القسـري ) المادة  ،( 2ترتـبت
عن ھذا النص عدة أشياء حيـث فـرض على الدول
الموقعـة علـى ھذه االتفاقيـة تسجيل " جريمة اإلختفاء
ألقسري " في تشريعاتھـا الداخلية وبالتالي مالحقـة و
معاقبة مرتكبـي ھـذه االعتقاالت القسـرية ) المواد 4 .و
( 9 ، 8 ،7 ، 6
إن التطبيـق التنظيمـي العـام لإلختفاء ألقسري يعـد
جريمـة ضـد اإلنسانيـة ) المادة رقم ( 05
إن االتفاقيـة تحمي حق أي شخص في التبليـغ عن حالـة
اإلختفـاء ألقسري ،و تحميـه ضـد أي مضايقـة أو تھديـد
قـد يتعرض له )المادة رقم .(12
إن االتفاقيـة تمنع كل أشكـال االعتقـاالت السريـة،
و تضمـن اتصـال عائلـة المفقـود بمحامـي أو آخـر
للوصـول للشخص المفقود ) المادة رقم ( 17
إن االتفاقيـة تكـرس " حق المعرفة " ألقارب المفقوديـن
و بالتالـي لھـم الحـق في الحصـول على مصـدر الفقـدان
و مصير الشخـص المفقـود ،كما أنھـا تدخـل حـق
اإلصـالح ) المادة رقم ( 23
وأخيـرا ،االتفـاقيـة أنشأت ) ھيئـة اإلختفاءات القسريـة (
المختصـة في السھـر على التطبيـق الحسـن لھـذا
النـص من طـرف الـدول األعضاء ،و يمكـن له أن
يدخـل حيـز التطبيـق من طرف الجھـات الخاصـة من
أجل البحـث عن مكـان تواجـد الشخص المفقود ) المادة
رقم  26و رقم ( .8

النصـوص التطبيقيـة للميثـاق تدخـل اختبـارھا
في الميـدان العملـي ...
إذن فـإن النصـوص التطبيقيـة لميثـاق من أجـل السـلم و
المصـالحة الوطنيـة قد تم العمـل بھـا منذ أكثـر من
أربعة أشھـر ،التطبيق ظھـر بسـرعـة اقل عظمـة من
النظـري .وعمـال باألمـر  03/96الذي يخـول لمصالـح
الشرطـة أو الـدرك بتسليـم شھـادة فقـدان لكل عائلـة إذا
ما طلبـت ذالك ،وبالتالـي تتجـه إلى المحكمـة للطلب من
النائـب العـام إصدار شھـادة وفـاة المفقـود بغيـة
الحصول على التعـويض.
لكـن جمعياتنـا وردھا خبـر من أنـه تـم إصـدار شھـادة
وفـاة للمفقـود لبعض العـائالت من طـرف مصالـح
الشرطـة أو الـدرك دون أن تطلـب عائـالت المفقـود
ھـذه الشھـادة ودون سعـي منھـا .و فـي بـالغ تم نشـره
في  21ماى  2006فـان جمعيـة عائـالت المفقوديـن
بالجزائـر و أس أو أس مفقوديـن أبلغـت عـن إصـدار
لشھـادة الوفـاة من طـرف الشرطـة أو الـدرك اللذيـن
يبدون مستعجلـون علـى طـي ھذا الملـف

عشـر سنـوات تمـر على اختطـاف

و فقـدان ضـاويـة بـن عـزيـزة
في  1996/06/02علـى الساعـة العاشـرة ،تقـدم أفـراد
مـن األمـن العسكـري لواليـة قسنطينـة إلى بيـت السيـدة
ضاويـة غـات إلعتقـال أحد أبنائھـا ،و عندمـا لم
يجـدوه ،أخـذوا السيـدة ضـاويـة أرملـة بـن عزيـزة و
البالغـة مـن العمـر  67سنـة ،و رغـم توسـل ابنھـا
اآلخـر إليھم لتركھـا ،إال أن ضبـاط األمـن صرحـوا
بأنھـم سـوف يحققـون معھـا بخصوص ابنھـا المطلـوب
فقط .رغـم كـل المسـاعـي والشكـاوي التي اتخذتھـا
العائلـة للبحـث عنھـا فان أعوان األمن العسكري نفـوا
كليـا عمليـة اعتقالھـم للسيـدة ضاويـة و مـن حينھـا لـم
تتـوصل عائلتھـا إلـى أي خبر عنھـا.
و فـي العـام الثانـي من فقـدان السيـدة ضاويـة
المحرومـة من قضـاء آخـر أيامھـا السعيـدة بيـن أبنائھـا،
كانـت نجمـة بـن عزيـزة واحـدة مـن بيـن حفيداتھـا
الصغيـرات و التـي أصبحـت منـذ وقـت ليس ببعيـد
نائبـة الرئيسـة فـي تحـالـف عائـالت المفقوديـن
بالجزائـر ،قـد نشـرت فـي  2006 / 06 / 01و فـي
منبـر يوميـة األخبـار العـالـم نـداء وفـاءھا لجدتھـا
وآلالف المفقـوديـن.
أيـن ھـي جدتنـا ؟
جريـدة العالـم  1جـوان 2006

مـن أجـل السنـوات العشـر التي قضينـاھا بعيـدا عنـك
جدتـي ،مـن أجـل العشـر سنـوات البعيـدة ،فـي عالـم ال
ينتمـي ال إلى األحيـاء و ال إلى األمـوات ،أطفـئ ھـذه
المشعـات العشـرون أجلك و مـن أجـل الـلواتي والذيـن
دفعـوا الثمـن و مازالـوا يدفعـون ثمـن الجنـون القاتـل
للرجـال ،تمسكـي أينمـا كنت ،لن ننسـاك أبدا،
و لـن نتخلـى عنـك أبـدا ،و سـوف نواصـل كفاحنـا من
أجـل الحقيقـة والعدالـة.
نجمـة بن عزيـزة ،نائبـة في تحـالف عائالت المفقـوديـن
بالجزائـر
جريـدة العـالم 10 ،جـوان 2006
http://www.lemonde.fr/web/article/0.10@2-3232.36-778119,0

التقريـر السنـوي لمنظمـة العفـو الدولي :
الجزائـر المعلقـة
في تقريـرھا السنـوي لعـام  ،2006منظمـة العفـو
الدولـي مـرة أخـرى وضعـت نقاطـا على المعالجـة
الناقصـة لعواقـب الحـرب األھليـة من طـرف السلطـات
الجزائريـة ،و كانت المنظمـات غيـر الحكوميـة
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البريطانيـة تعتبـر في  2005أن " العقـاب يبقـى
المشكـل األساسـي في معالجـة عواقـب الماضـي :
عشـرات اآلالف لحـاالت القتـل و االختطـاف و "
الفقـدان " وحـاالت التعذيـب التـي تـم التبليـغ عنھـا منذ
سنـة  1992والتـي كانـت وقائعھـا منسوبـة إلى قـوات
األمـن ،المليشيـات المسلحـة من طـرف الدولـة ،و إلـى
الجماعـات المسلحـة والتي مازالـت لحـد اآلن لم يحقـق
فيھـا " .أحصـت منظمـة العفـو الدولـي عـدد جديـد من
حـاالت التعذيب في سنـة  2006و لكـن على العمـوم
تقلـص مستـوى العنـف في الفصـل الخـاص بحـاالت
الفقـدان ،وكمـا سطـرت المنظمـات غيـر الحكوميـة
مصرحـة أنـه إذا لـم نـأسف عـن أيـة حالـة فقـدان
جديـدة مؤخـرا " لـم يبـق لنـا إال مواصلـة جھلنـا

لمصيـر آالف المفقوديـن الجزائرييـن " المفقودين " في
السنـوات السابـقة " و أن النظـام الجزائـري مازال

يـرفض دخـول فريـق العمـل حـول حاالت االختفـاء
ألقسـري التابـع لألمـم المتحـدة إلى التـراب الوطنـي ،
ھـذا الفريـق الذي قـدم طلـب الدخـول منـذ سنـة 2000
.

قضيـة نيم :حـق تحـالف عـائالت المفقوديـن
في الـرد
في شھـر مايـو أثـارت قضيـة نيـم ضجـة إعالميـة
بالجزائـر ضـد السيد محمد إسماعيل عضـو اللجنـة
الرئاسيـة للرابطـة الجزائريـة لحقـوق اإلنسـان و السيـدة
نصيـرة ديتـور النـاطق الرسمـي لتحـالف عائـالت
المفقـوديـن بالجزائـر.
و للتذكيـر ،فـان ھـذه القضيـة تضـع اإلخـوة محمـد و
ھمـا جنديـان سابقـان تابعـان لواليـة غليـزان في خانـة
االتھـام و ھذا تبعـا للشكـوى التي قـدمت من طـرف
الفدراليـة العالميـة لحقـوق اإلنسـان سنـة  2004أمـام
محكمـة نيـم ،عـائالت تعـد الطـرف المـدني فـي
القضيـة ،اتھمـت ھذان الجنديـان بتورطھمـا في عمليـة
القتـل و التعـذيب باإلضافـة إلى تورطھمـا في حـاالت
االختطـاف أثنـاء السنوات المـأساوية التي عرفتھـا
الجزائــر .التحقيـق واصـل مجـراه ،و لقـد استدعـى
قـاضي التحقيـق الشھـود بتـاريخ ،2006/05/12
اغتنـاما لھـذه الفرصـة قـام محـامي اإلخـوة محمد بتقديـم
طلـب من القـاضي و الممثـل فـي رفع الرقابـة القضائيـة
التي وضع تحتھـا المتھمـان .ھـذا الطلـب قـوبل
بالـرفض من طـرف المحكمـة إضافـة إلى رفـض
الطعـن في قـرار القـاضي.
و مـن ھـنا بـدأت الضجـة من خـالل النـدوة الصحفيـة
التي نشطتھـا السيـدة بن حبيـلس في  12ماي حيـث
وجھـت الـوزيـرة السابقـة اتھامـات بالفسـاد لكـل من
السيـدة نصيـرة ديتـور و محمد إسماعيـل و التـالعب
بالعـائالت ،و بعـد ذالك ،جـاء دور الصحافـة لحمـل

مشعـل الدفـاع عن اإلخـوة محمد مشككـة في مصداقية
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و نوايـا الشھود
ومـن ھذا المنطلق كان تجمع عائالت المفقودين مضطرا
إلى نشـر طلب الحـق في الـرد من خـالل الصحف،
وذالك بتـاريخ  28جوان  2006والمعنـون كالتـالي "
من األكذوبـة إلى األكذوبـة " حيـث تمسكـت الجمعيـة
بـإعادة األحـداث والتبليـغ عـن األكاذيـب المشـاعـة.

صمت رئيس الدولـة عـن الشكاوى المقدمة من
طرف  100عائلة خاصة بالمفقوديـن
فـي  25مـارس ،أكثـر من  100عائلـة مفقود التحقـوا
بالسيـدة نصيـرة ديتـور النـاطق الرسمـي لعـائالت
المفقـودين بالجزائـر ،من أجـل تقديـم شكاويھـم إللغـاء
النصـوص التطبيقية للميثـاق من أجل السلـم والمصالحة
الوطنية .بعـد أكثـر من  03أشھـر ،يبقـى رئيس الدولـة
يحتفظ بالصمـت بخصـوص الطلـب الـواضح من طرف
ھـذه العـائالت .ونتيجـة لذالك ،التجـأت العائـالت إلى
مجلس الـدولة الجزائري الذي من المقـرر أن يعـرض
طلبھم في القريـب العاجـل.

زيـارة رئيسـة جمعيـة أس أو أس مفقوديـن
إلى وھـران و مستغانـم
ابتدءا من  28الى 30مايـو قامت السيـدة فاطمة يـوس و
حسـان فـرحاتي بزيـارة إلى واليـة مستغانـم ثم وھـران
من أجـل لقاء عائالت المفقـودين .و لقـد كانـت ھاتـان
الزيارتـان تھدفـان إلى البحث في ملفـات المفقوديـن،
ومن جھـة أخرى البحث في ملفـات أخرى جديـدة تم
التبليغ عنھـا في الجمعيـة ،و كانت تھـدف الزيارة إلى
تشجيـع العائـالت على مواصلـة البحث عن الحقيقـة
رغم النصوص التطبيقيـة للميثـاق.

جولة السفـارات :أس أو أس المفقودين
تستقبل مـن طرف السويـد و ألمانيـا
في 21مـايو  ،2006تـم استقبـال وفـد جمعية أس أو أس
المفقوديـن في سفـارة ألمانيـا من أجل إجـراء محادثـات
مع سعـادة السفيـر السيـد واستارھـوف .وفـي ھـذا
اللقـاء ،تطـرق وفـد الجمعيـة إلى مسألة االختفـاء
ألقسري ،معبرا عن سخطـه للمعالجـة الغير الالئقة لھا
من طرف السلطـات الجزائرية .و في  22مـايو انتقـل
وفد جمعية أس أو أس المفقوديـن إلى سفارة دولـة
السويـد حيث تم استقبالـه من طـرف سعادة السفيـرة
حيث أبدت اھتمامھـا بقضية المفقوديـن والمصالحة،
ووعـدت بتبليغ مطالب عائالت المفقوديـن أمام
المجموعـة األوروبية و كـذا األمم المتحـدة.

عائـالت المفقوديـن تنـادي وزيـر العـدل
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في 16أفريـل  ،2006تجمعت عـائالت المفقودين تلبيـة
لنداء جمعية أس أو أس المفقوديـن أمام مقر وزارة
العدل الكائن باألبيـار ) الجزائر ( ،ولقد تم تنظيم ھذه
المظاھـرة للتعبير عن غضب و سخط عائالت المفقودين
أمام التدابير و النصوص التطبيقيـة الموجـودة في
الميثاق ،و خاصة المادة رقم  08المؤرخـة تحت رقم-
 93-06و التي تقرر أن االستفـادة من التعويض مرتبطة
بإصدار حكم وفاة المفقود .و لقد تم استقبـال وفد عن
الجمعية مكون من  03أشخاص من طرف مديـر
الشؤون الجزائيـة للوزارة ،حيث سلمه الـوفد رسالـة
موجھة إلى وزيـر العـدل السيـد ،طيـب بلعيـز.

باختصــار

الجمعيـة العامـة لتحـالف عائالت المفقوديـن
بالجزائـر
في 29أفريـل  2006عقـد تحـالف عائالت المفقوديـن
بالجزائـر جمعيتـه العامة في مقرات رابطـة حقوق
اإلنسان ببـاريس ،تحت رئاسة السيـدة جـوال بـرونوغي
كوفمـان والنائبـة ،ھذه الجمعيـة الجديدة جمعت عـدة
مشاركين ،وكانت مناسبـة للمصادقة على التقارير
الممولة من الجمعية ،ولقـد سلط الضـوء ھـذه السنـة
على إشكاليـة تمويل مكتب تجمـع عائالت المفقوديـن
بباريس باإلضافة إلى النشاطـات المستقبليـة لتحـالف
عائالت المفقوديـن ،و لقد جرى النقـاش حول الخطوات
الواجب أخـذھا إلنشـاء لجنة للحقيقة والعدالـة التي
كـانت مثمـرة و فعالـة.

تجديـد المكتب ومجلس اإلدارة لتجمـع عـائالت
المفقوديـن بالجزائـر
كمـا ھو معلـوم في النظـام األسـاسي للجمعيـة ،تم إعـادة
انتخـاب المجلس اإلداري للجمعيـة18 .عضوا تـم
انتخابھـم بإجمـاع ،و يتكـون المكتب المنتخـب مجـددا
من السيـدة فاطمـة يوس كرئيسة ،نجمـة بن عزيزة
كنائبـة ،عائشة بـروة ،كنائبـة ،زايمـة بن عاشور ،أمينـة
عامة ،أنطـوان بيليوتـات ،نائبة سكرتيـرة عامة ،جيـرار
ديتور ،أمين صندوق  ،لـوغان شـوزاين ،أمين صندوق
مساعد.

جمعيـة أس أو أس على الطاولة المستديرة
للترويكا المحلية للمجموعة األوروبية
بتاريـخ  04مـايو  2006شـارك أعضـاء من جمعيـة
أس أو أس المفقوديـن في الطاولـة المستديرة التي
نظمتھـا الترويكة المحلية للمجموعة األوروبية ،حـول "
دور النسـاء المدافعـات عن حقـوق اإلنسـان بالجزائـر".
ھـذه اليوميـة نظمت بمبـادرة من سعـادة سفيـر النمسـا

حتـى يتسنـى للنسـاء المنـاضالت الجزائريـات االجتمـاع
والتفكير سويـا في ظـروف العمـل و كـذا المشاكـل التي
تصادفھـن.

الجمعيـة العامـة للشبكـة األورومتوسطيـة
لحقـوق اإلنســان
مـن  12إلى  14مـايو  2006شـارك تحـالف عـائالت
المفقوديـن بالجزائـر ،في الجمعيـة العامـة للشبكـة
األورومتوسطيـة لحقـوق اإلنسان حول توصيـات اللجنـة
التنفيـذيـة للشبكـة ،حيث أكـدت على اعتبـار تحـالف
عـائالت المفقوديـن عضوا مـألوفا و وطنـيا في الشبكـة
األورومتوسطيـة لحقـوق اإلنسان ،حيث تم انخـراط
التجمـع فـي صيـف سنـة .2004

االعتـراض علـى انتخـاب الجزائـر في المجلس
الجديـد لحقـوق اإلنسـان التـابع لألمـم المتحـدة
ردا علـى تـرشيح الجزائـر للمجلس الجديـد لحقـوق
اإلنسـان التـابع لألمم المتحـدة ،قـام تجمع عـائالت
المفقوديـن للجزائـر بتوجيه رسالـة إلى رئيس المجلـس
بتـاريخ  21جوان  ،2006لـويس ألفـانسو دوألبـا حيث
اعتـرضت الجمعيـة على قبـول ھـذا المجلس في أن
يضع في صفوفـه بلـدا أو نظامـا لم يحتـرم حقـوق
اإلنسان ،حيث أن عدد المفقوديـن فيه تجـاوز 8000
مفقود ،بقي مصيرھم مجھـوال لحد اآلن .ولقـد ذ كر
تحـالف عائالت المفقوديـن سعـادة رئيس المجلس " أن

مصداقيـة مجلس حقـوق اإلنسـان ،لن تكون فعالـة إذا
حمل في صفوفـه أنظمـة مثل نظـام الجزائر الذي
يستھيـن جھـرا حقـوق اإلنسـان"

تحـالف عـائالت المفقوديـن بالجزائر في مقھـى
فنـي ) كاباري سوفاج (
استدعيـت دعـوة تحـالف عـائالت المفقوديـن بالجزائـر
في حفلـة بالمقھـى المسمـى ) كبـاري سـوفاج (
ببـاريس .ممثـل تحـالف عـائالت المفقوديـن استطـاع أن
يعبـر أمام الجمھور العريـض عن مأساتـه الشخصيـة
وكذا مأساة اآلالف من أمھـات وزوجـات للجانب اآلخر
مـن البحر األبيض المتـوسط ،ولقد استقبلـت مداخلـة
الممثـل بحفـاوة كبيـرة ،و بھـذه المناسبـة ،قـام تحـالف
عـائالت المفقوديـن بتنظيـم منصـة أين استطـاع إعطـاء
معنى عـن ھـذه الجريمـة و التذكيـر بنشـاط الجمعيـة.
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