
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 

 

 

 
 

 

  ةـــــة و العدالــالحقيق
 
  نــــللمفقودي
  

 رــــــالجزائ فـي
 

  
  ةـــــــــاريـــــــة إخبـالــرس

  
 2008 مارس /جانفي – 26 رقــم

********************************* 

 
 بطاقـة ا�نخــراط

 
  ...............................................................................: .................................ا
سم و اللقب

 
  : .......................................................................................................................لعنوانا

  
  ...........................................: ..........................المدينة.... : ..............................الرمز البريدي

  
  : ........................................................................................................................الھاتف

  
  .......................................................................................: .....................العنوان ا
لكتروني

.  
 

o (€ 30)8200نخرط في تحـالف عائ$ت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنةأ¤    
  

o أتمنى المشاركة في نشاطاتكم بتقديم ھبة.  
  ن في الجزائرالرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائ$ت المفقودي

  تجمع عائ$ت المفقودين في الجزائر: و إعادة إرسال النشرة إلى
8 rue Faubourg Saint Denis 75010- Paris               14 

 
  

 

Collectif 
des 
familles 
de 
disparu(e)s 
en 
Algérie 

 



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 

     محمد رحموني تواجد مكان تحديد
      

تم تحديـد مكـان تـواجد محمـد  2008جـانفي  26بتـاريخ 
بالسجـن  2007جويلية  18رحمونـي المفقـود منـذ 

أشھـر  6العسكـري لو/يـة البليـدة وذلك بعـد أكثـر مـن 
 .من فقدانـه

  
و للتذكيـر، فلقـد تعـرض محمـد رحمـوني ل7عتقـال مـن 
حي بوروبـة الكائـن بالجزائـر من طـرف قـوات ا:مـن 

ينمـا كان ينتظـر حشھـود  عدةو ذلك بحضـور عـدد  
دقيقـة بغيـة التوجـه إلى  30و 7الحافلـة عـلى الساعـة 

عليـه الـقبض مـن طـرف ث7ث أعـوان  يـققـد ألل.عملـه 
" سميـر"مـن الشرطـة الذيـن كـانوا قـد نـادوه بكنيتـه، 

  حيـث أظھـروا لـه وثائقھـم الرسميـة وأمـروه بإتبـاعھـم 
  .)25و 24رسالـة إخباريـة أنظر (
  
البحـث عنـه مـن  ـنم، لـم تتـوقف والدتـه إعتقالهمنـذ  

لقـد تم إع7مھـا من طـرف شـرطي يعمـل . مكـان Pخـر
على . بمركـز أمـن بوروبـة أن ابنھـا متواجـد بالبليـدة

ھـذا ا:سـاس اتجھـت إلى السجـن العسكـري بالبليـدة 
خـ7ل شھـر أكتوبـر الفـارط، حيث أنكـر حـراس بوابـة 

  .لعسكريـةالسجـن وجـود ابنھـا فـي  المؤسسـة ا
  

، عـادت السيـدة رحمـوني  2008جـانفي  26بتـاريخ 
إلى مركـز أمـن بوروبـة حيـث التقـت  بعد ألف مرة

مجـددا بـنفس الضابـط الذي أعلمھـا مجـددا بمكان تـواجد 
    .ابنھـا مـؤكدا لھـا بأنـه  مـوجـود بسجـن البليـدة

جـن عـلى جنـاح السرعـة إلى س السيدة رحموني اتجھـت
 البليـدة، حيث صـرح لھـا حـراس السجـن أخيـرا بوجـود

عـلى مستـوى تلك المؤسسـة  ابنھا رحموني محمد
  .العقابيـة العسكريـة

  
ھناك، لم تتمكن رغم إقرار أعـوان السجن بوجـوده 

كـل زيـارة من  لھا رفضـت ، بحيثوالدتـه من رؤيتـه
إ/ أنه  .ه بعـدأجـل رؤيتـه بحجـة أن التحقيـق معـه لم ينتـ

كمـا  ،حضـار الطعـام والمـ7بس /بنھـابإ لھا سمح
  .هبأعلموھـا بأنـه يمكـن للمحـامي ا/تصـال 

  
ظھـور رحمـوني محمـد،  من مـضي شھريـن بعدلكـن 

والمحامـي يـراسل وكيـل الجمھـوريـة العسكـري عـلى 
ا أمـل ا/تصـال بموكلـه، لكـن كـل مـن محاميـه وأمـه بقيـ

عـاجزيـن عـن زيارتـه، ليبقـى ھـو فـي عزلـة تامـة عـن 
  .العالـم الخـارجي

  
  
  
  
  
  

 القـانون فـوق مـؤسسـات :العسكرية المحاكم

  
سـوف يحـاكم  يبـدو انه مـدني باعتبارهمحمـد رحمـوني 

مـن طـرف محكمـة عسكريـة دون أن يعلـم أحـد ما ھـي 
  .التھمـة الموجـه إليـه

.  
  حكمـة العسكريـة بالجزائـر؟ما ھـي الم

العسكريـة وارد  تسيير السلطات القضائيةتنظيـم و  إن
 1971أفريـل  22المـؤرخ في  28- 71 ا:مر رقمفـي 

  .قانـون القضاء العسكري المتعلق
المحاكـم العسكريـة مجردة من كـل استق7ليـة و خـاضعة 

المخالفـات  بالنظر فيمختصـة للسلطـة التنفيذية، 
بأمـن  عندما يتعلق ا:مررتكبـة من قبـل المدنييـن الم

  .الدولـة
معينيـن من  ضباطتتكـون المحاكـم العسكريـة مـن 

  .طـرف وزارة الدفـاع وتابعيـن لھـا تدريجيـا
  من ا:مـر تنص عـلى أن 2مـن جھـة أخـرى، المـادة 

قـانون القضاء العسكري يخول لوزيـر الدفـاع الوطنـي " 
دون مراعاة مبدأ الفصـل بين " لقضائيـةالسلطـة ا

   .التنفيذيـة خضوع المحاكم للسلطـةالسلطـات و منـع 
حـق "زيـادة عـلى ذلك، يعـود إلى وزارة الدفـاع الـوطني

وھذا ما يجعل الدعوة " تحريـك الدعوة العمومية
العمومية خاضعة مباشرة إلى السلطة التنفيذية وھـذا 

  .ليـة ونزاھـة العدالـةمـع استق7 تماما يتعـارض
  

فـي  العسكرية الـحق لمحكمـةليبـدوا أن إلى ھذا، إضافـة 
  .المحامـي المكلـف بحمايـة المعنـي فيالنظـر 

  
ھـذه القوانيـن الخـاصة لديھـا ا:ولويـة عـلى اkجـراءات 
المدنيـة و تسمـح بإطالـة المـدة التي مـن خ7لھـا، يكـون 

  . ل الحقـوقالمعنـي مجـرد مـن كـ
  

سنة، في الحبس ا3حتياطي  34مالك مجنون 
  .سنوات 8منذ أكثر من 

  
، تـم إلقـاء الـقبض عـلى مـالك 1999سبتمبـر 28فـي 

سنـة، و اقتيـد إلى ثكنـة تيـزي  25البـالغ مـن العمـر 
تحويلـه إلى ثكنـة الجزائـر ليختفـي بعدھـا ثم  تم  وزو 

و أشھـر،  7، أي بعد 2000مـاي  2ولـم يظھـر إ/ فـي 
بعـد مثولـه أمـام قـاضي التحقيـق لمحكمـة تيـزي وزو 

  .تسنـى لعائلتـه معرفـة مكـان تواجـده
و بذھـول تلـقى أقـربـائـه خبـر التھمـة التـي وجھھـا لـه 
القـاضي و التـي تخص انتمـاءه إلـى جماعـة إرھابيـة، 

وب معطـ"المطـرب  غتيـالاوتورطـه في قضيـة 
ومـن حينھـا تـم وضـع مـالك قيـد السجـن ". لوناس

ا/حتيـاطي بالسجـن المدنـي لتيـزي وزو، وھـو اPن فـي 
انتظـار جـدولة تـاريخ محـاكمته رغـم إصـدار أمـر 

  .2001انتفـاء وجـه الدعـوى في 
يبـدوا أن ھـذا ا/عتقـال الـذي يـبقى دون محاكمـة غيـر 

يـوم مـن ا/نتظـار، و  3000متنـاھي، أكثـر مـن 
ھـذه السنـوات كـانت مسطـرة في . سنـوات 8 بالضبط
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لم تتـوقف  .كـل دورة جنائيـة بالوعـود واPمـال الكاذبـة
عـائلته عـن نضالھـا مـن أجـل أن تضمـن احتـرام 
حقوقھـا ا:ساسيـة، لكـن السلطـات وقفـت مـوقف ا:صـم 

ـا ذالك إلى الحالـة أمـام النـداءات مستنـدة في رفضھ
  .ا:منيـة و جعلھـا كمبـرر لعـدم جدولـة محاكمـة مـالك

  
إن لجنـة حقـوق اkنسـان التابعـة لoمـم المتحـدة أقـرت 

أن   2006أوت  9مـن خـ7ل ھـذه التقـارير الـواردة في 
اعتقـال مـالك كـان تعسفيـا إضافـة إلى أن حقـه في 

ولقـد طلبـت اللجنـة . ـبمحاكمـة عادلـة كان قد أغتص
 مجنون أن يمتثـل مـالك« مـن السلطـات الجزائريـة 

حـا/ لqجابـة علـى التھـم الموجھـة إليه أو  اءأمـام القـض
شھـرا  18أكثـر مـن  و لكن .»(.....)أن يـطلق سراحـه

  .مضـت و لـم تكـن ھـذه التقـارير متبوعـة بـأي رد
  
حاكموه أو  :شن حملة من أجل مالك مجنون 

 أطلقوا سراحه
medjnoun.blogspot.com/-malik-release-http://cfda 

  
ان تحـالف عـائ7ت المفقوديـن، الـذي تـابع ھـذا الملـف 

المبـادرة مـن أجـل  منـذ اختفـاء مـالك، أخـذ عـلى عاتقـه
مـوقع عـلى  له ع عـن حقوقـه، ولقـد خصصالدفـا

 .ا:نتـرنت  من أجلـه
  

و لقد عـملت ھـذه الحملـة بالدرجـة ا:ولى عـلى  حـث 
كـل شخـص عـلى إرسـال نـداءات إلى الممثليـن 

مـن أجـل جدولـة محاكمـة مـالك . الـرسميين الجـزائريين
  .مجنـون

  
مضايقات مستمرة : محاكمة السيدة ساكر

  .لھا عائ@ت المفقودين تتعرض
  
السيـدة لـويزة ساكـر زوجـة صالـح سـاكر المفقـود منـذ  

، مطالبـة بالمثـول أمـام محكمـة قسنطينـة وذالك 1994
  .2008فيفـري 6بتـاريخ 

  
تـورطھـا في اkخـ7ل "ملزمـة بالـرد عـلىالسيدة ساكر 

 بالنظـام العـام، وكـذا تنظيـم مسيـرة غيـر مـرخص بھـا
التعـدي عـلى موظفيـن أثنـاء أداء مھـامھـم مع حمـل و 

 "الس7ح ا:بيـض والسرقـة
  

ھـذه ا/فتـراءات مـرتبطة با/عتقـال الذي تعرضـت لـه 
عنـد مشاركتھـا في  2004سبتمبـر 20السيـدة سـاكر فـي 

و لقـد تـزامنت ھـذه الحادثـة عنـد زيـارة . تجمـع سلمـي
ـة الخـاصة بالمفقوديـن، حيث وفـد مـن بعثـة اللجن

عبـرت أمھـات المفقوديـن بقسنطينـة مـن خـ7ل ھـذا 
  .التجمـع عـن رفضھـا للتعويضـات

لقـد منعـت السيـدة ساكـر مـن الكـ7م بقـوة مـن طـرف 
أعـوان الشرطـة القضائيـة الذيـن قـاموا بضربھـا، كمـا 

للشرطـة بقيـت لساعـات عديـدة رھـن الحجـز فـي ثكنـة 

تابعـة لمنطقـة بالمـا بقسنطينـة دون أن يتمكـن محاميھـا 
و عنـد  إطـ7ق سـراحھا اشتـرط . من ا/تصـال بھـا

عليھـا، اkمضـاء عـلى محضـر مفـاده عـدم مشاركتھـا 
لقـد اتجھـت السيـدة سـاكر بعدھـا إلى . في أي مظاھـرة

تـدل المستشفـى حيـث سلمھـا الطبيـب شھـادة طبيـة 
عـلى تعرضھـا إلى آثـار الضـرب التـي كـانت باديـة 

  .عـلى جسمھـا
  

كمـا تعـرض أعضـاء مـن عـائ7ت المفقوديـن إلى 
مـن طـرف الشرطـة في ذالك و إلى الضرب  ا/عتقـال

  .اليـوم
  
 21فيفـري تـم تأجيلھـا إلى  6الجلسـة المعلـن عنھـا في  

  2008مـارس  26 غاية أجلـت مجـددا إلىو  فيفـري
السيـدة ساكـر كـانت قـد بـرئت مـن التھـم التـي حينھا تم 

كـانت مـوجھـة ضـدھـا، لكـن ھـذه التھـم تـم إعـادة 
ذا  أدينـت مـن ـو لھ "دون سـ7ح  حشدت" تقديـرھا إلى

طـرف المحكمـة التأديبيـة  لقسنطينـة بتحملھـا لغرامـة 
  .ألـف دينـار 20ماليـة تقـدر بـ

 
تعرض عائلة من عائ@ت المفقودين إلى 

.المضايقات  
 

  .لسلطـاتل عرضة/تـزال عـائ7ت المفقـودين 
  1998و التي اختفى أبيھا محمد سنـة  عائلـة محـالي

إلى ا/ضطھـاد منـذ أن غـادر العـم شريـف تتعـرض 
المنـزل إلى  وجھة غيـر معـلومـة، فبـاتت قـوات ا:مـن 

،  الـذي غـادر بـدوره بـدرانبـر تطـارد ا/بـن ا:ك
  .المنـزل دون أن تعلـم عنـه عـائلته أي جديـد

بكـل بـرودة  ا:صغر عتيقيقتـل ا:خ  1996فـي سنـة و 
كـان يجـري مستنـدا بيـده  بحيث مـن طـرف الشرطـة

اليمنـى عـلى وركـه ا:يمـن بسبـب العمليـة الجراحيـة 
الشـرطة أنـه ينـوي  فاعتقدتالتي أجـريت له حديثـا، 

  .إخـراج س7ح ليطلـق النـار عليھـم
بعـد ھـذا المشھـد الكابوسـي، تـم إعتقـال عبـد الرحمـان 
ا/بـن اPخـر للعائلـة، و تعـرض للتعذيـب وسجن لمـدة 

  .خـمس سنـوات
  

، وبينمـا كـانت العائلـة تنتظـر عـودة 1998في سنـة 
رطـة المنـزل وقـامت الـوالد مـن السـوق، اقتحمـت الش

 العينين و تـم اقتيادھـن .باعتقـال ا:م وا:ختيـن
 اتضـح بعـد ذلك أن و إلى مكـان مجھـول معصوبتين

وھنـاك . بثكنـة شاطـوناف عروفالمكان الم ھو ذالك
إطـ7ق  تموجـدن الـزوج والوالـد في قـاعـة التعذيـب و

محمـد سـراحھن فـي غضـون أسبـوع تـاركيـن وراءھـن 
  ..........محـالي، الـذي يبقـى إلى يـومنـا ھـذا مفقـودا

 
وجـد عبـد الرحمـان عائلتـه عنـد خروجـه مـن السجـن 

  .تحت تأثيـر صدمـة الـوالـد المفقـود
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تعـرض عبد الرحمان مجـددا إلى  ،2006في سنة  
يوما و ھـي  12ا/عتقـال ليبقى مصيـره مجھـو/ مـدة 

ى للحجـز تحت النظـر ، لـم تتمكـن عـائلته المـدة القصـو
تحديـد مكانه  تم مـن معرفـة أي جـديد عنـه، إلى أن

  .بسجـن سركاجـي، ليبقـى مـوقوفا دومـا دون محاكمـة
  

و في جانفي قامت الشرطة باعتقال ابن ا:خت ا:صغر 
سنة، حيث دار ا/ستجواب عن   14و البالغ من العمر 

  .لديھم منذ أكثر من سنة  خاله الذي كان موقوفا
  

مارس تتواصل الدناءة و  11أخيرا، و في يوم الث7ثاء 
حيث اقتحم أفراد من مركز شرطة واد أوشـايح  ،الظلم

المنـزل العائلـي أيـن كـانت ابنـة الخالـة متواجـدة في 
إلى الخزانـة وقامـوا بإفـراغ كل اتجھت الشرطة . زيـارة

بتفتيـش المنـزل رأسـا عـلى  مـا فـي داخلھـا ثم قـاموا
د سماعھـا بالخبـر، اتجھـت السيـدة محالـي ـو عن  .عقـب

إلى مركـز الشرطـة وھناك أعلموھـا بأنھـم أتـوا إليھـا 
بخصـوص اkجـراءات التي اتخذتھـا  حول ابنھـا 

بغيـة فتـح تحقيـق لمعرفـة إن كان حيا أو " بدرانـي"
ـة أن ا:بحـاث لم تسمـح لھـم ميتـا، اعلمھـا أفـراد الشرط

بمعرفـة مصيـر بـدراني، وكـان يتعيـن عليھـا ا/تجـاه 
 .نحـو مصالـح الدرك

  
ليسـت ھنـاك أيـة عـ7قة بين عمليـة تفتيـش المنـزل و 
السبـب الـذي جـاءوا مـن أجلـه، وھنا وجـب طـرح 

قتحـم أفـراد الشرطـة المنـزل ي ألم: سـؤال شـرعي
  ب7 عقـاب من أجـل فقـط إرھـاب العائلـة؟العائلـي  

  
  سنتين سجن نافذة ضد اEستاذ أمين سيدھم

  
إن المحاكمة من أجـل قـدح السيـد أميـن سيدھـم محامـي 
عـائ7ت المفقوديـن و المدافـع عن حقـوق اkنسـان تمـت 

مـارس أمـام الفـرع ا:ول  30بـرمجتھـا التي بتـاريخ 
 70حـوالي . ـدي أمحمـد بالجزائـرللعقوبـات لمحكمـة سي

محاميـا حظـروا ھـذه المحاكمـة من أجـل إظھـار دعمھـم 
و احتجاجھـم عـلى المضايقـات التي تعـرض لھـا سيدھـم 

 .منذ سنـوات عديـدة
  

أفقـد "و للتذكيـر، فـان السيـد سيدھـم متھـم كونـه 
 ومن جھـة أخـرى" ا/عتبـار لقـرار صـادر عـن العدالـة

ھـذه ا/تھامـات . أسـاء إلى سمعـة إطـار في الدولـة
جـاءت نتيجـة صـدور مقـال فـي الصحافـة الجزائريـة 

سنـوات، ناقلـة آراء السيـد سيدھـم الذي وصـف  3منـذ 
" التعسفـي"أثنـاء المقابلـة الصحفيـة بأن إعتقـال زبونـه بـ

القـرار "في حيـن فـان الصحفيـة تحدثـت عـن 
و عند انتھاء جلسة ا:طراف، أدان وكيل ". فـيالتعس

ولقـد . الجمھورية السيد أمين سيدھم بسنتين سجن نافذة
  .أفريـل 13حـدد تـاريخ النطـق بالحكـم فـي 

  

إن تحـالف عـائ7ت المفقوديـن تتبـع قضيـة أميـن  
سيدھـم منـذ بدايتھـا مبلغـا فـي كـل مـراحل اkجـراءات 

وميـة الدوليـة  والجھـات المعنيـة، المنظمـات غيـر حك
خـاصة المقرريـن المكلفيـن  بالدفـاع عـن حقـوق 

  .اkنسـان واستق7ليـة القضـاة والمحاميـن
 

 Lucernaire—عـرض نقـاش فـي لوسارنار
 

  في إطـار المحادثـات المنظمـة من طـرف أصدقـاء 
   Le Monde- العالـم الدبلومـاسيجريدة 

Diplomatique-،  عـائ7ت المفقوديـننظم تحالف 
بمشاركة  - ببـاريس" لوسارنـار"فيفـري بمسـرح  18في

 "واجب الذاكرة"مؤلف كتـاب صور اسمه  -د-عمر
Devoir de mémoire  - نقـاش تحـت عنـوان  -لقـاء "

  "التجميل والقسريـة  ا/ختفاءات
لـويس مسبلـي : الحـدث تدخـل كـل من السـادة شارك ھذا

فـي التصويـر، جـان لـويس ديـوت فيلسـوف،  خبيـر
لو  مجيـد بـن شيـخ أستـاذ فـي الحقـوق، أوليفـي

  أستـاذ جـامعي، نصيـرة ديتـور،  كورقراندميزو
  

المؤثـرة، ة نصيـرة ديتـوربعـد ھـذه المـداخ7ت و شھـاد
كـانت المنـاقشـات مثمـرة كمـا ألحـت عـلى ضـرورة 

وق اkنسـان المرتكبـة مـن إيجـاد حـل لخروقـات حقـ
طـرف الدولـة الجزائريـة، زيـادة عـلى ذالك أكـدت عـلى 

  .نشـاط المجتمـع المدنـي الجزائـري إحياءضـرورة 
و لقـد كـانت مشاركـة الجمھـور في ھـذا اللقـاء جديـرة 
با/ھتمـام، ممـا شجـع بـقوة عـلى تجديـد ھـذا النـوع مـن 

  .المحادثـات
  

  .نصيـرة ديتور صاحبة الشرف: ـرأةيـوم الم
  

مـارس  8بمناسبـة اليـوم العالمـي للمـرأة المـؤرخ في 
مـن كـل سنـة كـانت السيـدة نصيـرة ديتـور مدعـوة 

  .للمشاركـة في عـدة تظـاھرات 
  

ضيـوف "مـارس، وبعـد مـداخلتھـا في حصـة  6في 
 ، كـانت نصيـرة ديتـور رفقـةRFIعـلى قنـاة " اليـوم

أمھـات جنـود سـانت "ايليـا بولياكوفـا ممثلـة 
نـدوة صحفيـة دارت  بحيث قامت بإحياء"  بتـارسبـورغ 

من  و منظمةفي مركـز ا/ستقبـال للصحافـة ا:جنبيـة 
طـرف الحركـة المسيحيـة المناھضة للتعذيب      

(ACAT).  
  
كـان غيـاب تامـارا فريـد العراقيـة، رئيسـة الرابطـة  

7بيـة للحقـوق اkنسانيـة فـي العـراق، راجـع لعـدم الط
تمكنھـا مـن الحصـول عـلى التأشيـرة من طـرف 
السلطـات الفرنسيـة، ممـا تـأسف له ونـدد به منظمـوا 

  .ھـذه ا:مسيـة التي كـانت تحـت شـرف النسـاء
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 امرأتان منفي المسـاء، قـامت نصيـرة بمداخلـة رفقـة 
"Femmes courage " اللتيـن رافقنھـا في دار أمريكـا

  .ا/تينيـة
  

  « Resisting women » مارس،قامت جمعية 10في 
بدعـوة الناطقـة الرسميـة لتحالـف  "نسـاء مقاومـات"

عـائ7ت المفقوديـن إلى أمسيـة خـاصة بالنسـاء 
المناھضـات للحـرب وذالك بقاعـة مـجلس الشيـوخ 

أليمـة بـومدين "يـوخ تحـت رئاسـة عضـوة مـجلس الش
، فـفي ھـذه ا:مسيـة تـم تكريـم النسـاء اللـواتي "تييـري

  .ينـاضلن رغـم المخاطـر التي يتعـرضن لھـا
  

أمھـات المفقـودين يتظاھـرن من أجـل حقوقھـن 
  مـارس 8في 

  
بالجزائـر، و بمناسبـة عيـد المـرأة، تـم تنظيـم تجمـع 

وديـن أمـام اللجنـة كبيـر مـن طـرف آس،أو،آس المفق
حيث . ا/ستشاريـة لترقيـة و حمايـة حقـوق اkنسـان

عبـرت ا:مھـات عن رفضھـن للعفـو الشامـل الصادر 
في المرسـوم الرئـاسي منذ سنتيـن، كمـا طالبـن بكشف 

  .الحقيقـة عن مصيـر ذويھـم المفقوديـن
  

ICAED : مم المتحدة من أجـلEلقاء بمقر أ
  ا3تفاقيةالمصادقة على 

  
تـرأست  نصيـرة ديتـور النـاطقـة الرسميـة لتحالـف  

عـائ7ت المفقوديـن عضـو مـؤسس في التحـالف العـالمي 
نـدوة  )  ICAED(المنـاھض ل7ختفـاءات القسريـة 

  .عـلى ھـامش الـدورة  السابعـة لـمجلس حقـوق اkنسـان
عضـو كل لو لقد أھـدت نصيـرة ديتـور في ھـذه النـدوة 

الممثليـن المؤقتيـن لدى ا:مـم : في المنصـة، وھم
المتحـدة مـن المغـرب، أ:رجنتيـن، ألبانيـا، فرنسـا، 
اليابـان، وشاحـا عقـده كل واحـد منھـم حـول الرقبـة، 
حتـى / تنسـى ضـرورة المصادقة على اkتفـاقيـة ضـد 

  .ا/ختفـاءات القسريـة
 

بليـدة حـول البحـث تنظيـم منشـط لمنتـدى في ال
  عـن الحقيقـة

  
من أجـل الحقيقـة، السلم " بعـد الملتقـى الذي دار محـوره 

والذي تـم منعـه من طـرف السلطـات في " والمصالحـة
قـرر كل من تحـالف عـائ7ت  2007شھـر فيفـري

المفقوديـن بالجزائـر، و آس، أو، آس مفقوديـن 
وضـع إستراتيجيـة ب بالشـراكـة، مـع جزائرنـا والصمـود

  . لتجنب منع اللقاءات
 
و ھكـذا كـان من ا:نسـب تقسيـم ھـذا الملتقـى إلى 

  ".ورشات-منتـدى"ملتقيـات صغـرى تسمـى 

وسـوف تـدور ورشـات العمـل في مقـرات جمعيـات  
الشركـاء تجنبـا للتعـرض إلى مشكـل المنـع عنـد طلـب 

 .التـراخيص الرسميـة
  

ت عـدة اجتماعـات ببـاريس والجزائـر في و لقد انعقـد
غضـون شھـر مـارس عـلى أمـل تنظيـم  أول ورشـة 

 "ائرنـازج"عمـل الـتي سـوف تنعقـد بالبليـدة في مـقرات 
  .2008أفريـل  10في 

 
حول التعذيب بالجزائر ناوبيتحضير تقرير ت  

  
سنـوات من ا/نتظـار، قدمت الحكـومـة  8وأخيـرا و بعـد 

ئريـة تقريرھـا للجنـة المناھضـة للتعـذيب المتعلقـة الجزا
 ھاباkجـراءات المتخـذة عـلى عاتقھـا فيمـا يخص التزامـ

المناھضـة للتعذيـب و المعامـ7ت الوحشيـة، "با/تفاقيـة 
وفعـ7، وبصفتھـا دولـة عضـوه، . "الqنسانيـة أو المھينـة

ول مـدى سـوف تـدرس وضعيـة الجزائـر فـي أفريـل حـ
 .احترامھـا لتدابيـر ھـذه ا/تفاقيـة

  
عنـد استطـ7ع تحـالف عـائ7ت المفقوديـن لھذا الخبـر، 
قـامت بكتابـة تقريـر يكـون معقبـا على التقريـر الـذي 

  .قدمتـه الجزائـر إلى اللجنـة المناھضـة للتعـذيب
إن التعذيـب إجـراء تطبيقـي بقـي سـاري المفعـول في 

ر، و لقـد عـان منـه آ/ف المفقوديـن  إضاـفة إلى الجزائـ
  .عـائ7تھـم التي أضحـت تـعيش فـي قـلق ومعانـاة نفسيـة

 
.عائلة 50استجواب : مھام في الميدان  

   
فـي شھـر جـانفي، تلقـت اللجنـة المحليـة لجيجـل  زيـارة 
. بعثـة مـن آس،أو،آس مفقوديـن القادمـة من الجزائـر

ف مـن ھـذه الزيـارة ھـو إعـادة بعـث النشـاط وكـان الھـد
تـم . و الديناميكيـة عنـد عـائ7ت المفقوديـن بجيجـل

 oا/لتقـاء بعـدة عـائ7ت وأخـذ شھاداتھـم، كمـا تـم مـ
كمـا جـرى حـوار طويـل مـع . الملفـات غيـر الكاملـة

أعضـاء اللجنـة المحليـة لجيجـل ممـا سمـح بتسطيـر 
  .العـريضة  لخطـة العمـل الخطـوط

  
منـذ نھايـة فيفـري، وبعـد زيـارة جيجـل، تمـت زيـارة 

عـائلة من كافـة المنـاطق، وكل  50ومساءلـة حـوالي 
الحـوارات المنجـزة إلى يومنـا ھـذا تم حفظھـا حسـب 

 .التـرتيب بـدءا بكـل بلديـة وو/يـة
  
صة بعـد كـان العمـل في الميـدان دقيقـا وصعبـا خـا 

  .تطبيـق ميثـاق السلـم والمصالحـة الوطنيـة
  
وتجـدر اkشـارة إلى أنـه لم يكـن مـن السھـل ا/قتـراب  

مـن العـائ7ت، كمـا أن استقبـال الوفـود من طـرف 
  .العـائ7ت غالبـا مـا يكـون مصحوبـا بالتـردد

 موجز
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المشاركـة في ورشـة عمـل تم تنظيمھـا من 

  طـرف نـدا
  

دعـت الشبكـة الجزائريـة للدفـاع عـن حقـوق الطفـل 
أعضـاء مـن آس،أو،آس مفقوديـن إلى عـرض " نـدا"

لقـد . الموجـه إلى ا:طفـال" أنـا أسمعـك"مشروعھـا 
سطـر أعضاء آس،أو،آس المفقودين  أھمية أخذ بعين 

  .ا/عتبار معانـاة  وفقـر الكثيـر مـن أطفـال المفقوديـن
 

الجزائر/اWتحاد اEوربي عياتمـجلس الجم   
  

 مـارس تـم انعقـاد اجتمـاع بمجلس الجمعياـت  11في 
قـام تـحالف عـائ7ت . الجزائـر.-اkتحاد ا:وربي

المفقوديـن بتحريـر رسالـة مفتوحـة لصالـح المؤسسـات  
أ:وروبيـة  تنديدا بالخروقـات الخطيـرة لحقـوق اkنسـان 

 نـا ھذا ترتكـب مـن طـرفالتـي ما تـزال إلى يوم
  .الجزائـر والتـي لم تجـد لھـا تسويـة عادلـة

 
حالة درست من طرف الفريق العامل حول  186

.ا3ختفاءات القسرية  
  

حالـة فقـدان سلمـت إلى السلطـات الجزائريـة من  186
طـرف فريـق العامـل حـول ا/ختفـاءات القسريـة التابـع 

ـم إرسـالھـا من قبـل تحـالف للoمـم المتحـدة والتي ت
عـائ7ت المفقوديـن بالجزائـر، بعـد دراسة والتسليـم 
بقبولھـا، يـرسـل أسئلـة إلـى الحكومـة لqجابـة عـليھـا 

ويسعـى تحـالف عـائ7ت . في غضـون ستـة أشھـر
المفقـودين بالجزائـر بالتـداول عـلى إعـ7م الفـريق 

سريـة بملفـات المفقوديـن العـامل حـول ا/ختفـاءات الق
  .التـي يحضرھـا

  
  لقـاء في وزارة الشؤون الخارجيـة

  
طلـب تحـالف عـائ7ت المفقوديـن لقـاءا مـع المديريـة 

لـوزارة ) DGCID(والتطويـري سيق الدولتنالعـامة لل
استطاعـت النـاطقة . الشـؤون الخارجيـة بفرنسـا

الجزائـر أن الرسميـة لتحـالف عـائ7ت المفقوديـن ب
تعـرض مشـاريع الجمعيـة وعلى وجـه التحديـد العدالـة 

ولقد أدى ممثلـي الـوزارة اھتمامـا عميقـا بھـذا . ا/نتقاليـة
المشـروع كمـا شجعـوا تحـالف عـائ7ت المفقوديـن فـي 

  .مشـاريعھـم
  
  
  
  

لمنظمـة ) سويسرا(زيـارة ممثـل فـرع بـال 
  العفـو الدوليـة

  
يـا كونزيتـي لمقابلـة الفريـق العامـل لتحـالف حضـر أندر

فمنـذ سنـوات و عـضو . عـائ7ت المفقوديـن ببـاريس
منظمـة العفـو الدوليـة  فـرع بـارن،  يھتـم بالملفـات 

ھـذا الqجتمـاع الدي جـاء . التـي لھـا عـ7قـة بالجـزائـر
نتيجـة /جتمـاع العمـل ا:ول الذي انعقـد في جـانفي 

، مـن أجـل تقديـر نشـاط العمـل مـوازاة مـع 2008
  .بـعض الملفـات

  
تقديـم مذكـرة حـول قبـول استـ@م إرسـاليـة بن 

  ايدير
 

لقـد أخـذت  الشكـوى المقدمـة فـي سبتمبـر ا:خيـر لـدى 
اللجنـة اkفريقـية لحقـوق اkنسـان والشعـوب تسيـر في  

ريق تحالف تم تحريـر مذكرة من طرف ف. مجـراھا
عائ7ت المفقودين حول است7م الب7غ بما يتناسب و 
اkجراءات المتخذة من طرف اللجنة اkفريقية  لحقوق 
اkنسان والشعوب، وذالك بصدد انعقاد مؤتمرھا  في 

ماي  22الى  7الدورة القادمة للجنة التي سوف تبدأ من 
   .بسوازي7ندا 2008

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 


