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الحقيقت في الجزائر :نظـرة وتقييم ،بعدم ضي
سنت على توصياث األمم المتحدة
انعقـد في < و = مارس @ 900في جنيف ،مؤتمر
"الحقيقـة في الجزائر :نظرة وتقييم ،بعد مضي سنة عمى
توصيـات األمم المتحدة" ،و تـم تنظيم ىـذا المؤتمـر من
قبـل تحـالف عائبلت المفقوديـن بالج ازئـر ،بالشراكة مع

جمعية صمـود ،جمعية جزائرنا ،والمنظمة العالمية
لمناىضة التعذيب .وقد إنتيج ىذا المؤتمر خطى ممتقى
بروكسل " من أجل الحقيقـة ،السمم والصمح" ،الذي انعقد
في ? 8و @ 8مارس > ،900كما يندرج كمتابعة
لمتوصيات التي وجيت إلى الجزائر ،من قبل مختمف
الييئات األمميـة المختصـة في حماية حقوق اإلنسان،
خبلل أكتوبر > 900و مـاي ? .900ولمتذكير ،فإن ىذه
التوصيات تطالب بتعديل تدابير الميثاق المنـاقضـة

لمحقوق األساسية لمضحايا ،في معرفة الحقيقة وتحقيق
العدالة .عـام بعـد التوصيـات ،ودون االلتزام بيذه األخيرة،

والممكن االطبلع عميو عمى الموقع االلكتروني ،لتحالف
بالج ازئـر
المفقودين
عائبلت
http://www.algeriedisparus.org/cfda/index.
=php?option=com_content&task=view&id
.254&Itemid=121
تم تغطيـة المؤتمر من قبل اليومية الفرنسية “لومند“ ،
بتاريخ  80مـارس @ ،900تحت عنوان " عائبلت
المفقودين تبحث عن العدالة" لـ ـ ـ أقـاث ديبارك .و من قبل

اليوميـة الجزائرية “الوطـن“ قي > 0مارس @ 900تحت
عنوان " حوار بين المنظمات و السمطـات الجزائريـة؟"
لعدالن مـدي.

 8023حالة مفقود معترف بها رسميا من

قبـل السمطات الجزائرية

خبلل مؤتمر جنيف ،كانت دىشتنا كبيرة لدى عممنا،
أثناء عرض حصيمة الميثاق ،من قبل ممثمي المجنة

قدمت السمطات الجزائرية ,ممثمة في المؤتمر من قبل

الوطنيـة االستشـارية لترقية وحماية حقوق االنسان ،أن

اإلنسان ،وبفخر ،تقييما ماليا موج از لسياسة المصالحة.

ليصـل إلى  ?09:حـالة .وقبل بضع سنوات فقط ،كانت

أعضـاء المجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق

رحب المشاركوـن بحضور ممثمي المجنة الوطنية
االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان ،األول من

نوعو ،في حدث نظمتو جمعيات الضحايا  .أضف إلى
ذلك ،في كممة االفتتاح الموجزة ,كـان لممنظمين شرف
احتسـاب حضور نائب رئيس مجمس حقوق اإلنسان،
معـالي السيدة :مـريوس قرينيـوس ،رئيسـة الفيدراليـة الدولية
لحقوق االنسـان :السيـدة سييـر بمحسـن ،األمين العـام
لممنظمـة الدولية ضد التعذيـب :السيـد أريك ستوتس .
عقب ذلك ،قدمت التدخبلت من قبل خبراء في القانون
الدولي لمعدالة االنتقالية .وقـد كانت المناقشات التي

عقبت مداخبلت الخبراء و ممثمي لجنة االستشارية لترقية
وحماية حقوق اإلنسان ،نشطة وعمى درجة عالية من
الجودة.
كما حضر ما يقارب  @0مشاركين خبلل يومي المؤتمر،

عدد المفقودين المعتـرف بيم رسميا قد تجاوز =8;:

السمطات الجزائرية تنكر وقوع حاالت إختفاء ,و تتحدث
عمى األكثر ،عن بعض التجاوزات المنفردة وقعت في
إطار مكافحة اإلرىاب.

وجاءت ىذه األرقام لتبرير وجود نصوص الميثاق ،و كذا
لتدخل في حصيمة الرئيس بوتفميقـة أثناء عيدتو السابقـة.
بذلك،

عممنـا أيضـا بأن السمطات انفقـت حوالي =992

مميـار دينـار من أجل تطبيق كافة التدابير الواردة في

الميثاق .وكان من بينيا  63602مميار دينار لتعويض
الضحايا بكل فئاتيم .يتمخص تقييم سيـاسة المصـالحة
في أرقـام ،مع إلغاء أي مسألة متعمقـة بالحقيقة والعدالة،

و جبر الضرر النفسي والمعنوي لعائبلت المفقودين .في
نياية عرض ممثمي المجنة الوطنية لمحصيمة ،تدخل

السيد عبد القادر بن عزيزة ،إبن السيدة بن عزيزة ،مفقودة
منذ سنة  ،6996لطمب الكممة ،لمسائمة ممثمي المجنة

والذي إختتـم بإعبلن مشترك لمجمعيات المنظمة،
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الوطنية ،ناعتا كذلك الميثاق بمخطط لمتنمية ،ال يمكن

الشكاوى المتعمقة بحاالت االختفاء القسري التي حدثت

إعتباره حبل حقيقيا لمشاكل الجزائر.

في بمدانيا ،و إيبلء اىتمام لتوصيات الفريق العمل

“االتختفـاء القسـري“ يعتـرف به كجريمـة ضـد

بأن تدرج الدول في نظميا القانونية ،آلية تتيح لضحايا

ال نسانية

االختفاء القسري أو غير الطوعي أو ألسرىم ،التماس

خبلل دورتيـا السابعة والثمانين ,تبنى فريق العمل ضد
االختفاءات القسرية أو غير الطوعية لدى األمم المتحـدة،

مبلحظـة عامة والتي تعتـرف بأن

المعني بحاالت االختفاء القسري في تقاريره .وتوصي

ممارسـة “االخفاء

القسري“  ،يمكن إدراجيـا كجريمة ضـد اإلنسانيـة.
ذكـر فريق العمـل ،من خبلل ىذه المبلحظة العامة،
بمفيوم الجريمـة ضد اإلنسانية مثمما أوضحتيا المادة 7
الفقرة  6لمنظـام األسـاسي لرومـا عام  ،6998إلنشاء
المحكمة الجنائية الدوليـة .يقصد بجريمة ضد اإلنسانية،

أحد األعمال المرتكبة كجزء من ىجوم عام أو نظامي
ضد السكان المدنيين ،وعن عمم بيذا اليجوم" .ممارسة
االختفاء القسري ىي واحد من األعمال التي قد تشكل
جريمة ضد اإلنسانية حسب المادة  7الفقرة  .6تؤكد

الفقرة  61من المبلحظة العامة ،لفريق العمل المعني
بحاالت االختفاء القسري ،عمى أنو "عند وجود ادعاءات
حول ممارسة االختفاء القسري والتي قد تشكل جريمة
ضد اإلنسانية ،يقوم فريق العمل بالنظر في ىذه
االدعاءات ،عمى ضوء المعايير القائمة في تعريف الفقرة

 6من المادة  7من النظام األساسي لروما ،كما ىو
معترف بو ومتداول بمختمف المحاكم الدولية والمختمطة،
وان اعتبرت بذلك أنيا مؤسسة ،سوف ترسل ىذه
االدعاءات إلى الييئات ذات اإلختصاص والمؤىمة:

دولية أو إقميمية أو وطنية.

الق اررات المتتخذة بشأن حاالت االتختفاء القسري
بموجب قرار متبنى بشأن االختفاء القسري أو غير
الطوعي (الوثيقة  A/HRC/10/L.20المنقحة)  ،دعـا
مجمس حقوق اإلنسان لؤلمم المتحدة في دورتو العاشرة،
الحكومات إلى تقديم اإلجابات عمى أساس موضوع
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جبـر ضرر عادل ومناسب في أقرب الآلجال الممكنة،
والنظر في اتخاذ مزيد من التدابير الرمزية لبلعتراف

بمعاناة الضحايا واستعادة كرامتيم وسمعتيم .كما دعا
مجمس حقوق اإلنسان ،الدول إلى مباشرة أو مواصمة
عممية التصديق ،عمى االتفاقية المتعمقة بحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري.
سابقـا ،و في دورتو التاسعة ،تبنى مجمس حقوق اإلنسان
ق ار ار

بشأن

الحق

في

الحقيقة

معرفة

(( )A/HRC/9/L.23انظر رسالة رقم )99

بموجب قرار ( )A/HRC/10/L.36متعمق بعمم الوراثة
في الطب الشرعي و مجال حقوق اإلنسان ،شجع
المجمس الدول عمى استخدام ىذه التقنية لممساعدة في

التعرف عمى جثث الضحايا [ ]...وتسوية مسألة اإلفبلت
من العقاب.

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتخاص من

القسري

االتختفاء

في  1فبراير  9009دعيت نصيرة ديتور ،الناطقة
الرسمية باسم تحالف عائبلت المفقودين بالجزائر،
لممشاركة في االحتفال بذكـرى التوقيع عمى االتفاقية
الدولية ،لمناىضة االختفاء القسري في باريس.
و نظم ىذا اليوم بمبادرة من ،colegio de espana

بالتعاون مع بيت األرجنتين و بيت إيطاليا ،وثبلثة بيوت
من

الحي

الجامعي

الدولي

لباريس.

لبلحتفال بيذا الحدث ،ركز اليوم الدراسي عمى تاريخ
ومضمون االتفاقية ،اآلفاق المستقبمية،

التحديات و

العوائق ،التي تحول دون الدخول حيز التنفيذ ،وتطبيق

نصوصـيا .حضر ىذا اليوم ،ممثمو جمعيات عائبلت
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المفقودين من بمدان مختمفة ،ومختصون شاركوا في

تأجيميـا بحجة معمومات إضافيـة .وفي ىذا السياق ،تم

صياغة االتفاقية ،ومفاوضون يمثمون المنظمات غير

سماعو مرة أخرى في  68مارس ،األمر الذي لم يضف

الدولي لمكافحة حاالت االختفاء القسري.

إنعدام بصيص أمل من أجل إسماع صوتو ،دخـل مالك

الحكومية لدى األمم المتحدة ،وممثمون عن التحالف

لمحة

تاريتخية،

التصديقات

وحالة

في عام  6986أثير لممرة األولى  ،ضرورة وجود صك
قانوني عالمي ،يسمـح باإلنذار و القضاء عمى حاالت
االختفاء القسري .في عام  ،6998قدم الخبير الفرنسي
لوي جوانيو مشروع إتفاقية ،إعتمد من طرف المجنة
الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة لؤلمم المتحدة ،والذي

جديدا إلى التحقيق التكميمي .من ناحية أخرى ،و في

مجنون في  6فبراير  ،9009في إضراب عن الطعام،
لممطالبة بإطبلق سراحو تحت الرقابة ،حتى يوم

المحاكمة .بعد أكثر من شير من ذلك ،وفي إستمرار
تدىور صحتو بصورة مقمقة ،إضطر مالك مجنون لوضع
حد لئلضراب عن الطعام ،دون الحصول عمى رد
مرض.

حـالة جديـدة لالتختفاء القسري قبيل بضعة

حـولتو بعـد ذلك ،إلى لجنة حقوق اإلنسان  .9006في

أسابيع

تقييم اآلليات القائمة ،تقري ار مفصبل إلى لجنة حقوق

موسى رحمي ،بناء يبمغ من العمر  20عاما ،أب ألسرة

ممزم قانونا ،بموجب القرار  26/9009المؤرخ  90أفريل

الساعة السابعة مساءا ،في منزلو الكائن ببومرداس من

عام  ،9009قدم الخبير مانفريد نواك ،المكمف بإجراء
اإلنسان ،والتي أكدت عمى إنشاء فريق عمل لوضع صك

 .9009وأخيـ ار اعتمدت االتفاقية المتعمقة بحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري،

االنتتخابات

من

الرئاسية

مكونة من  2أطفال ،اعتقل في  67مارس  ،9009عمى
قبل

أربعة

أعوان

بالزي

المدني.

من قبل الجمعية

تمر األيام دون أن تتمقى األسرة أي معمومة عن موسى.

عمى االتفاقية في باريس في  6فيفري  ،9007ومنذ ذلك

والمألوفة ،لدى جميع عائبلت المفقودين .تقـدم إلى

العامة لؤلمم المتحدة في  90ديسمبر  .9006تم التوقيع
الحين ،ىي مفتـوحة أمام التوقيع والمصادقـة .أبعد مما

بدأ والده محمد رحمي ،بالبحث واإلجراءات اإلعتيادية

محافظات الشرطة ،مراكز الدرك الوطني والثكنات

يمثمو ىذا النصر ،بعد سنوات طويمة من الكفاح ،يعتبر

العسكرية التابعة لمدائرة التي يقيم بيا .حيث ترسمو كل

االتفـاقيـة حيز التنفيذ بعد التصديق العشرين.

مكان تواجد إبنو موسى .في يوم  96مارس  ،9009قدم

ىذا النص أداة قانونية فعالة و مبتكرة .و ستدخـل
في األشير األخيرة ،صادقت بمدان جديدة عمى االتفاقية،

مما يرفع العدد إلى  60بمدان أطراف :كوبا في  9فيفري
 ،9009وكازاخستان في  97فبراير ، 9009أوروغواي
يوم  2مارس .9009

جية إلى األخرى ،دون الحصول عمى أي معمومات عن
شكوى لدى مركز الدرك الوطني لسيدي داود (والية
بومرداس) .في  97مارس  ،9009تقدم األعوان األربعة
الذين قاموا بإلقاء القبض عمى موسى ،إلى المنزل العائمي

لرحمي من أجل التفتيش واحتجـاز سيارة موسى .كما أمروا
محمد رحمي بمرافقتيم إلى الثكنة العسكرية ألوالد عيسى،

حالة مالك مجنون ال تتحسن
يوم  9جويمية  ،9008افتتحت أخي ار محاكمـة مالك
مجنون بعد عشر سنوات من االنتظار ،ليتم ،وعمى الفور
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لمتوقيع عمى محضر.
اليوم ،تمر أكثر من  69يوما وىي الفترة القانونية لموضع

تحت الرقابة ،إال أن موسى لم يتم عرضو عمى القاضي،
ولم يستطع االتصال بأفراد عائمتو .وال يزال السبب وراء
اعتقالو واحتجازه مجيوال.
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ولقـد أطمق تحالف عائبلت المفقودين بالجزائر نداءا

جمعيتو الخاصة ،واألنشطة المشتركة ،سعيا لمحقيقة في

مستعجبل ،إلى فريق العمـل المعني بحاالت االختفاءات

الجزائر.

القسرية لدى األمم المتحدة.

ممثمون عن المركز الدولي لمعدالة االنتقالية

بمقر أس أو أس مفقودون بالجزائر العاصمة
تمكن أخيـرا ،مدير برنامج شمال أفريقيا /الشرق األوسط
والمركز الدولي لمعدالة االنتقالية ،ىاني مقالي برفقة
حبيب نصار ،من زيارة الجزائر بناءا عمى دعوة من
المبادرين لميوم البرلمـاني ،حول حصيمة ميثاق السمم
والمصالحة الوطنية ،الذي عقد في جانفي  .9009قـدم
ىاني مقالي عرضا عن العدالة االنتقالية ،أمام الحضور
المؤلف من البرلمانيين والوزراء والصحفيين .قام ممثمو
المركز الدولي لمعدالة االنتقالية ،بمقـاء مختمف جمعيات

الضحايا ،خبلل إقامتيم بالج ازئـر .ىكذا تم عقـد لقاء في
مقر أس أو أس مفقودين ،بحضور أعضاء المكتب،
ومحـامييم ،ممثمون عن جمعية جزائرنا وصمود .طرح
الصعوبات العديدة التي تواجييا عائبلت

موضوع

الضحايا ،في إطار إجراءات المصالحة ،كمـا أثيرت

االنتياكات الخطيرة لحقوق اإلنسان ،الناجمة عن ىذه

قدمت أعمـال الممتقـى الذي انعقد في بروكسل " من أجل
الحقيقة والسمم والمصالحة" ،عمى شكل كتاب خبلل ىذا
المؤتمر.

يعيد الكتاب رسم المداخبلت والمناقشات خبلل الممتقـى،
الذي عقد في بروكسل في  67و  68مارس ، 9007
والذي كان من المقرر عقده في الجزائر .وقد تم نشره
بأربع لغات :الفرنسية واالنكميزية والعربية والكتاالنية .أين

نجـد شيادات الضحايا ومداخبلت ،عن حاالت انتياكات
حقوق اإلنسان في الجزائر ،وآليات الحماية الدولية
لحقوق اإلنسان ،ومختمف تجارب العدالة االنتقالية عبر
العالم .يعود الكتاب كذلك إلى استنتاجات الورشات،
بشأن كيفية عمل لجنة الحقبقة ،و مختمف أشكال جبر
الضرر.

وقـد تم خبلل المؤتمر أيضا عـرض الفيمـم الوثائقـي
"أغنيـة من أجل أميـن"  ،من إنجـاز ألبرتو بوجمو ،مخرج
سينمائي إايطالي( ،انظر الرسالة رقم  .)99استخ ِـدم ىذا
الفيمم الوثائقي ،الذي أنتجتو المنظمة غير الحكومية
الكتاالنية صودبو ،لدعم الحممة من أجل إنشاء لجنة

االجراءات .من جية أخرى ،عبر الضحايا عن

الحقيقة في الجزائر " .أغنيـة من أجـل أميـن "  ،يسرد

ميبلد نظام عدالة إنتقالية في الجزائر قادر عمى منحيم

جزائرية ،قررت منذ اختفاء ابنيا أمين في عام ،6997

تطمعاتيم ،وحاجتيم إلى الحقيقة ،ورغبتيم في أن يروا
كامل االرتياح والرضى.

يـوم

"من

أجـل

مأسـاة االختفاء القسري من خبلل حياة نصيرة ديتور ،أم
أن تكرس حياتيا لتشييد حركة عائبلت المفقودين .انظر

الحقيقـة"

في

برشمونـة

شارك في المؤتمر من أجل إطبلق حممة إنشاء لجنة
تقصي الحقيقة ،الذي عقد في برشمونة في  96مارس،
في إطار يوم من أجل "الحقيقة والعدالة والمصالحة في

الجزائر" المنظم من طرف جمعيـة صودبـو الكاتاالنية،
كل من نصيرة ديتور ،الناطقة بإسم تحالف عائبلت
المفقودين بالجزائر ،شريفة خضار رئيسة جمعية"جزائرنا"،
وكريم مرابط من جمعية "صمود" ،حيث قدم كل واحد
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التالي
الرابط
algerie.org/

مسرحيـة

:

http://www.memorial-

"جمـال

األيقونـة"

تم عرض مسرحيـة حول المفقودين في الجزائر ،تحت
عنوان "جمال األيقونة" لفاطمة قاليير ،في آراس ،ألول

مرة في عام  ،9006األمر الذي لم يتكرر منذ ذلك
الحين .في مارس  ،9009تم إستقبال نسخة محدثة عن
المسرحية،

لخديجة الميدي (قدمتيـا الفرقة المسرحية

5

بركة) بمسـرحين بالضاحية البارسية .كما قدمـت الفرقة 1
عروض لممسرحية في  62و  61مارس ب ـ ـ ـ "القبو"

مسرح

ب ـ ـ ـ ـكولومب ،و في  90و  96و  99مارس

بمسرح شارونتون .تبع كل عـرض

بمناقشـة حول

موضوع :الفن وااللتزام .ونشطت لمرتين ىاتو المناقشات،
نصيرة ديتور ،أم مفقود ومتحدثة باسم تحالف عائبلت
المفقودين وجمعية أس أو أس مفقودون.

مناقشة حول حاالت االتختفاء القسري في

باريس

في يوم  60مارس  ،9009عقدت مناقشة عمنية في
باريس حول موضوع " :الجزائر ،حاالت االختفاء
السياسي :ىل من الممكن تحقيق السبلم ،دون معرفة

الحقيقة؟" نظميا كل من الفرع العشرون و التاسع
والعشرون لمرابطة الفرنسية لحقوق اإلنسان .قدم العديد
من الناشطين والخبراء في ىذا المجال تدخبلتيم .و كان

متختصرات

تحالف عائالت المفقودين بالجزائر بمجمس

حقوق النسان لألمم المتحدة

في  2مارس  ،9009قدمت نصيرة ديتور ،الناطقة بإسم
تحالف عائبلت المفقودين بالجزائر ،مداخمة في إطار

االجتماع فرصة لعرض فيمم "أمين لم يعد موجود" ،
وعرض كتاب لمصور "واجب الذاكرة".

عـرض

الوثائقي

الفيمم

"الحقيقة"

نجد في ىذا الفيمم الوثائقي ل ـ ـ ـ ـ "آن أمزالق"  ،من بين

الدورة العاشرة لمجمس لحقوق اإلنسان حول موضوع :

المواضيع الرئيسية :نصيرة ديتور وكفاح عائبلت

اإلنسان.

المفقودين في الجزائر ،في كنف تحالف عائبلت

في ىذا الخطاب الموجز ،تكممت المتحدثة باسم تحالف

المفقودين بالجزائر و أس أو أس مفقودون .عرض الفيمم

عائبلت المفقودين بالجزائر ،عن الكفاح المرير الذي

بميرجان

وضع

المدافعين

عن

حقوق

يقوده دفاعيو حقوق اإلنسان في العالم العربي.
الموجز متواجد عمى الرابط التالي :
الخطاب
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.a
sp?go=090304

تقرير منظمة العفو الدولية حول الفالت من

العقاب في الجزائر

قبل عشرة أيام من االنتخابات الرئاسية في الجزائر،
دعت منظمة العفو الدولية ،الرئيس المقبل إلى األخذ
بعين االعتبار ،آالف ضحايا النزاع خبلل سنوات
الـتسعينات .في تقرير جديد بعنوان "تركة من اإلفبلت

من العقاب ،وتيديد لمستقبل الجزائر" ،أعربت منظمة
العفو الدولية من خبلل الخطوط العريضة ،عن قمقيا
إزاء عدم إجراء تحقيقات في انتياكات حقوق اإلنسان،
في الماضي والحاضر ،واإلفبلت من العقاب التي يتمتع

الوثائقي "الحقيقة" في  66مارس 9009،

الفيمم الدولي لحقوق اإلنسان في جنيف ،حيث قدمت

نصيرة ديتور

مداخمتيـا ،وكذا أثير نقاش حول حاالت

االختفاء القسري بالجزائر.

زيارات

تمت

بمكتب

الجزائر

تم إستقبال ،بمكتب أس أو أس مفقودون،
سفارة فرنسا

العاصمة
مستشار

بالجزائر ،السيد سيريل جيراردون ،وكذا

ممثمون عن سفارات المممكة المتحدة ،ايرلندا الشمالية و
الدنمارك ،وذلك بطمب كل واحد منيم .حيث تركزت
االجتماعات عمى أىداف وأعمال الجمعيـة ،االتصال

وكذا معالجة قضية المفقودين في الجزائر ،باإلضافة إلى
المصالحة الوطنية ،والصعوبات التي تواجييا الجمعية.
كما زار مكتب الجزائر العاصمة ،باحثوـن وصحفيون
أجانب.

بيما أعضاء أجيزة األمن والجماعات المسمحة.
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