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تجمع عائالت
المفقودين بالجزائر ،بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة
تستمر عائالت المفقودٌن فً الجزائر ،فً اإلحتجاج على التصرٌحات المتواصلة للهٌئات الجزائرٌة ،
حٌث تؤكد هذه األخٌرة ،أن المٌثاق من أجل السلـم و الـمصالـحة الوطنٌة ،قد جاء بحل
لقضٌة ملف المفقودٌن فً الجزائر .هكذا ،فقد إنعقد بنجاح تام ٌوم  71أفرٌل ،تجمع وطنً
لعائالت المفقودٌن بساحة البرٌد المركزي بقلب العاصمة .نظمت هذه المظاهرة ردا على

تجمع دار الصحافة،
الجزائر العاصمة1.2...0.02 .

تصرٌحات رئٌس اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترقٌة و حماٌة حقوق اإلنسان ،حٌث ٌؤكد هذا
األخٌر ،على إستحالة إحقاق الحقٌقة نظرا لغٌاب األرشٌف و الشهود ،ناصحا
عائالت المفقودٌن "بطً الصفحة"ٌ .ذكر أن الصحافة قد تناقلت نشاط عائالت المفقودٌن،
من أجل اإلحتجاج على هذه التصرٌحات.
التجمع الوطني لعائالت المفقودين بالجزائر حاضر باللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب
فً إطار أنشطة حمالت الناصرة و الدفاع ،من أجل تأسٌس الحقٌقة من أجل كافة الضحاٌا بالجزائر،
شارك تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر بقوة ،فً الدورة العادٌة
 71للجنة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان و الشعوب ،المنعقدة فً بانجول بغامبٌا،
من  71إلى  12ماي  . 1272دعا تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر ،جمعٌة "جزاٌرنا"
لحضور هذه الدورة .حٌث قامت ممثلتا الجمعٌتٌن ،بتثمٌن
تحالف جمعٌات الضحاٌا و عمله

تجمع وطني ،ساحة البريد المركزي ،
الجزائر العاصمة1.2...0.22 .

من أجل تأسٌس لجنة الحقٌقة بالجزائر .كما إشتركتا فً العمل على  3محاضرات حول /7 :اإلفالت من
العقاب السائد بالجزائر  /1حرٌة التعبٌر بالجزائر  /3حقوق المرأة  .ألقٌت هذه
المحاضرات أثناء فسحة أخذ الكلمة المخصصة ،للمنظمات الغٌر حكومٌة.
تصرح بمقبولية البالغ الخاص بحالة
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
ّ
إختفاء السيد بن ايدير.

قامت اللجنة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان و الشعوب ،خالل دورتها العادٌة التً انعقدت
من  71إلى  12ماي  ،1272باإلطالع على البالغ الخاص بحالة اختفاء

2
تجمع و ني ،ساحة البريد المركزي،
الجزائر العاصمة2010.04.17 .

السٌد علً بن اٌدٌر المقدم من قبل تجمع عائالت المفقودٌن فً الجزائر ،عام .1221
بهذا القرار ،رفضت اللجنة اإلفرٌقٌة الحجج التً أدلت بها السلطات الجزائرٌة
لمعارضة البالغ ،الذي تعتبره غٌر مقبول ،إذ تصرح بأن
األطراف الشاكٌة لم تستنزف جمٌع سبل الطعن على الصعٌد الداخلً ،وأنّ المٌثاق من أجل
السلم و المصالحة الوطنٌةٌ ،تكفل بضحاٌا االختفاء القسري على الصعٌد الوطنً،
مما ٌلغً اختصاص اللّجنة اإلفرٌقٌة .من جانبها ،اعتبرت اللجنة اإلفرٌقٌة،
أنّ فاعلٌة الطعن فً القانون المحلً أمر ٌبدو "غٌر مرجح" ،و أنّ دلٌل
فاعلٌة هذا النوع من الطعون" ،لم ٌثبت بصفة واضحة من قبل الدولة المدعى علٌها"
( ،)§33و أنّ مهلة معالجة الشكاوي من قبل المحاكم الوطنٌة غٌر معقولة ،و أنّ المٌثاق
من أجل السلم و المصالحة الوطنٌة" ،ال ٌمنع ضحٌة بصفة منفردة [ ]...من حقها فً العدالة
أو طلب تعوٌض أمام هٌئة مختصة " ( .)§33اثر هذا القرار،
أعرب تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر عن سعادته بذلك.

غالف التقرٌر سوء المعٌشة" :تقرٌر
حول الحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة
و الثقافٌة فً الجزائر"
معرض الصحف
"تجمع لعائالت المفقودٌن ،لن نطوي اللصفحة " هنا
"الحكومة – عائالت المفقودٌن :الطالق" هنا
"مجتمعة أمام البرٌد المركزي ،عائالت المفقودٌن
ترفض طً الصفحة" هنا
"الجزائر العاصمة  :تجمع عائالت المفقودٌن" هنا

لالتصال بتجمع عائالت
المفقودين في الجزائر
148 rue du Fbg Saint Denis
75010 Paris

"سوء المعيشة׃ تقرير حول الحقوق االقتصادية
و االجتماعية و الثقافية في الجزائر"
قامت لجنة الحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة التابعة لهٌئة األمم المتحدة
(اللجنة)وذلك فً إطار تطبٌق االتفاقٌة الخاصة بالحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة
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و الثقافٌة ،بفحص حالة الجزائر ٌومً  3و  2ماي الماضً.قام تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر،
بالشراكة مع الفٌدرالٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان ،و ال ّرابطة الجزائرٌة للدفاع
عن حقوق اإلنسان بتحرٌر تقرٌرا بدلًّ ٌشمل  11صفحة
تحت عنوان׃ "سوء المعٌشة׃ تقرٌر حول الحقوق االقتصادٌة
و االجتماعٌة و الثقافٌة فً الجزائر" .انعقد بالعاصمة السوٌسرٌة جنٌف  ،اجتماع موجز بٌن
خبراء اللجنة و ممثلو الجمعٌات المعدة للتقرٌر ،وذلك عشٌة فحص حالة الجزائر .قامت اللجنة فً األخٌر
و فً مالحظاتها النهائٌة المعلن عنها ٌوم  17ماي ، 1272باإلنضمام لإلعراب بدورها،
عن قلقها من المخاوف المحتواة فً التقرٌر  ،السٌما حق عائالت المفقودٌن
فً التمتع بالحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌةٌ .نبغً على الحكومة الجزائرٌة ،البث على نطاق واسع،
للمالحظات النهائٌة للجنة.
حرية اإلعالم في خطر في بلدان المغرب العربي
نظم التجمع من أجل مغرب عربً لحقوق اإلنسان ،و الذي ٌَعّد من بٌن أعضاءه ،تجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر  ،مؤتمرا ٌوم  71جوان  1272بمجلس الشٌوخ الفرنسً ببارٌس،
حول موضوع حرٌة اإلعالم فً المغرب العربً.
عرض محاضرون قدموا من الجزائر  ،المغرب و تونس وضعٌة
خرق الحرٌات فً بلدانهم  ،السٌما حرٌة الصحافة
و حرٌة اإلعالم .النشرٌة رقم  7للتجمع " خاص بحرٌة اإلعالم" تعٌد نقل المحاضرات.
قامت ناصرة دٌتور ،الناطقة باسم التجمع الوطنً لعائالت المفقودٌن بالجزائر ،باختتام
المناقشات.

«ذاكرة  ،ضحايا و دولة القانون»
منتدى – ورشة  62جوان  6202بالجزائر العاصمة

نظم بنجاح تحالف جمعٌات الضحاٌا المتكوّ ن من جمعٌة "أس أو أس مفقودون"  ،تجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر ،جمعٌة "صمود" وجمعٌة "جزائرنا" ،الدورة الثالثة لمنتدى – ورشة

تحت عنوان «ذاكرة  ،ضحاٌا و دولة القانون» ،المنعقد ٌوم  12جوان بالجزائر العاصمة.
جمع هذا اللقاء المن َظم فً تكتم ،إجتنابا لحظر محتمل ،أكثر من  02شخصا،
من بٌنهم جمعٌات دفاع عن حقوق اإلنسان  ،صحافٌون  ،برلمانٌون  ،باحثون  ،جامعٌون
 ،حقوقٌون مختصون فً العدالة االنتقالٌة و ضحاٌا.
سمحت تدخالت  ،مناقشات و أشغال بناءة  ،باتخاذ خطوة إلى األمام ،نحو تفكٌر
حقٌقً إلٌجاد حل عادل  ،مالئم و بدٌل لسٌاسة المصالحة الحالٌة.

