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تجمع  CFDAيفقد صديقا ومناضال:
بفائق الحزن واألسى ،تلقينا في  18جوان  2015نبأ وفاة جيرارد ديتور .طوال  20عاما ،عمل جيرارد من أجل مناهضة اإلختفاءات
القسرية ،بجانب تجمع  CFDAوالعائالت .عرف جيرارد ،مدافع عن حقوق اإلنسان حقيقي ،بسخائه ،حبه للحياة وإنفتاحه .لقد عكف على
الكفاح بإلتزام منقطع النظير.
إننا نرغب في هذا اليوم ،الوقوف وقفة إجالل إحياء لذكراه.

الجزائر :اإلختناق البطيء للجمعيات:
دعى تجمع  CFDAبجنيف ،رؤساء جمعيات جزائرية من أجل تقديم دراسته حول تطبيق قانون :06-12
منسق شبكة المحامين من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان ،رئيسة جمعية "جزايرنا" و رئيس "تجمع ،عمل،
شبيبة".
بالفعل ،قام تجمع  CFDAبدراسة حول تنفيذ قانون  06 - 12المؤرخ في  12جانفي  2012المتعلق
بالجمعيات .تم التحقيق الميداني لدى خمسين جمعية تعمل على جوانب ومواضيع مختلفة ،متكونة قبل وبعد
دخول حيز التنفيذ القانون  06-12المتعلق بحرية الجمعيات .قدمت الئحة أسئلة شاملة لرؤساء الجمعيات،
وكذا ممولين ،بغية اإلجالء وبوضوح ،جميع الصعوبات التي تواجهها الجمعيات منذ دخول حيز التطبيق
القانون (التكوين ،المطابقة ،طلب تمويل .).....يضع التقرير مجموعة توصيات ،موجهة للسلطات الجزائرية
من أجل إلزامهم بالتقيد بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ،وكذا موجهة إلى الجمعيات و
أصحاب اإلعانات المالية ،من أجل تحديد إستراتيجية مشتركة للتغلب على صعوبات القانون.

كان الهدف من ذلك ،هو تقديم التقرير إلى هيئات الترقية والحماية لألمم المتحدة ،من أجل إعالمهم حول وضعية حرية الجمعيات بالجزائر.
تحصلت البعثة الموفدة على  11موعدا ،ال سيما مع المقرر الخا حول مدافعين عن حقوق اإلنسان.
كانت المهمة غنية جدا ،سواء بالنسبة ألعضاء الموفدية (بعضهم تواجدوا بجنيف للمرة األولى) ،أو بالنسبة للمتحدثين الملتقى بهم ،الذين
أظهروا إهتماما شديدا بخصو المشاكل المطروحة ،وأكدوا على مساندتهم للموفدية.

مركز األبحاث من أجل الحفاظ على الذاكرة ودراسة حقوق اإلنسان : CPMDH
شهد مركز  CPMDHحيوية خاصة بتنظيم عدة نشاطات ،والتي ساهمت في تدعيم ظهور المركز بغرب البالد ولدى األهالي.
جرى تدريب حول تقنية التقديم بمركز ، CPMDHجمع  20مشاركا أغلبهم طلبة .خالل هذا التدريب ،تلقن المشاركون كيفية تقديم أنفسهم في
إطار مهني ،بفضل النصائح العديدة المقدمة من طرف المدربة .إقترح على المشاركون ورشة قراءة بغية أن يدركوا أهمية النطق الصحيح.
بمناسبة عيد األم ،عرض الفيلم الوثائقي للجمعية اللبنانية " عمل من أجل المفقود" »  . « Act for the disappearedيروي الفيلم الوثائقي
مسار أم مفقود ،تحاول جمع عائالت مفقودين للمطالبة بالحقيقة والعدالة.
تواصل اليوم بقراءة نصو شعرية مؤلفة من طرف أمهات مفقودين .بعدها ،قدم لألمهات الحاضرات ،شهادات وباقات ورد ،لينتهي اليوم
حول وجبة خفيفة جمعت الحاضرين.
في إطار اليوم العالمي للطفولة ،المصادف للفاتح من جوان ،نظم المركز يوما كامال مع األطفال الذين شاركوا في عدة ورشات :ورشة طبخ
من أجل تحضير الحلويات ،ورشة "أعرف حقوقي" ،ورشة ألعاب وأغاني.....كان األطفال جد سعداء باألنشطة المقترحة ،وأضفوا الكثير من
الحيوية على المكان.
وفي األخير ،يختار "كتاب األسبوع" من طرف الفريق وذلك كل أسبوع ،والذي يقوم بوضع تقديم قصير عنه على الفايس بوك الخا
بالمركز .بهذه الطريقة ،يكون للزائر لمحة عن الوثائق والكتب الموجودة بالمركز.

محامون جدد يكونون في القانون الدولي لحقوق اإلنسان:
فتح تجمع  CFDAدورة تكوينية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان .بعد إعالن عن ترشح من أجل إنتقاء المحامين الجدد ،جرى أول تدريب
بالجزائر العاصمة يومي  29و  30ماي.
إستهل التدريب بتفكير حول مفهوم "حقوق اإلنسان" ،كما هو محدد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، DUDHثم قام المشاركون بعدها
بالبحث عن النصو الجزائرية المكرسة للحقوق المعترف بها في اإلعالن العالمي .بذلك عمل المشاركون في مجموعات من أجل فح
النصو التشريعية والدستور الجزائري.
في اليوم الموالي ،درس المشاركون المعاه دات الدولية الرئيسية بخصو حماية حقوق اإلنسان ،والهيئات المكلفة بضمان إحترامها .كمثال
عن ذلك ،مجلس حقوق اإلنسان الذي يسهر على إحترام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
إنتهى التدريب بتقاسم التجارب ،حيث قام كل محام بتقديم حالة دفاع عن حقوق اإلنسان ،وأي ن
الدفاع.

كان يمكن أن يستعين به في إستراتيجية

تدريب مناضلين جزائريين على إنشاء محطة إذاعية على الشبكة العنكبوتية:
خ هذا التدريب الجديد في اإلتصال وتقنيات الدفاع ،موضوع إنشاء محطة إذاعية جمعوية على الشبكة العنكبوتية .جرى التدريب يومي
 17و  18أفريل بالجزائر العاصمة ،وضم عشرين مشاركا ،مكلفين باإلتصال على مستوى جمعياتهم.
شرح المدرب أهمية إطالق مثل هذه المحطات الجمعوية ،وأنه من الممكن فعل ذلك وبسهولة عبر:
 . https://www.radionomy.com/fr/static/produceبعدها ،تابع المشاركون توجيهات المدرب من أجل إنشاء محطات إذاعية على
األنترنت خاصة بهم.
بعد اإلنتهاء من ذلك ،دعى المدرب المشاركين إلى إختيار موضوع مدونة ،يحاذي نماذج مدونة المدرب من خالل حصة " الخطاب الكبير"،
المذاع على اإلذاعة التونسية  ( RTCIمضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان ،تسويق المشروبات الكحولية)..........

خالل صبيحة اليوم الموالي ،قدم كل مشارك مدونته والتي علق عليها المدرب .كانت المبادالت جد مهمة .للذكر ،فالروبرتاج لم يحظى
بالجانب التطبيقي ،كون ذلك يستلزم الذهاب خارجا .
وفي األخير ،إنتهى التدريب بنصائح من أجل وضع إستراتيجية دفاع فعالة .عمل المشاركون على ذلك إنطالقا من برامج قديمة لجمعياتهم،
من أجل التفكير حول الكيفية الممكنة لتحسينها.

مختصرات:
قمع لعائالت المفقودين خالل اليوم العالمي للطفولة:
دعت جمعية "أس أو أس مفقودون " إلى تجمع سلمي في الفاتح من جوان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ،من اجل التذكير بأن قصرا تم
إيقافهم خالل سنوات التسعينات ،من طرف أعوان الدولة ،هم في عداد المفقودين إلى يومنا .تجمعت إذن عائالت ومناضلين بساحة أول ماي
على الساعة  10صباحا.
بينما كان الحاضرون يتظاهرون سلميا ،قامت الشرطة المتواجدة مسبقا بالمكان ،بتفريق المتظاهرين بعنف .إذ قام  20عونا كانوا على متن
شاحنتين وسيارة شرطة ،بالتدخل و إنتزاع الالفتات التي كانت بحوزة المتظاهرين .برر شرطي تدخله ،بمنع التظاهر بالجزائر العاصمة،
طبقا للمرسوم المؤرخ في  18جوان  .2001عشرة من ذوي المفقودين تم توقيفهم ووضعهم تحت النظر إلى الغاية الساعة  04مساءا.

أمهات المفقودين في إحتفال:
عديدون هم المناضلون الذين أتوا لتهنئة أمهات المفقودين ،على كفاحهن في هذا اليوم  30ماي  ،2015اليوم العالمي لعيد األم .شاهدت
العائالت الفيلم الوثائقي " أين هم" ،الذي أخرجه حسان فرحاتي وعثمان اعوامر ،ثم تبع ذلك بنقاش.
بعدها ،ألقت األمهات نصو
وجبة غذاء خفيفة.

شعرية ألفتها من أجل هذا اليوم الخا

 .عقب ذلك ،تم تقديم شهادات وباقات ورد لهن .إنتهى اليوم حول

قناة "تي في  5العالم" بالجزائر العاصمة ،من أجل لقاء عائالت المفقودين:
نهاية شهر ماي ،قام فريق من الصحفيين من قناة "تي في 5العالم" ،بإعداد فيلم وثائقي حول قضية الذاكرة في إطار األحداث العنيفة التي
عرفتها الجزائر خالل سنوات التسعينات.
قام الصحفيون بإجراء مقابلة مع نصيرة ديتور ،بمكتب الجمعية بالجزائر العاصمة ،والتي رافقتهم بعد ذلك إلى منزل عائلة "بن جاعل" من
أجل لقاء األم وبناتها من أجل اإلدالء بشهاتهن.

بيانات صحفية:
*  31ماي  -2015تجمع بمناسبة اليوم العالمي للطفولة:
http://bit.ly/1jbav1C
*  02جوان  – 2015جمعية "أس أو أس مفقودون" تندد و تدين قمع الشرطة:
http://bit.ly/1jbadbf

صحـــــــــف:
*أفــــــريــــل:
http://bit.ly/1hog8rz

*مــــــــــــــــاي:
http://bit.ly/1FRKFda

*جـــــوان:
http://bit.ly/1Z7i21I

لإلتصال:
البريد اإللكتروني:
cfda@disparus-algerie.org
الموقع:
www.algerie-disparus.org
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