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قافلة أمهات المهاجرين المفقودين في المكسيك:
جرت القمة العالمية ألمهات المفقودين بتاريخ 4 ،3 ،2
نوفمبر بالموازاة مع المنتدى االجتماعي العالمي الثامن
للهجرة  .في سابقة أولى من نوعها ،انضمت إلى قافلة
األمهات ،أمهات من قارات أخرى .حيث تواجدت من
ضمنها ،أمهات من دول افريقية على غرار:
موريتانيا ،السنيغال ،الجزائر وتونس.
ضمت هذه القمة ،منظمات أمهات مفقودين ،تناضل ضد
ظاهرة اإلختفاء القسري و التهجير القسري .تناولت
القمة آالف المهاجرين المفقودين في مختلف األقاليم عبر
العالم ،باغفال ،تواطؤ ،مشاركة من قبل الدول.
مع أن تحالف عائالت المفقودين في الجزائر يقود نضاال
مختلفا ،إال أنه قام بمشاركة مسيرة نضاله ،من أجل
الحصول على الحقيقة والعدالة ،بخصوص مصير
المفقودين خالل العشرية السوداء لسنوات التسعينات.
تتطابق مطالب القمة مع تلك الخاصة بتحالف عائالت
المفقودين في الجزائر .الحق في الحقيقة والعدالة ،وكذا
عدم تكرار الجرائم ،والتي هي من المطالب الرئيسية
للقمة.

التحق تحالف عائالت المفقودين في الجزائر بقافلة
األمهات المكسيكيات بمكسيكو والتي سارت على جزء
من طريق الهجرة ،بحثا عن إشارات حول أبنائهن
المفقودين أثناء محاولتهم في الوصول إلى الواليات
المتحدة .وصلت القافلة إلى مكسيكو ،آخر مرحلة في
الرحلة ،من أجل المشاركة في القمة العالمية ألمهات
المهاجرين المفقودين.
مجموعة العمل الجزائر :إيصال صوت المجتمع المدني
الجزائري:
التقى أعضاء مجموعة العمل _الجزائر ،ببروكسل
بتاريخ  06و  07ديسمبر  ،2018من أجل مواصلة
العمل الذي استهل من قبل ،حول تقلص الفضاءات
الجمعوية عشية اإلنتخابات الرئاسية المقبلة.

خالل عمل المجموعة  ،تم التطرق إلى أهمية حماية
المدافعين عن حقوق اإلنسان الناشطين بالجزائر.
ركز الفريق عمله حول عملية متابعة توصيات لجنة
حقوق اإلنسان المعلنة في جويلية  2018والفحص
الدوري العالمي .لم تتقبل دولة الجزائر التي تـم فحصها
سنة  ،2017إال قـلة من التوصيات .من الضروري
التخطيط لنشاطات من أجل إشراك أعضاء المجتمع
المدني الجزائري في متابعة وتقييم تطبيق التوصيات
الموجهة للجزائر.

المكون من  64مادة ،إلى جعل إجراءات تشكيل
الجمعيات وعملها الوظائفي أكثر مرونة ،احترام حرية
العمل و التنطيم ،تكريس النطام التصريحي على
المستوى القانوني والعملي.
تتكون مجموعة الجمعيات من:
تحالف عائالت المفقودين بالجزائر وجمعية "أس أوأس مفقودون".
جـــزايرنا.نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن "فــرد".الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان.رابطة الفنون السينمائية والدرامية لتيزي وزو.تجمع – عمل -شبيبة. -ثاروى فاظمة نسومر.

التزمت المجموعة بالقيام بمهمات مناصرة لدى النواب
الجزائريين ،و خصوصا لدى األهالي من أجل إعالمهم
و تحسيسهم بالخروقات الحالية لحقوق اإلنسان
بالجزائر .تندرج هذه الحملة قبيل االنتخابات الرئاسية
الجزائرية في أفريل .2019
تـم مناقشة مواضيع أخرى ،السيما حرية الجمعيات و
التجمع ،الحرية النقابية ،تأسيس الحقيقة والعدالة ،حقوق
المرأة ،وحقوق األشخاص المهاجرين والالجئين.
مشروع قانون بديل حول الجمعيات:

طاولة مستديرة :الذاكرة :أداة من أجل ضمان عدم
تكرار الجرائم:
نظم بتاريخ الفاتح من ديسمبر  ،2018بالجزائر
العاصمة ،كل من تحالف عائالت المفقودين بالجزائر
والفدرالية األورومتوسطية لمناهضة اإلختفاءات
القسرية ،طاولة مستديرة معنونة" :الذاكرة :أداة من
أجل ضمان عدم تكرار الجرائم".
دعي وحضر هذا الحدث عدة جمعيات ،وكذا أحزاب
سياسية ،مناضلون عن حقوق اإلنسان ،محامون،
صحفيون وعائالت مفقودين.

منذ عدة أشهر ،اجتمعت مجموعة من  09جمعيات
جزائرية مـسها قانون سنة  2012المتعلق بالجمعيات،
من أجل التفكير حول كيفية جعل السلطات الجزائرية
تلغي هذا القانون القاضي على الحريات ،إذ من المعقد
جدا بالجزائر ،الحصول على وصل يمكن الجمعيات من
امتالك وجود قانوني.
أفضى عن هذه االجتماعات ،تحرير مشروع قانون بديل
للقانون الحالي .تــم اإلعالن عن مشروع القانون
بتاريخ  05أكتوبر  2018خالل ندوة صحفية منظمة
لهذا الغرض من قبل مجموعة الجمعيات ،وذلك بمقر
جمعية "تجمع – عمل – شبيبة".
يهدف مقترح القانون إلى إلغاء قانون  06-12المتعلق
بالجمعيات والذي تعتبره مجموعة الجمعيات ،قاض على
الحريات .تهدف النقاط الرئيسية لهذا القانون البديل

بالنسبة إلى تحالف عائالت المفقودين بالجزائر
والفدرالية األورومتوسطية لمناهضة اإلختفاءات
القسرية ،فان واجب الذاكرة من العناصر األساسية في
الكفاح ضد االختفاءات القسرية .الذاكرة جوهرية من

أجل الحقيقة ،الكفاح ضد اإلفالت من العقاب وضمان
عدم تكرار الجرائم.

أقارب مفقودين ومناضلين من جمعية تجمع – عمل-
شبيبة.

تشكل الذاكرة بــعدا رئيسيا للدول ،األشخاص،
ومجموعات األشخاص التي تعرضت إلى األذى
والضرر .إنها تولد المصالحة عندما تكون كاملة و
واقعية ،وتولد عقب ذلك ،جبر الضرر عندما يعترف
بهــا.
لـــذا كان البد خالل هذه الطاولة المستديرة ،فهم
الرهانات حول الذاكرة من أجل أال يعيد التاريخ نفسه.
الذكرى  70لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
يتم االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ 10
ديسمبر ،تاريخ إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
بتاريخ  10ديسمبر .1948

بالجزائر العاصمة:
بمناسبة الذكرى  70لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
دعت جمعية "أس أو أس مفقودون" بتاريخ  08ديسمبر
 ،2018إلى تجمع أمام مقر المجلس الوطني لحقوق
اإلنسان بالجزائر العاصمة.

تذكر جمعية "أس أو أس مفقودون" ،قبل اإلنتخابات
الرئاسية في أفريل  ،2019بأن عائالت المفقودين لم
تنحن أبدا أمام مضايقات السلطات و أن الكفاح متواصل
أمام الهيئات الوطنية والدولية.
من جهة أخرى ،بمناسبة هذا اليوم،ومن أجل تكريم
الراحل حسين آيت أحمد ،الرئيس السابق لجبهة القوى
اإلشتراكية ،نظم الحزب ندوة صحفية بتاريخ 08
ديسمبر  ،2018حول موضوع حقوق اإلنسان .حظيت
جمعية "أس أو أس مفقودون" بامكانية حضور هذه
الندوة والمعنونة " واقع حقوق اإلنسان بالجزائر" ،وكذا
ندوة أخرى للجيل الجديد ،بزرالدة والتي دارت حول
السبعين سنة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
بـــوهران:
دائما وبمناسبة الذكرى  70لإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان  ،نظمت جمعية "أس أو أس مفقودون" وهران،
بمركز األبحاث للحفاظ على الذاكرة ودراسة حقوق
اإلنسان ،بتاريخ  08ديسمبر ،أمسية عرض ونقاش حول
الفيلم الوثائقي لــكريستين سغزي " ستيفان هاسل ،قصة
التزام ".

تجمعت العائالت بمحاذاة المجلس ،لتذكير السلطات
بمسؤوليتها في معالجة ملف المفقودين بالجزائر،
والتعبير عن حزمها  .بالفعل ،تأمل العائالت في ظهور
الحقيقة وقيام العدالة.
يقتضي هذا الكفاح رفض الميثاق من أجل السلم
والمصالحة الوطنية المؤسس لعفو وطني وصمت حول
أحداث سنوات التسعينات.
تعرض الحدث لإلنقطاع ،بوصول الشرطة التي قامت
على الفور باعتقاالت وسط صفوف الرجال ،السيما

استهل هذا الحدث الذي استهدف طلبة ،نقابات ومواطنين
بعرض ديابوراما توضيحية لحقوق اإلنسان واإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ،متبوعا بتقديم لمركز األبحاث
للحفاظ على الذاكرة ودراسة حقوق اإلنسان ،وكذا
جمعية "أس أو أس مفقودون" وعملها.
تبع عرض الفيلم الوثائقي" ستيفان هاسل ،قصة التزام "
بنقاش حول موضوع حقوق اإلنسان ،بين مختلف
المتدخلين المشاركين باألمسية.

أعياد الميالد لضحايا اإلختفاءات القسرية:
هذه السنة ،وبمناسبة أعياد الميالد ،أصر تحالف عائالت
المفقودين بالجزائر بالشراكة مع الفدرالية
األورومتوسطية لمناهضة اإلختفاءات القسرية ،وجمعية
أقارب و أصدقاء المفقودين في المغرب ،على تشارك
لحظات حميمية وبهيجة احتفاء بذكرى ضحايا
االختفاءات القسرية.

عقب ذلك ،تمكن المشاركون من التبادل حول فنجان
قهوة أو كوب شاي مقترح من قبل الجمعية.
مكن هذا الحدث من التعريف بعمل المركز و كذا عمل
الجمعية ،باإلضافة إلى تحسيس جمهور أوسع ،السيما
الطلبة ،حول موضوع حقوق اإلنسان وكذا حماية حقوق
كل فرد.
اللجوء إلى الهيئات الدولية من قبل تحالف عائالت
المفقودين بالجزائر:
احدى الحريات المصونة على المستوى الدولي في
خطر :حرية التعبير .أصبحت الحكومة الجزائرية أكثر
عدوانية اتجاه الصحفيين المستقلين .بالفعل ،في األشهر
األخيرة ،مست الصحافة الجزائرية موجة من
اإلعتقاالت .رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلخباري
" ألجيري بارت" عبدو سمار ،الكاتب المساعد مروان
بودياب ،وكذا الصحفي سعيد شيتور ،جميعهم كانوا
محل متابعات قضائية.

جرت السهرة بــراف كافي  ،حول عرض مسرحي من
تقديم الفنانة والمخرجة خديجة المهدي ،تحت عنوان
"ماما خان :أغنية أرض الكوتا" ،والتي تدور حول
رواية رحلة و حكايا أميروهندية من تقاليد الكوتا.

بالموازاة مع عمله المنتظم على ملف المفقودين ،يلتزم
تحالف عائالت المفقودين بالجزائر بالتصرف عند
حدوث خروقات لحقوق اإلنسان ،وعندما تكون حياة
اآلخر في خطر.
بتاريخ  30أكتوبر  ،2018قدم تحالف عائالت المفقودين
بالجزائر نداء عاجل بخصوص االعتقال التعسفي لسعيد
شيتور ،صحفي و كاتب مساعد لدى أدوات إعالم دولي،
من أجل الحصول على اإلفراج الفوري عنه .المقرر
الخاص حول ترقية وحماية الحق في حرية التعبير و
الرأي ،وكذا أعضاء فريق العمل حول االعتقاالت
التعسفية لألمم المتحدة تــم اللجوء إليها.
زد على ذلك ،تــم اإلتصال باإلجراءات الخاصة للجنة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،مثل المقرر الخاص
حول حرية التعبير والتمكين من المعلومة ،والمقرر
الخاص حول السجون .تحرير هذا النداء كان مثمرا ،إذ
تــم اإلفراج عن الصحفي.

حازت المسرحية على نجاح بارز كما تابع المدعوون
السهرة حول كسكسي منزلي ،شاي بالنعناع وحلويات
شرقية .تخلل السهرة ،معرض صور وكذا بعض
شهادات ذوي مفقودين.

مختصرات:
مجاالت بروكسل:
مجاالت هو أول منتدى لإلتحاد األوروبي-جنوب
المتوسط ،يحمل كخط رئيس المجتمع المدني .يقضي
هذا المشروع بتمكين توثيق المبادالت اإلقليمية بين
المجتمعات المدنية والمبادالت على المستوى األوربي،
السيما مع الهيئات األوربية.
تـــم ببروكسل بتاريخ  20و  21نوفمبر  ،2018عقد
المنتدى الثاني لمجاالت والذي شارك به تحالف عائالت
المفقودين بالجزائر.
خالل هذان اليومان ،ضم هذا المنتدى أكثر من 150
شخص من المجتمع المدني األورومتوسطي ،ممثال عن
مختلف المنظمات اإلقليمية.
تناول النقاش بشكل رئيسي:
_الحوكمة الجيدة.
_الحماية والكفاح ضد العنف.
_الهجـــرة.
_التنمية االقتصادية والحوار االجتماعي.
تعود الممثلين على المحاور األربعة
يهدف المنتدى إلى ّ
المحددة كأولوية  ،خالل مؤتمر سابق بعمان .في البداية،
اجتمع مختلف الممثلين من أجل مناقشة هذه المواضيع
والتي قدمت ونوقشت في الغد مع ممثلي اإلتحاد
األوربي .تــالها مناقشة الممثلين للسياسات المستقبلية و
أدوات اإلتحاد األوربي المجدية ،والتي يمكن أن تفضي
إلى نشاطات بين بلدان جنوب المتوسط والهيئات
األوربية.
جائزة معطوب لوناس:
هذه السنة ،بتاريخ  09أكتوبر  ،2018نظمت الدورة
 11لــجائزة "معطوب لوناس ضد النسيان" ،من قبل
جمعية ترقية النشاطات الثقافية والترفيه "أمقوس" .تـــم
منح الجائزة للمحامي والمناضل عن حقوق اإلنسان،
علي يحي عبد النور ،أيضا للفنانة الكبيرة القبائلية
نوارة ،وكذا عميد األغنية القبائلية المرحوم سليمان
عازم .دعي كل من نصيرة ديتور ،الناطقة الرسمية
لجمعية "أس أو أس مفقودون" ،وحسان فرحاتي ،عضو
مكتب جمعية "أس أو أس مفقودون" الجزائر العاصمة،
للمشاركة في هذه الدورة.

نشاطات بمركز األبحاث من أجل الحفاظ على الذاكرة
ودراسة حقوق اإلنسان:
يجذب مركز األبحاث من أجل الحفاظ على الذاكرة
ودراسة حقوق اإلنسان بوهران العديد من الطلبة و
األساتذة ،الذين يحضرون من أجل االستماع إلى
مقابالت أو إعطاء محاضرات.
حاليا تقوم مجموعة من الطلبة في علم االجتماع وعلم
النفس العامل على االختفاءات القسرية بالجزائر،
باإلطالع على المصادر الموجودة بالمركز ،إذ أن
القاعدة الوثائقية لهذا األخير غنية جدا ،خصوصا فيما
يتعلق باألدوات الدولية لحماية حقوق اإلنسان .تنوي
مجموعة الطلبة هذه ،العمل تطوعا بالمركز ،وذلك
بتنظيم أيام تحسيسية حول ظاهرة اإلختفاءات القسرية.
إن المركز مكان جوهري من أجل عمل تحالف عائالت
المفقودين بالجزائر ،حيث تتــم مقابالت هذا األخير مع
عائالت المفقودين هناك .تتــم إذاعة هذه المقابالت عبر
حصص راديو "من ال صوت لهم
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المــــوقـــــع اإللكتروني:
www.algerie-disparus.org
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