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*نخرط فً تحـالف عائالت المفقودٌن فً الجزائر و ابعث لكم اشتراكً لسنة¤(30 €)2005
 ¤أتمنى المشاركة فً نشاطاتكم بتقدٌم هبة.
الرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائالت المفقودٌن فً الجزائر
و إعادة إرسال النشرة إلى :تجمع عائالت المفقودٌن فً الجزائر

منبر لتجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر
عبر جرٌـدة لومـوند ،نشر بتارٌخ 7
مارس ( :5008مقتطفات) "العفـو
الشـامـل فً الجزائر من شأنه أن ٌمثل
إنكارا للعدالة" بقلم نــصـٌـرة دٌــتـور.
من المفترض أن ٌقترح عبد العزٌز
بوتفلٌقة ،رئٌس جمهورٌة الجزائر ،على
الشعب الجزائري ،التصوٌت على العفو
الشامل عن الجرائم التً ارتكبت أثناء
"الحرب القذرة" .الجهات الفاعلة فً هذا
الصراع  --السٌاسٌة والعسكرٌة
والمٌلٌشٌات والجماعات المسلحة… --
من شؤنها أن تتخلص من أي إجراءات
قانونٌة .التصوٌت باإلٌجاب على هذا
االستفتاء ٌفترض أن ٌضمن طً صفحة
"سنوات الدم" إلعادة بناء الجزائر)…( .
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كلف
هل بإمكاننا محو واقع صراع
 150 000قتٌال  ،وتحقٌق العدالة ،و
ضمان بذلك السالم ،لمنفذي تلك الجرائم
؟ (…)
إننا ،نحن عائالت المفقودٌن فً الجزائر،
أوال وقبل كل شًء ،نرٌد أن نتحدث عن
العدالة والحقٌقة .إننا نرٌد أن نرى أطفالنا،
آباءنا ،إخوتنا… أٌنما وجدوا ،وإال فإننا
لن نعرف أبدا "السالم")…( .
العفو ٌشكل عائقا أمام حق العائالت ،فً
معرفة الحقٌقة حول مصٌر ذوٌهم ،وٌشكل
شكال جدٌدا من العنف ضدهم ،إذ ٌحكم
علٌهم بعدم الحصول على جواب شاف،
وذلك إلى األبد ،عن السإال الوحٌد المهم:
أٌن هم؟ واألسوأ من ذلك ،أنه ٌعتبر
بمثابة حكم إعدام لألحٌاء المتبقٌن (…)
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نحن ال نطالب باالنتقام ،نحن نطالب
بالحق فً معرفة الحقٌقة عن مصٌر
ذوٌنا ،واالستماع الى أحكام مستقلة
ومحاٌدة للعدالة .كما تقول األمهات فً
الشٌلً" :ال ٌمكننا أن نغفر ،إذا لم ٌطلب
منا الغفران " .وبعد ذلك ،سٌحٌن الوقت
للتفكٌر بهدوء فً مستقبل جزائر
متصالحة مع نفسها.

والمعارضٌن لمشروع العفو الشامل،
على النحو المقترح .منذ اإلعالن عن
احتمال إجراء استفتاء للعفو الشامل ،فً
 31أكتوبر  ،2004من قبل رئٌس
الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة ،أعلن
للمرة األولى ،كل من  ،ANFDتجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر ،الرابطة
الجزائرٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان،
صمود ،أس أو أس مفقودون بالجزائر و
 ،ONVTAعن معارضتهم لهذا
المشروع.

و لتمكٌننا من إنشاء هكذا لجنة  ،فً
الجزائر ،فً أول األمر ،نطلب من رئٌس
الجمهورٌة أن ٌفرض إحترام دولة
القانون ،بما فً ذلك رفع حالة الطوارئ
الجاثمة بصورة غٌر قانونٌة ،لمدة اثنً
عشر عاما؛ أن ٌعٌد للعدالة ،االستقالل
والحرٌة ،وأخٌرا رفع الحواجز التً
تعترض حرٌات التعبٌر ،تكوٌن الجمعٌات
والتجمعٌ .تطلب إنشاء لجنة الحقٌقة
والعدالة  ،قبل كل شًء ،االعتراف
الرسمً بحاالت االختفاء القسري،
واإلفراج الفوري عن جمٌع األشخاص
المحتجزٌن ،بصورة تعسفٌة )…( .

وعلى حد قول أمهات المفقودٌن بالشٌلً،
شرحت نصٌرة دٌتور للصحافة
الجزائرٌة ،أنه ال ٌمكن أن تغفر األمهات،
إذا لم ٌطلب منها الغفران .ودعا األستاذ
زهوان ،من الرابطة الجزائرٌة للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،الى إجراء "مناقشة
قانونٌة" بشؤن هذه المسؤلة ،مشددا على أن
هذه األخٌرة ،تع ّد بمثابة جرائم مرتكبة
ضد اإلنسانٌة ،وبالتالً غٌر قابلة للعفو.
لٌلى إٌغٌل ،رئٌسة  ، ANFDعادت إلى
العمل الواسع النطاق للجنة المخصصة ،و
اإلستعداد الذي أبدته على لسان رئٌسها
السٌد فاروق قسنطٌنً ،لغلق هذا الملف
مع منح تعوٌضات .أكد بدوره ،علً
مرابط ،رئٌس رابطة صمود ،من جدٌد
على عزم جمٌع عائالت المفقودٌن ،على
معرفة الحقٌقة.

من أجل الحقٌقة  ،نقترح إنشاء لجنة
الحقٌقة والعدالة)…( .

وحده إفتراض
ٌكفل االنتقال
الجزائر .عندئذ
بناء السالم الذي

الحقٌقة والعدالة ،سوف
الى الدٌمقراطٌة فً
ٌعود للشعب الجزائري
نحلم به جمٌعا.

العفـو الشـامـل  :أس أو أس مفقودون
العـائـالت
مواقـف
عـن
تعـرب
عقد أول مإتمر صحفً ٌوم  30جانفً
 ،2005بمقر أس أو أس مفقودون .هذا
المإتمر الصحفً كان فرٌد ومهم جدا ،من
حٌث انه جمع سبع جمعٌات للمفقودٌن
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فً  13مارس  ،2005ضم ثانً مإتمر
صحفً مشترك ، ANFD ،تجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر و صمود،
بمقر أس أو أس مفقودون ،حٌث إستنكر
الجمٌع ،على العمل الذي تضطلع به
اللجنة المخصصة ،واالستنتاجات فً
تقرٌرها النهائً ،الذي من المفترض أن
ٌسلم فً  31مارس  ،2005إلى رئٌس

الجمهورٌة .شكل ممثلوا الجمعٌات من
أجل المإتمر ،ملفا ٌجمع مواد صحفٌة
تصف عمل اللجنة ،وعلى وجه
الخصوص تصرٌحات السٌد قسنطٌنً،
رئٌس اللجنة المخصصة .هذا الملف مكن
ممثلً الجمعٌات من تسجٌل التناقضات
القائمة فً العدٌد من التصرٌحات ،التً
أدلى بها رئٌس اللجنة المخصصة.
استجاب أكثر من  40صحفٌا ،لحضور
المإتمر الصحفً الذي كان له صدى
واسع لدى وسائل اإلعالم .
هاته الجمعٌات كانت حرٌصة على
اإلستنكار مرة أخرى ،على الطرٌقة التً
اختارتها اللجنة المخصصة ،والتً طوال
مهمتها ،لم تشرك جمعٌات عائالت
المفقودٌن .ممثلو األشخاص المفقودٌن
أعربوا عن أسفهم ،كون السٌد قسنطٌنً
ٌستند فً إٌجاده حال لهذه المسالة ،على
ركٌزتٌن وحٌدتٌن ،وهما :التعوٌضات
واإلفالت من العقاب ،فً إطار غٌاب
إرادة سٌاسٌة.
إن إنشاء لجنة الحقٌقة والعدالة مطلب
أساسً لممثلً عائالت المفقودٌن ،والتً
بدونها "مسؤلة الجرائم ضد اإلنسانٌة التً
ارتكبت خالل العقد الماضً ،ال ٌمكن
حلّها".
العفـو
حملـة وطنٌـة ودولٌـة ضـد
الشـامـل ،تجمـع عائـالت المفقـودٌن
بالجزائـر /أس أو أس مفقودون،
للتوعٌة حول مشروع العفو الشامل لدى
السفـارات
بالجزائر ،وقبل الجولة المقبلة فً
الوالٌات ،إنطلقت أس أو أس مفقودون فً
جولة لدى السفرات .فً إطار التحضٌر
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لذلك  ،حرّر أس أو أس مفقودون و تجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر رسالة،
ترافقها حجة قانونٌة حول العفو الشامل،
موجهة إلى جمٌع السفارات .لقت رئٌسة
الجمعٌة ،فاطمة ٌوس ،برفقة وفد من
العائالت ،استقباال حارا من قبل سفٌر
النمسا ،سفٌر الجمهورٌة التشٌكٌة ،وكذا
مستشاري سفراء فرنسا ،اٌطالٌا و
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .كما إستمع
السٌد لوسٌو قٌراتو ،رئٌس وفد اللجنة
األوروبٌة فً الجزائر العاصمة ،إلى
أعضاء الوفد .أنصت الجمٌع بعناٌة
فائقة ،الى اإلنشغاالت التً أعربت عنها
أس أو أس مفقودون والعائالت ،حول
مشروع العفو الشامل ،و صرحوا
بمشاركتهم قلقهم .
مشـروع حملـة توعٌـة فً الوالٌـات
توشك أس أو أس مفقودون على الشروع
فً حملة توعٌة لدى عائالت الضحاٌا،
ومجموع السكان فً كل الوالٌاتٌ.هدف
هذا العمل فً المقام األول إلى التندٌد
بإستعداد الحكومة الجزائرٌة ،إلى طً
الصفحة دون معرفة الحقٌقة ،و تحقٌق
العدالة من أجل المفقودٌن وعائالتهم.
وتهدف الحملة الى توعٌة الجزائرٌٌن
حول عواقب العفو ،على النحو الذي
اقترحه الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة.
إعـداد قافلة ضد النسٌان ،الحملة
األوروبٌة
فً أوروباٌ ،خطط تجمع عائالت
المفقودٌن فً الجزائر ،إلى القٌام بحملة
حول رهانات العفو الشامل .الحملة التً
أطلق علٌها إسم "قافلة ضد النسٌان" ،

تهدف الى تحسٌس الرأي العام الدولً،
حول مخاطر العفو الشامل بالجزائر.
سبق لتجمع عائالت المفقودٌن فً
الجزائر ،عقد عدة اجتماعات فً إطار
التحضٌر لهذه الحملة ،مع أعضاء
المكتب ،وكذلك المنظمات غٌر الحكومٌة،
لتحدٌد كٌفٌات الحملة وحشد التؤٌٌد .سوف
ٌتحمل تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر،
مسإولٌة إحضار الضحاٌا وأمهات
المفقودٌن من الجزائر ،لتشكٌل الوفد .من
المحتمل مشاركة بعض ضحاٌا التعذٌب
وشهود على المجازر.
من المقرر أن تغادر القافلة ،بعد االستماع
الى هذا الوفد ،من قبل اللجنة الفرعٌة
لحقوق اإلنسان لالتحاد األوروبً .وبعد
ذلك ٌتوقع أن تسافر الى البلدان
األوروبٌة ،حٌث قد تمت االتصاالت مع
المنظمات غٌر الحكومٌة والمسإولٌن.
سوف تحط القافلة رحالها فً األخٌر
لقاء عائالت
ببارٌس ،حٌث سٌتم
المفقودٌن مع الجمهور ،تحت عنوان "لٌلة
ضد النسٌان" والذي سٌجري خالله،
إدالء للشهادات ،سرد ،وعرض للقصائد.
الجمعٌة الدولٌة التحضٌرٌة الخامسة لـــ
 FSmedفً مرسٌلٌـا المنعقدة فً
الفتـرة مـن  47الـى  49جـانـفـً5008
تنقلت نصٌرة دٌتور ،بصفتها المتحدثة
الرسمٌة لتجمع عائالت المفقودٌن
بالجزائر ،لحضور الجمعٌة الدولٌة
التحضٌرٌة الخامسة لـــ ، FSmedالتً
عقدت فً مرسٌلٌا ،فً الفترة من  14الى
 16جانفً  .2005هذه الجمعٌة الجدٌدة لم
تكن مهمة فحسب ،بل حاسمة لتحقٌق
مشروع تجمع عائالت المفقودٌن
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بالجزائر ،فً تنظٌم مإتمر خاص بمسؤلة
حاالت االختفاء القسري ،فً منطقة البحر
األبٌض المتوسط ،فً نفس سٌاق
المنتدى االجتماعً المتوسطً ،الذي
سٌعقد فً برشلونة ،فً الفترة الممتدة من
 16الى  19جوان .2005
هذا المإتمر هو فرصة لفتح منتدى
للنقاش والتفكٌر فً مسؤلة االختفاء ،فً
تجمع بٌن الخبراء وجمعٌات الضحاٌا ،فً
مختلف بلدان منطقة البحر األبٌض
المتوسط ،المتضررة من هذه الجرٌمة،
وبالتالً إحٌاء التحالف األورومتوسطً،
ضد االختفاء القسري الذي أنشؤ فً عام
.2000
تجمـع عائالت المفقودٌن فً الجزائر فً
األمـم المتحـدة ،من أجل إتفاقٌـة مكـافحـة
االخـتـفـاء القسـري ،فـٌـفـري 5008
مرة أخرى ،نشط بجنٌف ،تجمع عائالت
المفقودٌـن بالجزائر ،خالل أشغال فرٌق
العمـل المكلف بوضع صك إلزام قانونـً،
لحماٌة جمٌع األشخـاص من االختفاء
القسري .استغرقـت األشغال أسبوعٌـن،
ولكـن لسوء الحـظ لم تإد الى وضـع
الصٌـغة النهائٌة لمشـروع الوثٌقة ،إذ ال
تزال وفود الدول غٌر متفقة ،حتى على
للصك ،ناهٌك عن
النقاط الها ّمة
التفاصٌل.
مع ذلك ،إستفـاد تجمع عائالت المفقودٌـن
بالجزائر من قدومه ،بلقائه أعضاء فرٌق
العمـل المكلف باالختفـاء القسـري لدى
األمـم المتحـدة .بذلك ٌنبِّه السٌد كوركوٌرا
كابوزوت ،واحد من الخبـراء الخمس فً
هذا الفرٌق ،إلى مشروع العفو الشامـل،
الذي ٌدافع عنه السٌد عبـد العزٌز
بوتفلٌقـة .أصر السٌد كوركوٌرا كابوزوت

على الحصـول على تقرٌـر مفصـل عن
هذه القضٌـة ،من أجـل إنذار فرٌق العمل
فً الدورة المقبلـة..
وضع تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر
فرٌق
التقرٌر المطلوب ،وأرسله إلى
العمل مباشرة فً األسبـوع التالـً.
العامة
الجمعٌة
الـمـفـقـودٌـن

عائالت
لتجمع
بالـجـزائـر

المفقودٌـن
عائـالت
تجمـع
عقد
بالجزائر ،جلسـة عامة فً  18مارس
 .2005م ّكن هـذا التجمع الكبٌـر أعضاء
المكتب واألعضاء  ،من فحص والموافقة
على التقـرٌر المالً للجمعٌـة لعـام
 2004وتقدٌـرات المٌـزانٌـة لـعـام
 .2005ولإلشارة ،فً هذه السنـة ،تم
توظٌف مكلفة بالمهام بدوام كامل لدى
مكتب بارٌس ،مما أدى إلى نفقة هامة
بالنسبة إلى الشق المتعلق بالموظفٌن.
وباإلضافة الى ذلك ،ذكرت نصٌرة
دٌتور ،مشروع استئجار محل مستقل،
إلقامة مكاتب الجمعٌة خالل العام الجدٌد.
قدم تقرٌر النشاط ،متبوعا بآفاق العمـل
لسنة  .2005وفً هذا الصـدد ،اتفق
باإلجماع على أن تحـدد كؤولوٌة رئٌسٌـة
لهذا العـام ،حملة ضـد مشـروع العفـو
الشامـل ،الـذي أعـلـنه الرئٌس عبـد
العـزٌـز بوتفلٌقـة ،فً نوفمبـر الماضً.
مؤتمر القمة السابع عشرة للرابطة
العربٌة فً  57الى  56مارس بالجزائر
العاصمة
أس أو أس مفقودون ٌدعو العائالت من
التجمع
أجل
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بمناسبة مإتمر القمة السابع عشر للرابطة
العربٌة ،الذي عقد فً الجزائر ٌومً 23
و  24مارس ،دعت أس أو أس مفقودون
إلى تعبئة واسعة النطاق ،لجمٌع عائالت
المفقودٌن وجمٌع ضحاٌا القمع خالل
العشرٌة السوداء ،لالحتجاج على مشروع
العفو الشامل ،الذي أعلنه الرئٌس عبد
العزٌز بوتفلٌقة.
إستجابت الكثٌر من العائالت للدعوة،
مجتمعٌن إبتداءا من الساعة  9صباحا فً
ساحة أدٌس بابا ،أمام مقر اللجنة
االستشارٌة الوطنٌة لترقٌة وحماٌة حقوق
اإلنسان ،خالل ٌومً إنعقاد القمة.
رسالـة مفتوحة الى السٌـد كوفـً عنـان
إنتهزت أس أو أس مفقودون ،فرصة
حضور األمٌن العام لألمم المتحدة ،السٌد
كوفً عنان ،قمة رابطة الدول العربٌة،
من أجل توجٌه رسالة مفتوحة له،
بغرض تحسٌسه بشؤن حقوق ضحاٌا
االختفاء القسري بالجزائر ،فً منعطف
حاسم من كفاحها ضد إفالت المسإولٌن
من العقاب.
بصفته األمٌن العام لألمم المتحدة ،وإنما
اٌضا أحد المدافعٌن المتحمسٌن لحقوق
طلبت جمعٌة أس أو أس
اإلنسان،
مفقودون من السٌد كوفً عنان ،التوسط
لدى الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة ،بشؤن
حماٌة حقوق ضحاٌا االختفاء القسري.
تغٌٌر مكتب أس أو أس مفقودون فى
الجزائر
انتقـال أس أو أس مفقودون إلى مكتب

جـدٌـد

بالجـزائـر

الـعـاصـمـة

فً مارس  ،2005انتقل مكتب أس أو أس
مفقودون بالجزائر العاصمة ،إلى محل
جدٌد أكثر إتساعا ووظٌفٌة .سوف ٌسمح
هذا الفضاء الجدٌد بإستقبال أفضل
لعائالت المفقودٌن ،كما ٌوفر وجود غرف
منفصلة ،ظروف عمل أفضل للعدد
الكبٌر من المتطوعٌن والعاملٌن فً
الجمعٌة.
أس أو أس مفقودون  -مكتب الجزائر
العاصمة
 ، 40نهج خلٌفة بوخالفة – الجزائر
العاصمة
إنـتـقـال أس أو أس مفـقـودون الى
بوهــــــــــران
جدٌـد
مكتـب
مكتب أس أو أس مفقودون فً وهران،
الذي افتتح فً عام  ،2003هو اآلخر
انتقل الى محل جدٌد فً مارس .2005
فً الواقع ،فان لجنة وهران تتقاسم منذ
عام  ،2003مقرها مع مكتب أحد
المحامٌن .لكن أمام تدفق العائالت
واالنضمامات الجدٌدة ،أصبح إٌجاد مكان
كما
أكثر إتساعا ،ضرورة حتمٌة.
إستلزم األمر شراء مكتب ومعدات إعالم
آلً ،لتحسٌن أداء المكتب الجدٌد.
أس أو أس مفقودون  --مكتب وهران
 8نــهـج ســوتران– وهــران.
افتتاح مكتـب جدٌد أس أو أس مفقودون
غـلــٌـــــــــزان
والٌــة
فـً
وأخٌراٌ ،سعد تجمع عائالت المفقودٌن
بالجزائر و أس أو أس مفقودون بفتح
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مكتب فً مارس  ،2005تم تؤجٌره فً
فترة أولٌة لمدة سنة واحدةٌ ،مكن أن
ٌستقبل عائالت المفقودٌن بوالٌة غلٌزان
هكذا ،وبفضل الدعم
وضواحٌها.
المعنوي والمادي لتجمع عائالت
المفقودٌن بالجزائر ،أصبحت لجنة
العائالت لوالٌة غلٌزان ،قادرة على
التمتع بالموارد البشرٌة والمادٌة لمساندة
العائالت.
أس أو أس مفقودون  -مكتب والٌة
غلٌزان
 8نـهـج بـوقـٌـراط – والٌـــة غـلـٌـزان.
مختصرات
أس أو أس مفقودون جنبـا الى جنـب مـع
فلورنـس أوبنـاس وحسٌـن حنـون
فً  16مارس  ،2005رمزا لتضامنها مع
عائلتً الرهٌنتٌن المختطفتٌن بالعراق فً
 5جانفً  ،2005ومن أجل المطالبة
باإلفراج عنهم فورا ،دعت أس أو أس
كل عائالت المفقودٌن ،إلى
مفقودون
تجمع أسبوعً باسم فلورنس وحسٌن ،
أمام مقر اللجنة االستشارٌة الوطنٌة لترقٌة
وحماٌة حقوق اإلنسان.
لقاء صحفٌٌـن من جمٌع أنحاء العالـم
مع أس أو أس مفقودون بالجزائـر
العاصمة
االختفاء القسري
وعٌا منهم ،بمسؤلة
بالجزائر ومشروع العفو الشامل ،تنقل
العدٌد من الصحفٌٌن من الصحف
المكتوبة ،بما فٌهم ٌابانً ،ألمانً  ،و
صحفً فرنسً من "فرنسا – ثقافة" الى
مكاتب أس أو أس مفقودون بالجزائر
العاصمة ،لجمع شهادات العائالت .كما

نشرت جرٌدة "ال لٌبارتً" حوارا مع
نصٌرة دٌتور ،المتحدثة الرسمٌة لتجمع
عائالت المفقودٌن بالجزائر ،فضال عن
إذاعة البحر األبٌض المتوسط ،وعٌا منها
بالمسؤلة كذلك ،أذاعت عدة مداخالت
لنصٌرة دٌتور.
المرفق :
انتهاك حقوق ضحاٌا االختفاء القسـري
مـن قبــل العفـو الشـامـل
بتطبٌق العفو الشامل عن الجرائم التً
ارتكبت منذ عام  ،1992تقوم الجزائر
بإنتهاك التزاماتها  ،إزاء القانـون الدولً.
بذلك ٌتنافى العفو الشامل ،مع مبادئ
وافقت علٌها الدول فً إعالن  18دٌسمبر
 ،1992والمتعلق بحماٌة جمٌع األشخاص
من االختفاء القسري .بسنها عفوا عاما
عن الجرائم المرتكبة خالل العشرٌة
السوداء  ،فإن الجزائر من شؤنها أن تنتهك
الفقرة  1من المادة  9من إعالن 1992
بشؤن "الحق فً الحصول على االنتصاف
القضائً السرٌع والفعال…" المادة 1
المادة  ،13التً تضمن لكل فرد "… من
ٌدعً أن شخصا قد تعرض لالختفاء
قسري ،الحق فً تقرٌر الوقائع أمام سلطة
الدولة المختصة والمستقلة ،والتً تباشر
فورا وبنزاهة تحقٌقا معمقا… " ،والمادة
 18الفقرة  1أن " إن مرتكبً األفعال
ومرتكبً األفعال المزعومٌن المشار إلٌها
فً الفقرة  1من المادة  4أعاله ال ٌمكن
أن ٌستفٌدوا من أي قانون عفو خاص أو
تدابٌر أخرى مماثلة و التً من شؤنها أن
ٌكون لها اثر اإلعفاء من أي محاكمة أو
عقوبة جنائٌة " .وأخٌرا ،فإن الجزائر من
شؤنها أن تنتهك المادة  17الفقرة " 1أي
عمل من أعمال االختفاء القسري ال ٌزال
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ٌنظر إلٌه على أنه جرٌمة ،ما دام
أصحابها اخفوا مصٌر الشخص والمكان
الذي هو فٌه ،مادام أن الوقائع لم ٌتم
توضٌحها" .

