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ائالت ـتجمع ع: ارتـاالت فقدان بتيـح
ن ـة أس،أو،أس مفقوديـن و جمعيـالمفقودي

  ةـات الدوليـر الجهـتستنف
  

ن العقاب ـرة مـارت موجة كبيـتيلقد عرفت 
 الت و االعتقاحيث تكررت عمليات التوقيفـردع، وال

 بن دأمحم .االت الفقدانـ حإلى باإلضافةة ـالتعسفي
دامت ة ل في مركز سري لمدـة، الذي اعتقـنيمي
 " عنتر ةـثكن "و بالتحديد في  رـ أشه5 من رـأكث

  التـابعاالعتقاالت السرية مركز ( ة بحيدرةـالكائن
 سراحه إطالقحيث تم ) بمديرية االستخبارات السرية 

لتي ا المقايس العامة ارـإط في 2006رس في شهر ما
ة، لكنه اعتقل مجددا ودون ـاتخذتها منظمة العفو الدولي

د ـعبد المجي . أفريل الفارط3خ ـمبرر وذالك بتاري
، و لم 2006 مارس18ـخ ه بتاريـي تم اعتقالـتوات

 5 رورـ بعد مإاله ـان اعتقالـه مكـتعلم عائلت
 " في رـاآلخ هو ان معتقالـحيث ك ر طوال،ـأشه

ل أمام قاضي التحقيق ـ، ولم يمث" رـثكنة عنت
 في إالة الثامنة التابعة لمحكمة سيدي امحمد ـللغرف

 إلىاء ـة االنتمـاتهم بتهم، امحمد. 2006 سبتمبر11
ل وخارج ـه عضو ينشط بداخـة وكونـجماعة مسلح

 من 6 المكرر87 و المادة3المكرر  87لمادة  (طن ـال
ر ـة التزويـ تهمإلى باإلضافة ) قانون العقوبات
 من 222 ادةـالم ( ةـق مغشوشـواستعمال وثائ

 تم وضيح،ـ و دون ت،د غدـو بع ). اتـقانون العقوب
 كلم 250ـد بـذي يبعـن الشلف الـ سجإلىه ـتحويل

ال ـ كلم عن شم168بـر و ـة الجزائـغرب مدين
 .اكـوقوفا هنـ ماآلند ـ حإلىى ـحيث يبقارت ـتي

وخاتمي، ـد الحبيب بـل، محمـن بلعسـيزين الد
ن من ـة المنحدريـالء الثالثؤـن، كل هـح عجيـراب

ودين ـداد المفقـوا في عـأصبحارت، ـيوالية ت
  .2006ع ـي ربيـم فـد توقيفهـبع
  

دة ـمتحم الـ األمهيئـة إلىوء ـاللج
  ةـر الحكوميـغيـات والمنظم

  
وكذا  ن،ـأس مفقودي أو ة أسـت جمعيـانتفض

م ـحيث لم يدخروا جهده نـ عائالت المفقوديـالفتح
ن ـاب المفقوديـؤالء الشبـن هـفي البحث ع

الغات ـدة بـع .مـائالتهـانب عـ جإلىوف ـوالوق
دى ـرها لـنش واقـذا النطـ في هاـم توزيعهـت

 ورـز أربـلوي ةدـالسي .ةـر حكوميـغيـات المنظم
ابع ـالت انـاإلنس وقـامي لحقـوض السـالمف
ذه ـت به قد أبلغتانـ كانـاإلنسوق ـة حقـنظملم

ـا من طرف هن طريق رسالة تلقتـاالت عـالح
 جويلية 25ن بتاريخ ـائالت المفقوديـ عتحـالف

رف ـ أرسلت من طهـاستعجالينداءات  2006
 افةـباإلضب ـة التعذيـن لمناهضـة المسيحييـحرك

د ـل التنديـ من أج1و الدوليةـة العفـمنظم إلى
ة ر المنجزـخاطة والمـاالت التعسفيـاالعتقذه ـبه

ريق ـ فإلىة امحمد بن يمينة سلمت ـحال.عن التعذيب
اي ـماالت التعسفية و ذالك في ـالعمل حول االعتق

ل ـاالت األخرى التي تتمثـ الحإلى ةـإضاف ،2006
ي، بلعسل، حالة كل من عجين ـتوات :كل من في

االت ـعتق فريق العمل حول االإلىا ـتسلمي وبوخاتم
  .ةـالقسري

  
  

  �2 �1ل ا./!��.ت ا��,���؟ ���* ا��'�() '�
  

 هو فريق العمل حول االعتقاالت ) ف، ع، ا،ق (
 التابعة اإلنسانالقسرية المؤسسة من طرف لجنة حقوق 

 تحت  تعمل، مقرها بجنيف1991لألمم المتحدة بتاريخ
 التابعة لألمم اإلنسانرعاية المفوضية السامية لحقوق 

 خبراء مستقلين، يعملون 5يتكون الفريق من  .المتحدة
 .طوال السنة حول االعتقاالت القسرية عبر العالم

ساعدة الضحايا وينصب دور فريق العمل في م
وعائالتهم و ذالك بجمع المعلومات و بتقديم حاالت 

 السلطات إلىاالعتقاالت التعسفية الخاصة بذويهم 
  .ةـالوطني

  
  �!�,�� ؟'�() ا./!��ل ا'� 

  

لتعسفي مجرم في عدة نصوص دولية االعتقال ا
وق  من القانون الدولي و المتعلق بالحق9صة المادة وخا

و الذي ينص  ،19662ة لسنة ـالمدنية و السياسي
يجب أن يبلغ كل شخص موقوف أثناء "  :أساسا

عن أسباب توقيفه و يجب أن يعلم في أقرب  توقيفه،
،  )2السطر (  "ليهإاآلجال عن كل تهمة منسوبة 

بسبب مخالفة كل شخص موقوف أو معتقل  "كذالك 
 يجب أن يمثل في أقرب وقت أمام القاضي ،قانونية
 ،المعقوليجب أن يحاكم في الوقت المحدد و  و(...)

    )3 السطر( " سراحهأو يطلق 
  

ينعت بكل اعتقال ، و لتوضيح أكثر، االعتقال التعسفي
 األمر بالمباشرة في  تعلقيحمل أساسا شرعيا، سواءا ال

ية لالعتقال، وكذا كل تجاوز المدة القانون االعتقال أو
،  األشخاص من ممارسة الحقوق والحرياتاعتقال يمنع

حرية التعبير، .( المحمية والواردة في النصوص الدولية
  )..حرية التجمع الخ

كل شخص موقوف يجب أن يمثل أمام القاضي أو 
 قانون إن . القانونية للتوقيفيطلق سراحه طبقا لآلجال

 جزائية الجزائري ينص على أن المدة الاإلجراءات
انون ـ الق ساعة في مجال48تعدى ت لتوقيف الة المحدد

                                                 
������� و 17داء ������ ،   1 28�����    
�&% ا���$ه"ة  2' ��12 و 1966 �ا�"و��� �+* ا��)ا(����  1989    
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تعلق   ماإذا يوما 12 إلىن أن تزيد المدة ، و يمكالعام
 اإلجراءات من قانون 51لمادة ( اإلرهاباألمر بقضايا 

  ) الجزائية
 ما منع إذان االعتقال تعسفيا و من هنا يمكن أن يكو

 المثول أمام أو منع من المعتقل من اتخاذ محامي،
  .راحهأو لم يطلق س القاضي،

  
ق ـوى لدى فريـدعالن رفع ـكيف يمك

  رية؟ـاالت القسـول االعتقـل حـالعم
  

 فريق العمل حول االعتقاالت إعالميمكن للمختصين 
و  مباشرة أو عن طريق جمعية أبإيصالهية القسر

هذه االتصاالت تمكن "  اتصاالت شخصية "ـمجلس ب
من رفع  حاالت االعتقال التعسفي المقترح والتي يجب 

و في هذه الحالة  ن تحتوي على المعلومات الضروريةأ
كاوى المنجزة على ال يجوز أن تستنفذ طرق الش

  .الصعيد الداخلي
  
  

أس  أو اتجه وفد جمعية أس في بداية شهر أوت،
ارت لمدة ـ تيإلى ا بالسيد سيدهم أمين،ـقمفقودين مرف

يومين حتى يتسنى لهم أخذ كل المعلومات المتعلقة 
 أعطى الت، و لقدبحاالت الفقدان الجديدة، ولقاء العائ

من أجل جمع ملفات فقدان  فرصة للوفد هذا التنقل
 جمعية إلىجديدة تمت في التسعينات و لم تسلم ال

  .المفقودين 
  

 ن الجددـعائالت المفقودي تنقلت ،ارةـوبعد هذه الزي
 ائن بالجزائرـأس المفقودين الك أو  مكتب أسإلى

 محامي الجمعية، إلىم ـ حيث تم توجيههالعـاصمة
 جميع الجهات إلى اـإرسالهاوى وـكما تم تحرير شك

وا شكوى ـة وقدمـ المحكمإلىلوا ـتنق ة، كماـالوطني
ينها  تم حولقد.رـة الجزائـائب لدى محكمـ النإلى

اصة ـو خ افيينـائالت والصحـاء بين العـلق إجراء
ة ـيوميفلورونس أوبناس العـاملة في ال ةـالصحفي
دة ـانت متواجـ التي ك و" التحرير " الفرنسية
  .ذاكـر آنـبالجزائ

  
ر ـائالت المفقودين بالجزائـعف ـتحال

ة األمم المتحدة حالة ـيعرض لدى منظم
 دةـال تعسفي جديـاعتق

  
ة ـتلم فريق العمل حول االعتقاالت القسريلقد اس

سفي دان تعـدة حالة فقـ األمم المتحـابع لهيئـةالت
 عائالت جديدة ورد مصدرها من طرف تحـالف

ال فتاة تبلغ من ـالمفقودين، و التي تتمثل في اعتق
انت ـ حيث ك1997اريخ ـو ذالك بت  سنة،16العمر
 من طرف العاصمةواحي ـفي نا ة خطيبهـبرفق

ن ـح األمـمصال .وان األمن العسكريـعأ
 .ال هذه الفتاةـة اعتقـت كلية عمليـزائري نفـالج

اة ـذه الفتـة هـر لدى عائلـرد خب، و2000في سنة 
 .رـراش بالجزائـن الحـة بسجـا موقوفـنه أادهـمف

ة ـ عائالت المفقودين أعلم بسرعة اللجنتحـالف
 من  الذي تمكن بدوره3ة للصليب األحمرـالدولي

 االطالع على ملفات المسجونين في سجن الحراش،
ة بسجن ـانت موقوفـقد ك " سامية "د من أن ـوتأك

، في 1997 أوت3 :الحراش لكنه أطلق سراحها في
 7ا في ـتم توقيفه " سامية سعد الدين " حين آخر،

 و منذ ذالك الحين أصبحت في عداد 1997سبتمبر
ل أن ـقبا ـق سراحهـون أطلـو قد يك المفقودين،

  .فـرض للتوقيـتتع
  


� أس،أو،أس ـ�'�ن '���6ن '� #��	ـ'
  ���د�� �!��;�ن ��:����ت %:��	�'
  

ت من السلطة انها مضايقات حقة تلك التي صدر
كل  ا،ـان ضحيتهـة والتي كـة الجزائريـالقضائي

اذ أمين ـومرداسي واألستـة بـاذة حسيبـمن األست
 عتمدانان مـيا محامـم وهمـان سيدهـد الرحمـعب

ـة  جمعيا معـو يعمالن سوي رـة الجزائـممحكلدى 
ر ـا بطريقة غيـحيث تعرض .نـأس مفقودي.أو.أس
  .ةـرف العدالـن طـات مـ مضايقىـإلة ـالئق

ارط ـ أوت الف22بتاريخ  يـم استدعـ سيدهالسيد
رار ـقار للـد االعتبـه أفقـ على كونةـلإلجاب

ه ألحد ـهانتإ إلى ةـباإلضافة ـادر عن العدالـصال
ال في ـور مقـ و بعد ظه4ـة ي الدولـ فاإلطارات

د ـر بسبب تصـ و الذي  نش20045 ياـر مـشه
 ه،ـد زبائنـد أحـذ ضـي اتخـرار تعسفـه لقـي

ل النظر ـي في الحال من أجـاستدع مـالسيد سيده
حيث  ،2005ر ـة بتاريخ ديسمبـفي هذه القضي

  وتمكن من أن ع أن يشرح الوضأمين سيدهم أستطاع
  الصحفية صاحبة المقاليكشف العناصر التي جعلت

 .ا وبين المحاميـ وقع بينهضحية سوء تفاهم ،تقع 
 وضع السيد أمين سيدهم تحت  تم رغم هذه الحجج،

 الجلسة ة خاللـة المؤقتة من طرف العدالالحري
 قاضي رافـإشتحت   سبتمبر18 المؤرخة بتاريخ

و في  .دـسيدي امحملمحكمة  التحقيق للغرفة الثامنة
 25ستدعي مجددا في السيد سيدهم أمين، ا نفس الوقت،

 القانون واد لمخالفتهـاب الـأوت من طرف محكمة ب
 مرر و ألنه المساجين، إدماجالتنظيمي لمصلحة 
 أحد ىـإلي زيارة ـة بطاقتـبطريقة غير شرعي

                                                 
�;$��$ن �(ا)�-$ن -":�$ن 8�6 ا��(ا�7�$ �6 أ�� ا�4�ام �34ق "0$�/ أ-,$    3

   24.09.2006ا��(ا)�وا?<"ا=>+$ن

  
�رة144 �$دة  4B�  ، 146 ت147 و$D�E6 :$>�ن ا���    
�وق 5Fر ا�"G�  /  I�7J  K,3-  K:�L30  ،�3���ا� K: 

30.05.04   
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حسيبة ا األستاذة مأ .ه الموقوفين بسجن سركاجيـزبائن
 نفس إلىخرى رضت هي األـ تعرداسي، فلقدبوم

 ألسباب ، من نفس الجهة القضائيةالمضايقات و
اذة بأنها ـمت هذه األستـحيث اته. مشكوك فيها
ون التنظيمي الداخلي ـة للقانـ التابع166خرقت المادة 

ة محضرا رسميا ـة غير شرعيـلكونها مررت بطريق
طلبها  أنه ورد ن رغمـا الموقوفيـ أحد زبائنهإلى

إن  .ر من حارس السجنـفي أول األم  بذالكاإلذن
ضد هذه انتفض   سرعان ما عائالت المفقودينتحالف

غير حكومية للدفاع عن المضايقات أمام المنظمات 
  .اإلنسانمرصد حقوق  و بالتحديد اإلنسانحقوق 

 
 

 اإلنسانلبرنامج المتصل بالرابطة الدولية لحقوق  ا( 
 نالمسيحييو حركة  ضة التعذيبالمنظمة الدولية لمناه

 أن المقرر الخاص إلى إضافة ،) 6لمناهضة التعذيب
لألمم المتحدة حول استقاللية القضاة والمحامين كان 

  .على اطالع بهتين القضيتين
  

المفقـودين أمـام ائالت ـع لعـع واسـتجم
   اإلنسـانمقـر حقـوق 

  
دين نداء جمعية المفقو العائالت نكبير مدد لقد لبى ع

 اللجنة  مقرمن أجل تمديد التجمع األسبوعي أمام
ة وحماية حقوق ـالوطنية االستشارية من أجل ترقي

ة قررت العائالت ر، بهذه الطريقـ بالجزائاإلنسان
  داخل األوساط التي يجري فيهااـ أصواتهإسماع

فيما يخص تمديد أو عدم الجدل القائم بين األذهان 
من خالل هذه  ،" اقميثال "ت اتمديد آجال تطبيق

تنتظر العائالت الكشف مرة أخرى عن  الحركة،
  .ةـه التطبيقيـاق و نصوصـالميث

وف يمدد ـع سـ أن هذا التجم فيهفي الحين الذي تقرر
ررت ـ غاية الساعة السادسة مساءا، قإلىا ـاستثنائي

 فاطمة دةـن و على رأسهم السيـات المفقوديـأمه
ام ـاء أمـلك بالبقن و ذاـ عن عزمهالنـاإلع يوس

 رغم ةـة كاملـة ليلـيلالمكان المخصص ط
 لم يغادرن فإنهن، ة المستمرة لقوات األمنـالمراقب

 ساعة من 22 في الصباح الباكر، بعد إالالمكان 
  .المكوث

  
ة ـام مجلس الدولـ أماإللغاءطلب تقديم 
  ريـالجزائ

  
بعد تقديم طلب   أشهر6تمر  ،2006 أكتوبر 3في

 إخباريةرسالة (  لدى رئيس الجمهورية، اإللغاء
أمهات  والذي بقي دون جواب،  )18/19°رقم

                                                 
�;ـ$��$ن -�;���ن ?�7"ا?7�ـ$ �6 " أ-,ـ$ :K هOا ا����Nع  أ:�أ  6

  2006..09. 24ا��(ا)� وا?< " أ��  ا�4�ام �34ق اQ>+$ن

ا جمال الدين من أجل تقديم ـعلي السيدالمفقودين وكلت 
هذا من أجل  .شكوى لدى مجلس الدولة الجزائري

 األمر التطبيقي للميثاق من أجل السلم اءـإلغ
 . فيفري28والمصالحة التي دخلت حيز التطبيق في 

ي القانون  المقررة فراءاتـاإلجهذا وحسب 
الجزائري، فان الئحة البيانات تبين أن النصوص 

قد خرقت  دستور الدولة  اق،ـة للميثـالتطبيقي
 والنصوص نـة للقوانيـو هي مخالف .الجزائرية

 ومنه انـاإلنسوق ـة حقـحماية بـة الخاصـالدولي
  ةـسية و السياـوق المدنيـة للحقـدة الدوليـالمعاه

 في مادته ، ينصور الجزائريـ أن الدستإلى ةـضافإ
ة مصادق عليها ـدة دوليـ على أن كل معاه132

ول و هي بذالك تعلو على ام األـق المقـقانونا تستح
اق ـة للميثـو بهذا تكون النصوص التطبيقي .القوانين

 ةـة الجزائريـر الدستوريـا للتدابيـة تمامـمخالف
 .اـإلغاؤهب ـا وجـومن هن

  

ع ـاء مـ لقراءـإجرى، يتم ـرة أخـم7
  يـقسنطين اروقـمصطفى ف

  
ـاروق د فـ، صرح السي2006 جوان 25في 

ة ـرية االستشاـة الوطنيـ رئيس اللجنقسنطيني
للصحافة و للمرة  .اإلنسانوق ـة حقـة و حمايـلترقي

 الذين  حالة لألشخاص المفقودين183بأنه توجد  األلف،
مفقودين ألنهم ظهروا في خضم استثنوا من قائمة ال

ولقد أخذت كل من  8ةـة الوطنيـر المصالحـتدابي
 عائالت تحـالفن وـأس مفقودي.أو.ـة أسجمعي

اروق ـد فـدا مع السيـ موع بالجزائر،المفقودين
ول ـل طلب التوضيح حـي من أجـقسنطين

و أثناء الحوار الذي جرى في مقر اللجنة  .هـتصريحات
ة لحقوق ـة وحمايـ لترقيةـيواالستشار ةـالوطني
ه لم ـي صرح أنـد فاروق قسنطينـ، السيانـاإلنس
ه من طرف ـل معلومة قدمت لـه نقـل سوى أنـيفع

ة ـل أمام وفد الجمعيـة ولقد تكفـوزير الداخلي
أثناء هذا . رد حصوله عليهاـة بمجـم القائمـبتسليمه

ي بتسليم ـاروق قسنطينـد فـل السيـاللقاء، تكف
 إعالمهمالعائالت الى رئيس الدولة، من أجل شكاوى 

ع ـم تجمـ أوت، نظ1في  ." الحقيقة أوال :"ـب
ر مع ـاء آخـقل رـن بالجزائـائالت المفقوديـع
ة ـة لترقيـة االستشاريـة الوطنيـيس اللجنـرئ

اة ـب المحامـ، وذالك بمكتاإلنسانوق ـة حقـوحماي
، وواثقا قاش متفتحا للنبداو لقد  .دةـه بالبليـالخاص ب

اق و ـ، فان الميث حسب رأيه وبوفد الجمعية،

                                                 
7     K: ا�;$=ت IOه ST-������  20 و 05أر � ا���U" >"اء-6  ����  
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ة ـلتسوي اـبناس تمثل حال ة الـه التطبيقيـنصوص
ن بالجزائر، مضيفا أنه يفضل الحل ـفقوديملف الم

فد قد أعرب له وول لذي توافق عليه عائالت المفقودينا
 اتـالضغوط ه منـني عن قلقالجمعية السيد قسنطي

 اعـإتبئالت التي ترفض التي تمارس على العا
ول على التعويض ـالخطوات من أجل الحص

 المقررة من خالل 9اةـادة الوفـروط بشهـالمش
  .النصوص التطبيقية للميثاق

  

  ددةـن مهـائالت المفقوديـع
  

 إلىأس مفقودين .أو. أوت وفد جمعية أس2انتقل في 
 هذه الزيارة من طرف أثيرتغرب الجزائر، ولقد 

 التي كانت قلقة بسبب تعرضها عائالت مفقودين
بسبب عدم . مضايقات صدرت عن أعوان في الدولةل

 الشرطة أو ضباط أوامر إلىخضوع هذه العائالت 
 الخطوات اعـإتب في ايرغبوالدرك ألنهم لم 

هذه عليها من أجل الحصول على التعويض المنصوص 
التعويض، أمرت من طرف العائالت التي لم تطلب 

  أقرب مركز الستصدار شهادةإلىه  باالتجااألعوان
هذه العائالت الحائرة  .ذويهم المفقودينب الوفاة الخاصة 

 جمعية أس،أو،أس مفقودين حتى يتم إلىالتجأت 
 الواجب اتخاذها لمواجهة هذه اإلجراءات إلىتوجيهها 
  .المناورات

  
وب ـن تستجـأس مفقودية أس أو ـجمعي
  امنـل و التضـر التشغيـوزي

  
، جمعية 2006 سبتمبر27غ الصادر بتاريخ الفي الب

ولد :تصريحات السيد أس مفقودين ردت على  أو أس
عباس، وزير التشغيل و التضامن الوطني، الذي صرح 

 الجزائرية، لإلذاعة سبتمبر على القناة الثالثة 24في 
 وبالتعويضات " قد طوي نهائيا "بأن ملف المفقودين 

  .ادتتمكن العائالت من أن تعلن الحد
س أو دمة التي أصيبت بها جمعية أمن خالل هذه الص

 لهذا الملف، إلنكارهالتي أنبت الوزير أس مفقودين، 
يستطيعان أن "  وحدها الحقيقة والعدالة " هوذكرته بأن

يحال هذا المشكل، و أن العائالت ليست مستعدة 
 عن طريق استخراج شهادة الوفاة بأبنائهاللمقايضة 

 عويض الذي عرض عليها دون مقابل التلذويها
  .الحصول على الجثة

  

منظمة العفو الدولي تندد باالستعمال المتواصل 
 للتعذيب بالجزائر

  

محدودة،  قدرات ال: الجزائر "  المعنونهافي التقرير
"  ممارسة التعذيب من طرف األمن العسكري بالجزائر

                                                 
01� ر&Y � أ  9-  

 حيث نددت المنظمات ،2006 جولية10 في والذي نشر
 بمواصلة "، اإلنسانية التابعة لحقوق غير الحكوم

أعوان مديرية االستخبارات السرية على استعمال 
  ــا التعذيب، و الممارسات الغير األخالقية في قضاي

 وصفت منظمة العفو في هذه الدراسة، 10.االرهاب
ا مديرية االستخبارات ـ الممارسات التي طبقتهالدولي

قاالت السرية،  االعت( السرية منذ سنوات التسعينيات
معربة عن قلقها للغياب  ) .الخو عض  ذاالستنطاقات

ة على مديرية التام ليد السلطات المدنية الجزائري
  االستخبارات السرية، و كذالك عن قلقها لالعقاب

 التدابير المنصوص عليها المضمون لهؤالء األعوان في
 ".  والمصالحةسلمال" إطارفي 
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دور ـر بعد صـة بالجزائـيتقالة االنـالعدال
  وم ـر بيـاألم
  

ة ــز الدولي للعدالـحول هذا الموضوع، نظم المرك
 جويلية 7 و6استفتاء ببروكسل و ذالك يومي االنتقالية 

 ء، تحالفو بطبيعة الحال، فلقد لبى هذا الندا 2006
ديدة منذ سنوات عائالت المفقودين الذي كان يناضل ع

 إلى إضافة العدالة،حقيقة من أجل تأسيس لجنة ال
و في هذين اليومين  ة،ـات جزائريـشخصي

 مثل هذه إنشاءتم النقاش حول ضرورة الدراسيين، 
  . تلقيها لبعض العراقيلإمكانيةاللجنة بالجزائر، لكن مع 

  

دوة ـن في النـائالت المفقوديـتجمع ع
  انتـن ـان بـوق االنسـة لحقـالثاني

  
 و المنظمة من اإلنسانقوق  الندوة الثانية لحإطارفي 
كانت نصيرة ديتور  نانتـ  جويلية ب13 إلى 10

ن، قد ـائالت المفقوديـ عة الرسمي لتحـالفالناطق
رة و ـة المستديـة في الطاولـدعيت للمداخل

 .ريـاالت الفقدان القسـوع حـة حول موضـالمنظم
ـه التخصيص، ة على وجـولقد حضر في هذه الطاول

ة ـة الدوليـمن اللجنغوزمان  -فيديريكو آندرو
 اللجنة من  ادوود بالطإلى إضافةن، ـللحقوقيي
  11.اإلنسان  لحقوقاإلنسانية

  

   الفرنسياإلنسانوق ـر حقـع سفيـاء مـلق
  

 اإلنسان نصيرة ديتور سعادة سفير حقوق  السيدةالتقت
ميشال دوساو ذالك بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسي 

 إثارة أثناء هذا اللقاء، تم و . سبتمبر14بباريس، في 

                                                 
10   –Kا�"و� �E6 : \ ا���Qف ا�0 6�  ^-Oا��� _��ا�3"رة a�L ا�;" �6  ?�`
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 باإلضافةالت المفقودين بالجزائر ونضالهم وضعية عائ
  .ا بفرنس وسائل الجمعية الموجودةإلى

  

ي ـ للمعهد الدول29ـرة الـة المستديـالطاول
  "وـان غيمـس"ـ باإلنسانيةللحقوق 

  

 عائالت تحالف من سبتمبر، شارك 9 الى7من 
، 29 ة المستديرفي الطاولة بالجزائر، المفقودين

 مع ةـاإلنسانيوالمنظمة من قبل المعهد الدولي للحقوق 
ة للصليب األحمر، والتي ـة الدوليـمشاركة اللجن
  .المقاربة المتكاملة: العدالة والمصالحة" دارت حول 

 

  ع زويي المازوـاء مـلق
  

ة ـاعدة ابنـت المسـ، طلب2006ر ـمب سبت26ي ـف
المازو من السيدة توان تيي ـان و المالح الفرنسـالفن

و المازى السيد إلون ـداد يد العـنصيرة ديتور ام
 رـ الجزائىإلر ـة سفـلرحل رـل التحضيـن أجـم
 )12" المـاء العـنس " :يـه الفنـ مشروعراإطي ـف
  مشروع تحت كفالة  ونيسكوال
  

��
  �ـــــــ<
  

��
  �ـــــــــــــا�!
   

 إلىوبناس  فلورونس أة ـة الفرنسيـ الصحفيتـتنقل
ث ـر، حيـن بالجزائـأس مفقودي أو مكتب أس

ت ـرهنذه الصحفية بـه .اء المكتبـبأعض تـالتق
الت ـ عائانبـ جإلىدة، وقوفها ـرات عديـلم

  .مـــي نضالهـف  13رـفي الجزائن ـوديـالمفق
  

  �ــــ� واC)Dـــــ�آــ'
  

ن ـركز واشنطــب مــؤول مكتــقل مسـتن
ن ـأس مفقودي.وأ.ب أســ مكتىإلن ــببرلي

دة ـع السيـوار مـ حاءرإجل ـن أجـر، مـالجزائب
االت ـة االعتقـول قضيــوس حـة يـفاطم
د ـلقو ةـطنية الوـر، والمصالحـة بالجزائـريـالقس

و، ـ العفر يمنحـج الجزائـ برنامإن "ه ـان مقالـك
 ا يخص الماضيـة فيمـدم أجوبـه ال يقـلكن
   ودا علىـجوم. 17/09/2006ؤرخ في ـلما".

ن و يحتوي ـز واشنطـاص بمركـخع الـالموق
 . نسخا من هذا الحوارخصوصا،

  

  $ـ، ا�����رـ�، ا��Eـا�@�
 ةيليومي ـع صحفـاء مـلق اءرإجو بالموازاة تم 

ار ـاألخبريدة ـر مع صحفي لجـاء آخـر و لقـالخب

                                                 
    12c�&�� �V<أ    
13     �-�� �GTDص ، ا��;V<اك"أ��Fا� _-�0 a�L 6-�3دE�ا� ،�" ا��)ا(

4.03.2003    

  

اة المتلفزة العالم ـقن مع اليـ صحفاءـلق إلى ةـإضاف
  .ع السيدة نصيرة ديتورـ مصحفياا التي أجرت حديث

 

  :والدة سجين تستنجد
نبي  الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال

 السادة إلىأما بعد،هذه رسالة أكتبها و أبعث بها  بعده،
  السيد اليامين زروال رئيس الدولة  المسئولين

  السيد مزيان شريف وزير الداخلية 
  السيد محمد تقية وزير العدل 

لسيد رزاق بارة  رئيس المرصد الوطني لحقوق ا
  .االنسان بالجزائر

...السالم عليكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته وبعد  
 أنا السيدة أرملة شافعي احسن المولودة عزوز زين

الثمانين من عمري ، أسألكم باهللا، ثمبحق ب،أتجاوز 
:الجزائر أن تنصفوني في قضيتي هذه تفاصيلها  

ة كبدي شافعي زبير المولود و فلذأبحث عن ابني 
الذي ، والية سطيف قنوات في 24/08/1942:في

 رفقة اإلدارية اإلجراءات ءالجزائر أثناأوقف بميناء 
ابنه فهيم طالب في السنة الثالثة بجامعة باب الزوار، 

 باخرة نعلى مت فرنسا إلىوهما يريدان السفر 
. بالدنظرا للوضع الخطير الذي كان يسود ال"ليبرتي"

 تهمة تزوير جوازات السفر و هذا يوم إليهماووجهي 
 و صدر 1993 و حوكم في أكتوبر 24/02/1993:

 سنوات 03 سنوات سجنا و 08في حقه حكم يقضي ب
في حق ابنه فهيم الذي يقضي عقوبته في سجن 
األغواط، ثم حول ابني الزوبير الى سجن تازرورت 

تقاله في أواخر ععد الفرار الجماعي، أعيد ابباتنة و ب
موجود أنه ، و بعد ذالك بلغني 1994شهر أكتوبر 

بالمحافظة المركزية بالعاصمة و منذ ذالك الحين أجهل 
 ابني هذا كان من الذين أعطوا كل شيئ إن .مصيره
 إذو لم يطالبوا بأي شيئ سوى مرضاة اهللا  للجزائر

 بجروح في رجله نقل 1960كان فدائيا وأصيب سنة 
لى مستشفى مصطفى باشا أين أجريت له على اثرها ا

 من رجله و بعد ةنزعت رصاصعملية جراحية و 
ساعات فليلة تمكن من الفرار من المستشفى، وبعد 

اصل واجبه الوطني، وبعد االستقالل، عين و شفائه
حارسا شخصيا للرئيس بن خدة بن يوسف ، وأثناء 

 مع العلم أن . اعتزل كل المهام الرسمية1962صائفة ال
و أنا على    أبناء و صاب بقرحة معدية 08ابني له 

مشارف قبري و قد بلعت من الكبر عتيا، أعود أيها 
السادة و أسألكم باهللا ثم بحق الجزائر أن تمكنوني من 

و .رؤية ابني قبل أن تغمض عيناي و يباغتني األجل 
ي بنيتي أهكذا يرد  أ:هذا سؤال أطرحه على الجزائر

  الجميل؟
  أم السجين----------ملة شافعي لحسن لسيدة أرا


