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حاالت جديدة للفـقدان القسـري و االعتقاالت
التعسفية في الجزائـر
في شھـر ديسمبـر  2006ورد لنـا خبـر عن حالة فقـدان
جديـدة بالجزائر والتي تعني السيـد " عبد القادر زاوي "،
الـذي اعتقـل في 06ديسمبر 2006على السـاعة الثانيـة صباحا
ﻣن ﻣقـر ﺳكنـاه الكائـن ببن شـود .اقتحم باب ﻣنزله 08
أشخاص ﻣن الشرطـة القضائيـة ،بعـد ﻣا وضع كـل أفراد
العائلـة في غرفة واحدة :والد عبد القادر ،أخويه و زوجتھما و
أربع أطفال ،حيث قاﻣت الشرطـة بعد ذلك بتفتيـش غـرفة عبد
القادر و اعتقلتـه.
في نفس الليلـة اعتقـل رجل آخر ﻣن نفس الحي الذي يسكنـه
عبد القادر و أطلق ﺳراحه ،وعندﻣـا حاولت عائلـة عبد القـادر
أن تطلب ﻣنه المساعـدة بمعلوﻣـات حول ﻣصيـر ابنھـا رفض
ﻣبـررا ذلك خوفـه ﻣن الشرطـة.
وفي  26ديسمبـر  ،2006وردت حالة فقـدان أخرى تمثلت في
ﻣحالي عبد الرحمان الذي اعتقـل ﻣن ﻣنزلـه الكائن بباش
جـراح ) نواحي العاصمة ( حيث اقتيـد على الساعة السابعـة و
ثالثون دقيقـة ﻣن طرف الشرطـة الذيـن طلبـوا ﻣنـه بطاقـة
التعريـف و دخلـوا المنـزل بـدون إظھـار األﻣـر الذي يدل
على اعتقالـه بعدھـا قاﻣـوا بأخذه بالقـوة دون تقديـم أي ﻣبـرر
العتقالـه ،وعندﻣـا خـرج أھلـه للبحـث عنـه ليال جـاءت
الشرطـة ﻣـرة أخرى وفتشـت البيـت في غيابھـم ووجـدوا
الدفتـر العائلـي وأخـذوه ﻣعھـم.
ﻣبـاشرة بعد االتصال بالسيـدة يـوس رئيسـة جمعيـة المفقوديـن
و المحاﻣي ﺳيدھم أﻣين انتقـل كل ﻣنھمـا إلى ﻣركـز الشرطة
ببـاش جراح وھنـاك اعتـرف ضابـط الشرطـة بأنھـم على
علـم بذلك ألنھـم ھم الذيـن اعتقلـوا ﻣحـالي عبد الرحمان،
لكنھم صرحـوا بأنھم ﺳلموه إلى أعوان األﻣـن العسكري التابـع
لمديريـة االﺳتخبـارات السريـة 1اللذيـن اقتادوه إلى جھـة
ﻣجھولة ،وللذكر ﻣحـالي عبد الرحمان ﺳبـق له أن تعرض
لسجـن حينھـا كان ال يتجـاوز  17ﺳنـة دون دليـل قاطع على
إدانتـه ،و ﺳجـن لمـدة  03ﺳنـوات ولقد تعـرض أثنـاء اعتقالـه
للتعذيـب الذي تـرك آثـار نفسيـة وﻣاديـة على صحتـه .

جمعيـة عائالت المفقوديـن
الطـوارئ

تطبـق إجراءات

ﻣن أجـل حمايـة ھـذين المفقودين في إطـار القانـون قاﻣـت
جمعيـة عائـالت المفقوديـن باإلتصال بالمنظمـات الغيـر
حكوﻣيـة و أجھزة األﻣم المتحـدة.
بفضل النـداءات الملحة والبالغات التحسيسيـة التي قام بھا
تحالف عائالت المفقودين ،تم ﻣثـول عبد القادر زاوي
ﻣبـاشرة أﻣام ﻣحكمـة دلـس بعد اعتقالـه بأﺳبوعيـن وھـو اآلن
ﻣتواجـد بسجـن الحـراش.

أﻣـا ﻣحـالي عبـد الرحمان فلقـد ﻣثـل أﻣـام قـاضي تحقيـق للغرفـة
الثانيـة بمحكمـة الجزائـر عبـان رﻣضـان في 06جانفي2006
بعـد  12يوﻣا ﻣن فقدانـه تسببت في إحداث قلـق وحيـرة للعائلـة.
وضع ﻣحالي عبد الرحمان تحت أﻣر إيداع .تعرض عبد
الرحمان إلى التعذيب و تحت ھذا التعذيب اضطر الى إقرار
أﻣور كاذبة بالرغم ﻣنه ﻣثل كـونه باتصـال بالجماعـات
اإلرھابيـة المسلحـة .والى يوﻣنا ھذا يبقـى ﻣحـالي عبد الرحمـان
ﻣوقوفـا في ﺳجـن ﺳركاجـي بالجزائـر.

إجـراءات الطـوارئ
قام تحالف عائالت المفقوديـن بالجزائـر و أس أو أس
ﻣفقوديـن بتطبيق إجراءات الطوارئ للمفوضيـة الساﻣيـة
لحقـوق اإلنسـان التابعـة لألﻣم المتحـدة ،حتى يتسنـى لھـذه
األخيـرة االتصـال ﻣباشـرة و بسرعـة ﻣع السلطـات
الجزائريـة .وعلى ھـذا األﺳـاس ،تلتزم السلطـات الجزائرية
بإعطاء المعلوﻣات الھاﻣة حول ﻣصير المفقوديـن و إظھارھـم
للعدالـة ﻣن أجـل حمايـة حقوقھـم .وبمجـرد ورود خبـر عن
أي حالة اختفاء قسري نقوم بإلتصال في اقرب أجل :بفريق
العمل الخاص باالختفـاءات القسريـة ،بفريق العمل الخاص
بالحجز التعسفي ،و ﻣقرر ھيئة األﻣم المتحدة الخاص بحاالت
التعذيب لتقديم كل المعلوﻣـات الالزﻣة عـن الشخص المفقـود
حتى تتمكـن ﻣن ﻣعرفـة أحوالـه و المسؤول عن اعتقالـه كمـا
أننـا نحاول ﻣعرفـة ﻣا ھي الظـروف التي ﺳبقـت اعتقالـه،
وكـذلك المكـان الذي يكـون قد احتجـز فيـه إن كـان ﻣعروفـا أم
ال .وبمـا أنه في الساعـات األولى لالعتقـال يتعـرض الشخص
المعتقل للتعذيـب وقد يتعرض إلى الفقدان ،لھذا يجب أن
نتصرف ﺳريعا.

ﻣحاكمة عائلة بور فيس  :السلطات تزعج عائالت
المفقودين
قاﻣـت جمعية عائالت المفقوديـن بالجزائـر وجمعية
أس أو أس ﻣفقوديـن بمرافقـة السيـدة زھرة بـورفيس الى
ﻣحكمة جيجـل و للعلم فان السيدة تبلـغ ﻣن العمر  71ﺳنة ھي
زوجـة بـورفيس طـاھر المفقـود ﻣنـذ  1996/08/22و والـدة
بورفيس بشيـر حيـث اﺳتـدعيت ﻣن المحكمـة للجـواب على
تھمـة إيـواء شخص أجنبي دون إذن رﺳمـي ﻣن السلطـات
الجزائريـة ،وللتذكير أعضـاء عائلة بورفيس وبالخصوص
ﻣوﺳى بـورفيس ﻣنخرطـون في الدفاع عن حقـوق ضحايـا
االختفـاء القسـري ،وﻣوﺳـى ھو واحـد ﻣن المسؤولين داخـل
لجنة عائالت المفقوديـن المتواجـدة في واليـة جيجل وفي ھذا
اإلطار قدﻣـت عائلـة بورفيـس ﻣساعدتھـا بإيـواء ﻣوفـد خـاص
بتحـالف عـائالت المفقـودين بالجـزائر ،جاء ﻣن أجل ﻣقابلـة
عـائالت المفقـودين بجيجـل و البحث في شكاويھـم و أخـذ
شھاداتھـم.
و بـعد ذھـاب ھـذا الموفد تـلقى كـل ﻣن السيـدة بورفيس و
ابنھـا اﺳتدعاء ﻣـن الشرطـة والـدرك التـابعة لجيجـل ،2كمـا
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أنھـم تلقـوا اﺳتدعاء ﻣـن قـاضي التحقيـق الـذي أﻣر بإحالـة
القضيـة أﻣام ﻣحكمة جبجـل للحكـم فيھـا و ذالك بتـاريخ 5
نـوفمبر ،لكـن القضيـة أجـلت إلـى غايـة  19نوفمبـر.
أﻣا السيـدة بـورفيس فـلقد أدينـت بدفع غراﻣة ﻣـالية قـدرھا
 100دج ،وھنـاك كـان ﻣـوفد جمعيـة المفقـودين أس أو أس
وتحـالف عائالت المفقوديـن بالجزائر ﻣتواجديـن في المحكمـة
تضاﻣنا ﻣع عائلـة بـورفيس رغم الطرح المنطقي للحجـج
المعـروضة للقضيـة ،عجـز القضـاة على تقديـم النص
القانوني الذي يجـرم ذالك الفعـل ،حيـث اﺳتنـدوا في حكمھـم
على المـادة  01ﻣن المـرﺳوم الـرئاﺳي رقم  237-86المؤرخ
في 1986/09/16الـذي يلـزم كل ﻣواطـن جزائـري بأن يعلـم
السلطـات الجزائريـة فـي حـالة إيـوائه ألي شخص أجنبـي،
ﻣحاوليـن بـتلك المضايقـات إﺳكـات كـل األصـوات المطالبـة
بالحقيقـة والعدالـة.
وباﺳـم كـل عائـالت المفقوديـن ،قـررت السيـدة بورفيـس و
عائلتـھا اﺳتئنـاف القضيـة و ھي في انتظـار ألي اﺳتدعاء .إن
تحـالف عائـالت المفقوديـن بالجزائـر و كـذلك جمعيـة أس أو
أس ﻣفقوديـن تؤكـد ﻣرة أخرى عـن ﺳخطھـا أﻣام ﻣوظفـي
السلطـات الوطنيـة والسلطـة القضائيـة الذيـن ال يتـرددون و
لو للحظة الى اتخـاذ أي إجراء ﻣن أجـل عرقلـة كـل الذيـن
يناضلـون ﻣن أجـل إظھـار الحقيقـة والعدالـة.

ﻣنظمـة األﻣـم المتحـدة تتبنـى االتفـاقية الدولية
المضـادة لالختفـاء القسري
في  20ديسمبـر 2006تبنـت الجمعيـة العاﻣة لألﻣم المتحدة
االتفاقيـة الدوليـة الخـاصة بحماية األشخاص الذين يتعرضون
لالختفاء القسـري ،ھذا النص الدولـي جاء كثمرة للمجھودات
المدعمـة ﻣن عدة ﻣنظمات غير حكوﻣيـة و المدافعة عن حقوق
اإلنسان لسنوات عديـدة  ،حيث نقلـت ھذه االتفاقيـة نضالنـا في
ﻣجـال الحقـوق ﻣن ﻣجالـه الضيق إلى ﻣجـال أوﺳع ،حيث
ﺳمح بالتحـدث عن ھذا الحـق أخيـرا و بصفـة رﺳميـة على
المستـوى الدولي.
لقد نصت ھذه االتفاقيـة على " إن االختفـاء القسري يعد
جريمة ضد اإلنسانيـة و ھذا ﻣا نص عليه في القانـون الدولي
المعمـول به  " ...إنھا تتمثـل في المنع المطلق لإلختفـاء
القسـري ﺳواء في حـالة السلـم أو في حالـة الحـرب.
إن االختفاء القسري يتمـاشى ﻣع ﻣا جاء في المادة  02و03
ﻣن أنھا تعنـي تـوقيف و اعتقـال أو اختطـاف أو شكـل آخـر
لشخص ﻣسلـوب الحـرية ﺳواء كان بموافقـة السلطة أو عدم
ﻣوافقتھا .إن ﻣوافقـة الدولـة على الوصول الى أي حل
ﻣصحـوب بإنكارھا االعتـراف بحاالت االختفاء القسـري
وتكتمھـا عن إظھـار ﻣكان تواجدھم يقصيھا ﻣن حماية
القانـون.
إن الـدول األعضاء ﻣجبـرة ھنا على كشف كل المعلوﻣات التي
في حوزتھـا و التي تخص األشخاص المفقودين والذين ھم
رھن االعتقـال الرﺳمي .كل دولة عضو في المنظمـة يجب أن
تتخذ اإلجراءات الضروريـة حتى يتسنـى لھـا ﻣحاكمـة
المسؤولين عن ھـذه الجريمـة ﻣحاكمـة جنائيـة وأخيـرا أصبح
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حق الضحايـا في الحقيقـة و اإلصالح ﻣعترفـا به ويطبق
بصفـة تلقائيـة.
و بھذا ﺳتصبح ھذه االتفاقيـة وﺳيلـة ال ﻣناص ﻣنھا ﻣن أجـل
إظھـار الحقيقـة والعدالـة لصالح المفقودين وعائالتھـم.

تأسيس لجنة جديدة ﻣن جراء االتفاقية
بعدﻣا صادقت  20دولة على ھذه االتفاقية ,كان ﻣن األفضـل
تأﺳيس لجنـة جديـدة تعمل على الحد ﻣن حاالت االختفاء
القسري ،وتتكون ھذه األخيـرة ﻣن خبـراء ﻣستقليـن وﻣكلفين
بمراقبة ﻣدى تنفيذ ھذه الدول لاللتزاﻣات التي تفرضھا عليھم
ھذه االتفاقية .وبالتالي فإنھا تمنح األﻣل للحد ﻣن االعتقاالت
القسرية.

التحقيق يتواصل في قضية" نيم"
اﺳتـدعى القـاضي الجديـد لنيـم شـاھديـن وضحيتيـن
جزائـريتيـن ﻣن أجـل حضـور الجلسـة فـي قضيـة تديـن
جنـود ﻣن غليـزان ،حيـث تم ﺳماعھـم يـوم  29نـوفمبر.
واصل تحـالف عـائالت المفقوديـن فـي الجـزائر تعـاونه ﻣع
ﻣحاﻣي الفدراليـة الدولية لحقوق اإلنسـان ) .أنظر الرﺳالة
اإلخبارية رقم 19و  ،( 20كما قـام بالتنقـل إلى ﻣدينـة نيـم و
ھـذا ﻣن أجـل حضور الجلسـة و ﻣسـاندة الشـاھدين القادﻣيـن
ﻣن الجزائـر .أحـد ھـذين الشـاھدين والـذي كـان قـد ﺳبـق أن
أدلـى بشھـادتـه ﺳنة  ،2004قـد تم تھديـده بالقتـل فـور عـودته
إلى الجزائر .وإلصراره على إظھـار الحقيقـة حول ﻣصير
والـده ،كانت له الشجاعـة للعـودة لإلدالء بشھادتـه .ونظـرا
لقيـام المحاﻣيـن فـي نيـم بإضراب عـام ،ﻣحاﻣـي الخصـم
طالـب فـورا بتأجيـل القضيـة إلى جلسـة أخـرى.

تجمـع عائـالت المفقـوديـن فـي الجزائـر يقـدم
ﻣلفـات جديـدة لفريـق العمـل ﺣـول االعتقـاالت
القسريـة
ﻣـع التنقالت المتكـررة و المعتـادة ﻣـع عائـالت المفقـوديـن
فـي عـدة واليـات ﻣـن الـوطـن تمكنـت جمعيـة عائـالت
المفقـوديـن ﻣـن الحصـول علـى شھـادات ﻣـن أشخـاص وذلك
بفضـل العمـل المعمـق في ھـذا المجـال،
و ﻣـن خـالل تلـك التنقـالت و ﻣـع بدايـة  1989أنجـزت
ﻣلفـات جديـدة و كاﻣلـة عـن ﻣفقوديـن جـدد  ،تـم تقديمھـا إلى
فريـق العمـل على البحـث عـن حـاالت الفقـدان القسـري.

ﻣالﺣقـة ﻣحـاﻣي الجمعيـة واستمـرار المضـايقـات
ﻣـازالـت العدالـة الجزائريـة وبواﺳطـة االﺳتدعاء تضايـق كـل
ﻣـن المحاﻣـي أﻣيـن ﺳيدھـم و حسيبـة بوﻣرداﺳـي ) أنضـر
الرﺳالـة اإلخباريـة رقـم  ( 20التـي أدينـت لكونھـا قدﻣـت
ﻣحضـرا رﺳميـا ألحـد ﻣوكليھـا الموقـوف بالسجـن دون طلـب
إذن رﺳمـي ﻣـن ﻣديـر السجـن.أﻣـا أﻣيـن ﺳيدھـم فھـو اآلخـر
ﻣـدان لحصولـه علـى بطاقـات زيـارة للسجـن بطريقـة غيـر
قـانونيـة  ،السيـد ﺳيـدھـم والسيـدة بوﻣرداﺳـي اﺳتدعيـا ﻣـن
طـرف قـاضي التحقيـق لعـدة ﻣـرات شھـر ﺳبتمبـر ،أكتوبـر،
نوفمبـر ،و ھـذا قبـل أن يتـم النظـر فـي قضيتھمـا بتاريـخ 26
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ديسمبـر ،تفـرر النظـر فـي القضيـة بتاريـخ  17جانفـي
القـادم.
ﻣـن جھـة أخـرى السيـد ﺳيدھـم ﻣتھـم بتھمة أخرى ﻣتمثلة في
تشويه ﺳمعة القضاء بكونه انتقد قرار قضائي و إھانة ھيئة
الدولة ،ﻣما اضطـره للمثـول يـوم السبـت  09ديسمبـر أﻣـام
ﻣراد ﻣحسـاس قاضـي التحقيـق للغرفـة الثاﻣنـة لـدى ﻣحكمـة
ﺳيـدي أﻣحمد بعـد ﻣا أقدﻣت الشرطة على اﺳتدعـائه ﻣـن بيتـه
بتلك المعاﻣلـة األخالقية وكأنـه ﻣجـرم ﻣطـارد .ﻣـن ھـذا
المنطلـق وجب علـى القاضـي أن يقـرر إحالـة القضيـة أﻣـام
ﻣحكمـة الجنـح بالجزائـر للنظـر فيھـا ،والـى أن يحيـن ﻣوعـد
المحاكمـة ،يبقـى السيـد ﺳيدھـم أﻣيـن في انتظـار دعـوى
قضائيـة غيـر ﻣؤﺳسـة قانونـا و قد تعرضـه لعقوبـة بالسجـن
تتـراوح ﻣدتھـا بيـن  03إلى  12شھـر ،كمـا قـد يتحمـل
غراﻣـة ﻣاليـة تتراوح بين  50000:و 250000ألف دينـار.
إن جمعيـة عائـالت المفقوديـن تنضـم إلى المدافعيـن عـن
حقـوق اإلنسـان و ھـي الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان،
وكـذا الجمعيـة الكاثوليكية لمناھضـة التعذيـب ﻣنظمـة العفـو
الدوليـة ،كلھـا لـم تتوقـف عـن التنديـد بھـذه التصرفـات غيـر
العادلـة ﻣـن خـالل إرﺳـال البالغـات الرﺳميـة إلى الصحافـة.

قـاﻣت اللجنـة المنظمـة للملتقى بعقـد اجتماعـات تحضيريـة و
دورية داخل ﻣقرات كـل المنظميـن لھذا الـملتقى ،حيث جـرى
التحضير في  2006/11/16فـي ﻣقـر أس أو أس ﻣفقوديـن
بـالجزائـر ،و فـي ﻣدينـة البليـدة و جمعيـة "جزائرنـا "
باإلضافـة إلـى جمعيـة صمـود ﺳيـدي ﻣـوﺳى .و لقـد كـان
تحديـد تاريـخ إجراء ھـذا الملتقـى ﻣن أولويـات القـرارات التي
كانـت ﻣـوضوع االجتمـاعـات وجـرى البحـث كـذالك حـول
المواضيـع المقـرر طرحھـا و الشخصيـات المتدخلـة و
المتوقـع حضورھـم باإلضافـة إلى المكـان الذي قـد يتـم فيـه
إجراء ھـذا الملتقـى .و لقـد تـم االتصـال بشخصيـات جزائريـة
عـديـدة ،شخصيـات ﻣثقفـة ،وقـانونيـة ،تـاريخيـة
وﺳوﺳيولوجيـة.
وﻣـن بينھـم السيـد ﻣجيـد بـن شيـخ الـذي أصـر علـى
ﻣساعدتنـا حيـث تفـرغ كليـا لتحضيـرات الملتقـى ،و بعـد
تفكيـر عميـق توصـل أعضـاء اللجنـة إلـى االتفـاق على تبنـي
العنـوان التالـي للملتقـى وھـو" ﻣن أجـل الحقيقـة السلـم
والمصالحـة " ،كمـا تم تحديـد البرناﻣـج و كـذا المتدخليـن،
عناويـن الجلسـات ،اقتراحـات المتدخليـن ،و كـذا ﻣحتـوى
األشغـال الخ,,,المكـان المقـرر أن ينعقـد فيـه ھـذا الملتقـى ھـو
فنـدق ﻣـاركيـر.

اتحـاد خمس جمعيـات للدفـاع عن الضحايا ﻣن أجـل
الحقيقـة

لقـد نـوقشت رﺳائـل الدعـوة المنجـزة فـي ﻣقـر أس أو أس
ﻣفقوديـن و كـذا جمعيـة عـائالت المفقوديـن وتقـرر أيضـا
إعطـاء عنـوان على البـريد اإللكترونـي خصيصـا لھـذا
الملتقـى .لقـد كانـت األولويـة لرﺳائـل الدعوة الموجھـة
للسلطات ،حيـث وجھت الدعـوة على جنـاح السرعـة إلى
السيـد زرھوني وزيـر الداخليـة حتى يتسنى لنـا الحصـول
على اإلذن الرﺳمـي ﻣن السلطـات ،ووجھـت دعـوة أخـرى
إلـى السيـد بجـاوي وزيـر الشـؤون الخارجيـة حتى يتسنـى لنـا
الحصـول على تـأشيـرة الـدخـول ) فيزا ( لقد كـانـا ﻣن
األوائـل الذيـن وجھـت لھمـا الدعـوة ،وجھـت رﺳالـة دعـوى
أخرى إلى السيـد رئيس الجمھوريـة ،و كـذا رئيـس ديوانـه،
وكل ﻣستشاريـه .حـوالي  15ﺳفيـرا و ﻣمثليـن عـن األحزاب
السياﺳيـة تم االتصال بھـم ﻣن أجـل التحـادث ﻣعھـم بغيـة
تقديـم تفـاصيل عن ايجابيـات الملتقـى و دعـوتھم لحضـوره.

لقـد عقـدت تلك الجمعيـات عـدة اجتماعـات إشكالية لالتفـاق
على االيجابيـات األﺳاﺳيـة لھذا الملتقــى و الدخـول في
ﻣشـاورات عميقـة ﻣـع
المجتمـع المدنـي و فتـح حـوارا ﻣع النظـام وتأﺳيـس لجنـة
الحقيقـة في الجزائـر.

فـاروق قسنطينـي يستقبـل وفـدا ﻣـن الملتقـى

كـان ﻣـن الضـروري أن تجتمـع و بطريقـة توافقيـة جمعيـات
عائـالت المفقـوديـن بجمعيـة ضحايـا اإلرھـاب ،و للعلـم فـان
كـل ﻣـن جمعيـة عائالت المفقـوديـن ،و كـذا أس أو أس
ﻣفقـودين ،جزائرنا ،3صمـود ،4و الجمعيـة الوطنيـة لعائالت
المفقوديـن )  ( A.N.F.Dكلھـا رفضـت ﻣيثـاق السلـم
والمصالحـة الوطنيـة ألنـه كرس ﺳياﺳـة العفـو و الالعقاب
للمسؤولين عـن ھـذه الجريمـة دون أن يقـدم حلـوال ناجحـة
وﻣرضيـة للضحايـا ) رﺳالـة إخباريـة رقـم .( 17
بالنسبـة للجمعيـات الخمس كانـت ﻣطالبھـم تسيـر في اتجـاه
واحـد ،أال وھـو البحـث عـن الحقيقـة و العدالـة و كـذا حفـظ
الذاكـرة و رد االعتبـار للضحايـا.

و كان ﻣن المفـروض االتفـاق على أنجـع الحلـول المقترحـة
على الضحايـا ﻣن أجـل تسويـة عادلـة ﻣـن جـراء العنـف
الخطيـر الـذي تعرضوا لـه.

تحضيرات ﻣكثفـة ﺣـول ﻣلتقى " ﻣـن أجـل الحقيقـة،
السلـم و المصالحـة " :

جمعية عـائالت ضحـايا المفقودين لوالية البليدة
جمعية عائالت ضحايا المختطفين من فبل الجماعات اإلسالمية المسلحة.
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لقـد كان رئيـس اللجنـة الوطنيـة االﺳتشاريـة لترقيـة و حمايـة
حقوق اإلنسـان فـاروق قسنطينـي علـى ﻣوعـد في 19
ديسمبـر  2006بمكتبـه الواقع بالبليـدة .بعـد اجتمـاع اللجنـة
التنظيميـة بـه حيث اﺳتقبـل و فـد جمعية أس أو أس ﻣن
طـرف السيـد فـاروق قسنطينـي الذي ذكـره بالمحتـوى العـام
للملتقـى الذي كـان ﻣن المقـرر إجراءه قبـل بضعـة أشھـر.
بعد دعوتـه للحضـور ،أكد السيـد فـاروق قسنطينـي تضاﻣنـه
الكبيـر ﻣـع المنظميـن لھـذه المبـادرة التي اعتبـرھا ضروريـة
ﻣن أجل المصالحـة .السيـد فـاروق قسنطينـي أكـد أنـه ﺳيعمـل
كـل ﻣـا فـي وﺳعـه ﻣن أجـل أن يتـم ھـذا الملتقـى في أحسـن
الظـروف ،ألنـه ضـروري للمصالحـة الوطنيـة ،كمـا ألـح
ھذا األخيـر على أن تكـون أھدافـه بصفتـه رئيـس اللجنـة
الوطنيـة لحقوق اإلنسـان وأھـداف المنظميـن لھـذا الملتقـى
تصـب في ﻣوضـوع واحـد .و في األخيـر السيـد قسنطيـني
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صـرح بأنـه ﺳـوف يلبـي الدعـوة لحضـور ھـذا الملتقـى،
وﺳـوف يعمـل علـى إنجـاح ھـذه المبـادرة.

ﻣناﺳبـة أخـرى لتحسيـس الـرأي العالمي حـول اإلختفـاءات
القسريـة في الجزائـر.

ﻣوجز

جائـزة ﺣقـوق اإلنسـان

الحركة الكاثوليكية لمناھضة التعذيب  -سانت –
بريوSainte Brieux-

لقـد كوفئـت جمعيـة عائـالت المفقوديـن بمناﺳبـة ﻣشروعھـا
في إنشـاء لجنـة الحقيقــة
و العدالـة بالجزائـر بحصولھـا على تقديـر خاص تمثـل في
جائـزة حقـوق اإلنسـان لسنـة  2006ﻣن طرف الجمھـوريـة
الفرنسيـة.
ھذه الجائـزة يأﻣـر بھـا قانونيـا كل ﺳنـة ﻣن طـرف اللجنـة
الوطنيـة االﺳتشاريـة لحقـوق اإلنسـان التي ﻣـن المفـروض أن
تسلـم إلى جمعيـة عائـالت المفقوديـن في الجزائـر ﻣن طـرف
السفيـر الفرنسـي بالجزائـر.

اﺳتقبلـت السيـدة نصيرة ديتـور ﻣن طـرف الجمعيـة
المناھضـة للتعذيب بسانـت بغيـو ﻣن أجـل أن تـدلي بشھادتھـا
حول حكايتھـا و ذكر نشاطـات جمعيـة عائـالت المفقـوديـن
أﻣـام شبـاب ﻣن الثانويـة .وفي أﻣسيـة  17أكتوبـر تم إجـراء
اﺳتجـواب ﻣع الصحفيـة التابعـة لإلذاعـة المسيحيـة للديوﺳـاز
أف أس أف الـوضوح وفي المساء تمـت ﻣداخلتھـا في ﻣعبـد
الكنيسـة بعد ﻣوافقـة السلطـات الفرنسيـة.
و في يـوم األربعاء 18أكتوبر جـرى تنظيـم لقـاء بين السيـدة
نصيرة ديتـور و شبـاب الثانويـة بـسـانت شـارل ،ﺳانت بريـو
وعقـب ھذا اللقـاء ،جـرت دعـوة إلـى الغـذاء ﻣع السيـدة
النائبـة دانيـال بوﺳكـات التي أبـدت تضاﻣنھـا ﻣع عـائالت
جمعيـة المفقودين في كفاحھـم ﻣن أجـل الحقيقـة والعدالـة .على
الساعـة  14و  30دقيقـة تـم اﺳتقبـال السيـدة نصيـرة ديتـور
ﻣن طـرف " دار وقت الفراغ " ،وعلى الساعـة  20و30
دقيقـة قـاﻣت بتحسيـس الجمھـور حول قضيـة ضحايـا
اإلختفـاءات القسريـة بالجزائـر بـدار البغواﺳيال ،كما التقـت
بتالﻣيذ ﻣدارس ثانوية الغـد فـي الحــرم.

يوﻣيـات ﻣـن أجـل تأسيـس لجنـة الحقيقـة و العـدالـة
لجـزائـر.
في  24و  25نوفمبـر تم ببرشلونة إحيـاء " يوﻣيات ﻣن أجل
الحقيقـة و العدالـة في الجزائر " التي نظمـت ﻣن طـرف
ﺳـودوبـو و بمشاركـة أف أس أف .السيـدة نصيـرة ديتـور
والمحاﻣـي أﻣيـن ﺳيدھـم نـزال ضيفـي شـرف وبكل احتـرام
قاﻣا بمداخلـة حـول ﻣوضوع " السلم والمصالحة  :ﻣستقبل
الجزائـر إلى أيـن يتجـه ؟ " "المصالحة الوطنيـة و شرعيـة
الالعقـاب؟ " ھـذه اليوﻣيـات المخصصـة للجزائـر جمعـت
عدة ﻣمثليـن ﻣن لبنـان و المغـرب و كتالونيـا وفي نھايـة
الملتقـى تم تبنـي تقريـر نھائـي بواﺳطـة لجنـة الحقيقـة
بالجزائـر .

ﻣلتقـى ﺣول العـدالة االنتقالية بـ"ياووندي"
تلـقت السيـدة نصيـرة ديتـور بطاقـة دعـوة ﻣن طـرف السفيـر
الفرنسـي لحقـوق اإلنسـان إلجـراء ﻣحادثـات حول العدالـة
االنتقـاليـة في العالـم الفرنكفـوني ،المنظمة ﻣن طرف ا س ت
ج ووزارة الشـؤون الخارجيـة .ھذا اللقـاء تـم إجراءه
بـياووندي بالكاﻣـرون أيـام  04و 05و 06ديسمبـر .و لقـد
كانـت ﻣداخلـة السيـدة نصيـرة ديتـور تدور حـول ضـرورة
تـأﺳيس لجنـة الحقيقـة في الجزائـر .لقـد كان ھذا اللقـاء
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لقاء ﻣع جمعيـة أس أو أس نساء فـي ضيق
فـي  19ديسمبـر ،قـام تحـالف عائـالت المفقوديـن بالجزائـر
بزيـارة ﻣقـرات جمعيـة أس أو أس في شـدة ،التـي تستقيـل
نساء وأﻣھـات فـي عزلـة ،أو فـي حرﻣـان ،أو يكـن تعرضـن
للعنـف .الجمعيـة الجزائريـة للمساعـدة النفسيـة تـأوي بعض
النسـاء ،أﻣھـات وأطفالھـم ،أنھـا تقـوم بتكويـن ھـؤالء النسـاء
في الميـاديـن التاليـة :اإلعـالم اآللي ،النسيـج ،وأخيـرا
الخياطـة ،و ھذا التكويـن المتعـدد يمكنـه أن يصل إلى حد
التسييـر الذاتـي ﻣن خـالل ﻣؤﺳسـات القـروض المصغرة.
ولقـد التقـت السيـدة نصيرة ديتور ﻣريـم باللـة رئيسـة جمعيـة
أس أو أس نسـاء في ضيـق ،ﻣـن أجـل دراﺳـة المقـاييس التي
علـى أﺳاﺳھـا يتـم التعـاون بين الجمعيتيـن بھدف التكفـل
بعائـالت المفقوديـن بالجزائـر ﻣن خالل تكوينھـا و ھـذا
المشروع ﺳـوف يـدخل حيـز التطبيـق الحقـا.

لقاء ﻣع الجمعية الجزائرية للمساعدة النفسية
"ساغب"
في  20ديسمبـر ،التقـت السيـدة نصيـرة ديتـور بـالسيـدة
شريفـة بوعطـة ،رئيسـة الجمعيـة الجزائريـة للمساعـدة
النفسيـة و البحـث والتكـويـن و ھي جمعيـة علميـة تسيـرھا
واليـة الجزائـر و ال تھـدف إلى جمع المـال و إنمـا تسعى
دائمـا إلى المسـاعدة .ولقـد التقـت ﻣنذ ﺳنتيـن ھذه الجمعيـة
النفسيـة بجمعيـة المفقوديـن أس أو أس ﻣن أجل إيجـاد عمل
ﻣشترك بينھمـا لمساعدة عائالت المفقودين أو الضحايـا
اللواتي تعرضن للتعذيب وتقديـم الدعـم البسيكلوجي إضافـة
إلى الدعـم االجتمـاعي و القـانوني ،ھـذه االتفاقيـة كـان ﻣن
المقـرر أن يـوقـع عليھـا فـي 2007/01/01 :ﻣن طـرف كلتـا
الجمعيتيـن لمـدة ﺳنـة .وبھـذا يمكـن لعائالت المفقـوديـن أن
تضحى بالـدعم النفسـي في ثالث واليـات :العاصمة و ﺳيـدي
ﻣـوﺳى و قـورصو ويمكـن لھـذه التجربـة أن تتعمـم إذا أتـت
بنتـائـج ﻣثمـرة .
الصحافة
عـودة عـائالت المفقـودين إلى الميـدان ،يوﻣيـة وھـران.2006/11/08 ،
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