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 عتقا�تا�ري و ـقسالقدان ـفللجديدة حا�ت 
  رـفي الجزائتعسفية ال
  

دان ـفق ةر عن حالـا خبـورد لن 2006ر ـديسمب رـفي شھ
 ،" زاوي عبد القادر "د ـوالتي تعني السي دة بالجزائرـجدي

ة صباحا ـاعة الثانيـعلى الس 2006ديسمبر06ل في ـاعتق ذيـال
 08اقتحم باب منزله  .ودـن ببن شـاه الكائـر سكنـمن مق

ل أفراد ـد ما وضع كـبع ة،ـالقضائية ـأشخاص من الشرط
و  تھمازوج أخويه و ،والد عبد القادر: واحدةة في غرفة ـالعائل
رفة عبد ـش غـتفتية بعد ذلك بـقامت الشرط حيث ،أطفالأربع 

  .هـالقادر و اعتقلت
ه ـل رجل آخر من نفس الحي الذي يسكنـة اعتقـفي نفس الليل

ادر ـة عبد القـا حاولت عائلـوعندم سراحه،عبد القادر و أطلق 
ا رفض ـر ابنھـات حول مصيـدة بمعلومـتطلب منه المساع أن
  .ةـه من الشرطـررا ذلك خوفـمب
  

دان أخرى تمثلت في ـوردت حالة فق ،2006 رـسمبيد 26وفي 
ه الكائن بباش ـل من منزلـمحالي عبد الرحمان الذي اعتق

ة و ـعة السابعد على الساـحيث اقتي)  نواحي العاصمة (راح ـج
ة ـه بطاقـوا منـن طلبـة الذيـمن طرف الشرطة ـدقيق ثVثون
يدل  الذي ا]مـر إظھـاردون ـبزل ـوا المنـخلو د فـالتعري

رر ـمبم أي ـتقدي دونوة ـه بالقوا بأخذـا قامـبعدھ هـعلى اعتقال
اءت ـجه ليV ـث عنـه للبحـرج أھلـخ اـوعندم ،^عتقالـه

دوا ـم ووجـت في غيابھـت البيـرة أخرى وفتشـة مـالشرط
  .مـذوه معھـي وأخـر العائلـالدفت

 
ـن ة المفقوديـة جمعيـوس رئيسـي دةـاشرة بعد ا^تصال بالسيـمب

ز الشرطة ـمرك إلىا ـل كل منھمـو المحامي سيدھم أمين انتق
م على ـة بأنھـط الشرطـرف ضابـاك اعتـاش جراح وھنـبب

 ،الي عبد الرحمانـوا محـن اعتقلـم ھم الذيـم بذلك ]نھـعل
ع ـن العسكري التابـا]م إلى أعوانوا بأنھم سلموه ـلكنھم صرح

ة ـجھ إلىن اقتادوه ـاللذي 1ةـالسريارات ـة ا^ستخبـلمديري
 تعرض أنق له ـالي عبد الرحمان سبـوللذكر مح ،مجھولة

ل قاطع على ـدون دلية ـسن 17اوز ـا كان ^ يتجـحينھ نـسجل
 هـاء اعتقالـنأث رضـد تعولق واتـسن 03دة ـن لمـو سج ،هـإدانت

  .ه ـة على صحتـة وماديـار نفسيـرك آثـب الذي تـلتعذيل
  
  

 إجراءاتق ـن تطبـة عائ ت المفقوديـجمعي
  وارئـالط

 

ت ـون قامـالقان إطـار في نالمفقودين ذيـة ھـل حمايـمن أج
 رـيغال اتـمنظمباeتصال بالن ـVت المفقوديـة عائـجمعي

  .دةـالمتح ا]ممو أجھزة  ةـحكومي
  

قام بھا  التي ةـالتحسيسي والبVغات داءات الملحةـالنبفضل 
ول عبد القادر زاوي ـمث تم تحالف عائVت المفقودين، 

و اiن ـن وھـه بأسبوعيـبعد اعتقالأمام محكمـة دلـس اشرة ـمب
  .راشـن الحـد بسجـمتواج

                                                 
الفرقة المتنقلة للشرطة القضـائية  1  

ة ـغرفللق ـتحقياضي ـام قـل أمـد مثـد الرحمان فلقـالي عبـا محـأم
 2006جانفي06 في انـرمضان ـعب رـة الجزائـة بمحكمـالثاني

  .ةـرة للعائلـق وحيـقل إحداثه تسببت في ـيوما من فقدان 12د ـبع
تعرض عبد . وضع محالي عبد الرحمان تحت أمر إيداع

الى إقرار  و تحت ھذا التعذيب اضطر الرحمان إلى التعذيب
ات ـال بالجماعـاتصب هنوـك أمور كاذبة بالرغم منه مثل

ان ـالي عبد الرحمـى محـوالى يومنا ھذا يبق .ةـالمسلح اeرھابيـة
  .رـي بالجزائـن سركاجـا في سجـموقوف

  

  الطـوارئ إجـراءات
  
 أسأو  ر و أسـن بالجزائـعائVت المفقوديقام تحالف  

ة ـة الساميـللمفوضي الطوارئ إجراءات يقطببتن ـمفقودي
ذه ـى لھـحتى يتسن دة،ـة لnمم المتحـالتابع اeنسـانوق ـلحق

ت اـة مع السلطـرة و بسرعـال مباشـرة ا^تصـا]خي
الجزائرية  اتـالسلط تلتزم ،اسـذا ا]سـوعلى ھ .ةـالجزائري

 إظھارھـمن و ـحول مصير المفقوديالمعلومات الھامة  إعطاءب
 ر عنـرد ورود خبـوبمج .مـة حقوقھـل حمايـة من أجـللعدال

فريق ب :في اقرب أجل تصالpختفاء قسري نقوم با أي حالة
، بفريق العمل الخاص العمل الخاص با^ختفـاءات القسريـة

و مقرر ھيئة ا]مم المتحدة الخاص بحا^ت  ،بالحجز التعسفي
ود ـن الشخص المفقـالVزمة ع اتـالمعلوم كل لتقديم التعذيب
ا ـكم هـعن اعتقال ولؤالمسه و ـة أحوالـن من معرفـتمكحتى ت

ه، ـت اعتقالـروف التي سبقـھي الظ ة ماـا نحاول معرفـأنن
ا أم ـان معروفـك إن هـز فيـون قد احتجـان الذي يكـالمك ذلكـوك
رض الشخص ـال يتعـات ا]ولى لVعتقـا أنه في الساعـموب .^

أن  وقد يتعرض إلى الفقدان، لھذا يجبب ـالمعتقل للتعذي
   .نتصرف سريعا

 
السلطات تزعج عائ ت : بور فيس  محاكمة عائلة

  المفقودين
  

  ر وجمعيةـن بالجزائـت جمعية عائVت المفقوديـقام
ورفيس الى ـدة زھرة بـة السيـن بمرافقـأس مفقودي أو أس

 سنة ھي 71غ من العمر ـل و للعلم فان السيدة تبلـمحكمة جيج
دة ـو وال 22/08/1996منـذ ود ـاھر المفقـورفيس طـة بـزوج
واب على ـة للجـدعيت من المحكمـر حيـث استـس بشيبورفي

ات ـي من السلطـرسم إذنشخص أجنبي دون  إيـواءة ـتھم
اء عائلة بورفيس وبالخصوص ـوللتذكير أعض ة،ـالجزائري
ـا وق ضحايـون في الدفاع عن حقـورفيس منخرطـموسى ب
ل ـداخ ولينؤالمسد من ـھو واح ىـري، وموسـالقس ا^ختفـاء

Vة جيجل وفي ھذا ـدة في و^يـالمتواج نـت المفقوديلجنة عائ
 اصـد خـموف بإيـواءا ـعدتھس مساـة بورفيـت عائلـقدم اeطار

ة ـجاء من أجل مقابل زائر،ـودين بالجـالمفق ائVتـع بتحـالف
ذ ـو أخ مـل و البحث في شكاويھـودين بجيجـائVت المفقـع

  .مـشھاداتھ
  
بورفيس و  دة ـل من السيـقى كلـذا الموفد تـاب ھـعد ذھـو ب 

 اـكم ،2لـابعة لجيجـدرك التـة والـن الشرطـم استدعاءا ـابنھ

                                                 
2 أنظر اeتفاقية  -    http:// www.delegfrance-onu-
genev.org/kiosque/actualite/disparition-frrces/projet-
convention-fr.pdf 
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 بإحالـةذي أمر ـق الـاضي التحقيـن قـم استدعاء اوـم تلقـأنھ
 5 اريخـو ذالك بت اـم فيھـللحك لـة أمام محكمة جبجـالقضي

  .رـنوفمب 19ة ـغاي إلـىلت ـة أجـن القضيـوفمبر، لكـن
  

درھا ـالية قـت بدفع غرامة مـلقد أدينـف ـورفيسدة بـلسيأما ا
أس  أو ودين أسـة المفقـوفد جمعيـان مـاك كـج، وھند 100

ة ـفي المحكم نـلجزائر متواجديبان ـائVت المفقوديع تحـالفو
ج ـرغم الطرح المنطقي للحج ورفيسـة بـتضامنا مع عائل

النص م ـتقدي اة علىـالقض زـعج ة،ـللقضي روضةـالمع
م ـدوا في حكمھـث استنـحي ل،ـرم ذالك الفعـالذي يج القانوني

المؤرخ  237-86رقم  رئاسيـرسوم الـمن الم 01ادة ـالم على
م ـيعل ري بأنـن جزائـزم كل مواطـيلذي ـال 16/09/1986في

 ي،ـوائه ]ي شخص أجنبـيـالة إي حـف ـةات الجزائريـالسلط
ة ـوات المطالبـل ا]صـك اتـإسكات ـتلك المضايقـن بـمحاولي
  .ةـة والعدالـبالحقيق

  
و س ـبورفيدة ـررت السيـق ن،ـVت المفقوديـل عائـم كـوباس
 إن .ار ]ي استدعاءـة و ھي في انتظـاف القضيـھا استئنـعائلت

 أو ة أسـجمعي ذلكـكر و ـن بالجزائـVت المفقوديـعائ تحـالف
ي ـم موظفا أماـن سخطھـمرة أخرى ع دـن تؤكـأس مفقودي

رددون و ـن ^ يتـة الذيـة القضائيـة والسلطـات الوطنيـالسلط
ن ـل الذيـة كـل عرقلـمن أج إجراءاذ أي ـلو للحظة الى اتخ

  .ةـالعدالة وـالحقيق إظھـارل ـون من أجـيناضل
  

اقية الدولية ـتفـى ا7دة تتبنـم المتحـة ا5مـمنظم
  اء القسريـادة ل ختفـالمض

  

ة العامة لnمم المتحدة ـلجمعيت اـتبن 2006رـديسمب 20في 
ا]شخاص الذين يتعرضون  يةاصة بحماـة الخـة الدوليـتفاقيا^

 للمجھوداتي جاء كثمرة ـھذا النص الدول ،القسـري لVختفاء
ة و المدافعة عن حقوق ـكوميحة من عدة منظمات غير ـالمدعم
ا في ـنضالنة ـت ھذه ا^تفاقيـدة ، حيث نقلـلسنوات عدي اeنسان

حيث  ال أوسع،ـمج إلىه الضيق ـمجالوق من ـال الحقـمج
ة على ـة رسميـرا و بصفـأخي قـدث عن ھذا الحـسمح بالتح

  .وى الدوليـالمست
  
القسري يعد  ا^ختفـاء إن "ة على ـلقد نصت ھذه ا^تفاقي 

ون الدولي ـو ھذا ما نص عليه في القان اeنسانيـةجريمة ضد 
 pختفـاءلل في المنع المطلق ـتتمث إنھا " ...ول به ـالمعم
  .ربـة الحـم أو في حالـالة السلـفي ح ـري سواءالقس

 03و 02اشى مع ما جاء في المادة ـالقسري يتم ا^ختفاء إن 
ر ـل آخـاف أو شكـأو اختط الـاعتق وقيف وـت يـمن أنھا تعن

ة السلطة أو عدم ـرية سواء كان بموافقـوب الحـلشخص مسل
ة على الوصول الى أي حل ـة الدولـموافق إن .قتھامواف

ري ـالقس ا^ختفاءـراف بحا^ت ا^عت بإنكارھاوب ـمصح
مكان تواجدھم يقصيھا من حماية  إظھـارا عن ـوتكتمھ

  .ونـالقان
رة ھنا على كشف كل المعلومات التي ـمجب دول ا]عضاءـال إن

ھم و التي تخص ا]شخاص المفقودين والذين  اـفي حوزتھ
ة يجب أن ـدولة عضو في المنظم كل .ال الرسميـرھن ا^عتق

ة ـا محاكمـى لھـة حتى يتسنـالضروري اeجراءاتتتخذ 
أصبح  راـوأخي ةـة جنائيـة محاكمـذه الجريمـعن ھ ولينؤالمس

ا به ويطبق ـمعترف اeصVحة و ـقيقا في الحـحق الضحاي
  .ةـة تلقائيـبصف

  
ل ـمن أج ة ^ مناص منھاـوسيل ةـو بھذا ستصبح ھذه ا^تفاقي

  .مـوعائVتھ ة لصالح المفقودينـة والعدالقـالحقي إظھـار
  

  يس لجنة جديدة من جراء ا7تفاقيةتأس
  

ل ـمن ا]فض كان ,ھذه ا^تفاقية دولة على 20بعدما صادقت 
 ا^ختفاءتعمل على الحد من حا^ت   دةـجدي ةـتأسيس لجن

ن ومكلفين ـراء مستقليـبخ رة منـالقسري، وتتكون ھذه ا]خي
 بمراقبة مدى تنفيذ ھذه الدول لVلتزامات التي تفرضھا عليھم

^ت ا^عتقاتمنح ا]مل للحد من  فإنھاوبالتالي  .ھذه ا^تفاقية
  .القسرية

  

  "نيم" التحقيق يتواصل في قضية
  

ن ـن وضحيتيـدياھـش مـلني دـالجدي اضيـدعى القـاست
ن ـة تديـي قضيـف ةـلجلساور ـحضل ـن من أجـريتيـجزائ

. وفمبرـن 29وم ـم يـتم سماعھ ـثان، حيزـود من غليـجن
اونه مع ـتع زائرـي الجـن فـائVت المفقوديـع تحـالف واصل

الرسالة  أنظر ( .اeنسـانة الدولية لحقوق ـمحامي الفدرالي
م و ـة نيـمدين إلىل ـام بالتنقـ، كما ق) 20و 19رقم  اeخبارية

ن ـاھدين القادميـاندة الشـمس ة وـالجلس حضورل ـا من أجذـھ
ق أن ـد سبـان قـكي ـاھدين والـذين الشذـد ھـأح .رـمن الجزائ

ودته ـور عـل فـده بالقتـد تم تھديـ، ق2004ه سنة ـادتـى بشھـأدل
ة حول مصير ـالحقيق ارـوeصراره على إظھ. الجزائر إلى
را ـونظ .هـبشھادت لpد^ءودة ـة للعـده، كانت له الشجاعـوال
م ـي الخصـام، محامـع بإضراب مـي نيـن فـام المحاميـلقي

  .رىـة أخـجلس إلىة ـل القضيـورا بتأجيـب فـطال
  

دم ـقي رـي الجزائـن فـوديـ ت المفقـع عائـتجم
ـا7ت ول ا7عتقـل حـق العمـريدة لفـات جديـملف

  القسريـة
  

ن ـوديـVت المفقـعائع ـادة مـررة و المعتـVت المتكتنقع الـم
Vت ـة عائـت جمعيـن تمكنـوطـن الـات مـدة و^يـي عـف

اص وذلك ـن أشخـادات مـى شھـول علـن الحصـن مـوديـالمفق
  ال،ـذا المجـق في ھـل المعمـل العمـبفض

زت ـأنج 1989ة ـع بدايـVت و مـك التنقـVل تلـن خـم و
 إلىا ـم تقديمھـت دد ،ـن جـن مفقوديـة عـدة و كاملـات جديـملف
  .ريـدان القسـا^ت الفقـن حـث عـل على البحـق العمـفري

  

  اتـايقـرار المضـة واستمـامي الجمعيـة محـ حقم
  

ل ـك قـتضاي ا^ستدعاءة ـة وبواسطـة الجزائريـت العدالـازالـم
 رـأنض ( يـاسدة بومرـم و حسيبـن سيدھـي أميـن المحامـم

 تـا قدمـت لكونھـأدين التـي)  20ـم رق اeخباريـةة ـالرسال
ب ـن دون طلـوف بالسجـا الموقـد موكليھـا ]حـرا رسميـمحض

ر ـو اiخـم فھـن سيدھـأمي اـأم.نـر السجـن مديـم إذن رسمـي
ر ـة غيـن بطريقـارة للسجـات زيـى بطاقـه علـدان لحصولـم
ن ـم اـي استدعيـبومرداس دةـوالسي مـدھـد سيـالسي ة ،ـانونيـق

ر، ـر، أكتوبـر سبتمبـرات شھـدة مـق لعـاضي التحقيـرف قـط
 26 ـا بتاريـخي قضيتھمـر فـم النظـل أن يتـا قبذـر، و ھـنوفمب
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ي ـجانف 17خ ـة بتاريـي القضيـر فـرر النظـتف ،رـديسمب
  .ادمـالق
  
بتھمة أخرى متمثلة في  مـم متھـد سيدھـالسيرى ـة أخـن جھـم 

ونه انتقد قرار قضائي و إھانة ھيئة تشويه سمعة القضاء بك
ديسمبـر أمـام  09الدولة، مما اضطـره للمثـول يـوم السبـت 

مراد محسـاس قاضـي التحقيـق للغرفـة الثامنـة لـدى محكمـة 
بعـد ما أقدمت الشرطة على استدعـائه مـن بيتـه  سيـدي أمحمد

ا مـن ھـذ .بتلك المعاملـة ا]خVقية وكأنـه مجـرم مطـارد
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 

شھـر، كمـا قـد يتحمـل  12إلى  03تتـراوح مدتھـا بيـن 
  .ألف دينـار 250000و 50000:غرامـة ماليـة تتراوح بين 

  
إن جمعيـة عائـVت المفقوديـن تنضـم إلى المدافعيـن عـن  

حقـوق اeنسـان و ھـي الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق اeنسـان، 
لمناھضـة التعذيـب منظمـة العفـو  الكاثوليكيةوكـذا الجمعيـة 

ة، كلھـا لـم تتوقـف عـن التنديـد بھـذه التصرفـات غيـر الدوليـ
  .العادلـة مـن خـVل إرسـال البVغـات الرسميـة إلى الصحافـة

  

ل ـاع عن الضحايا من أجـلدفات لـاد خمس جمعيـاتح
 ةـالحقيق

 

ات ـة جمعيـة توافقيـقع و بطريـجتمروري أن تـن الضـان مـك
ان ـف مـ، و للعلاeرھـابا ـيضحاة ـجمعيب نـوديـVت المفقـعائ

أس ذا أس أو ـن، و كـوديـة عائVت المفقـن جمعيـل مـك
ة لعائVت ـة الوطنيـو الجمعي ،4ودـصم ،3اجزائرن ودين،ـمفق

م ـلاق السـت ميثـا رفضـكلھ ) A.N.F.D(  نـالمفقودي
و و الVعقاب ـة العفـسياس كرسوالمصالحـة الوطنيـة ]نـه 

ة حـو^ ناجـحلدم ـيق ة دون أنـه الجريمذـن ھـع ولينؤللمس
  .) 17م ـرق إخباريـة ةـرسال ( اـة للضحايـومرضي

اه ـر في اتجـم تسيـت مطالبھـالخمس كان اتـة للجمعيـبالنسب
ظ ـذا حفـة و كـة و العدالـن الحقيقـث عـالبح وـأ^ وھد، ـواح
  .اـللضحاي ارـو رد ا^عتبرة ـالذاك

  
اق ـلVتف إشكاليةات ـدة اجتماعـات عـعيدت تلك الجمـد عقـلق

ول في ـالدخ و ىــة لھذا الملتقـات ا]ساسيـعلى ا^يجابي
  عـة مـعميقاورات ـمش

ة ـس لجنـام وتأسيـمع النظ اوارـح حـفت ي وـع المدنـالمجتم
  .رـة في الجزائـالحقيق

  
ة ـول المقترحـع الحلـعلى أنج اقـروض ا^تفـو كان من المف

ف ـراء العنـج نـة مـعادلة ـل تسويـمن أجا ـعلى الضحاي
  .هـذي تعرضوا لـر الـالخطي

  
، ةـل الحقيقـن أجـم "ول ملتقى ـة حـفتحضيرات مكث

  : " ةـو المصالح مـالسل
  

                                                 
 جمعية عـائ$ت ضحـايا المفقودين لو	ية البليدة 3
.ةمن فبل الجماعات ا3س$مية المسلحجمعية عائ$ت ضحايا المختطفين  4  

 تحضيريـة وات ـاجتماع للملتقى بعقـدة ـالمنظمة ـامت اللجنـق
رى ـملتقى، حيث جـن لھذا الـل المنظميـدورية داخل مقرات ك

 نـأس مفقوديأو  سأ رـي مقـف 16/11/2006ي ف رالتحضي
 "ا ـجزائرن"ة ـجمعيو  دةـة البليـي مدينـف ر، وـالجزائـب

ان ـد كـو لق .وسىـم ديـود سيـة صمـجمعي إلـى ةـباeضاف
رارات التي ـات القـى من أولويـذا الملتقـھ إجراءخ ـد تاريـتحدي
 ولـك حذالـك ثـرى البحـات وجـاعـوضوع ا^جتمـت مـكان

ة و ـات المتدخلـالشخصيو  اـرر طرحھـع المقـالمواضي
ه ـم فيـد يتـان الذي قـالمك إلى باeضافـةم ـع حضورھـالمتوق
ة ـات جزائريـال بشخصيـم ا^تصـد تـو لق .ىـذا الملتقـھ إجراء

 ةـاريخيـت ة،ـانونيـوق ة،ـمثقفات ـشخصي دة،ـديـع
  .ةـوسوسيولوجي

  
ى ـر علـذي أصـخ الـن شيـد بـيمج دـالسي مـن بينھـوم

د ـو بع ى،ـرات الملتقـلتحضي اـكليرغ ـتف ثـا حيـمساعدتن
ي ـاق على تبنـا^تف ىـإلة ـاء اللجنـل أعضـق توصـر عميـتفكي

م ـة السلـل الحقيقـمن أج "وـى وھـي للملتقـالتال العنـوان
ن، ـذا المتدخليـج و كـد البرنامـا تم تحديـكم ،" ةـوالمصالح

وى ـذا محتـن، و كـات المتدخليـات، اقتراحـن الجلسـناويع
و ـى ھـذا الملتقـه ھـد فيـرر أن ينعقـان المقـالمك,,,ال الخـا]شغ

  .رـياركـم دقـفن
  
أس  أو ر أسـي مقـزة فـوة المنجـل الدعـوقشت رسائـد نـلق

ا ـرر أيضـن وتقـائVت المفقوديـعة ـذا جمعيـن و كـمفقودي
ذا ـا لھـخصيص البـريد اeلكترونـيعلى  وانـعن إعطـاء

ة ـل الدعوة الموجھـة لرسائـت ا]ولويـد كانـلق .ىـالملتق
 إلىة ـاح السرعـوة على جنـث وجھت الدعـحي للسلطات،

ول ـا الحصـيتسنى لن ىة حتـر الداخليـوزي زرھوني دـالسي
رى ـوة أخـت دعـات، ووجھـي من السلطـالرسم اeذنعلى 

ا ـى لنـة حتى يتسنـؤون الخارجيـر الشـاوي وزيـبج دـالسي إلـى
ا من ـانـد كلق ) فيزا (ول ـدخـرة الـأشيـول على تـالحص
وى ـة دعـت رسالـوجھ ،وةـالدع اـت لھمـن وجھـل الذيـا]وائ
 ه،ـس ديوانـذا رئيـة، و كـد رئيس الجمھوريـالسي إلى أخرى

ن ا]حزاب ـن عـرا و ممثليـسفي 15والي ـح .هـوكل مستشاري
ة ـم بغيـادث معھـل التحـم من أجـة تم ا^تصال بھـالسياسي

  .ورهـوتھم لحضـى و دعـات الملتقـاصيل عن ايجابيـم تفـتقدي
  

  ىـن الملتقـمدا ـل وفـي يستقبـاروق قسنطينـف
  

ة ـة و حمايـة لترقيـة ا^ستشاريـة الوطنيـس اللجنـد كان رئيـلق
 19د في ـى موعـعل يـاروق قسنطينـفاeنسـان حقوق 

ة ـاع اللجنـد اجتمـبع .دةـبالبلي ه الواقعـبمكتب 2006ر ـديسمب
من  أس أو د جمعية أسـل و فـاستقب ه حيثـة بـالتنظيمي

ام ـوى العـره بالمحتـذك الذي يـاروق قسنطينـف دـف السيرـط
  .رـة أشھـل بضعـقب إجراءه ررـان من المقـى الذي كـللملتق

  
ه ـتضامن يـاروق قسنطينـد فـالسي أكد ور،ـضه للحـبعد دعوت 

ة ـرھا ضروريـادرة التي اعتبـذه المبـن لھـع المنظميـر مـالكبي
ل ـه سيعمـد أنـي أكـاروق قسنطينـد فـالسي. ةـمن أجل المصالح

ن ـى في أحسـذا الملتقـم ھـل أن يتـه من أجـي وسعـا فـل مـك
ح ـا ألـكم ة،ـة الوطنيـروري للمصالحـه  ضـ]ن روف،ـالظ

ة ـس اللجنـه رئيـه بصفتـون أھدافـر على أن تكـھذا ا]خي
ى ـذا الملتقـن لھـداف المنظميـوأھ اeنسـانة لحقوق ـالوطني

ني ـقسنطي ـدالسي رـو في ا]خي .دـوع واحـب في موضـتص
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ـى، ذا الملتقـور ھـوة لحضـي الدعـوف يلبـه سـرح بأنـص
  .ادرةـالمبذه ـھ احـإنجى ـل علـوف يعمـوس

 
 موجز

 
 –سانت  - الحركة الكاثوليكية لمناھضة التعذيب 

  Sainte Brieux-بريو
  

ة ـرف الجمعيـور من طـدة نصيرة ديتـت السيـاستقبل
ا ـدلي بشھادتھـل أن تـمن أج وـت بغيـة للتعذيب بسانـالمناھض

ن ـوديـVت المفقـة عائـجمعي نشاطـات ذكر ا وـحول حكايتھ
 إجـراءر تم ـأكتوب 17ة ـوفي أمسي .ةـالثانوياب من ـام شبـأم

از ـة للديوسـالمسيحي ةـلpذاعة ـة التابعـواب مع الصحفيـاستج
د ـا في معبـداخلتھت مـوفي المساء تموضوح ـال أفأف أس 

  .ةـالفرنسيات ـة السلطـة بعد موافقـالكنيس
  

 دةـالسياء بين ـم  لقـرى تنظيـج أكتوبر18وم ا]ربعاء ـو في ي
و ـسانت بري، ارلـانت شـسـة بـاب الثانويـو شب ورـصيرة ديتن

دة ـذاء مع السيـالغ إلـىوة ـدع رتـج اء،ـب ھذا اللقـوعق
ائVت ـا مع عـدت تضامنھـالتي أب اتـال بوسكـة دانيـالنائب
على  .ةـة والعدالـل الحقيقـم من أجـھحفي كفا المفقودين ةـجمعي
ور ـديت رةـنصي دةـال السيـقبم استـت ةـدقيق 30و  14ة ـالساع
 30و 20ة ـوعلى الساع ،" دار وقت الفراغ "رف ـمن ط

ـا ة ضحايـور حول قضيـس الجمھـامت بتحسيـة قـدقيق
ت ـا التقل، كماالبغواسي دارـبر ـة بالجزائـالقسري اeختفـاءات

  .رمــي الحـف دـغال بتVميذ مدارس ثانوية
  

ة ـدالـة و العـحقيقة الـس لجنـل تأسيـن أجـات مـيومي
  .رـزائـلج
  

يوميات من أجل "  إحيـاءر تم ببرشلونة ـنوفمب 25و  24في 
 رفـت من طـالتي نظم "جزائر ة في الـة و العدالـالحقيق

ور ـرة ديتـنصي دة ـالسي .أف أسف أة ـو بمشارك وـودوبـس
رام ـرف وبكل احتـي شـز^ ضيفـم نـن سيدھـي أميـوالمحام
مستقبل : السلم والمصالحة  "موضوع ول ـحة ـلداخقاما بم
ة ـو شرعي ةـالمصالحة الوطني" "؟  هـن يتجـأي إلىر ـالجزائ
ت ـر جمعـة للجزائـات المخصصـذه اليوميـھ " اب؟ـالVعق

ة ـوفي نھاي اـرب و كتالونيـالمغ ان وـن من لبنـعدة ممثلي
ة ـة الحقيقـة لجنـي بواسطـر نھائـي تقريـى تم تبنـالملتق

  .ر ـبالجزائ
  

  "ياووندي"ـدالة ا7نتقالية بـى حول العـملتق
  
ر ـرف السفيـوة من طـة دعـور بطاقـرة ديتـنصيدة ـقت السيـتل

ة ـات حول العدالـمحادث eجـراء اeنسـانوق ـي لحقـالفرنس
س ت من طرف ا  ةالمنظم ،ونيـم الفرنكفـة في العالـاليـا^نتق

 إجراءهم ـاء تـذا اللقھ .ةـؤون الخارجيـج ووزارة الش
د ـو لق .رـديسمب 06و 05و 04ام ـرون أيـياووندي بالكامـب

رورة ـول ضـح ور تدورـرة ديتـنصي دةـة السيـت مداخلـكان
 اءـد كان ھذا اللقـلق. رـة في الجزائـة الحقيقـأسيس لجنـت

ـول اeختفـاءات رأي العالمي حـس الـلتحسي رىـة أخـمناسب
  .رـئة في الجزاـالقسري

  
  اOنسـانوق ـزة حقـجائ

  
ا ـة مشروعھـن بمناسبـلمفقوديVت اـة عائـجمعي تـد كوفئـلق

  ةــة الحقيقـجنل إنشـاءفي 
ل في ـر خاص تمثـا على تقديـر بحصولھـة بالجزائـو العدال

ة ـوريـمن طرف الجمھ 2006ة ـلسن اeنسـانوق ـزة حقـجائ
  .الفرنسيـة
ة ـرف اللجنـة من طـا كل سنـنيا قانوـر بھـأميزة ـھذه الجائ

روض أن ـن المفـالتي م اeنسـانوق ـة لحقـة ا^ستشاريـالوطني
رف ـر من طـن في الجزائـVت المفقوديـة عائـجمعي إلىم ـتسل

  .رـي بالجزائـر الفرنسـالسفي
 

  ي ضيقـنساء ف أس أو ة أسـجمعي علقاء م
  
ر ـبالجزائ نـVت المفقوديـعائ ـام تحـالفق ر،ـديسمب 19ي ـف

ل ـتستقي يـدة، التـأس في ش وأ ة أسـرات جمعيـارة مقـبزي
ن ـن تعرضـ، أو يكـاني حرمـأو ف ،ـةي عزلـات فـنساء وأمھ

أوي بعض ـت ةـدة النفسيـة للمساعـة الجزائريـالجمعي .فـللعن
اء ـؤ^ء النسـن ھـوم بتكويـتق أنھـا ،ـمات وأطفالھـأمھ ،ـاءالنس

را ـج، وأخيـالنسي اiلي، اeعـVم :ةـلين التاـاديـفي المي
حد ـه أن يصل إلى دد يمكنـن المتعـة، و ھذا التكويـالخياط

 .رةروض المصغـات القـVل مؤسسـي من خـالذات التسييـر
ة ـة جمعيـرئيس ةـم بVلـمري نصيرة ديتور دةـت السيـد التقـلقو

لتي اييس اـمقالة ـل دراسـن أجـم نسـاء في ضيـق،أس  أو أس
ل ـن بھدف التكفـاون بين الجمعيتيـم التعـيت اـى أساسھـعل

ذا ـھ ا وـخVل تكوينھ ر منـبالجزائ نـالمفقوديVت ـبعائ
  .اـق ^حقـز التطبيـدخل حيـوف يـالمشروع س

 

لقاء مع الجمعية الجزائرية للمساعدة النفسية 
"ساغب"  

 
دة ـالسيـور بـرة ديتـنصيدة ـالسي تـالتق ر،ـديسمب 20في 

دة ـساعة للمـة الجزائريـة الجمعيـ، رئيسشريفـة بوعطـة
رھا ـة تسيـة علميـجمعي و ھي ويـنـلتكاث وـة و البحـالنفسي
تسعى  إنمـاال و ـجمع الم إلىدف ـر و ^ تھـة الجزائـو^ي
ة ـن ھذه الجمعيـت منذ سنتيـد التقـلقو. اعدةـالمس إلىا ـدائم

عمل  ادـإيجأس من أجل أو  ن أسـة المفقوديـبجمعي ةـنفسيال
ا ـا لمساعدة عائVت المفقودين أو الضحايـمشترك بينھم

ة ـإضافلبسيكلوجي ام ـم الدعـاللواتي تعرضن للتعذيب وتقدي
ان من ـة كـذه ا^تفاقيـھ ،انونيـاعي و القـم ا^جتمـإلى الدع

ا ـرف كلتـمن ط 01/01/2007 :يـا فـع عليھـوقـرر أن يـالمق
ن أن ـوديـن لعائVت المفقـذا يمكـوبھ.ة ـدة سنـلمن ـالجمعيتي
دي ـسي العاصمة و :تاـو^ي ثVثي في ـدعم النفسـبال تضحى

ت ـأت إذام ـة أن تتعمـذه التجربـن لھـورصو ويمكـق وسى وـم
  .رة ـج مثمـائـبنت
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