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   !االتفاقيةاآلن يتم التصديق على 
  

التحالف الدولي لمكافحة أطلقها  التي حملةفي إطار ال

على  ةدقاصإكراما للم) ICAED(االختفاء القسري 

االتفاقية المتعلقة بحماية جميع األشخاص من االختفاء 

تحالف  ت، ساهم)يشار إليها في االتفاقية(القسري 

جمع توقيعات الرسالة التي ب عائالت المفقودين بالجزائر

 .على االتفاقيةادقة صمالدول إلى التوقيع وال فيها  تدعو

جميع أنحاء لإلى الحكومات هذه النداء وجهت رسالة 

كجزء من  و دائما،. العالم من بينهم الحكومة الجزائرية

عمل تحالف عائالت على االتفاقية،  مصادقةحملة للال

اليوم  آخر وهو حدثعلى تسجيل  المفقودين بالجزائر

  .فقودينحياء ذكرى المالدولي إل
 

   اليوم العالمي لذكرى المفقودين
  

 في أمريكا الجنوبية، فقودينعائالت الم و بالتلقين من

 30في  فقودينليوم الدولي للمعاما يحتفل با 25دة ولم

ويهدف هذا اليوم إلطالع الرأي . من كل عام أوت

المفقودين  عائالتالعام الدولي عن واقع الحياة اليومية ل

إلعالن عن اإلجراءات التي اتخذتها الجمعيات لوضع وا

في باريس والجزائر، . حد لممارسة االختفاء القسري

لجمعيات با اللتحاقباهذا العام  في ناجمعياتعملت 

  .الحتفال بهذا اليوملاألخرى في جميع أنحاء العالم 
 

   سباريباالحتفال 
  

ت الفدرالية األورمتوسطية ضد االختفاءاشراكة مع بال

، التحالف الدولي لمكافحة االختفاء القسري القسرية، 

منظمة العفو الدولي  لحقوق اإلنسان،الفدرالية الدولية 

الفرع الفرنسي، والرابطة الفرنسية لحقوق االنسان، 

غير  تحالف عائالت المفقودين بالجزائر، في نشاط فكر

 منصة حافلة .سياق االجتماعي والثقافيفي ال عادي 

توقفت طوال  أين هذا النشاط،من أجل  صاخصيأعدت 

في الحافلة،  أقيم .في باريسال باستيل ساحة ب اليوم 

ين في الجزائر وتركيا قودمعرضا لصور عائالت المف

أمين لم يعد «فيلم الوالمغرب وعرض على الجمهور 

التي ص الرصاسنين حول مغربية  و أفالم» موجود

ضعت في كما و وزعت على شكل أقراص الكترونية،

 وثائقالعديد من ال و رسائل وشهاداتمتناول الجمهور 

الجمعيات ضد االختفاء ة من قبل خذحول األنشطة المت

بعرض  الفكاهية فرادالفنانة كما قامت . القسري

 ."جمـال األيقونة "مقتطفات من مسرحية 

ات الجمعيأعضاء  استضاف ،هذا اليوم خاللفي 

أسئلة بوا على أجا ، حيث عشرات الزوارالمنضمة 

كثيرة عن حاالت االختفاء القسري في الجزائر وفي 

التعريف في  هذا الحدثنجح  وقد. جميع أنحاء العالم

 التي ال تزال مبهمـة، ةمسألة حاالت االختفاء القسريب

 .في فرنسا

 
   احتفال الجزائر

  

استجابت عائالت المفقودين على ، العاصمة في الجزائر

لمرسلة من  طرف جمعية أس أو العديد من النداءات ا

. أس المفقودين، حيث قاموا بتجمع في ساحة أول ماي

صورة  بها من عائالت المفقودين حملوا ألواح ئاتم

الدولة الجزائرية  نـادوا، وأقرباءهم المفقودين

االتفاقية الدولية لمناهضة االختفاء مصادقة على الب

 .اربهممصير أقطالبوا بإظهار الحقيقة حول و. القسري

 إلظهار حضرن نسومرجمعية بنات فاطمة من أعضاء 

على الرغم من الطابع  .المفقودين أقرباء دعمهم لقضية

سرعان ما طوقت الشرطة لكن ، لتجمعالسلمي لهذا ا

إلى الرصيف على  تدنيعلى ال وأجبرتهم، العائالت

الناس الذين كانوا  هم وبينامتداد الطريق، والخلط بين

فإن التجمع دام وبالرغم من ذلك، . ةينتظرون الحافل

المحلية والدولية الصحف الحدث  ىوغططيلة الصبيحة 

. غير الحكومية لحقوق اإلنسانالدولية  والمنظمات

 أس أو أس مفقودينفي مكتب هذا باجتماع  وانتهى

على ضرورة  هخاللمن حث  يذالعاصمة ال الجزائرب

حقوق أقارب احترام مواصلة التعبئة من أجل 

 التوعيةأيضا فرصة لزيادة  هذا اليومو كان .ينفقودلما

على االتفاقية الدولية ة مصادقال أجل بهذه القضايا من

 .لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
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    راشـن الحـب في سجـتعذي
  

. ميحالي عائلـة تستبسل السلطات الجزائرية ال تزال 

عام قبض عليه في أن  يوما بعد 12 المفقود لمدة

بن إ( ميحالي، وبعد ذلك احتجز عبد الرحمن 2006

 2006ديسمبر إلى غاية في سجن سركاجي ) فقودم

، ثم نقل إلى 2008 جوانفي ). 21انظر النشرة رقم (

 .تهسجن الحراش في انتظار محاكم

وا عندما رأوا عائلته، الذين يمكنهم اآلن زيارته، صدم

خوله قاعة د د، عنعبد الرحمنن فيها الحالة التي كا

عبد  كانحيث  .الماضي جوان 14في  االستقبال

ة من سوء ونفسي جسديةعالمة، مصاب بالرحمن 

ا بدو رأسهفي جرح  وشملت. عاملة التي تعرض لهامال

 من وكالءأن شقيقته لوقال . متخوفة حالة عقليةفي 

) دائرة االستعالم واألمن(وزارة االستخبارات واألمن 

و وكان ه سجناء في الحراش،مجموعة من ال بواقد عذ

محمد زوج أخته، وكذا  واحد من ضمن هده الجماعة،

عليه ألقي  أن بعدفقد  والذي هو اآلخر ، بوسكين

 .ن منذ ذلك الحينوسجهو مو 2007 جوانالقبض في 

تماما  حيث قاموا أوال بتجريد المعتقلين من مالبسهم

ه هذ. واالعتداء عليهم جنسيا همتعذيبأن يقوموا ب قبل

عالوة على ذلك،  ، وأشهر دامت لعدةاألفعال المهينة 

، ال يزال في معتقل من المعتقلين عبد الرحمن وهوفإن 

 .انتظار المحاكمة بعد قرابة سنتين من االعتقال
  

لصالح تحالف عائالت المفقودين بالجزائر  نشـاطات

  ميحالي نعبد الرحم
  

لخاص المقرر ا تحالف عائالت المفقودين بالجزائركتب 

لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

لسلطات من أجل أن يطالب اأو المهينة  الإلنسانية

أس أو أس وفد  قامو. نهاء هذا الوضعالجزائرية إل

وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة مفقودين 

أكـد . ميحاليفي الجزائر لعرض قضية عبد الرحمن 

انه ب األحمرالدولية للصليب اللجنة  لدىحماية ضابط ال

لسجن  ته المقبلة سجين خالل زيارالسيتحدث مع 

 .الحراش
  

   المدافعين عن حقوق اإلنسانهديد ت
  

شريفة خضار،  لم تتوقف ،2008ماي  17للتذكير، منذ 

تهديدات ومضايقات عن تلقي  ،رئيسة جمعية جزائرنا

وكذا من قبل رئيسها في  البليدة، سلطات والية قبل من

 المغرب،ية من تكوين فترة من اثناء عودتهأو  .العمل

 اصبهبأنها سوف تجـرد من من علمت شريفة خضار

شريفة  يةاليوم وضع. والية البليدةمصلحة ب ةكرئيس

مؤرخ  ،ردبالطحيث تلقت إنذار . بكثير أسوأ خضار

مفاده أن عليها إخالء السكن  ،2008 وتأ 18في 

 .ماعا 12لمدة التي تشغلها الوظيفي 

ديد                                                                                                                          من ته عانتمن جهة أخرى، مازالت 

رمي شائعات افتراء بالسلطات العسكرية في البليدة 

موضع  شريفة خضارولقد أصبحت  .تسيء بسمعتها

، دةـلبليل متعهـدي الممتلكـاتقبـل تحقيق من 

، من أجل خدمات المياه ومصالح ازـسونلغمصـالح 

أنها بتثبت وثـائق بإسمهـا  العثور علىمـال احت

 .قامت بتحويل مبالغ مالية

تحالف عائالت ن منتدى ورشة العمل التي نظمها أيبدو 

في مقرات  جمعيـة جزائرناو المفقودين بالجزائر

تركت التفكير بأن ، 2008ريل فيدة في أفي البل جزائرنا

  .لكله عالقـة بذ ،هذه لجزائريةتحرش السلطات 
 

   مسجون محروم يستنجد بمحام
  

ألكثر من سنة،  يةالسلطات العسكرية الجزائر بين أيدي

في الواقع، . ستفد من مساعدة محاميلم  رحمونيمحمد 

للمرة  سيدهم اتجه المحامي، 2008 وتأ 27في 

. السجن العسكري بالبليدة لزيارة موكله لىإ  الرابعة

ترك ، )28انظر الرسالة رقم (سابقة رات الوخالفا لم

 مالحظـة خاصة بالمحاميرئيس المحكمة العسكرية 

محمد أن يمثل كمحامي لنفى بشكل قاطع تسيدهم 

  . رحموني
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المادة وفقا  هذا هحظرة أسس رئيس المحكمة العسكري

، والتي تنص على ما من قانون القضاء العسكري 18

 ،[...] خاصة مخالفاتالقضايا المتعلقة بفي ] ...[: يلي

المدافع الذي اختاره المدعى عليه ال يستطيع الحضور، 

أو  تمثيل هذا األخير، سواء خالل التحقيقل أو لدفاعل

إلى أن يأذن به رئيس المحكمة  خالل جلسة محاكمـة

ن إف ،وإذ حدث العكس العسكرية الدائمة من قبل،

كذلك رئيس ورفض ". الرئيس  يعين من قبل المحامي

من طرف  يمثل رحمونيمحمد المحكمـة أن 

ن يحدد ما أسبب ودون  أيسيدهم، من دون  المحـامي

 .آخر كان يمكن حضور محام إذا

ينتهك بطريقة مميزة العديد  الوضع المروع أمام هذا

من األحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون 

في . لجزائري والقانون الدولي بشكل عاماطني الو

قد  التي يكون جرائمالالواقع، كل فرد، مهما كانت 

له الحق في كما . ارتكبها، يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته

محاكمة عادلة، في أقرب وقت ممكن والحصول على 

 151و  139المادة (مساعدة من قبل محام من اختياره 

وما  14من المادة  2الفقرة  من الدستور الجزائري بين

يليها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 

في سجن من جهـة أخرى، المعتقل . )السياسات

 284باإلعدام، وفقا للمادة محتمل أن يعاقب عسكري، 

في من حقه رحمـوني حرم  ومحمد من قانون العدل،

 .زيهـةن عدالةاالستفادة من  
 

حبل ربط فريق العمل المعني باإلعتقال التعسفي و 

    المقررين الخاصين
  

فريق لمباشرة تحالف عائالت المفقودين بالجزائر كتب 

المعني باالعتقال التعسفي التابعة لألمم المتحدة  العمل

االحتجاز دون محام ألكثر من عام  معتبـرا بأن

من . محمد رحمونييتعارض مع الحقوق األساسية ل

المتهم حر في أن يمثله محام من فإن ، ـة أخـرىجه

 تحالف عائالت المفقودين بالجزائراختياره، كما ناشد 

 .والقضاة يضاالمقرر الخاص المعني باستقالل الق

محمد ظروف االحتجاز نظرا ل وعالوة على ذلك،

قرب ، والتي تعتبر األوالمعاملة التي لحقت بهرحموني 

 ئالت المفقودين بالجزائرتحالف عا إلى التعذيب، أبلغ

لمقرر اأيضا  المقرر الخاص لمناهضة التعذيب و

 .حقوق اإلنسان في مكافحة اإلرهاب حترامابالخاص 

 إلى تحالف عائالت المفقودين بالجزائر كتب وأخيرا،

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  ةرئيس

  .عدامورئيس الفريق العامل لمكافحة عقوبة اإل
  

 /إلدارة شؤون اإلعالموالستون  ةالواحد الندوة

  غير الحكوميةالالمنظمات 
   

سبتمبر  5إلى  3في باريس في الفترة من  تعقد

إلدارة شؤون  ةالسنويالندوة الواحد والستون ، 2008

إدارة شؤون اإلعالم (المنظمات غير الحكومية/ اإلعالم

األمم المتحدة، نظمتهـا التي ) في األمم المتحدة

تزامنت هذه . الفرنسية وزارة الخارجيةال سكو، وواليون

لإلعالن العالمي لحقوق  نالستيالذكـرى  معالندوة 

ثالثة أيام من المناقشات والمداخالت كرست . ناإلنسا

لهذا الصك القانوني الذي يمثل معيار اإلنجاز المثالي 

دعيت نصيرة . لجميع الدول في مجال حقوق اإلنسان

تحالف عائالت المفقودين ل ةسميالر ة، المتحدثديتور

للمشاركة في حلقة نقاش حول دور المدافعين  ،بالجزائر

من أجل  لممارساتلعن حقوق اإلنسان وإرساء أفضل 

هذا . ضمان احترام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

الفريق من الشخصيات التي يرأسها لويس ألفونسو دي 

المتحدة، والرئيس ألبا، الممثل الدائم للمكسيك لدى األمم 

  . السابق لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة

  على الموقع  مرئي المؤتمر
http://www.un.org/webcast/dpingo/archive.asp?go=

080903  

   ما هو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟

 10إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في تبني اتم 

قرر  أين بعد الحرب العالمية الثانية،. 1948ديسمبر 

زعماء العالم تعزيز ميثاق األمم المتحدة عن طريق 

هذا . شخص في أي مكان وأي وقتكل ضمان حقوق 
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النص الذي كتبه اليانور روزفلت، رينيه كاسين، 

ن همفري أقر وتشانغ جو ،وشارل مالك، وبينغ تشونغ

) III(ألف  217بموجب القرار  1948ديسمبر  10في 

 آلنسس اؤو ي. المتحدة لألمممن الجمعية العامة 

قانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومصدر إلهام لعدد من ال

العهد الدولي الخاص بالحقوق في مقدمتهـا المعاهدات، 

كما أنه أول اعتراف . 1966المدنية والسياسية لعام 

بأن الحقوق األساسية والحريات يكتسبها جميع عالمي 

 ولدنـاأننا جميعا و للتصرف ين غير قابلم البشر، وأنه

 .أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق
 

تحالف سنوات من نشاط  10تصوير فيلم وثائقي عن 

وأس أو أس مفقودين  الجزائرعائالت المفقودين ب

   بالجزائر
  

كفاح أمهات  حولي فيلم وثائقصور الجزء األول ل

بالجزائر ، شخصية نصيرة ديتورين من خالل فقودالم

وف يتم تصوير سالالجزء اآلخر من . وتخالل شهر أ

نصيرة ديتور  أجرت ،العاصمة الجزائرفي  .باريس في

عدة مقابالت مع الشخصيات، بمن فيهم السيد أمين 

تحالف  قريب منسيدهم، محامي حقوق اإلنسان 

 والسيد فاروق قسنطيني، بالجزائر عائالت المفقودين

رئيس اللجنة اإلستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق 

  .اإلنسان

الفيلم الوثائقي في مارس من الفروض أن يعرض 

الذي  يروي كيف أن اختفاء و ، في برشلونة ،2009

حياة الجزائريين والجزائريين قريب من العائلة يقلب 

، وكيفية البحث عن ةمعيفي الجالذين يجدون أنفسهم 

مكافحة حاالت االختفاء القسري كيف أن الحقيقة، و

وجه إنساني  يعطهذا ي الفيلم الوثائقي. صبحت حياتهمأ

ميل إلى المعرفة  يومي ضد حاالت االختفاء،كفاح  و

ظاهرة االختفاء  حولمهور إلى توعية وتثقيف الجو

 .القسري في الجزائر
 

   :العاصمـة الجزائرليلـي بتجمع 
  

نشـاط المفقودين أس أو أس  مكتباتخـذ أعضاء 

أمـام مقر اللجنة اإلستشارية الوطنية رمزي للغاية، 

 استفادة. سبتمبر 14في  لترقية وحماية حقوق اإلنسان

ليلـة النصـف من من ليالي شهر رمضان، وخاصة 

إسمـاع أقارب المفقودين أراد ، شهـر رمضـان

يوما بعد يوم تزيد  التي لسلطات الجزائرية،ل متهاصوأ

  .ةـالحقيقبتطالب التي الف العائالت في ألالمباالتها آل

ا أقارب بفخر ارتدو  عنـد الساعة التاسعـة مساءا،

 واقتربـوا  ،وشـاح الجمعيـةعـائالت المفقودين 

اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية وحماية مقر أمام 

نصف حوالي الساعة التاسعـة والوفي  ،حقوق اإلنسان

. ثدشاحنة وثالث سيارات اقتربوا من موقع الح مساءا

خويف أعضاء تلجمهورية احراس  الشرطة وحـاولت 

ق يتحقم معه اجروأ. أس أو أس مفقودين الثالثمكتب 

عائالت أجابت . المظـاهرة هأسباب هذمن أجل معرفة 

لبحث عن الحقيقة حول من أجل اإن هـذا  قودين،المف

مع رئيس الجمهورية  حديث نطالبيمصير ذويهم، و

  .نـالمفقوديوالسلطات العليا في البالد، لمناقشة مسألة 

ت مقابلتهـن فضل و لهذه المطالبة، الشرطةلم تستجب 

 و البد منهم التجمع ممنوع،أن ب: اإلداريةبإجابـة 

. لالعتقالحتى ال يتعرضوا طقة على الفور مغادرة المن

عن  أعرب أعضاء جمعيـة أس أو أس مفقودين

لجنة تعكس عند تواجدهـم أمام  ية حقوقهمؤلرم سخطه

عائالت أمـرت  تم .مخصصة لحقوق اإلنسان

التي إزالة األوشحة من قبل رجال الشرطة ب المفقودين

تحالف عائالت المفقودين وأس أو أس ألوان تحمل 

رفضا  ذلك رفضالمفقودين بالجزائر، لكن العائالت 

أس أو أس أعضاء  واصل التصميم،مع هذا و . قاطعا

 .23:40 إلى غاية الساعة الـ مفقودين تجمعهم
 

   العدالة االنتقاليةحول فترة تكوينبـة 
  

كوين للمشاركة في التدعيت جمعية أس أو أس مفقودين 

الذي نظمه المركز الدولي للعدالة االنتقالية في الرباط 

". العدالة االنتقالية في العالم العربي"المغرب، بعنوان ب

هـذا التكوين يسمـح العربية، ب الذي تم باللغـةو 
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لغتهم األصلية قضايا العدالة بو  لمشاركين فهمل

أس أو أس مفقودين  ممثلاستفـاد . االنتقالية في بلدانهم

العدالة  ، كما تأثر كثيرا بما اكتشفه حولتدريبمن ال

 عضاءألالجديدة لمعرفة نقل الياالنتقالية وتمكن من أن 

 .جمعية في الجزائرالاآلخرين ب
  

  ز ـموج

  مجنونتقرير محاكمة مالك 

في حين أن كل من الجزائر في انتظار هذه اللحظة، 

 9المقرر إجراؤها في التي كانت  مجنونمحاكمة مالك 

عائلته . مسمى ها إلى وقت غيرقد تم تأجيل جويلية

قرار تأجيل أمام صوت قـوا بدون بوالمحامي 

تحالف  قام. شهودالقـاضي بحجـة عدم حضـور ال

مجنون، الذي ك يمالمن أجل  بحملة عائالت المفقودين

ومن أجل  دون محاكمة،من سنوات  9بالسجن لمدة هو 

مكن في نهاية المطاف في الحصول على محاكمة أن يت

 .عادلة
 

   اليوم الوطني للجزائرإعالن بمناسبة 

يوم   ماي أولالمفقودين في ساحة  تجمـع عائالت

 السادس واألربعون  يومبمناسبة ال، يةجويل 5السبت 

 عائالتوذكرت . من الذكرى السنوية الستقالل الجزائر

ذي يجب من أجل االستقالل وال تكافحهي أيضا أنها 

الحق في الكرامة المتأصلة في دستور لهم منح أن ي

  .الشعبية جمهورية الجزائر الديمقراطيةال
  

 27 و 26و  25في المغاربي جتماعي المنتدى اال

  المغرب بالجديدة ب  2008 جويلية

على مدى ثالثة  جـرىاستضاف هذا المتندى الذي  

المغرب بأرجاء  4مشارك من  2000من  أكثرأيام 

المنتدى االجتماعي عقد اجتماع على هامش و . العربي

المغاربية للدفاع عن حقوق اإلنسان  يةلمكتب التنسيق

)CMODH .(نظماتجمع مختلف المت بةالتنسيقه هذ. 

فرصة لقاء شركاء محتملين  أتيحت لنصيرة ديتورو 

المنظمة بما فيها  ،لجمعيـةلمشاريع الجديدة ل

 .كنداللمتعاقبـة ا

   .المصالحة الوطنية على جدول األعمال في بجاية

أس أو أس ، قام وفد من منظمة جويليةفي نهاية 

الذي نظمته اللجنة الدولية لتنمية ضور لقاء حب مفقودين

، والرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان )CISP(عوب الش

)LADH.( الموضوع الرئيسي لهذا االجتماع  وتمثل

 المتدخلون. المصالحة الوطنية بعد الصراعسيرورة في 

من البلدان التي تشهد عملية المصالحة، مثل المغرب 

عرضوا خبراتهـم ونشطـوا موائد ورواندا، 

 المؤتمرون .مستديـرة لعشرين شخص في كل واحدة

 جمعيـات: كانوا أعضاء المجتمع المدني الجزائري

الدفاع عن الحقوق الثقافية جمعيـات  الشباب،

المناقشات  و .اإلنسانواالجتماعية، والدفاع عن حقوق 

 .جمهور مهتم جداكما بدا ال ،نشطـةكانت حية وم
 

   لقاءات مع ممثلين أجانب في الجزائر

لى حفل استقبال إ ،دعيت جمعية أس أو أس مفقودين

الذي تزامن مع و، جويلية 14في  يةفرنسالسفارة الفي 

أين استطاع وقد الجمعية رحيل السفير برنار باجوليه، 

فرصة لقاء أيضا تحدث معه مطوال، وأتيحت له ال

 21و بتاريخ . لسفارةباالمسؤول عن حقوق اإلنسان 

اليوم الوطني لبلجيكا جويلية، وبمناسبـة احتفـال ب

استطاع ادرة السفير بودوين فان دي هولست، ومغ

أعضاء وفد اللجنة ب التقاء أس أو أس مفقودينعضاء أ

  .رومانيال سفيرال، و الدولية للصليب األحمر

 شهـر جويلية، زار السيد ، فيمن جهـة أخـرىو

دى كامبل، المسؤول عن حقوق اإلنسان ل. ريان ت

أس أو  ـةمقر جمعيسفارة الواليات المتحدة األمريكية 

 ة أس أو أس مفقودينرئيس نددت .أس مفقودين

 والذي للحصول على تعويضات المشروط االبتزازب

بأن الحق كما أبرزت الوفاة، يجب أوال استخراج حكم 

في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لعائالت األشخاص 

ستستخدم هذه المعلومات سوف . غير محترمالمفقودين 

رير وزارة الخارجية في صياغة تق 2008لعام 

 عن حالة حقوق اإلنسان في الجزائر األمريكية

  


