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بدء دخول«إصالحات» ت ُـقي ِّـد حقوق اإلنسان أكرث من ذي قبل
حيز التنفيذ
أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة يف  14و  15جانفي  2012قوانني جديدة،
كإصالحات لبدء االنفتاح الدميقراطي .لكن تلك اإلصالحات بعيدة كل
البعد عن ما كان ينتظره الجزائريني ،و بأي حال من األحوال مل تجلب
أي تحسينات مادية فيام يخص حامية الحريات األساسية يف الجزائر .بل
بالعكس ،فهي تهدف إىل تقييد و حرص نطاق نشاط املجتمع املدين .و
عليه ،فإن القانون الجديد املتعلق بالجمعيات يُخضع الجمعيات مليول
اإلدارات املعنية برتخيص نشاطاتها ،و يجوز إيقافها أو إحاللها« ،يف حالة
التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد أو التعدي عىل السيادة الوطنية».
كام ت ُـشكل أحكام هذا القانون تهديدا ًللجمعيات التي تم ترخيصها أم
ال ،و خصوصا ًجميع الجمعيات املعرتف بها يف الجزائر ضمن القانون
ُ 90-31ملزمة« بااللتزام بأحكام القانون الحايل يف غضون عامني ،بتقديم
الوضعية الجديدة للجمعية مبا يتفق مع القانون الحايل .عند تعدي هذه
املُهلة ،تقوم السلطات املختصة بإعالن َحل الجمعيات املعنية».
نفس اليشء ينطبق عىل قانون اإلعالم و نرش املعلومات ،الذي ينص عىل
وجوب االلتزام بـ «الدستور و قوانني الجمهورية ]...[ ،الدين االسالمي
و االديان األخرى ]...[ ،الهوية القومية و القيم[ة] الثقافية للمجتمع،
[ ]...السيادة الوطنية و [ ]...الوحدة الوطنية ،متطلبات األمن و الدفاع
الوطني ،متطلبات النظام العام( »...،املادة  .)2و شأن ذلك شأن املادة
 92التي تنظم و توجه نشاط الصحفيني ،حيث يستوجب عليهم إحرتام
سامت و رموز الدولة و االمتناع عن ايجاد عذر للعنف و التعديات ،سواء
بأسلوب مبارش أو غري مبارش ،أو حتى محاولة املساس بالتاريخ الوطني.
و عليه ،فإن جميع تلك الرشوط الغري محددة و الغري دقيقة قد تؤدي
إىل خضوع الصحفيني إىل الرقابة أو حظر نشاطهم أو مامرسة شكل من
أشكال الرقابة الذاتية .و هكذا ،فإن حرية التعبري مقيدة و ُمحجمة
بشكل واضح .ميكن االطالع عىل مذكرة تحليلية ُمفصلة )الرابط باللغة
الفرنسية( عىل موقع تجمع عائالت املفقودين يف الجزائر .CFDA

دورة تكوينية يف القانون الدويل بالجزائر العاصمة
يف جانفي 2012

دورة تكوينية يف تقنيـات اإلتصال بالجزائر
العاصمة يف جانفي 2012

تجمع ألمهات املفقودين

املشاركون يف منتدى عمل ،السبت  11فيفري،
بالجزائر العاصمة

دورة تدريبية يف مجال القانون الدويل لحقوق االنسان يف الجزائر
العاصمة
ضمن استمرارية إسرتاتيجيته يف تقوية و تعزيز قدرات الجهات الفاعلة
يف املجتمع املدين التي تدافع يوميا ًعن حقوق اإلنسان ،قام تجمع
عائالتاملفقودين يف الجزائر CFDAبتنظيم دورة تدريبية رابعة يف
القانون الدويل لحقوق االنسان يومي  13و  14جانفي  .2012و مبساعدة
املشاركني يف دورة التدريب من محامني و قانونيني قام املدربني ،الذين
هم أساتذة يف القانون و خرباء يف قضايا االختفاء القرسي ،بتطوير بيان
قانوين ،استنادا ًإىل القانون الدويل ،للحصول عىل حكم بإدانة الجزائر عىل
االنتهاكات التي ارتكبت .و بسبب واجباتها الدولية ،يتعني عىل السلطات
الجزائرية تطبيق قرارات اللجنة التي تطالب يف تقريرها بعدكل معاينة
)الرابط باللغة الفرنسية( بإجراء تحقيق شامل لتسليط الضوء عىل مصري
األشخاص املفقودين .لكن مل يتم إجراء أي تحقيق .لذا ،قرر املشاركني
أن يقوموا بتحرير خطاب بعنوان «تذكري بالقانون» موجه إىل القضاة
الجزائريني ،مذكرين فيه بسيادة القانون الدويل عىل القانون الجزائري
و أنهم ملزمون باستبعاد أحكام امليثاق و نصوص تطبيقاته املخالفة
ملعاهدات حقوق اإلنسان الدولية .و بناءا ًعىل مبادرة املشاركني ،سيتم
نرش هذا املستند عىل العاملني يف سلك املحاماة للحصول عىل دعمهم
قبل توزيعه عىل القضاة يف الجزائر ،للتحرك إىل األمام نحو الحقيقة و
العدالة من أجل عائالت املفقودين.

دورة تدريبية يف مجال تقنيات االتصاالت يف الجزائر العاصمة
إن إتقان استخدام أدوات االتصاالت و العمل ضمن شبكة أمر رضوري
للهيئات الفاعلة يف املجتمع املدين الجزائري ،حتى يتم زيادة تأثري و رؤية
أعاملهم املرتبطة باحرتام حقوق االنسان .لهذا الغرض ،ينظم تحالف
أرس املفقودين يف الجزائر  CFDAدورات تدريبية يف مجال تقنيات
االتصاالت ،و كانت آخر دورة منها يف الجزائر العاصمة يومي 27و28
يناير 2012حول موضوع «االتصال الشفوي و االتصاالت الداخلية» .و
قد حرض للمشاركة يف هذه الدورة أعضاء بالعديد من جمعيات الدفاع
عن حقوق اإلنسان من جميع أنحاء البالد (جمعية إنقاذ املفقودين
 ،SOS Disparussمنظمة العفو فرع الجزائر �Amnesty section Al
 ،gérieالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان  ،LADDHمركز
اإلعالم و التوثيق لحقوق الطفل و املرأة  ،CIDDEFاالتحاد الوطني
للمحامني الجزائريني  ،UNBAبل أوريزون  ،Bel Horizonجمعية
جزائرونا  .)Djazaïrounaخالل أول يوم ،تتدرب املشاركني عىل أدوات
االتصال الشفوية ،باإلضافة إىل أدوات البحث و تبادل املعلومات ،لزيادة
فاعلية أعاملهم عىل الصعيد الداخيل و مع املنظامت الرشيكة يف نفس
الوقت .أما يف اليوم الثاين ،بفضل تدريب عميل يستند عىل القانون
الجديد الذي يتعرض لحرية الجمعيات،
قام املشاركني و أعضاء الجمعيات املُهددة بنص ذلك القانون ،بتبني
اسرتاتيجية اتصاالت للتنديد بذلك القانون و السعي وراء إلغاءه .كام
قاموا بإنشاء مجموعة عىل شبكة الفيس بوك ملواصلة العمل ضمن
شبكة اتصال.

ندوة عن البحث عن الحقيقة و محاربة اإلفالت من العقاب
منذ حظر إقامة الندوة الدولية يف عام  ،2007و يف رسية تامة كاملعتاد،
نجح ائتالف رابطات ضحايا التسعينات ،الذي يضم تجمع عائالتاملفقودين
يف الجزائ ر  CFDAو جمعية آس أو آس املفقودين �SOS Dispa
 rusو جمعية جزائرنا  Djazairounaو صمود  ،Somoudيف تنظيم
ندوته بشكل متكامل يف الجزائر العاصمة يومي 11و 12فرباير2012
وتحمل عنوان «البحث عن الحقيقة و مقاومة اإلفالت من العقاب
وسط املقاومات من أجل الدميقراطية يف شامل أفريقيا و منطقة الرشق
األوسط».
و للتوضيح من خالل شهادات مبارشة أو دراسات و أبحاث قام بها
خرباء باملنطقة ،اهتم االئتالف بدعوة مدافعني عن حقوق االنسان من
املغرب و تونس و مرص و سوريا و الجزائر .و هناك تركزت املناقشات
عىل وضعية حقوق اإلنسان يف دول املنطقة ،و عن األعامل و اإلجراءات
املتخذة يف كل بلد ملقاومة اإلفالت من العقاب أمام التعديات الجسيمة
املرتكبة من قبل األنظمة التي سبقت الثورات و من قبل االنظمة التي
خلفتها .و قد شد انتباه املشاركني الجزائريني العرض الذي قدمته سهام
بن سدرين بشأن إصالحات النظام األمني يف تونس ،حيث وجدوا فيه
إمكانية إحداث تغيري فعيل يف وضعية القانون و سيادته و وضع نهاية
لإلفالت من العقاب.
خالل اليوم الثاين ،قام املتحدثون و املشاركون بعرض و مناقشة الطرق
املختلفة املستخدمة من قبل الجمعيات الخاصة بكل منهم لتوثيق
التعديات عىل حقوق االنسان .و قد حاز النموذج املرصي يف االستعانة
بالشبكات االجتامعية و االنرتنت لجمع معلومات عن التعديات بأسلوب
تعاوين و عرض صور ملرتكبي تلك األعامل عىل اهتامم خاص.
و يف النهاية برزت بعض اإلشكاليات املشرتكة و تم تحديد مسارات العمل
من أجل تعزيز أعامل ائتالف رابطات الضحايا و دفع و تحريك مطالبها،
مبا يف ذلك الذهاب ملقابلة قامئة األحزاب السياسية يف االنتخابات الربملانية
و جعلهم ينظرون إىل مطالب ضحايا التسعينات عىل أنها مطالبهم.

يعمل تجمع عائالت املفقودين يف الجزائر CFDAعىل منع القبض
عىل محمد سامعني ،املحكوم عليه إلبالغه عن القبور الجامعية
لقد قام محمد سامعني ،عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنسان  LADDHفرع غليزان ،بإبالغ الصحافة عن التعديات الجسيمة
املرتكبة (اختطافات ،اعتقاالت تعسفية ،عمليات التعذيب ،اختفاءات
قرسية ،ابتزاز أموال ،بعثات جزائية... ،الخ) خالل التسعينات يف هذه
املنطقة .تورطه و ارتباطه بحقوق اإلنسان انتهى به إىل توجيه شكوى
«تشهري» و «إهانة» و«اإلبالغ عن جرائم وهمية» ضده من قبل أعضاء
سابقني بامليليشيات و الذين تندد شهادات الضحايا بأنهم املسئولني
املبارشين عن تلك التجاوزات.
بعد إجراءات طويلة جدا ًباملحكمة ،تم تربئة محمد سامعني من تهمة
التشهري و اإلهانة ،يف حني تم إدانته بتهمة «اإلبالغ عن جرائم وهمية»
و ال ُحكم عليه بالسجن املُشدد شهرين و دفع غرامة ت ُـقدر بـ 50ألف
دينار و  10أالف دينار تعويضات تدفع لكل واحد من أصحاب الشكوى
العرشة .تم تأكيد الحكم من قبل املحكمة العليا بالجزائر العاصمة يوم
 27أكتوبر  .2011منذ ذلك الحني ،ذهب ضباط الرشطة إىل منزله عدة
مرات إللقاء القبض عليه.
بالتايل اغتنم تجمع عائالت املفقودين يف الجزائر  CFDAو جمعية آس
أو آس املفقودين  SOS Disparusالفرصة يف  19مارس املايض للقاء
املقررة الخاصة التابعة لألمم املتحدة و املعنية بأوضاع املدافعني عن
حقوق اإلنسان ،و كذلك املقررة الخاصة التابعة للجنة اإلفريقية و املعنية
باملدافعني عن حقوق اإلنسان .و قبل ذلك ،يف  2مارس  ،2012قام تجمع
عائالت املفقودين يف الجزائر  CFDAو جمعية آس أو آس املفقودين
 ،SOS Disparusبالرشاكة مع مرصد حامية مدافعي حقوق اإلنسان،
برنامج مشرتك ما بني الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان FIDH
و املنظمة الدولية املناهضة لعمليات التعذيب  OMCTو الشبكة
األورومتوسطية لحقوق االنسان  ،REMDHبإصدار بيان صحفي مشرتك
الستنكار هذا الوضع.

نرش تقرير عن رفع حالة الطوارئ يف الجزائر
بعد عام من رفع حالة الطوارئ ،يف  24فرباير ،2011قامت الشبكة
األورومتوسطية لحقوق االنسان  ،REMDHمبساعدة تجمع عائالت
املفقودين يف الجزائر  CFDAو جمعية آس او آس املفقودين SOS
 ،Disparusبنرش تقرير يحمل عنوان «رفع حالة الطوارئ :خديعة و
ضالل .مامرسة حرية إنشاء الجمعيات ،التجمع و التظاهر يف الجزائر».
بالفعل ،بالرغم من إلغاء املرسوم الذي فرض حالة الطوارئ تلك ،فال
زالت التظاهرات و اجتامع جمعيات املجتمع املدين محظورة .باإلضافة
إىل أن القانون الصادر يف  2مايو  ،2011الذي أعقب رفع حالة الطوارئ،
مينح الجيش صالحيات غري محدودة يف إطار محاربة االرهاب .و يتضمن
التقرير أيضا ًنقدا ًللقوانني الجديدة التي تم اإلقرار بها و التي زادت من
تقييد حريات الجمعيات و اإلعالم و توجيه العمليات التي تقوم بها
منظامت املجتمع املدين.
و لتعريف السلطات الجزائرية و الرأي العام مبحتوى هذا التقرير،
أقامت كل من نصرية دوتور ،املتحدث الرسمي لتجمع عائالت املفقودين
يف الجزارئر ،CFDAو رشيفة خيدار رئيسة جمعية جزائرنا �Djazaïrou
 ،naو هن أعضاء بالفريق العامل التابع للشبكة األورومتوسطية لحقوق
اإلنسان  REMDHو املعني بحرية الجمعيات ،بعقد مؤمتر صحفي يف
 31مارس مبقر جمعية آس او آس املفقودين  SOS Disparusيف الجزائر
العاصمة .لقد أكدت عىل مخاوفهام من استخدام الترشيع الجديد يف
تشتيت و ابعاد الجمعيات »املشوشة» .و بالرغم من مزامنة حدث
االنتخابات الترشيعية ،فقد حرض إىل املؤمتر أعدادا ً كبرية من الصحفيني
الذين أبدوا اهتامما ًبالغا ً بالبحوث الخاصة بكل متحدثة و املتعلقة
مبحتوى هذا التقرير .و قد تناوبت الصحافة اإلشكاليات املطروحة يف
التقرير بشكل مستفيض.

يوم املرأة العاملي يحتضن قضية االختفاء القرسي
يف كل عام ،يتم دعوة تجمع عائالت املفقودين يف الجزائر ،CFDA
ممثال ًيف شخص املتحدثة الرسمية له نصرية دوتور ،للحضور و املشاركة
يف العديد من املناسبات يف فرنسا و يف الخارج ،و من بينها يوم املرأة
العاملي .و إمتاز يوم  8مارس  2012بأنه تم ألول مرة توجيه دعوة إىل
تجمع عائالت املفقودين يف الجزائر  CFDAإىل مناسبات رسمية نظمتها
السلطات الفرنسية.
و بالفعل ،كانت نصرية دوتور من بني الشخصيات املدعوة إللقاء كلمة
أثناء املؤمتر الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية و األوروبية بالرشاكة
مع معهد العامل العريب «الربيع العريب :ربيع املرأة؟» الذي ُعقد يوم
 7مارس  .2012وسط العديد من الشخصيات و املدافعني عن حقوق
االنسان باملنطقة ،تناولت املتحدث الرسمي لتجمع عائالت املفقودين
يف الجزائر  CFDAو رئيسة الفيدرالية األورومتوسطية ملناهضة االختفاء
القرسي  FEMEDيف كلمتها دور النساء يف ظل آليات العدالة االنتقالية.
و بطلب من السفري فرانسوا زميوريه ،القائم عىل شؤون حقوق اإلنسان،
تحدثت نصرية دوتور أيضا ًعن مسريتها الشخصية كأم لشخص مفقود
و عملها بالجمعية يف الجزائر لدفع أرس املفقودين للبحث عن الحقيقة
و العدالة .فكان لكلمتها وقعا ًعىل مسامع الحارضين الذين صفقوا لها
مرتني.
يف اليوم التايل 8 ،مارس ،تم دعوة نصرية دوتور و جميع املتحدثني يف
ندوة  7مارس ،إىل تناول اإلفطار مع وزير الخارجية مبقر الوزارة.
يف  9مارس ،انضمت نصرية دوتور إىل غداء نـُظم عىل رشف سهري
بلحسن ،رئيسة االتحاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان  FIDHو كامنع
أمني املظامل التابع للجمهورية.

مسرية أرس املفقودين احتجاجا ًعىل الصورة الخادعة لرفع حالة
الطوارئ يف  22فرباير 2012
تلبية لنداء جمعية باس أو آس املفقودين  ،SOS Disparusأرصت أرس
املفقودين أن تدمغ أيضا االستدعاءات املتمثلة يف رفع حالة الطوارئ
منذ عام ،و التذكري بأنه ال يزال هناك انتهاك لحقوق اإلنسان يف الجزائر
و أن املظاهرات محظورة .لهذا الغرض ،قررت تلك األرس تنظيم مسرية
إىل قرص الرئاسة ،عىل أن تنطلق من مقر تجمعهم األسبوعي أمام مكتب
املعاشات ،بالقرب من اللجنة االستشارية الوطنية لرتقية وحامية حقوق
اإلنسان  .CNCPPDHلكن رسعان ما تداركتهم الرشطة و حارصتهم
بحزام منيع من أفرادها يف احدى املواقع حتى ال يتمكنوا من التقدم أو
الحراك .الخطأ الوحيد الذي ارتكبته تلك األرس هو أنها أرادت مامرسة
حقها يف التظاهر السلمي ،رافعة صور أقاربهم املفقودين و هاتفني و
مرددين شعارات تطالب مبعرفة الحقيقة و تطبيق العدالة .و قد جاء
أعضاء من منظامت املجتمع املدين ملساندتهم.
قام العديد من الصحفيني ( الوطن  ،El Watanالجزائر نيوزAlgérie
 ،Newsكوتيديان وهران  ،Quotidien d’Oranلو جون أنديبوندونle
 )Jeune indépendantبتغطية الحدث ،بالرغم من الخطر الذي يحيط
بهم مثل العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد املتعلق باإلعالم.

التبادالت بني املشاركني يف ورشة العمل ،األحد،
 12فرباير يف الجزائر العاصمة

مقتطفات
مؤمتر عناملحافظة عىل الذكرى يف سياق
مرشوعPIMPAفيجنيڤ
يف إطار مرشوع دراسة إنشاء ذاكرة
للجرائم املرتكبة يف حق اإلنسانية
(االطالع عىل الرسالة اإلخبارية رقم،)41
أحيت نصرية دوتور يف  9يناير2012
مؤمترا ً يف جامعة جنيڤ .حمل هذا
املؤمتر عنوان الحفاظ عىل ذكرى
حاالت االختفاء القرسي ،عن طريق
تقديم بانوراما لنصب تذكارية مقرتحة،
وضعتها الدول و جمعيات أرس الضحايا
املتواجدة يف املنطقة األورومتوسطية و
باألخص يف الجزائر.
تشكيلجامعة من املحامني للدفاع عن
حقوق أرس املفقودين
ساهم تجمععائالت املفقودين يف
الجزائر  CFDAمع النقابة الوطنية
املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية
 SNAPAPيف تشكيل شبكة املحامني
للدفاع عن حقوق اإلنسان(.)RADDH
تم عقد اجتامعتشكيل الشبكة يوم
 27يناير ،2012يف مقرالنقابة الوطنية
املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية
 .SNAPAPاملهمة األساسيةلشبكة
املحامني للدفاع عن حقوق اإلنسان
 RADDHهو الدفاع عن كل شخص
متانتهاك حرياته األساسية.
طرح قضية االختفاء القرسي أمام
مجموعة من ACAT
يف سياق مقابلة مع أعضاء «الجمعية
املسيحية من أجل إلغاء التعذيب»
( ،)ACATقامت نصرية دوتور
بطرح قضية االختفاء القرسي خالل
التسعينات يف الجزائر و عرضت كفاح
أرس املفقودين للوصول إىل الحقيقة و
الحصول عىل العدالة .يف الختام ،قرر
األعضاء الحارضين تقديم مساعدتهم و
مرافقة أرسة يف مساعيها.
السفري الفرنيس املعني بحقوق اإلنسان
يف الجزائر
ذهب فرانسوا زميوريه إىل الجزائر
من  27حتى  29مارس .لكناستعدادا ً
للزيارة ،قابل يف باريس عشية مغادرته
مفوضني عن منظمة غري حكومية للدفاع
عن حقوق اإلنسان ،من بينهم نصرية
دوتور التي أثارت إشكالية املفقودين
و «اإلصالحات» .و يف الجزائر العاصمة،
خالل مأدبة غذاء نظمت لهذه املناسبة،
تحاورالسفري مع أعضاء االئتالف .متحور
النقاش حول انشغاالت الجمعيات
و ال سيام اإلفالت من العقاب مثلام
هو منصوص عليه يف ميثاق السلم
واملصالحة الوطنية.

مقاالت
ُمفصلة تحليلية مذكرة
معاينة كل
البحث عن الحقيقة و الكفاح ضد
اإلفالت من العقاب وسط املقاومات
من أجل الدميقراطية يف شامل إفريقيـا
و الرشق األوسط
املقررة الخاصة حول وضعية املدافعني
لحقوق اإلنسـان التابعة لهيئة األمم
املتحدة و كذا املقررة الخاصة حول
املدافعني لحقوق اإلنسان التابعة للجنة
اإلفريقية
بيان صحفي
رفع حالة الطوارئ :خديعة و ضالل
مامرسة حرية إنشاء الجمعيات ،التجمع
و التظاهر يف الجزائر
مؤمتر صحفي

مجلة صحفية
مجلة الصحافة لشهر جانفي
مجلة الصحافة لشهر فيفري
مجلة الصحافة لشهر مارس

بيانـات
انطفأت شعلتني اخرتني ،والدتني
ملفقودين ،غادرونا إىل األبد
بيان مشرتك :املضايقة النقابات العاملية,
و منع التجمهر مستمر ىف الجزائر,
وبالرغم من رفع حالة الطوائ
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