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، وال سيما 2003عدة أنشطة تم تنفيذها خالل صيف عام 

، والمتربصين في مقـر اثنينمن خالل عمل طالبين 

 .التحـالف

   

  تحديث قوائم المفقودين

  

تصنيف، وإزالة (مكن عملهم إلعادة تنظيم ملفات المفقودين 

ومعالجة ) الملفات المكررة، والتحقق من المعلومات

جديدة، مع مساعدة من أليكس، وهو متطوع، الحاالت ال

مجموعها (هذه الملفات . عضو في جامعة حقوق اإلنسان

رسالها إلى الفريق عمل األمم المتحدة باستطاعتنا إ  )393

فى . أو غير اإلراديـة القسرية اتالمعني بحاالت االختفاء

الوقت نفسه، تم تحديث قوائم معلوماتية، والتي تحتوي على 

  .موجزة عن كل حالة فقدانمعلومات 

  

 اإلحصاءات المتعلقة بحاالت االختفاءات القسرية

  

هـذه ل يسمـح هذا التحديث بتحقيـق أول عمـل تحليل

القـوائم ويستخلـص حسـاب إحصائي انطـالقـا من 

وهكذا، يبدو أن األغلبية  .عن األسماء المدرجة 4480

امي الكبرى من عمليات االعتقال واالختطاف وقعت في ع

٪ من الحاالت  70ما يقارب حوالي ( 1995و 1994

٪  25.5(، في ناحية الجزائر العاصمة )المبلغ عنها

  ).حالـة

  

معظمهم من  ، لكنالمختطفينتـم تحـديد سـن يلم 

عاما أثنـاء  35و  20الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

و الذين كانوا ضحايا االعتقاالت وآخرون خالل  االختفاء

بالمثل، جميع الفئات المهنية قد مسهـا  .ت التمشيطعمليا

أطباء، محامين، طالب، تالميذ بالمدارس، عمال، (االختفاء 

من  و )...موظفين، و عاطلين عن العمل، وما إلى ذلك

أكثر من نصف عمليات الخطف تتم في ، أخرىجهـة 

المساكن العائلية، والعديد منها تمت في أماكن عمل 

  . الشخص المفقود

  

مملوءة من طرف العائالت إلى أن الالملفات ر تشي وأخيرا،

عمليات االختطاف تمت في معظم الحاالت من طرف 

)  ٪ 12(، )٪ من الحاالت 17أكثر من (قوات الشرطة 

 .القوات العسكرية النظامية) ٪12(، الدرك الوطني

آخرون أيضا يعملون بموجب أوامر أو لحساب  مسئولون

 )..ت، وأجهزة المخابرات وما إلى ذلكالميليشيا: السلطات

هذه البيانات ستكون بمثابة أساس للتقرير عن وضعيـة 

 .المفقودين في الجزائر، الذي هـو حاليا في قيد التطوير

  

مـوقع إلكتروني لتحـالف عـائالت المفقـودين 

  بالجزائـر

  

قد تم تحقيق موقع إلكتروني، وجمع العديد من الوثائق 

كما يمكننا أن نجد آخـر التقارير . ودينالمتعلقة بالمفق

الواردة من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس 

ووتــش، البيـانات  والرسـائـل اإلخبارية لتحالـف 

عائــالت المفقودين بالجزائر، مقاالت صحفية، ونداءات 

للتعبئة، صور للمفقودين  صـور للمفقودين وتجمعات 

ثائق، يمكننا إيجـاد  قاعدة من بين هذه الو.الخ. العائالت

قاعدة البيانات هذه، التي . البيانات على شبكة اإلنترنت

أعـادة جمـع لكل مفقـود كل المعلومات المتعلقـة 

بفقدانه، والحالة المدنية للمفقودين، وكذا الخطوات التي 

  .اتخذتها العائالت والشهود،كـانت كذلك مغذيـة

  

الف من قبل صديق قـد تم تحقيق برنامج نـوعي للتح 

للجمعية، من أجل تسهيل نشر وتحديث قاعدة البيانات على 

حالة حتى اآلن، ولكن ال يزال  786وهي تتضمن   الموقع

عمل جد مهـم من أجل انجاح ملف شـامل وتحديثـه 

بالمثل، فإن الموقع الشبكي شهد بعض  و. بانتظام

 .بعدالصعوبات التقنية والعديد من الوثائق التي لم تنشر 
 
 
  

  البحـث عـن التـمويـالت

  

بحضور متربصيهـا االثنين، كانت هذه أيضا فرصة 

أربع  وهكذا،. إلعداد وتقديم ملفات جديدة لتمويل الجمعيات

 (ملفات لطلب التمويل وضعت في المؤسسة األمريكية 

Public Welfare(،  المنظمة النرويجية  



 3 

) Norwegain Human Rights Fund  (وجمعيـة من 

 نشـأة، وم)Global Fund For Women(أجل النسـاء 

  .جان جوريس

   

ويتطلـب اإلعداد وإرسال هذه الملفات قدرا كبيرا من 

وقد تم رفض إثنين . العمل، خاصة وأنه باللغة االنكليزية

منهم، بسـبب أن الجزائر ليست جزءا من أولوياتها، 

  .آخرين ال يزاالن  قيد النظر واثنين

   

أعضاء من تحالف عائالت  قىة، التجولي 24وفي 

المفقودين بالجزائر  مع مسئولين من اللجنة الكاثوليكية 

، من أجـل )CCFD(لمكافحة الجوع و من اجل التنمية 

قـد تم تقديمهـا من قبـل  التي طلب اإلعـانة إعادة

/ والعمـل عـلى  إبالغ المحادثين الجـدد لشمال أفريقيا 

لتحـالف والصعـوبات الشرق األوسط عن أنشطة  ا

م إعداد وإرسال ت. المالية التـي يتلقـهـا هـذا األخيـر

، في نظـر لجنـة دراسـة طلبـات CCFDملف إلى

اإلعـانـات المـاليـة الذي من المفروض أن ينعـقد في 

 .نهـايـة شهـر أكتـوبر

  

  الـمـؤسـسـة الـوطـنـيــة للديمقراطية

  

المؤسسة الوطنية ( NEDد أن نشكر مؤسسة الهولندي رين

- 2003من أجل تجديد دعمهم المالي لسنة ) للديمقراطية

بفضل هذا التمويل، يمكن الحفاظ على نشاط . 2004

المكتب في الجزائر، الذي يسمح لنا باالستمرار في إجراء 

 .العمل الفعال على الموقع
 
 

  

  لقـاء مـع ميشـال دوشـارتي 
 

يارة إلى بروكسل، زبجويلية، قام وفد من التحالف  1في  

أين التقت مع مايكل دوشارتي، مسؤول برنامج المغرب 

و هذا من أجل التحسيس . العربي لـدى  اللجنة األوروبية

بعمل التحالف من حيث تمويل المشاريع المحلية التي 

واعتبـر السيد . أطلقها االتحاد األوروبي في الجزائر

فقودين دوشارتي أنه من غير الممكن  عرض أس أو أس م

كمرشح لهذا التمويل المقدم من طرف وفد االتحاد 

أن  الجمعية لم تتلقى  باعتباراألوروبي في الجزائر، 

 .اعتماد السلطات الجزائرية

  

   المشاركة في حصة بالتلفزيون البلجيكي

  

، زارت نصيرة ديتور الجزائر 2003جويلية  1في 

يون مع صحفيين من إحدى القنوات التلفز اجتماعللتحضير

مع أمهات المفقودين، في إطـار  RTBFالبلجيكية 

حصـة دنيا، أين تم عرض روبـورتـاج تحت عنوان 

 جويلية تم إطالق سراح 2في  إال انه و". المرأة والسياسة"

الحزب  من قادة و هماعلي بلحاج وعباسي مدني  كل من

 لهذا الحدث، و (FIS)الجبهة االسالمية لالنقاذ المنحل 

ات الجزائرية جميع الصحفيين األجانب طردت السلط

الصحفيين  لهذا لم يتمكنف. الموجودين في الجزائر

إلى القناة اللذان طردا في  من تحويل صورهم نالبلجيكيي

  .جويلية 03

   

وبعد هذا الطرد، عملت مسئولة الحصة على إبقاء موضوع 

أحد الصحفيين برفقة  إرسال تمو. المفقودين بالبرنامج

من . إلى مكتب التحالف بباريس RTBF من تقنييـن

أجـل أنجـاز حصـة دنيـا، والتي ستبث في الفترة من 

نصيرة ديتور كانت المدعوة الرئيسية . أوت 26إلى  20

 .أوت في لييج 12في بـالتو  الحصـة وذلك في 
 
 
 
 

  تجهيـز بـرنـامج ألنشطـة عـائالت المفقـودين

                     

يتـور فـرصة وجودها في الجزائر، اغتنمـت نصيـرة د

نظمت و  ،2003بعد طرد الصحفيين األجانب في جويلية 

بأهمية توصيل  تخسيسهماجتماعات مع العائالت من أجل 

لوثـائق التـي  إلى مكتب أس أو أس المفقـودين جميع ا

يمتلكـونهـا و المتعلقـة بفقـدان قـريبهـم، من أجل 

يق التي اقترحها السيد تقديم ملفات كاملة للجنة التحق

يتعـلق األمر أيضا  .قسنطيني لرئيس الجمهورية
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أهميـة مواصلـة إيداع الشكـاوي على  بتحسيسهم 

  .لكـي ال يغلق الملف من قبـل السلطـات القضـائيـة

  

بعـد ذلك، انتقلـت نصيرة ديتـور إلى وهران، من 

مـت أيضا لقـاء مع اثنين ظون. أجـل نفس األسبـاب

لجنـة  مسئوليمجلس الشعبي لوالية وهران، مع  من قادة

وهـران،  من أجـل تحسيس نشـاط عـائالت 

  .المفقـودين والحصـول عـلى دعمهـم

  

ومن جهـة أخـرى، شـاركت نصيـرة ديتـور في 

إجتمـاع مكتب أس أو أس المفقوديـن بالعـاصمة، الذي 

تحضير  تم. ينعقـد مـرتين في الشهـر في يوم الثالثـاء

التخطيط إلجراء مظـاهرة كـل  و نـامج عمـلبر

المرصد الوطني (أسبـوع أمـام مؤسسـة مختلفـة 

الداخلية، رئيس زارة لحقوق اإلنسان، وزارة العدل، و

والتجمعـات قـد تـم ).. الجمهورية، وما إلى ذلك

بيـان صحفـي، لقـاءات مـع ( تحضيـرهـا أيضـا 

ـر الرايـات، رجـال السيـاسة، نـداء للتعبئـة، تحضي

  .).إلخ

  

صباحا إنعقد  9جويلية، وعلى الساعة  6كما انه في و 

وقد وجهـت رسالة إلى وزير . تجمـع أمام وزارة العدل

وبعد إجراء بعض . العدل للحصول على مقابلة

و موظف بسيط، استقبـال الوفد  اقترح المفاوضات،

لكن العائالت رفضت مقابلته، ،  ـائالتمع الع ةمحـاورال

   .ان يتم إستقبالهم من طرف المسؤول توطالب

  

في الواقع، صـرح هذا الموظف العـائالت عـدة 

ويتعـلق األمـر . مـرات على أن الحل ليس بيده

. باالحتجاج والضغط والتهديد ضد عـائالت المفقـودين

والكثير منهم قد تم استدعـاءهم في عـدة مـرات 

ا باإلمضـاء على إلجـراء استجوابات معهم وقامو

أنظر ( محضر تبليـغ دون أن يعرفوا حتى محتواها 

تجمعوا ثانية في نفس الموقع، ).  7الرسالة اإلخبارية رقم 

جويلية  14وفي اليوم الموالي،  .جويلية 13وذلك في يوم 

المعهد (،  استدعيـت أس أو أس مفقودين من قبل 2003

ل األساليب ، لمتـابعـة ملتقـى حـو)الوطني الديمقراطي

العديد من الجمعيات إلى  وجهت الدعوات. االنتخابية

واألحزاب السياسية  والتـي يمـكن ألعضاء أس أو أس 

  .  المفقودين تبـادل اآلراء معهـا

  

  اعتقـال العـائالت من قبـل السلطـات

  

، بعـد أن انهـت أمهات  2003جويلية  9األربعاء، 

سبوعي أمام محكمة المفقودين بوالية وهران التجمع األ

مدني فجأة ضبطوا الزي ال يرتديانن اشخصقام وهران، 

واحدة منهن، وقـامـا بسحـب السيدة بوطيبة، في 

وبعـد ذلك ركض اآلخرون . األرض إلى غاية سيارتهم

وراء النسـاء األخريـات وقـاموا باعتقال السيـدات 

بوقطـاية وابنتها الزهـرة، بـوسكـاك، طـرايبـة، 

و بـخثـة، األخيرين يبلغان من العمر على  مقـالش 

هؤالء النساء السبع نقلوا الى . عاما 82و  75التوالي 

محافظة الشرطة للمنطقة الثانية لوهران، أين تـم 

بعد . تصويرهـم و أخـذ بصماتهـم من قبـل األعوان

ذلك تم وضـع النسـاء في زنزانات، إلى غـاية 

الشـرطـة مـرفق  هناك ،  قـام محـافظ. 19الساعـة 

بضابطين  بالزي الرسمـي، بإطـالق سـراحهـم 

وألزمـوا منهـن الحضـور إلى مـركز الشـرطة يوم 

في ذلك اليوم ، . صباحا 9 جويلية في الساعة 12السبت 

أخـذت الشرطة السبعة المرأة إلى محكمـة  بن زرجب 

ثم سمـاعهم من فبـل وكيل الجمهورية وأعلمهم . وهران

بناءهم قيد الدراسة، وينبغي عليهم عدم القيام أن ملف أ

على الساعة الرابعة عشر، منحت لهـن .  بالتجمعات

 .2003أكتوبر  04استدعاء للمحاكمة في 

  

  شكوى إلى فريق العمل للسجون التعسفية 

  

تبعـا للمعـلومـات الرسميـة حـول عمليـة اعتقـال 

 30في ثكنـة عسكـرية ألمين عمروش، المفقـود منذ 

وجه التحالف إرسـاليـة إلى السيد . 1997جـانفي 

ميغيل دي ال الما، أمين فريق العمل لدى األمم المتحدة 
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هذه . 2003جويلية  12المعني باالعتقال التعسفي، في 

  .الرسالة حولت إلى الحكومة الجزائرية

  

  اجتماع مع المنظمات غير الحكومية في برشلونة

   

اثنين من جمعية أس أو أس في شهـر أوت، إنتقل ممثلين 

مفقودين، حسان فرحاتي، أمين خزينة المكتب، وأمين 

سيدهم، محامي العائالت،إلى برشلونة من أجل المشاركة 

هذا األسبوع تخللته عدة . في أسبوع التضامن مع فلسطين

مناقشات، لقـاءات و مؤتمرات وتجمعات، واجتمـع 

، التي كانت العديد من المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان

 .فرصة للتبتادل مع ممثليهم

  

 اإلنتقال إلى جنيف

  

، توجه وفد من 2003سبتمبر  5إلى  1في الفترة من 

تحـالف عـائالت المفقـودين بالجـزائر إلى جنيف، من 

أجل حضور االجتماع غير رسمي لفريق العمل التابع 

للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، المكلـف بوضع 

عياري ملزم قانونا لحماية جميع األشخاص من مشروع م

اغتنمت المنظمات غير الحكومية . االختفاء القسري

فيدفام، والفيدرالية األسيوية ضد االختفاءات القسـرية، (

واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية، 

الفرصة لاللتقاء .) تحالف عائالت المفقودين بالجزائر، الخ

ا إستراتيجية مشتركة لمحتويات الوثيقة القانونية و اعتمدو

  . الدولأمـام تحفظ ملزمة قانونا بشأن المفقـودين، 

في هذا اإلجتماع، تم تقديـم  الشبكة األفريقية لمكافحة 

انظر (، التي أنشئت حديثا  )Radif(االختفاء القسري 

 ).7النشرة اإلخبارية رقم 

  

   إنتقال مكتب في الجزائر

  

ة شهـر سبتمبـر، زارت نصيـرة ديتـور في نهاي

ولقد اتخذت العديد . الجزائر من أجـل تنظيم إنتقال المكتب

من الخطوات والقيام بتنفيد عدة إجراءات في األسابيع 

السابقة، إليجاد الغرفة التي يمكن أن تستوعب موظفي 

واألهم من ذلك، . المكاتب وعـائالت المفقـودين خـاصة

. ي القيام بعمل هام في المباني الجديدةعلقت هذه الخطوة ف

وهي بذلك قد تصرفت باإلتصال بالحرفيين، وشراء 

المعدات الالزمة والقيام بأعمال الذهن، وإصالح المرافق 

. الصحية ومواد التنظيف لتمكين المكتب بالعمل من جديد

وأخيرا، كانت تنقل األثاث والملفات من مكتب إلى آخر، 

 .اعدة العديد من األشخاصاألمر الذي يتطلب مس

  

   التحسيس خالل ملتقيـات النقاش

  

، تدخلت نصيـرة ديتور في 2003في أوت وسبتمبـر 

المؤتمرات والمناقشات التي جرت في سانت إتيان وفي 

بلفور، بناء على دعوة من المجموعات المحلية لمنظمة 

كما أنه نظم أيضـا من " مقهى فيلو"ألف . العفو الدولية

رع محـلي لرابطـة حقوق اإلنسـان في قبـل فـ

بعد ذلك، طلب التحالف عدة . أوبـون، في منطقة باريس

 .مرات لتدخالت جديدة
 

  تحسيس الممثلين الدبلوماسيين في الجزائر

   

عمل التحـالف يشتمل أيضا في عدة لقاءات مع ممثلين 

 18وكذلك، في . دبلوماسيين للدول األجنبية في الجزائر

ى تحالف عائالت المفقودين بالجزائر مع السيد سبتمبر، التق

الذي ظهـر . غراهام هاند، السفير البريطاني في الجزائر

خـاصة متفهمـا و متشوق الى معـرفة المزيد عن 

سبتمبر، كـان لـ  24وفي . نشاطات عائالت المفقودين

أس أو أس مفقودين موعد مع سفير الواليات المتحدة، وبعد 

 .، مع ممثل بلجيكا لدى الجزائرسبتمبر 29ذلك، في 

  

  ال للجنـة التحقيـق من أجـل المفقوديـن

  

، لقـد اقتـرح رئيس اللجنة الوطنية 2003وفي مارس 

االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان، فاروق 

قسنطيني، في تقريره بإنشاء لجنة للتحقيق من أجل حاالت 

 09ولكن، . )7انظر نشرة معلومات رقم (االختفاء القسرية 

أوت، أعـلن رئيس الجمهوريـة، عبد العزيز بوتفليقة، 

في بيان أرسلت نسخة منه إلى الصحافة، عـن إنشاء آلية 

بالمقـابل، أس أو أس . لدراسة قضية المفقودين"مخصصة 
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مفقودين قد أصدروا بيانا صحفيا في تكوين الجمعيات التي 

مطالب طلبت أن اآللية في مسألة أخذ بعين االعتبار 

  .عائالت المفقودين

سبتمبر  20أنشأت هذه اآللية المخصصة رسميا في 

، من خالل الخطاب الرسمي الذي ألقاه خصيصا 2003

بهذه المناسبة من طرف الرئيس بوتفليقة، بحضور العديد 

تبعـا لهذا التعبير، هذه ليست . من المسؤولين العسكريين

دارية والقضائية لجنة التحقيق التي ستحل محل الهيئات اإل"

وهي محور السؤال والعنصر المشترك بين . بجدارة

في خطابه، اعترف السيد ." الحكومة والعائالت المعنية

بوتفليقة بفشل اإلجراءات السابقة المتخذة من أجل حل 

قضية المفقودين، لكنه ما زال ال يعترف بمسؤولية الدولة 

  . جرائمالجزائرية وأجهزتها األمنية في إرتكاب هذه ال

تحالف عائالت المفقودين بالجزائر قد استجابوا إلعالن 

سبتمبر، ونقلته بعض الصحف  24توزيع بيان صحفي يوم 

 .الجزائرية

  

  " ميكـانزم أد هـوك " غيـاب النص لـ 

  

في يوم تركيب اآللية الجديدة، إتصلت نصيرة ديتور بالسيد 

فاروق قسنطيني، عن طريق الهاتف  من أجل الحصول 

صرح هذا . لى معلومات إضافية عن بعثة عن هذه األداةع

األخير بأنه من الضروري إنتظار نشر المرسوم الرئاسي 

في الجريدة الرسمية، فهـو أيضـا ال يعـرف السلطـات 

صرح بعد ذلك السيد . المخـولـة لهـذا الميكـانيزم

بوستة، األمين العام للجنة اإلستشارية لترقية وحماية حقوق 

ان، أعلن أن المرسوم سينشر في عدد الجريدة اإلنس

 .، خالل شهر أكتوبر55الرسمية رقم 

  

   رد فعل عائالت المفقودين

  

سبتمبر، بعد التشاور عبر الهاتف،  مع قادة  30وفي 

مختلف لجان إقليمية من الجزائر العاصمة، وهران، 

قسنطينة، غليزان، مستغانم، الجلفة، تيبازة، البليدة، سطيف 

ية، وكذلك األمين العام للرابطة الوطنية لعائالت والمد

المفقودين و تحالف عائالت المفقودين، إجتمعوا في 

الجزائر في مقر أس أو أس مفقودين، التخاذ موقف في 

كرر الحاضرين من جديد . ضوء هذه األداة الجديدة

التزامهم في تشكيل لجنة للتحقيق، المختصة للتحقيق مستقلة 

بما في ذلك رؤساء منظمات حقوق وغير منحازة، و

. اإلنسان، وممثلي العائالت، والمحامين والعائالت نفسها

وهكذا، في حالة عدم وجود نص، قرر مسئولون االنتظار 

  . حتى ينشر هذا المرسوم الرئاسي

. في نفس اليوم، نظم مسئولون الوطنية في مؤتمر صحفي

. ذه الدعوةالعديد من الصحفيين الجزائريين وقد استجابوا له

. شرحوا الموقف في السابق ANFDرؤساء لجان 

الصحافة الجزائرية على نطاق واسع ومطالب عائالت 

 .المفقودين

               

   إجتماع مع أعضاء الوفد البرلماني األوروبي

  

سبتمبر،  30في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثالثاء 

رب العديد من الجمعيات إجتمعوا مع أعضاء من المغ

أس أو أس مفقودين، : العربي ووفد من البرلمان األوروبي

راج، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان و 

تحالف عائالت المفقودين بالجزائر وثالث جمعيات لضحايا 

رئيس الوفد أوضح بأن االتحاد األوروبي وأن . اإلرهاب

لتمويل مشاريع  2004مسألة العطاء في كانون جانفي 

ومع ذلك، أس أو أس . فحة اإلفالت من العقابلمكا

مفقودين لن تعود عليهم بالنفع على الموافقة للجهة الرسمية 

 .ولن تمنح من قبل السلطات الجزائرية

أس أو أس مفقودين قرروا بإجراء حملة كبيرة ضد رفض 

السلطات منح الموافقة لوزارة الداخلية لمنح التعيين 

 .لمناقشته
 

           

  

  
   

       

  

  

  


