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جانفي ،فيفري ،مارس 2018

"حقوق اإلنسان في الجزائر ،بين الواقع و النصوص"

نظمت مجموعة المساندة المنشأة لمساندة المحامي نور
الدين أحمين ،ندوة صحفية يوم الخميس ،الفاتح من
فيفري  ،2018بمقر جمعية أس أو أس مفقودون من
أجل االستنكار على التحرش القضائي الذي يتعرض له
هذا األخير .محاكمة االستئناف و التي كان من المزمع
إجراءها في الخامس من فيفري الفارط ،تـم تأجيلها مرة
أخرى إلى  06مارس ثـم  28مارس .للتذكير ،نور
الدين أحمين ،محامي لدى محاكمة األغواط ،ومدافع عن
حقوق اإلنسان تـم مثوله أمام محكمة االستئناف

لمدينة غرداية ،بتهمة " إهانة هيئة قضائية " وكذا "
تقديم أدلة زائفة بخصوص جريمة "  ،وذلك عقب
شكوى أودعها أثناء األحداث التي هزت منطقة غرداية.
يحتمل تعرض األستاذ أحمين ،كما يؤكد زمالئه ،إلى
عقوبة سنتين حبس وغرامة تقدر بــ  5000دج ،بسبب
رغبته في ممارسة مهنته ،المحاماة " .يعد هذا الفعل،
مساس محض بأهم الحقوق األساسية ،السيما الفصل بين
السلطة القضائية و التنفيذية ،وكذا حرية التعبير ،والحق
في العدالة و المحاكمة العادلة " ،تتأسف مجموعة
المساندة ،من ضمنهم األستاذ المحامي بوشاشي .يساند
تجمع عائالت المفقودين بالجزائر ،ويواصل مساندة نور
الدين أحمين ،وذلك بإرسال نداءات مستعجلة إلى
المقررين الخاصين لدى األمم المتحدة ،وكذا إلى اللجنة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
قدم كل من مقران آيت العربي وعبد الغني بادي،
محاميان ومدافعان عن حقوق اإلنسان ،مداخالت خالل
الندوة الصحفية ،من أجل التذكير بأن للمحامين حقوقا،
محفوظة من قبل القانون ،وكذا التحسيس بحماية
المدافعين عن الحقوق.

اليوم العالمي لحقوق المرأة:

ككل سنة ،بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة ،تجمعت
أمهات المفقودين بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة ،يوم
الخميس  08مارس على الساعة الواحدة زواال .قمن
برفع الصور و الهتاف " أرجعوا لنا أبنائنا" ،حيث
تمكنت األمهات من تجاوز منع التظاهر لوهلة ،تحت
أنظار الشرطة التي كما يبدو ،كانت في انتظارهن.
موازاة مع ذلك ،وبمقر أس أو أس مفقودون بوهران ،تـم
برجمة عرض فيلم " على طريق مريم" متبوع بنقاش.
يروي هذا الفيلم الوثائقي مسيرة قافلة " نساء ،معاقون و
أطفال من أجل التنمية " ،وكذا وضعية الجزائريين في
الجنوب (والية أدرار) حول  05مواضيع محورية:
النساء والحقوق ،النساء و الصحة ،النساء والشغل،
اإلعاقة وتربية األطفال.
بما أن يوم واحد في السنة ال يكفي من أجل التذكير بأن
للنساء حقوقا ،تـم تمديد هذا اليوم إلى غاية  17مارس
بمقر الجمعية بوهران ،عن طريق عرض متبوع بنقاش،
لفيلم " وجدة" لهيفاء منصور .وجــدة طفلة صغيرة
متمردة في طور أن تصبح امرأة بالعربية السعودية .في
طريق المدرسة ،تنجذب إلى دراجة ،والممنوع استعمالها
بالنسبة إلى الفتيات من أجل الحفاظ على " عفتهن".
ستقوم بفعل كل ما بوسعها من أجل شرائها ،إلى حد
التسجيل في مسابقة لترتيل القرآن .تــم تشخيص
مجهودات وجدة بطريقة فيها الكثير من الفكاهة والتهكم.
تواصل اليوم بنقاش تشاركي حول وضعية حقوق
اإلنسان بالجزائر.
طلبات تحالف عائالت المفقودين بالجزائر يدافع عنها
حزب جبهة القوى االشتراكية:

استقبل يوم  20مارس  ،2018حزب جبهة القوى
االشتراكية بمقره ،حسان فرحاتي ،ممثل عن عائالت
المفقودين .دافع حسان فرحاتي عن نشاطات تحالف
عائالت المفقودين بالجزائر وكذا تطلعات العائالت على
حد سواء .خالل هذه المداخلة ،ذكر حسان فرحاتي
بأهمية منح الحقيقة والعدالة للعائالت.
كما تـم التنويه بالمشكل الحالي الخاص بــ  3000قبر
مجهول الهوية ،وكذا باإلقرار النهائي للمعاهدة الدولية
حول حماية جميع األشخاص ضد االختفاءات القسرية لــ
 20ديسمبر .2006
مؤرخون ،موثقون وطلبة في السينماتوغرافية
يتساءلون حول مسألة االختفاءات القسرية:
يتزايد الطلب أكثر فأكثر على تحالف عائالت المفقودين
بالجزائر من قبل المؤرخين ،الكتاب ،كتاب السيناريو،
المختصين االجتماعيين ،المختصين النفسانيين،
الصحفيين والطلبة ،.والذين يرغبون في االستعالم حول
أحداث سنوات التسعينات بالجزائر.
تـم سؤال نصيرة ديتور ،الناطقة الرسمية باسم تحالف
عائالت المفقودين بالجزائر ،من قبل مؤرخة قامت
بتحرير مذكرة حول استقالل الجزائر ،من أجل كتابة
مقال حول االختفاءات القسرية .سوف يتم إدماج هذا
المقال في كتاب كريمة ديراش ،تحت عنوان " الجزائر
في الحاضر" .من المزمع انجاز مقال ثان من أجل
التعمق في مسألة هذه االختفاءات ،بالشراكة مع تحالف
عائالت المفقودين بالجزائر ،والذي أعار األرشيف.
السيدة ناريمان .ل والتي تابعت مدرسة الدكتوراه
المرموقة " فنون ووسائل اإلعالم" بورشات فاران،
اختارت انجاز فيلمها الوثائقي من أجل المذكرة ،حول

موضوع المفقودين بالجزائر .قامت بمتابعة نصيرة
ديتور مدة شهر كامل ،سواء بالمكتب أو في بيتها ،أو
لدى توجهها إلى المطار من أجل انجاز الفيلم المعنون "
أنا هنا" .يعود الفيلم على قصة أمين ذو  21عاما والذي
اختفى يوم  30جانفي  1997بالجزائر العاصمة،
ونصيرة والدته ،والتي جعلت من بحثها عنه ،كفاحا
جماعيا كرست له عشرين عاما األخيرة من حياتها.
سيعود الفيلم الذي صدر في أواخر  ،2017في  22أفريل
خالل المهرجان الدولي للفيلم الشرقي لجنيف .FIFOG

قامت السيدة ديتور ،كذلك ،بتقديم الجمعية ومطالب
العائالت :الحق في الحقيقة والعدالة ،أمام األمين العام
األول والمستشار السياسي لسفارة ألمانيا بالجزائر.
في  16جانفي الفارط أيضا ،أقبلت األمينة العامة األولى
لسفارة فرنسا بالجزائر على جمعية أس أو أس مفقودون،
من أجل زيارة الجمعية واالستعالم عن أسباب
االختفاءات القسرية.

قرر طلبة وطالبات شبان ناقمون إثر اكتشافهم لحقيقة
وقائع بخصوص المفقودين بالجزائر ،أو لديهم حس
نتيجة تأثرهم بظاهرة االختفاء بالجزائر ،تعميق أبحاثهم.
تحالف عائالت المفقودين بالجزائر ،الدائم االستعداد من
أجل تشجيع الشبيبة  ،قام باستقبالهم ومكنهم من تنمية
معارفهم وحسهم النقدي ،بخصوص الوضعية الجزائرية
بصفة عامة ،وخصوصا االختفاءات القسرية بالجزائر.
التحسيس حول وضعية حقوق اإلنسان بالجزائر:

لالتصال:

عنــــوان البريد اإللكتروني:
: cfda@disparus-algerie.org

أحد النشاطات الرئيسية لتحالف عائالت المفقودين
بالجزائر ،هو المناصرة لدى الهيئات الوطنية والدولية.
حسب ميثاقه التأسيسي .تتـــم هذه المهام بالجزائر ،لدى
األحزاب السياسية بمناسبات مختلفة ،لدى السفارات،
هيئات األمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى.
في هذا الثالثي ،قام تحالف عائالت المفقودين بالجزائر
بلقاء سفير هولندا ،قبيل الفحص الدوري لدولة الجزائر
من قبل لجنة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة .تـم استقبال
موفدية تحالف عائالت المفقودين بالجزائر من قبل
مستشارين رفيعي المستوى لدى هذه السفارات ،من أجل
بالجزائر
اإلنسان
حقوق
وضعية
عرض

المــــوقـــــع اإللكتروني:
: www.algerie-disparus.org
رقـــم الهاتـــــف:
: 0033 (0)1 43 44 87 82
صفحة الفايـــــس بـــــوك:
www.facebook.com/disparus
algerie
الموقــــع التذكــــاري االفتراضي :
www.memorial-algerie.org

