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ماي الى  91الفترة من  فًالجزائر  فً جولة
 :4002جوان  90
 

اء ـاالت االختفـن حـائقً عـرٌط وثـر شـا لتصوٌـتحسب
أس أو جمعٌة "ن ـد مـام وفـق، رـً الجزائـري فـالقس
 بالجزائر، ودٌنـالت المفقـائـع تجمع و ،ودٌنـمفق "أس

 ور.ـادات وصـشهع لجم ،رـالجزائ عبر بجولة
 
، تنقل  ريـالقس اءـاالت االختفـح دـعدٌب علما و ،جٌجلب

. ائالتـالعة ـلمقابل بالجزائر عـائالت المفقودٌـن تجمع
تتسم بخصوصٌة مؤسفة،  ةـذه المنطقـه أنواقع ـوال

 ،اتـمجموعل وهً كونها عرفت عملٌات إختطاف
و  1995امً ـبٌن ع ،اـشخص 22 إلى 4ن ـم مكونة
1996. 

فس ـالل نـخ الـرج 22 ىختفا ،ارـالقنة ـً مدٌنـف
 07ة ـً لٌلـدرك فو عسكرٌونا ـم بهاـق ًـالت ،ةـالعملٌ
األشخاص آلخر  هؤالء شوهد  . 1995ل ـرٌأف 08 إلى
ري ـاع العسكـالقط التً إقتادتهم إلى ةـاحنـشبال ،مرة

 ل.ـجٌجل

 
 لدى تجمع عائالت المفقودٌن بالجزائر، أودعد ـوق
 مـألمالدى ري ـاء القسـاالختفب المكلفل ـق العمـفرٌ

 ًـف ٌنمفقـودالص اشخباأل  خاصا اـملف 18 ،دةـالمتح
 . 1995ل ـرٌأف 08 أيذلك التارٌخ،

 
أحتجزت إحدى تلك ات، ـبعض الشائعـا لـووفق

المجموعات المختطفة داخل محل، من طرف حرس 
حٌث تم حرقهم أحٌاء، فً إحدى  .بلدي ومٌلٌشٌات 

المجزرة  محللٌالً بقنار. ذاك المحل أو ما تبقى منه، ال
معروف  ،هو ملك ألحد أفراد المٌلٌشٌات فً الماضً، 

 لدى سكان البلدٌة.
 
ة ـمجموعأوقفت ازة، ـتٌب ةـً والٌـ، فونـً مسلمـف
ة ـشقٌقأكدت ا. ـر شخصـً عشـاثن والًـن حـة مـنتكوم

ع ـم لإتصاً ـرة فـة األخٌـً اآلونـف دخلت ،ودـمفق
 تدـه  ـد شـق أنهان، " مفقودوأس أو أس"ن ـاء مـأعض

 . رةـحفً ـف أشخاص أحٌاءن ـدف
 

 عٌن إلىن " مفقودوأس أو أس"ن ـم اءـعضأتنقل 
 عاٌنوا ،حٌث 2004ة ـجوٌلٌ 17السبت  ،انـمكال

 ة.ٌـزراع أرضردم من التراب  فً ود ـوج ،لـبالفع
 
 ر ـة عشـثثال ،فقودٌن بالجزائرمال ائالتع جمعت رصد 

تم . ونـً مسلمـف 1995 ريـٌفف 7 ًـف شخصا مختطفا،
 مكلف  ل الـق العمـفرٌ إٌداع ملفات هذه الحاالت، لدى

 دة.ـالمتح مـاألم لدى ،اء القسريـاالختفب

 
 "أس أو أس"ن ـم اءـأعضعقد  ،زانـة غلٌـوالًٌ ـف

 حولل ـات عمـجلس جمع،تالاسم ـب ةـوالمتحدثن ودوـمفق
 انـاإلنسوق ـلحق ةٌـالدول شكلت الفدرالٌة ) مـة نٌـقضٌ

 ، بتهمةدـمحم وةـخاإلد ـوى ضـشك تدمـوق ملفا،
ة ـال وحشٌـاب أعمـوارتك ،ذٌبـتعال ،افـالختطا

( 11رقم  نشرٌة األخبارنظر أ. )ةـاإلنسانٌد ـم ضـوجرائ
 األعمال، علىود ـشه ةـأربعتنظم ، القضٌةذه ـً هـوف
راف ـطأ، كمحمد وةـإلخرف اـن طـمت ـً ارتكبـالت

 .من أجل تكوٌن ملف قضٌتهم ،مرافقة طالبٌن، ةـمدنٌ
 

 ،نمفقودو "أس أو أس" كانت جمعٌةون ذلك،ـً غضـف
ة، ـذه المنطقـه منود ـشه معلومات لدى  تقوم بجمع
 .نـمفقودٌعن  اتـملف  إلستٌفاء

 
 قد هـنأ التً تم لقائها، ائالتـلعا أكدترة، ـذه الفتـً هـف
 جٌشـال نـم ائبٌنـتد راـأف رفـن طـم ا،ـال بهـتصم االـت

 اكانو ،ةـالحكوم خدمة فً نو الذٌ، نقاذً لإلـاإلسالم
 ألـم مـمنه طالبٌن ،ٌنتقلون إلى منازل العائالت

ا ـ. ووفقاتـوٌضـتعاللى ـول عـلحصلارات ـاستم
 ًـف أٌضـا ارسـمتة ـذه الطرٌقـهفإن ، رىـأخادر ـلمص

 ،زي وزوـتٌ ران، ـة، وهـاصمر العـالجزائ كل من
 .ارتـتٌو
 

 "أس أو أس" جمعٌة و التجمع إلتقى ،انـرفً وه
 أبواب تحتتـفإ ، التًةـجمعٌال اءـأعضب   ،نودوـمفق

   إقامتهم هناك،عقد اللـ. وخ2004 ريـٌفً فـف مكتبها،
 الٌبـأس و التنظٌم   فٌه مناقشة تم ،لـاع عمـجتمإ

 ،اتـالملف اءـوإنش ائالتـعالكٌفٌة إستقبال  ل، وـالعم
مل ـرٌق العـل الفـن قبـة مـالمطلوب راءاتـلإلجا ـوفق

 مـاألم لهٌئة ،قسريـاء الـاالت االختفـحب المكلف
 دة.ـالمتح

 

م ـن ضمنهـم، نـائالت المفقودٌـعصص ـق م جمعـت
ات ـزوج أو اتـأمه، واتـأخ، وةـر نسـعش ةـخمس

ن دون ـم ذٌبـتعلل نرضـوتع نـاعتقل ، والالتًنـمفقودٌ
 .اءـدار البٌضـال اجٌنطا وـبمات ـً ثكنـف ،بـسب
 

قضٌن  ر،ـة عشـخمسال النسوة ؤالءـن هـة مـأربع
 . ت  واـسن عـأرب وصلت أحٌانا حتى، نـسجعقوبات 

 
ر ـزائـالج ًـفات ـار الشخصٌـع كبـاعات مـاجتم

 ةـاصمـالع

 

 راءاتـواإلج ةـمتخصصة ـلجن اءـبإنشق ـا ٌتعلـوفٌم
ته ـجولالت ـالعائ تجمع استغل، إتخذهان ـالتً ٌتعٌ

ات ـالشخصٌار ـع كبـاع مـجتمإلا بالجزائر، من أجل
 .ةـرٌئالجزا

 

  ًـاروق قسنطٌنـع مصطفى فـة مـمقابل

 

 "أس أو أس" جمعٌةن ـضوا مـع 15ن ـد مـوف اجتمع
ع ـم التجمع،ن عور ـرة دٌتـدة نصٌـن والسٌمفقودو

 . إذًـقسنطٌناروق ـ، فةـالمخصصة ـٌس اللجنـرئ
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 الوطنٌـة ةـاللجن رئٌس عـاع مـالل االجتمـوخ
م ـل ان،ـوق اإلنسـة حقـة وترقٌـة لحماٌـاالستشارٌ

تقدم ـال بخصوص شافٌة، ةـأجوبى ـعلائالت ـالع لـتحص
، ا. إال أنهةـالمخصصة ـل اللجنـً عمـمحرز فـال

 طرٌقة عمل اللجنة. التعرف علىاستطاعت  
 

ً ـه فـرغبتعن  سنطٌنًـقاروق ـطفى فصـم أعـلن
زب ـاسم حـب متحدثةـال، نونـح ةوٌزـرأي ل التعرف على

 إال أنة. ـابق للحكومـٌس سـالك، رئـما ـرض و ،الـالعم
    هـألن ذلك ضاٌق عائالت المفقودٌن بشكل كبٌر،

دد ـع وصلقد  ،الكـما ـرض فترة حكم اءـأثندا ـتحدٌو
 ه.ـذروت إلىاء ـاالت االختفـح
 

 معالجة حاالتإقترح الوفد على فاروق قسنطٌنً 
 احتـوي كلهـت ا خاصا،مـلفن ـعشرٌ مٌقـدمفقودٌن،  بت

ة: ـة والعدالـالحقٌق نشـاءإلالالزمة ات ـع البٌانـجمٌعـلى 
،  معتمدة ـاداتزعومٌن، شهـالم مرتكبً الجرائم أسمـاء

 ى ذلك. ـلإا ـوم
ام ـلقٌا ،ةمتخصصلاة ـجنللاٌس ـرئ لـىعوفد ـرح الـاقت
   فً إطار ،ودـوالشه الضحاٌا  ،اةـن الجنـواجهات بٌـمب

 بحجة ،حراـض االقتـً رفـد قسنطٌنـالسٌ أن إالا. ـمهمته
 ذها.ـ" تنفٌلـالمستحٌ" نـمة ـذه الطرٌقـه نأ
 

 ،االتـذه الحـعظم هـم ه فًأن على ،اـٌضأوفد ـال دـوأك
عظم ـم أن ىـة، حتـالعدال إلى عائـالتالقد توجهت 

 ةـالمحكمضاة ـل قـن قبـم قد تم النظر فٌها ،العرائض
أشخاص د ـضجاءت  يواـالشك أن هذهم ـرغ. و اـالعلٌ

 إال أن ،الملفاتذه ـوة هـرغم قو  ذوو هوٌات محددة،
 دالة ـالع، و لم تقم ٌحصلوا على ضالتهمم ـا لـالضحاٌ

 مجهول.د ـمقدمة ضال ىشكاوال   فً سوى ،النظرب
 
 الـاستقبلى ـع سنطٌنًـقاروق ـف وافـق ام،ـالخت ًـوف

 إقترح، وةـجوٌلًٌ منتصف ـف رىـأخرة ـم العـائالت
 دل.ـر العـى وزٌـلإاٌا ـذه القضـه الةـإح
 

 : ًـزالـغ دـحمد أـسٌع ـاء مـلق
 و ـوالعف ةرـكاذالـ
 

، سٌـد أحمـد غزالً السٌد استقبـل 2004 جـوان 29فـً 
ائالت ـن عـوفد مـفس  الـن ،ابقـس الحكومة السـرئٌ
 .، وذلك بطلب منهنـودٌـالمفق
 
 وإنشـاءان ـالنسٌد ـض كفـاحالرورة ـلى ضـع اؤكدـم
م ـل ،ًـزالـد غـد أحمـسٌ إال أن ،نـودٌـللمفق رةـكاذ

ً تـال ،الالعقـاب ظـاهـرةد لـوضع حل ـسب إلى  ٌتطرق
رئٌس ـال تكـلم. إلختطافات ن فً اٌتمتع بهـا المتسببو

  ، احـا قرمـاسٌنٌسـم عـن حـالة ،مطـوالومة ـابق للحكـالس
ً ـفبـرودة ل بـاما، قتـع 20 رـالعم نـمغ ـٌبلالب ـط
 18ً ـف ،ل(ـة القبائـ)منطق ةً دوالـً بنـف دركـركز للـم
ا ؤكدـ"، مالعفـو" ةـأهمٌلى ـدد عـشا ـكم. 2001رٌل ـأف

ٌكن قت )لمـا وـك الـً ذلـفالعـفو  دولةـال طلبـت إذاه "ـنأ
 ا."ـجرٌح 1000 أكثر من و الـقتٌ 150( هناك

 
 راض،ـذا االفتـه بخصوصدا ـج واضحاون ـكٌدون أن 

 دأـمب  ٌرٌد تقدٌم زالًـد غـأحم سٌد دـسٌلاأن  ادـب
 اءـة االختفـمسألل ـح الـأشكن ـل مـشكك ،"العفو"

 .القسـري
 

 ـلىع، ودٌنـائالت المفقـع كان رد فعل، الحـال ةـبطبٌع
ً ـف اانوٌـث اابعـطٌحمل  " العـفو" بتوضٌح كون خطابه

 بأي حـال، نـٌمك الالقسـري، واء ـاالت االختفـوٌة حـتس
فً  ًتال ةلاـدالع ة.ـة والعدالـالحقٌق اءـإنش محـل حلٌ أن

د فشلت تماما ألن ـ، قاـماسٌنٌس الةـً حـوف، إعتبارهم
ق ـطلأد ـق ،ابـاة الشـن وفـع نوالؤالمس ناكٌالدر

   ن ـسنتٌمدة ل ،السجـن ةـعقوب تمضٌةبعد  همـاسراح
 فقط.

 

  ودٌنـائالت المفقـعً لـوطنع ـتجم

 
 ،ةـبالمرادٌة ـة الجمهورٌـرئاسأمـام  ًـوطنمع ـجت انعقد

. 2004ن واـج 20، وذلك فً زائر العاصمةـفً الج
اطق ـع منـجمٌن ـمت عـائالت المفقـودٌن تجمـع
 علـىم ـدم موافقتهـع لىـع رابـلإلع ،رـالجزائ

ز ـد العزٌـرئٌس عبـال إلـىة ـات المنسوبـاالقتراح
 ،ةـالعربٌالمكتوبة ب الٌومٌـة ًـف المنشـورة ،ةـبوتفلٌق

 .2004وان ـج 6ً ـف ً"ـروق الٌومـالش"
 
ـه سـوف أنبـة ـادر مطلعـمص أكدت، المقـال اذـً هـف

لفـات م بالنظر فً مكلفـة ،ةـة وطنٌـلجن ٌتـم إنشـاء
ذه ـا لهـوفق . وةـدى وزارة الداخلٌـل ،القسـري اءـختفاإل

فً  ةـح األولوٌـبمن تقـوم اللجنةسـوف ادر، ـالمص
مصالح  فٌها تتورطالتً  إلى تلك ،الملفاتدراسـة 
ون ـملٌ 14بقٌمـة وٌض ـتع لىـالوة عـعة، ـللدول رسمٌة

 .ائالتـلعلصالح ا دفعـت سـوف ،ارـدٌن
 

 ا  على قدر هام  تحضـٌروة ـتعبئ علتجمـا اذهـزم ـاستل
 والذي إختتم لى ذلك.(،إا ـوم ودٌنـمفقل روـص )الفتـات،

رغبن فً تسلٌمها  لعـرٌضـة، نـفقودٌلمبإٌـداع أمهـات ا
التً  هـذه العـرٌضـة تشتـرط ة.ـرئٌس الجمهورٌ إلى
ة ـلحقٌقة لـة حقٌقٌـاء لجنـإنش ،إمضاء 3000 تضم

 ة.ـوالعدال
 

 ألمهاتالسمـاح ل ،ةـرئاسالار ـض مستشـرفأمـام 
 بـاشـرت هـاته األمهـات بمسٌـرةر، ـالقص إلىول ـالدخب

 ةـرقٌلت االستشـارٌـة ةـة الوطنٌـر اللجنـى مقـلإ ،عفوٌة
د ـالسٌ استقبـل الـوفد مـن قبـل .انـاإلنسوق ـحق ةـوحماٌ
ات ـمهاألخـاطب ذي ـة، الـام للجنـالع نـاألمٌ، ةـبوست
ول ـو قبـه ًءـش لـأفض إن : "كلمـات التـالٌـةبال
 وإذا، وٌضـتعال واذـاة، خـوفالادة ـشه واذـوٌض. خـالتع
وى ـس األمر، مـٌكلفك لن  ،فً أحد األٌامأبنـاءكـم  عـاد
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ل ـة لتسجٌـلى دار البلدٌإب اـذهن والـن اثنٌـاهدٌـش
  .م"ـأسمائه

 

  دٌمقراطٌةـوالة ـن الحرٌـاع عـالدفل ـن أجـم

 
والذي لطالما أظهر  وطنً،ـدٌمقراطً الـد الـالمعه باشر

 ة ـشراك فً  ودٌن،ـائالت المفقـع ةـقضٌب كبٌـرا إهتماها
 اءـألعض تكـوٌنـًج ـبرنام إنجازل ـجأن ـممع التجمع، 

 إقترح اق،ـذا السٌـً هـ. وفنمفقودو "أس أو أس"
ورشـات ة ـسلسل خلق ،وطنًـدٌمقراطً الـد الـالمعه
وق ـال حقـً مجـف نـاشطـةالجمعٌـات لل ، موجهةةـبٌتدرٌ
تمحورت  .طـرح مختلـف المـواضٌع و ،انـاإلنس

 ة:ـواضٌع رئٌسٌـة مـثالثحول الورشـات المبـرمجـة 
 

و تطـوٌـر  ،المشـاكـل النـوعٌـةتحدٌد  .1
  .دقٌقةوالة ـواضحالـل ـرسائالـ
 لائـع وسـالقات مـال والعـات االتصـراتٌجٌـاست 2
 الم.ـعاإل
 
 ارٌع.ـلمشـركٌب ات، ووالـاألمع ـ. جم3

 

،  2004 وانـج 28ً ـف دورة تدرٌبٌة أول تتـم
ن مفقـودو "أس أو أس" جمعٌـة والؤمسمشـاركـة ب
المعهد الوطنً  رـمقب ،مدٌـةالو  العاصمةرـالجزائب

 .الدٌمقراطً
 "أس أو أس" المهمـة وتحلٌـل أهـداف عرضنت اكـ
ا ذلمـواضٌـع المطـروحـة فً هـمن بٌـن ا ،نودوـمفق
بالنسبـة للشخصٌن المشـاركٌن ً. ـراتٌجـاالست طٌخطالت

بإٌصـال محتـوى هـذا  ،فً التكـوٌن، كلفـا من جهتهمـا
 التكـوٌن للعـائالت.

 

 والتفكٌرل ـرٌق العمـف
  

  4002 ايـم  99 اعـإجتم

 

 فٌفري 28 مـلتقىخـالل المتبنى رار ـوجب القـبم
 عقـد التجمع،(، 10رقم  نشرٌة األخبار رـ)انظ ،2004
ل ـرٌق عمـف إلنشـاء،  2004اي ـم 11ً ـف ااجتمـاع

من  ة ـة وطنٌـلجن" تأسٌسفً بالتفكٌـر  وتفكٌـر، مكلف
 ر.ـً الجزائـة" فـة والعدالـحقٌقأجـل ال

 
ن ـم ،حجج عـداد الئحـةإرر ـتق ،اعـاالجتمخـالل هـذا 

األنشطـة  ، ماهًلتفكٌـروا لـرٌق العمـف أجـل أن ٌقـرر
 الئحة الحججكـون  .التً ٌجب الشروع فٌها مستقبال

 خٌرة،تعود إلى األشهر األ ةـصحفٌاالت ـمق متكونة من
ق ـفرٌٌسمـح لسوف ، ودٌنـالمفقة ـمسألب أساسا ـرتبطـةم

 ،ةـالجزائرٌة ـلحكوما هـاتودراسة توج حلٌلـتب ،لـالعم
 .ةـالمسألذه ـأن هـبش
 

تنظٌـم ملتقـى فً  تقرر ،النشاطـات ذههـإطـار  وفً
تحـت  2004قبـل نهـاٌة سنـة  ،الجـزائـر العـاصمـة

ة ـلجن اءـإنشة ـكٌفٌعنـوان : " اإلختفـاءات القسـرٌـة: 
 ر؟ ".ـً الجزائـة فـة والعدالـالحقٌق

 
 ،رـزائـالج التنقل إلىبـ الرسمٌـة للتجمع، ةـالناطقكلفـت 

لٌعمـل بالتنسٌـق  ،تفكٌرل وـعم فرٌق من أجـل تكوٌـن
ً ـف . والملتقـى مـتنظٌ، فً سبٌـل ارٌسـب فرٌق ع ـم
امٌن ـمحن ـمؤلف م فرٌق شّكل اق،ـذا السٌـه
 "أس أو أس"ب ـن مكتـم اءـوأعض ، فكرٌٌنوم
 ودون. ـمفق

 
 

  4002 وانـج 91 اعـاجتم

 

   .وانـج 15ً ـف رىـأخرة ـل مـعمالرٌق ـف عـاجتم
 ةـأهمٌلى إ اءـاألعض أشـار اع،ـجتمذا االـالل هـخ

-أورو ،ةدة )وطنٌـات عـى مستوٌـعل مـعمله تمحور
على  التشدٌدباإلضافة إلى  ،(ةدولٌو ةأوروبٌ، ةٌوسطـمت
 ،الشخصـٌات السٌـاسٌـةمع عـالقـات تأسٌس رورة ـض

الناشطة  ،ةـالحكومٌر ـات غٌـالمنظم فً نـولٌوالمسؤ
 .هـذه الجهـة مـن العـالمفً 
 
 إلطالق الئمة،روف المـالظ تسخٌـر إذن ررـقت

أن ـبشوتحسٌـس الرأي العـام  ،ـرالجزائ فًات ـمناقش
لى ـع ائالتـلعع اـوتشجٌ ،القسـري اءـة االختفـمسأل
 نحوفٌمـا بعـد اش ـالنقتـوجـه ة. ـى العدالـوء إلـاللج
 دراسةوفـرٌق التفكٌـر، ل ـعممنـاهـج و تنظٌـم ال

د ـر، وتحدٌـً الجزائـف ودٌنـلمفقائالت اـع وضعٌـة
 ة ".ـة والعدالـة للحقٌقـوطنٌالة ـلجنال" تأسٌس دافـأه
 

ؤخرا ـا مـبه ىـأدلً ـتالتصـرٌحـات ال   بسبـب
ة ـ، رئٌس اللجنًـقسنطٌناروق ـى فـمصطف

ال ـً مقـف. وفعـال، الحججالئحـة  حررلم ت، ةمتخصصال
 قـول، L’expressionٌٌومٌـة   ً ـف رـنشصحفـً 

ر ـ)حتى اآلن(، غٌ الدولـة اتـمؤسس"ً ـقسنطٌن دـالسٌ
 من صنعٌست ـى اآلن( لـ)حت اتاءـ". "االختفةـمذنب
درك ـال ً،ـالوطنً ـجٌش الشعبـو "ال ات"،ـمؤسسال هـذه

ذه ـن هـع ٌنـلومسؤ واٌسـى اآلن( لـة )حتـوالشرط
 أعـوانل ـن قبـت مـارتكب اتاءـاالختف و،  "اوزاتـالتج

ر ـورة غٌـبص بتصرفهم مـرؤسائهلفوا أوامـر " خـا
 . "ٌـةقـانون

 
 ررـاءات، تقـاالدع عـلى هـذه اورد، نتٌجـة لذلك 

 ،ائالتـلعلى اإا ـلتقدٌمه أكثر إستٌفاءا، ةـوثٌق تحـرٌر
 دولً.ـوطنً والـام الـرأي العـوال
 
اسم ـبالرسمٌـة  ةاطقـالن أعـربتاع، ـذا االجتمـالل هـوخ
حملـة بخصوص ائالت ـالعلق ـق نـع جمع،تـال

 ات.ـا السلطـً شنتهـالت التعـوٌضـات
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ذا ـه بسبب ،ودٌنـائالت المفقـن عبٌـاجمة ـات النـالخالف 

أعضـاء  لفت إنتباهإلى  أدت بطبٌعة الحال ،حراـاالقت
 أسـلوب  عـلى تبنـًالذٌـن أكـدوا  ،التفكٌـرفـرٌق 

قبـلت تً ال ،ائالتـالعد ـتستبعحتـى ال  "وحدةال"
نسى، ـن أالب ـٌج إذوٌض؛ـالتع أواعٌة ـاعدة االجتمـالمس

 .صعبـة اظـروف شـعٌبـان معظـم العـائالت ت
 
قـرارات كـل ة ـانت نتٌجـا كـومهم حوال،األ عـً جمٌـف

 على ودٌنـائالت المفقـعع ٌـشجتالبـد مـن واحـد، 
 ة.ـوالعدال ةـبالحقٌقة ـالمطالب

 
والتفكٌـر ل ـق العمـرٌـف ٌعملأن  ررـقت ، مّ ـن ثـم و

  امٌن، ـع محـاور مـبالتش اصمة،ـالع لجزائـرالخاص با
 لـدى اوىـشك تقدٌـممن أجـل  ،اتـملف إنتقاءعـلى 

 ر.ـالجزائـات والٌ كـلفً  المحاكـم 
 
 أهمٌـة لىـل عـرٌق العمـر فذكى ذلك، ـلإ ةـاإلضافـب و
   انـاإلنسوق ـة حقـدى لجنـل ،وىاـم شكـة تقدٌـواصلـم

االت ـن حعاوى ـأربع شك م رفعـت دة.ـالمتح مـلألم
 جمعقبـل تن ـر،  مـً الجزائـري فـاء القسـاالختف

طـور الـدراسـة ً ـف نأخرٌتان تااثن، عـائالت المفقـودٌن
 .  من قبـل التجمع

 
 التً جرت، ةنشطـاألبعـرض اع ـاالجتمختتـم ا، اوأخٌر

) عمـل   ACATبهـا  فً إطـار الحملـة التـً تقـوم
  التعـذٌب( حـول اإلختفـاءات القسـرٌـة.    إللغاءالمسحٌٌـن 

 

 األبٌضر ـة فً منطقة البحـلعدالا "ملتـقـى
  4002وان ـج 40ى ـلإ 91 " من المتوسط

 

 ةـاألوروبٌ ةـالشبك من قبـل  هذا الملتقى نظـم
اون ـبالتع ،(REMDH) انـاإلنسوق ـلحق ةـالمتوسطٌ

و  ADFMK, AMDH، جمعويـاء الالفض عـم
OMDH ،منظمـةوال ةـألوروبٌاللجنـة ان ـدعم مـب 

بهـدف  وذلك ،لدعـم وتـرقٌـة الدٌمـقراطٌـة ةـوٌدٌـالس
ً دول ـف العـدالـة   وضعٌةعـرض التقـرٌر العـام حـول 

ر، ـونس، مصـت، ربـالمغ، رـوسط )الجزائـوب المتـجن
 ن(.ـوفلسطٌ لـإسرائٌان، تا، لبنـسورٌ ،األردن

 
ة ـبصف ،الملتقـى اللـخ لعـدّ الم، هـذا التقـرٌرٌجٌب 
ام ـلنظدرجـة تمـاثـل ا ًـن: ما هـسؤالٌال عـلىة ـرئٌسٌ
روط ـشلد دّ حالم ،دولًـً الـانونـار القـمعٌال وً ـالقضائ
 ة عندـالعدالعمـل  عـو واقـ" وما هدةـة الجٌـ"العدال

 تمحـورت .انونً؟ـقار الـذا المعٌـهالبلدان ل لـاثـتم
الل ـاستق ضعف بوادرو لتبعٌـة 'ا المنـاقشات حـول
ة ـاء، العدالـالقض استقالل" وكذا " النظـام القضـائـً

 ون".ـانـالق دولـةورٌة وـالدست
، تناولت ورشـات عمـل أٌضا،ون ـاركـالمش حضر

"، المنصـفـة الـمحاكمة " اء"، ـستثنإلا عـدالـة» دراسةبال

ً فً ـدنـع المـالمجتم األسـاسً ودورالنظـام و "
 ."ةـائٌـالقض محاكمةال

 
والتـً  للمتابعة،حـات مقتـرحـول إعـداد  ختتـم الملتقـىإ

 ةوٌـالسن مسائلةات، الـوصٌـتالر وـرٌـر التقـنش :لـتشم
ٌودعون  جعلهم بهـدف من النواب، قربالتات، ـومـلحكل

اء القضـ مقتـرحـات قـانـونٌـة ترمً إلى إلغاء
 REMDH   شبكة ـدعـمت سوف .الخ االستثنـائـً
 ،دستـورٌـةاللجوء إلى طعون شـرعٌـة و مبـادرات
 .االستثنائًالقضـاء  بخصوص

 

   "أورومـاد"غٌـر حكـومٌـة  أرضٌة
EUROMED 

 
ر ـغٌ لألرضٌة عـوسـم ً أول اجتمـاعـف التجمع، اركـش

ول ـاسـلٌمب  وانـج 26و  25ً ـف ،أورومـاد ةـومٌـالحك
 )قبرص(. 

إطـار تمدٌـد المنتـدى المـدنً أورومـاد، الذي انعـقد فً 
 فً 2003ر ـوفمبـن 30 و 28ن ـمـا بٌرة ـالفت ًـف

 ورغبة فً عملٌة ،ً(ـولـابـ، )نولتورنوـفكاستل
ار ـت شعـتح  ،هـذه القـاعـدة تمـنظ ه،إصـالح

 د.ـدٌـع والتجـوسٌـتال
 
ر ـات غٌـمنظمت شبكـا ًـمثلـن مـد مـدٌـلعااهم ـس
 إلىا ـوم ةـمحلٌو ةـإقلٌمٌ، ةـوطنٌات )ـوجمعٌ ةـومٌـحك

 و مٌثـاق تبنـًا، وـهتهٌكل حولر ـالتفكٌ فـًذلك.(  
 جـدٌد ل لفرٌقـعم تنصٌـب عهـدةكذا و ،جـامـرنـب

 .للمتابعة
 

دور  نعوص، ـه الخصـلى وجـعكان الحدٌث، و 
 ةـراكـش ارـإطً ـف ،ًـع المدنـة المجتمـومكان

ن ـم قد بدا هـنأع ـواقـال ا. وـورهـوتط دـامورواأل
وكـذلك  ،المـوجـودةات ـز الشبكـزٌـتع ،روريـالض
ة ـم عملٌـدع عـم   ،دةـدٌـجالات ـشبكال بـروز عـتشجٌ

حدٌثـا المندمجـة دان ـبلالع ـم ،اـارة أوروبـع فً قـوسـتال
 ً.ـاد األوروبـاالتح فـً

 

 

 

 

 

 إلغـاءل ـجأن ـم)عمل المسٌحٌٌن  آكـات
  التعذٌب(

 

 اتـاعـاجتم التجمع عقـددة، ـدٌـات عـفً مناسب
ع ـمالتـً تـواصـل العمـل  ةـمنظمال،  ACATعـم
 بـلـٌـن و ام ـرٌـمٌ قدم كل من. ودٌنـائالت المفقـع
من قبـل  المنجـز ،حصٌلة العملرانسٌسـران فـفٌ

ا ـكمن. وـودٌـالمفق لصالح  ا من المنظمة،خمسـون فـرٌق
 رعاٌة،   ACAT فـرق تـرحـاقت اضً،ـً المـدث فـح
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، البٌانات من السٌما، بالتحقق ،اتـملفمتابعة و نـودٌـمفق
 اف.ـاالختطب المتعلقةات ـع المعلومـجمٌ توافق و
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


