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أنخرط في تحـالف عائالت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنة(30 €)2004

 oأتمنى المشاركة في نشاطاتكم بتقديم ھبة.
الرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
و إعادة إرسال النشرة إلىCollectif des famille de disparus (e) en Algérie :
148 rue Faubourg Saint Denis 75010- Paris

دورة محكمـة الشعـوب الـدائمـة حـول
انتھـاكات حقـوق اإلنسـان فـي الجزائر،
بـاريس 8-5 ،نـوفمبـر 2004
Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie
148 rue Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS
Tel/Fax: +33 (01) 43 44 87 82
yn.dutour@wanadoo.fr

في جوان  ،2003شـارك تحـالف عـائالت المفقـودين
في الجزائر و أس أو أس مفقودين في لجنـة العـدل مـن
أجـل الجـزائـر لرفع دعوى أمام محكمـة الـدائمـة
للشعـوب .و ھذا ،لغرض دراسة أعضـاء المحكمـة
الدائمـة للشعـوب النتھاكـات حقوق اإلنسـان و حقوق
الشعـب الجزائـري من قبـل القـوات الحكوميـة ومختـلف
الجماعـات اإلسالمية المسلحة بيـن عـامي  1992و
.2004
محكمـة الدائمـة للشعـوب ،ھي محكمـة دوليـة
استشارية ،مستقلـة عـن الدول ،تـأسست فـي عـام
 1979فـي ايطاليـا من قبـل مـؤسسـة ليليـو بـاصو.
دورھا ھو تلقـي شكـاوى انتھـاكـات حقـوق اإلنسـان
والشعـوب ،ومقاضـاتھم وفقـا إلجـراءات تحترم فيھا
مبـدأ التنـاقض ومبدأ جلسـات االستمـاع العامـة.
فـي الفتـرة مـن  5إلى  8نـوفمبر  ،2004وبرئاسـة
القـاضي االيطـالي ،سـالفاتـور سينـيس ،عقـدت
المحكمـة الدائمـة الشعـوب دورتھـا فـي البلديـة الثانيـة
عشـر فـي بـاريس).(12èmarrondissement.
من بيـن  9أعضـاء للجنـة التحكيـم المسمـاة ،تـوجد
أيضـا السيـدة سھـام بـن سدريـن ،صحافيـة تونسيـة
ومتحدثـة باسم الـمجلس الـوطني للحريـات فـي تـونس
وكـذلك فيليـب تـاكسيه قـاضي فـرنسي عضـو لجنـة
الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة التابعـة
لألمـم المتحـدة .السيـدة شيريـن إبـادي ،الحـائزة عـلى
جـائزة نـوبل للسـالم ،كتبـت رسالـة تأييـد إلى أعضـاء
محكمـة الشعـوب الدائمة.

مداخــالت الـخــبــراء
خصص اليـوم األول لالستمـاع إلى مـختلف الخبـراء.
فتـح المداخالت األستـاذ مجيـد بـن شيخ ،عميـد سـابق
لكليـة القانـون في الجزائـر ومنسـق لجنـة العـدل
والجزائـر ،حيث دعا إلى إنشـاء الحقيـقـة عـن الشعب
الجزائـري واالعتـراف بالجرائـم المرتكبـة ضـد
اإلنسانيـة و جـرائم الحـرب.
فـرانسوا قـاز ،نـاشر وعضو أيضـا في  CJAذكـر
تسلسل األحداث و المراحـل المختلفـة لألزمـة
الجزائريـة منذ عام  1992إلى يـومنـا ھـذا.
عمـر بن درعـة ،خبيـر مـالي جزائـري و نيكـول
شوفيـالر ،صحفـية شرحـا الوضـع االقتصادي وأسبـاب
الـدعم الـدولي للجزائـر.

شـھـادات

عـائـالت

الـمـفـقـوديـن
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فـي خضـم اليـوم الثـاني ،استطـاعـت اللجنـة أن تستمـع
إلى العديـد مـن الشھـود مـن بينھـم ثالثـة أفـراد مـن
عـائالت المفقودين وأربعـة محامي العـائالت كان قـد
انتقـلـوا من الجزائـر ليـروون قصصھـم ويدلـوا
بشھـاداتھـم عن معاناتھـم .أحمـد شـربي ،ھو شـاب مـن
واليـة تيزي وزو ،لجأ إلى فرنسـا و أدلـى بشھـادته عن
اعتقالـه التعسفـي وكيـف تعـرض والده في البليـدة
للتعذيـب خـالل  45يومـا.
حسـان فرحـاتي ،ھو عـضو في أس أو أس مفقوديـن
في الجزائـر العاصمـة روى محنتـه الشديدة التي عـانت
منھـا جميـع أفـراد عـائلته واختفـاء شقيقـه في عام
 1997بالجزائـر العـاصمة .كان ھناك زوجتيـن
لمفقودين ،وھـن أيضـا عضوات في أس أو أس
مفقـوديـن.
أعربـت نصيـرة ديتـور أيضا عن سعـة مـأساة االختفـاء
في الجزائـر وكـذلك حجـم وصعوبة مھـمة جمعيـات
العـائالت.
نصـر  Hيـوس ،فنـان جزائـري ومـؤلف كتـاب "مـن
قتـل فـي بن طلحـة؟ " يسـرد أمـام التجمع قصـة للمذبحة
المعـلن عنھـا.
فـي فتـرة مـا بعـد الظھـر ،أدلـى صالح الدين سيدھـم
وھو معـروف كنـاشط في حقـوق اإلنسـان بشھـاداتـه
بخصـوص ممـارسات التعـذيب المنظـم في  95مـراكز
التعـذيب والسجـون والثكنـات ومـراكـز الشرطـة ألكثر
من  10سنـوات في الجزائـر.
عـرض كل من الناشط يحيـي عصـام ومحـامي
العـائالت سفيـان شويطـرالوسـائـل القانونيـة للقمـع
وعلـى وجـه الخصـوص التي أثيـرت بطريقـة غير
مشروعـة ،وفقـا لقـواعد القـانون الـدولي المعمـول
بـه ،واإلبقـاء على حالـة الطـوارئ في الجزائـر منـذ
عـام .1992
واختتـم السيـد علي يـحيى عـبد النـور ،رئيس الـرابطـة
الجـزائرية للدفـاع عـن حقوق اإلنسـان ،بتوجيـه نـداء
مـن أجـل حقـوق اإلنسـان في الجزائـر .و أشـار إلى أن
الشعـب الجزائـري كـان تحـت سيطـرة الحـزب الواحـد
في الفترة من  1962إلى  1988وبعـد ذلك رھينـة
للحـرب بيـن إرھاب إسالمي و إرھاب الدولة ،ولم يكـن
أبـدا للشعب الجزائري الحـق في تقرير مصيره منذ
االستقالل.

المحكمـة الدائمـة الشعـوب تعتـرف بـأن
الحكومـة الجزائريـة مذنبـة بارتكـاب جرائـم
اإلنسانيـة
ضد
 8نوفمبـر  ،2004وفـي نھايـة دورتھـا ،نضمـت
المحكمة الدائـمة للشعـوب مؤتمـرا أعلـن خاللھـا
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الـرئيس سينيس حكـم المحكمة بانتھاكات حقـوق
اإلنسـان التي ارتكبـت في الجزائـر من طرف
والمسؤوليـن
المسلحـة
اإلسالميـة
الجماعـات
الحكومييـن.

حكم المحكمة الدائمة للشعوب بشأن حاالت
االختفاء القسري في الجزائر ،وجرائم ضد
اإلنسانية
"أكثـر من  7000حالـة اختفـاء قسـري موثقة من قبـل
المنظمـات الوطنيـة والدوليـة )مع العلم أن ھذا العدد
أكثـر بكثيـر( في الغالبيـة العظمـى مـن حـاالت
االختفـاء ،الشھـادات تتفـق في القـول بكون قـوات
األمـن ھي المسؤولـة عـن حـاالت االختفـاء (…) .وفي
الكثير من حاالت الإلختفاء القسـري يكون المسؤول عن
االختفاء معـروف لـدى العـائالت أو لـدى الشھود.
تعطـى العـائلـة بصفة عامة اسـم ھـذا العـون و الذي
يكون غالبا معروف في الحـي .مـع ذلك ال تأخذ العدالـة
بعين االعتبار أھمية ھـذا الدليل.
اإلجراءات التي اتخذتھـا عائـالت المفقـودين أمـام
الجھـات القضائيـة الوطنية لمواجھـة العقبـات الخطيـرة
التي ال تظھـر كاختالل وظيفـي لجھـاز العدالـة ،لكن
كإرادة متعمدة لعـدم وضع كـامل الضـوء عـلى مسألـة
المفقودين".
"ترى المحكمة أنه نظرا لطبيعتھا ونطاقھا والظروف
التي تحيط بھا ،فاآلالف من حاالت االختفاء القسري
تشكل انتھاكا فاضحا للقانون الدولي العام واالتفاقيات
الدولية التي صادقت عليھا الجزائر" .
"الوقائع المبلغ عنھا أمام المحاكم و التي تجدث بطريقة
مكررة قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية بموجب المادة 7
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية و التي
تنص على أن فعل "االختفاء القسري لألشخاص" يتمثل
في " ارتكاب ھجوم واسع أو منھجي ضد أي مجموعة
من المدنيين ،وعن علم ھذا الھجوم" .

مساھمـة أس أو أس مفقودين وتحـالف عائالت
المفقودين في دورة المحكمـة الـدائـمـة
للشعـوب
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سـاھم كل من تحـالف عـائالت المفقوديـن و أس أو أس
مفقوديـن بنشـاط في إنشـاء ھذه الـدورة.
تـم إجـراء تقريـر كامـل عن حـاالت االختفـاء القسـري
في الجزائـر مـن قبـل التحـالف ،يضاف ھذا التقـريرإلى
مجمـل الوثائـق المقدمـة إلى أعضـاء محكمة الدائمـة
للشعـوب من أجـل إلقـاء الضـوء عـلى عملھـا وحضـور
مداوالتھـا.
كلفـت نصيـرة ديتـور باالتصال مـع الجمعيـات
والعـائالت إليجـاد شھـود عـلى استعـداد للقـدوم وسـرد
حكـايتھـم أمـام لجنـة محكمـة الدائمة للشعـوب .بعد ذلك،
تحمـل كـل مـن تحـالف عـائالت المفقوديـن و أس أو
أس مفقوديـن المسؤولية لتقديـم المسـاعدة للشھـود
الجزائرييـن.

 5أكـتـوبـر 2004
المسيرة الوطنية من أجل الحقيقة والعدالـة
في  5أكتوبر  2004على  10صباحا ،نظمـا كـل مـن
تحـالف عـائالت المفقـوديـن و أس أو أس المفقـوديـن
تجمـع وطني لعـائالت المفقـودين أمـام قصـر الرئاسـة
بالجزائـر العـاصمة ،ھذا التجمـع كـان مـن المقـرر أن
يتواصـل بمسيـرة إلـى مقـر األمم المتحدة ،وقـد تلق
ھـذا النشـاط العديـد من مؤيديـن .وھـذا اإلجـراء الجديـد
يھـدف إلى إظھـار للسلطـات الجزائريـة بأن تجنيـد
عـائالت المفقوديـن ال تضعـف ضـد حـل التعويضـات.
ولـتحقيق ھـذا الھـدف ،حضـر العديـد مـن لجـان
عـائالت المفقوديـن مـن وھـران ،قسنطينـة ،غليزان،
جيجل ومـن المديـة ،وذھـب البعـض إلى الجزائـر
العـاصمة ليخبـروا علنـا عـن عمـل اللجنـة المخصصـة.
لكن لم تحدث المسيرة بسبب الجھـاز األمني المنتشـر
و عمليات التـرھيب واالعتقاالت الجماعيـة.
فـي صبيحة ذلك اليـوم ،عشـرات من المتظاھـرين من
بينھـم صحفـي جزائري نقل إلى مصلحـة الشرطـة
سعيـد حمـادي فـي الجزائـر العاصمـة .و كذلك كل من
جقجيقـة شـرقيت و نـائبة رئيسـة جمعيـة أس أو أس
مفقوديـن فـاطمة زھـرة بـوشرف.
باإلضافـة إلى ذلك ،تعرض العديـد مـن أمھـات
المفقوديـن ومـن ضمنھـم السيـدة بالمختـار و التي تبلغ
 74عامـا للضـرب وأصيبـوا عـلى أيدي رجـال
الشرطـة.
ندد بصـدى ،القمـع الذي يعـاني منـه عـائالت
المفقوديـن وممثليـھم كل من الصحافـة الوطنيـة
والدوليـة ومـرصد حمايـة حقـوق اإلنسـان )برنامـج
مشتـرك من االتحـاد الـدولي لحقـوق اإلنسـان والمنظمـة
العالميـة لمناھضـه التعذيـب(.
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االتفاقيـة الدوليـة ضـد االختفـاء القسـري
.2004
أكـتـوبـر
جنيـف
فـي الفترة من  5الى  8أكتوبر  2004شـارك تحـالف
عـائالت المفقـودين فـي جنيـف في دورة غير رسمية
لفريـق العمـل ضد االختفاءات القسرية الذي يرأسـه
السفيـر الفرنسـي السيـد بـرنارد كسدجـان ،المكـلف منـذ
جـانفي  2003بـتحـرير نـص قـانـوني إلزامي لحمايـة
جميـع األشخـاص من االختفـاء القسـري.
الـھدف مـن ھـذه االتفاقيـة ھـو خـلق التزام دول
األطراف بمعاقبة جريمـة االختفـاء القسـري.
و عليه إذا صادقت الدولة عـلى االتفاقيـة ،فإن السلطـة
التشريعيـة ستكون ملـزمـة بإدراجھا في قـانون
العقـوبـات الجزائـري بأحكامـا تجـرم مـرتكبي االختفـاء
القسـري.
تدابيـر وقائيـة ينبغـي أيضـا أن تـدرج فـي القانـون،
على سبيـل المثـال ،إمكانيـة اإلتصال بالشخض
المحبوس ومـراقبـة االعتقال ،و كذلك إدخال حق المثول
أمام القضاء الـذي يضمن للمعتقل الحق في تقـديـم
طعـون لرفض اعتقالـه.
وأخيـرا ،يضمـن مشـروع اإلتفـاقيـة الحـق في معرفـة
الحقيقـة ،ينبغـي أن تكـرس ألقـارب األشخـاص
المفقوديـن .ھـذا النص مھـم جـدا بالنسبـة لجميـع
ضحايـا االختفـاء القسـري فـي الجزائـر وأماكـن
أخـرى.
سيتـم انعقاد الـدورة المقبلـة للفريـق العـمل فـى الفتـرة
الممتـدة من  31جانفـي الى  11فيفـري  2005وينبغـي
أن يكـون الـنص فـي صيغتـه النھائيـة ،إذا سـارت
األمـور جيـدا قبـل سنـة .2006
و ال نعـلم بعـد مـا إذا كـانت الحكومـة الجزائريـة
المشاركـة فـي ھـاتـه األعمـال سـوف تصـادق عـلى
االتفـاقيـة.
فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق اإلنسـان ،قـد وقعـت
الجـزائـر وصدقـت عـلى جميـع االتفاقيـات ،ومـع ذلك،
فـإن التصديـق شـيء و احتـرام البنـود شـيء أخر.

إيـداع شكوتيـن جديدتيـن ضـد الجزائـر لـدى
لجنة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة
استغـل تحالف عائالت المفقودين في الجزائر وجـوده
فـي جنيـف لالتصال بلجنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة
لألمـم المتحـدة .حيث تـم إيـداع لـدى اللجنـة رسـالتيـن
فـردية مـن حـاالت االختفـاء القسـري ،التـي أعـدھـا
تحـالف عـائالت المفقوديـن خـالل صيـف  2004قدمت
إلى اللجنة.
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ھـذه الرسائـل تضـاف إلـى الشكـاوي األولى المـودعـة
من قبـل التحـالف في سنـة  2003والتـي ھـي فـي
طـور الدراسـة مـن جـانب اللجنـة .وتـرتـكز ھـذه
اإلجـراءات بعد مصـادقـة الجـزائـر اإلتفاقية الدولـية
للحقوق المدنية والسيـاسيـة لسنـة  1966وكـذا
بروتوكـولھـا االختيـاري لسنـة  .1976وحـاالت
االختفـاء القسـري التـي وقعـت فـي الجزائـر تشكـل
انتھـاكـا لھذه االتفاقية لسنـة .1966

إيداع  100ملف جديد من حاالت االختفاء الى
فريق العمل التابع لألمم المتحدة حول اإلختفاء
الطوعـي
الغيـر
أو
القسـري
أودع ت ع م ج أيضا  100ملـف جـديـد الختفـاء
القسـري إلى فريـق العمـل حـول االختفـاء القسـري أو
الغيـر إرادي التـابع لألمـم المتحـدة ) ،(GTDFتضـاف
إلى  4000مـلف المودعـة مـن قبـل التحـالف منـذ عـام
.1998
وبھـذه المناسبـة ،تمكـن التحـالف مـن التعـرف عـلى
الفـريق الجديـد لمجمـوعـة العمـل والحـديث مع
الشخـص المسؤول في اآلونـة األخيـرة ضمـن ھـذه
المجموعـة ،ومعالجـة القضايـا المتعلقـة االختفـاءات فـي
الجزائـر.
ونتيجـة ھـذه الحـوار من المفروض أن تكشـف عـن
تفـاؤل للمستقبـل كـون أن كل طرف استطـاع الحديـث
عن أسـاليب العمـل ،الھـدف األسـاسي بالنسبـة لـ ت ع م
ج ھـو إستـدراك التـأخير المتـراكم خـالل السنـوات
األخيـرة مـن جـانب فـريق العمـل وتحسيـن التعـاون.

يـوم حقوق اإلنسان 10 ،ديسمبر 2004
بمناسبـة اليـوم الـدولي لحقـوق اإلنسـان ،قام فـاروق
قسنطينـي والـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة بإعالنات
ھـامـة حـول قضيـة المفقـوديـن .كنتيجـة لحملـة استدعاء
العـائالت )أنظر النشـرة اإلخبـاريـة رقم  ،(12صـرح
رئـيس اللجنـة االستشارية الوطنيـة لترقيـة وحمايـة
حقـوق اإلنسـان بـأن اللجنة المخصصة للمفقودين
دراسـت أكثـر مـن  6000حـالة فقـدان و بـأن التقـرير
النھـائي للجنـة سـوف يقـدم لـرئيـس الجمھـوريـة في 31
مـارس .2005
فـي ھـذا التقريـر المخصص "لدراسة الوضعية" بشـأن
المسألـة ،أعـلن السيد قسنطينـي بـأنه سيقتـرح ثالثـة
خطـوط رئيسيـة لحـل مسـألـة المفقـوديـن ،التـي تعتـبر
الزمـة لقـول الحقيقـة ،وتكـريس تشريـع الضحـية
لعـائالت المفقـوديـن والتـزام بالمتـابعـة القـانونيـة ضـد
المرتكبيـن المـؤكديـن.
وفي الـوقت نفسـه ،يصـر السيـد قسنطينـي عـلى اعتبـار
أن األغلبيـة العظمـى لالختفاءات مثـل أعمـال منفـردة
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صـادرة عـن أعـوان الدولـة خـارجون عن نطـاق
السيطـرة.
و لـم يتـردد بإبالغ عـن طريـق الصحافـة ،الحـد من
العمـل الذي تقـوم به جمعيـات الدفـاع منھـا أس أو أس
مفقـوديـن و تحـالف عـائالت المفقوديـن و قـدح علنـا
ممثليھـا الذيـن يتجـاوزون الـحس السليـم .و لكن تحـالف
عـائالت المفقوديـن ال يريـد أن يجيـب عن مـن ال يبـدو
جديـرا باالھتمـام.

إشعار من تحالف عائالت المفقودين في 15
ديسمبر
رحـب تحـالف عـائالت المفقوديـن مـن خـالل بيـان
صحفـي بـرئيس الجمھوريـة في يـوم حقـوق اإلنسـان،
الذي أعـلن لعـائالت المفقوديـن تعـاطفـه العميـق وأكـد
عـلى العمـل من أجـل دعـم البحـث عـن الحقيقـة.
ومن خـالل ھـذا البيان ،أشـار تحـالف عـائالت
المفقـودين إلى التقـدم الـذي أحرزه منـذ سنـة  1998مـن
خـالل عمـل الجمعيـات المـدافعـة عـن العـائالت
خـاصـة العمـل عـلى تجاوب الـرئيس عبـد العزيـز
بوتفليقـة حـول التدابيـر المتخـذة من أجـل ھـذه
الحقيقـة.

أسبوعين من التحسيـس مع ال أسابا
في
-ASAPA-

إفري

شـرعت الجمعيـة والتضامـن مـع الشعـب الجزائـري
) (ASAPAالمتـواجـدة فـي إفـري )فرنسـا( في أنشطـة
تحسيسـة خـالل  15يومـا بشـأن مسألـة المفقـودين فـي
الجزائـر.
وتـم ھـذا النشـاط تحـت قيـادة لخضـر بـن صـالح ،ھـو
كذلك لـه أخ مفقـود ،وقـد تـم تحقيق ھذا النشـاط
بالتعـاون مـع تحـالف عـائـالت المفقوديـن التي وفـرت
نحـو  800صـور إلـى أسابا من أجـل إنشـاء جداريـه
بصـور المفقـودين.
قـد تـم تـدشيـن ھـذه الجـداريـه في  13نـوفمبر ،في
سـاحة السطـح أغـرا في إفـري بـوجود عـلى وجـه
الخصـوص للسيـد ميشـال بيـرسون ،رئـيس المجلس
العـام ،ومـانويل فـالس ،نـائب رئـيس بلديـة إفـري،
وكـذلك نصيـرة ديتـور .خـالل أسبوعيـن من التحسيـس.
قـدمـت  la MJCبإفـري معـرضا للوحـات و عمـل
مؤثـر لشـاب جـزائـري طـالب فـي مـدرسـة الھندسـة
المعماريـة في الجزائـر العاصمـة ،مفقـود فـي سـن 19
عامـا .واختتـم األسبـوعيـن بقـراءة مسرحيـه "جمـال
الرمـز" من قبـل المؤلفـة ،فـاطمة قـالير ،تبع ھذا
بمناقشة.

حملـة حـول حـاالت االختفـاء القسـري من قبـل
أكـات
أطلقـت أكـات فـرع فـرنسـا )عمل المسيحيين من أجل
إلغاء التعذيب( حملـة وطنيـة للتحسيـس الرأي العـام
الفـرنسي حـول حـاالت االختفـاء القسـري فـي الجزائـر.
الھـدف مـن الحملـة ھـو تقديـم الدعـم لعـائالت
المفقوديـن فـي الجزائـر في كفاحھـا من أجـل الحقيقـة
والعدالـة .وقد شـارك تحـالف عـائالت المفقـودين
مشاركـة كاملـة فـي ھـذا العمـل عـن طـريق تـوفير
المعلومـات األساسيـة وكـذا صـور المفقـودين لتـزيين
بطـاقـات العـريضـة المـوجھـة للرئيـس بـوتفليقـة .عقـد
بعـد ذلك تجمـع كبيـر في  3ديسمبـر  2004فنـاء
الكنيسـة نوتردام ييـاريس.

بإختصـار
عضوية تحـالف عـائالت المفقـودين للشبكـة
األوروبيـة المتوسطية لحقوق اإلنسان ،أكتوبـر
.2004
أصبـح تحـالف عـائالت المفقـودين عضـوا في أكتوبـر
 2004في الشبكـة األوروبيـة المتوسطيـة لحقـوق
اإلنسـان) .(REMDHھـذه العضـويـة ستمكـن تحـالف
عـائالت المفقوديـن االندماج بشكـل واسـع في شبكـة
المنظمـات التي تعمـل مـن أجـل حقـوق اإلنسـان والتي
أنشئـت في أكثـر مـن  20بلـدا مـن أوروبـا ومنطقـة
البحـر األبيض المتـوسط )المغـرب ،الشـرق األوسـط(.
ويعـزز Le REMDHحمـاية وتـرقيـة مبـادئ حقـوق
اإلنسـان المنصـوص عليھـا إقـرار برشلـونة في نوفمبر
 1995وكـذا االتفاقـات المبرمـة بين االتحـاد األوروبـي
وبلدان البحـر األبيض المتـوسط ،مثـل الجزائـر في عـام
.2001

بـرنـامج تكـوين أعضـاء من أس أو أس
مفقـودين مـع المعھـد الوطنـي الديمقـراطي
).(NDI
من سبتمبر إلى ديسمبر  ،2004شـارك  15عضوا مـن
أعضـاء أس أو أس المفقوديـن فـي  4دورات تدريبيـة
التـي نظمھـا المعھـد الوطنـي الديمقراطي .و ارتكزت
المـواضيع عـلى التخطيـط واإلستراتيجيـة ،تنظيـم
الحـدث ،االتصـال وتسييـر الجمعيـة.

التكـوين من أجـل
باالضطرابات النفسية
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التكفـل

بـالمصـابين
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شـارك عضـوين من أعضـاء أس أو أس مفقوديـن
ملتقـى تكـوينـي حـول موضـوع الرعايـة النفسيـة مـن
االضطرابـات النفسيـة .وتـم إجـراء الملتقـى فـي الفتـرة
مـن  27إلى  29نوفمبر بالمقـر الـرئيسي للجمعيـة من
أجـل المساعـدة النفسيـة ،والبحـث والتكـوين ).(APRF

لقاء مع جمعيات عائالت المفقودين في باريس.
تحـت رعايـة لجنـة االتحـاد الدولي لحقـوق اإلنسـان،
إلتـقت عدة فيـدراليـات لعائالت المفقودين بباريس في 9
نوفمبر  2004لمناقشة تطـور االتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة
االختفـاء القسـري .كـان مـن بيـن الحضـور الفيدراليـة
لتينـو-امـريكية المعتقاين المفقودين و فيدھـام
لمكافحـة
اآلسيوية
والفيدرالية
)،(Fedefam
االختفـاءات القسريـة ) ،(AFADوجمعية دعم اللبنانيين
المعتقلين المتعسفيـا ) ،(Solidaجمعيـة عـائالت
السجنـاء والمفقودين الصحراويين )(Afapredesa
والمنسق للجنة حقوق اإلنسان ھوم ) .(HOMوقد مثل
التحـالف عائالت المفقودين بالناطقة الرسميـة ،نصيرة
ديتور ،وأعضـاء من عائالت المفقودين .وقد قررت
المنظمات أن تكتب رسالة مشتركة لتوعية الحكومات
من البلدان األوروبية الى أھمية االتفاقية في المستقبل.
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