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    ($30 )  2006ة ـلسن ـم اشتراكيث لكـزائر و ابعـودين في الجـائ%ت المفقـع عـرط في تجمـانخ  
  
  .ةـم ھبـم بتقديـة في نشاطاتكـى المشاركـأتمن 

  زائرـن في الجـفقوديائ%ت المـع عـم إلى تجمـال صكوككـاء إرسـالرج
  رـن في الجزائـ%ت المفقوديـع عائـتجم: ىـرة إلـال النشـادة إرسـو إع
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ة ـرف لجنـمن ط ا�دانـة المزدوجـة للجـزائـر
 دةـ�مم المتحلھيئـة اة ـالتابع انـا�نسحقوق 

 
ة لحقوق ـة الوطنيـدرت اللجنـأص، 2006مارس  30في 

ت من ـأداندة قرارين ـة ل6مم المتحـالتابع انـا5نس
ا ـر بسبب انتھاكاتھـالجزائرة ـا و 8ول مـخ%لھم
 "نـدان كل مـفقـب ةـو المتعلق انـا5نسرة لحقوق ـالخطي
  1 ."رفـاض بوشـري "و" رـح ساكـصال

  
ا8مم  قبـلمن  أنشـأتالتـي  ،انـا5نسوق ـة حقـلجن إن

 ةـدول ل%تفاقيـالرام ـرورة احتـر على ضـتسھ دةـالمتح
ت ـالتي صادق ة،ـة والسياسـيوق المدنـة بالحقـالمتعلق
  .1989سبتمبر 12في الجـزائـر عليھا

  
 تم اعتقـالـه 1957يـجانف 10صالـح ساكـر المولود في

ة ـة القضائيـح الشرطـرف مصالـفي منزله من ط
اء ـأعض إلىم تسليمه ـت و. ةـلو
ية قسنطين ةـالتابع
ة الخامسة ـة العسكريـاحيق للنـالتحقيث و ـز البحـمرك
محضر رقم  ( 1994 جويلية 3 ـة فية قسنطينـلو
ي
 .)في الملف  الملحق 2889/97/ 476

  
م ـت 1974ي ـجانف 12ـود في رف المولـوشـاض بـري

 الجزائر (ة ـبالقب 17دائرة ة ـشرط اعتقالـه من قبـل
ة ـرفق 25/07/1995و ذالك بتاريخ ) العـاصمـة 

فـريد ادة ـب شھـوحس. ـبد بورديـرية فـق الطفولـصدي
ب ـو بوردي ـوشرفن رياض بـان كل مـب فـبوردي

لخلفي ا بالصندوق اـھموضع ا وـدھمـم تقييـقد ت ـديفر
ا ـوصولھم ردـبمجو .وـدايـوع ت من نـارة التي كانـسيلل

ـا تم تعريضھمة، ـابع للقبـالت17 ةـلشرطاز ـمرك إلى
اء ـة المسـغاي إلىصلت ب التي تواـواع التعذيـأن شتىـل

م ـتف رـزائـزي بالجـركـن المـا8م إلىا ـم نقلھمـحيث ت
 ه،ـة بـة خاصـا في زنزانـل منھمـوضع كا وـعزلھم

ة ـمن الساع داءـابتب ـات التعذيـت جلسـوھناك تواصل
و في  ـة الملثميـنالشرط ـراد أفرف ـا من طـصباح 02
 يـوم التالـو في الير، ـة سكـحال

 إلىد ـدي بأس%ك من حديـا مكبلي ا8يـاقتيادھمم ـت 
رد ـمجبو .ةـبوروبلة ـز شرطـرى و ھي مركـوجھة أخ
ز ـة مركـرة في ساحـم ربطھما بشجت ا،ـوصولھم

ريد ـف. زيـن المركـا8م إلى% ـة قبل أن ينقـالشرط
ام و ـأي 10رف ـه في ظـسراح إط%قم ـب تـبوردي

 اضـار ريـأخبت ـانقطع 05/08/1995من  داءـابت
 .Gنا إلىو
 ـره مجھـى مصيـرف الذي يبقـبوش

  

                                                 
. 2000فيفيري  9، لويزة بوسروال الجزائـر، 992/2001ا
تصال رقم  -1  Cf 1  -  
htpp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/99f62d 
986803d3dcc1257161000456c70?Opendocument: 

. 2000فيفيري  9، فـاطمة الزھراء بوشرف الجزائـر، 992/2001ا
تصال رقم   
Cf - .  
htpp://www.unhchr.ch/tbs/doc.lsf/(Symbol)/808d1f 
9f2582d755c1257168004fda?Opendocument 
CFDA-lettre d’information n°19-Avril.juin.2006    

ن ـن القراريـن خ%ل ھذيـم، وانـا5نسوق ـة حقـلجن إن
ة ـة خاصـة الدوليـت ا
تفاقيـر قد اخترقـر الجزائـتعتب

دم تعرض ـي الحق في عـالتي تعط 07ادة رقم ـالمب
 عـالتي تمن 09م ـادة رقـو المب ـللتعذي انـا5نس


  .ة ـعتقا
ت القسريا
  
م ـبتقدية ـملزم العضوة ـة تصرح أن الدولـاللجن إن

ة ـث المعمق و بكل عنايـل البحمن خ% ةـال%زم ةـا5عان
 إط%قضرورة ب تصرح و ودـالشخص المفقحول 
ق ـج التحقيـة بنتائـالعائل إع%مو  ا،ـان حيـك إن هـصراح
ة ـعقوب و ةـة بم%حقـملزم العضوة ـالدول .ـثو البح

ومن  .مـمحاكمتھو ات ـذه ا
نتھاكـعن ھ نـالمسئولي
ذ كل المقاييس ـة بأخـملزم العضوة ـ، الدولرىـة أخـجھ

اكات في ـذه ا
نتھـع حدوث ھـل منـو التدابير من أج
ب المقرر ـرك مع مطلـة  تشتـاللجن إن. لـالمستقب

  ة،ـر المؤقتـدة و التدابيـا
ت الجديـل%تصاص ـالخ
  )  1.2أنظر ( 2005رـسبتمب 23 خـيبتار

رع ـب أن تتضـ
 يج العضوة ـر بأن الدولـو المق
ة ضد ـة الوطنيـم و المصالحـاق السلـميثر ـبتدابي

ة ـة الدوليـون با
تفاقيـيتضرع نـاص اللذيـا8شخ
ع ـال مـن ھم في اتصـأو اللذي انـا5نسوق ـة بحقـالخاص

[ اللجنة " ) 16م ـع رقـللتجم ةـإخبارية ـرسال ( .ةـاللجن
رع ـب أن تتضـ
 يج العضوأن الدولة ـر بـتق... ] 

م و ـل السلـن أجـاق مـة للميثـون المصالحـر قانـبتدابي
ون ـن يتضرعـاص اللذيـد ا8شخـة ضـة الوطنيـالمصالح

ع ـال مـم في اتصـن ھـة أو الذيـة الدوليـر ا
تفاقيـبتدابي
  .2" ةـاللجن

  
 اق ـيثار على المـانتص

 
رى أنھا حققت نصرا ـن تـة عائ%ت المفقوديـجمعي إن
عمل طويل و شاق  د سابقة مھمة لھا و الذي تولد عنيع

عائ%ت  لصالح تحـالفأسفر بداية عن نتائج مثمرة 
  .نـالمفقودي

 

%ت ـزم عائـززت عـت و عـرارات شجعـذه القـھ
ق في ـل الحـمن أجاح ـة الكفـن على مواصلـالمفقودي

ة ـو المطالب يرلقسأدان ـا
ت الفقـغ عن حـتبليال
 .ة ـة و العدالـبالحقيق

  
دة قد ـم المتحـة ل6مـالتابع انـا5نسوق ـة حقـلجن إن

%ت ـق عائـوح، حـل وضـو بك إذنت ـصرح
ظ ـراء الغيـج ةـام اللجنـاوى أمـم شكـن في تقديـوديـالمفق

ة ـبقوص المطـ%ل النصـ%ت من خـاب العائـذي أصـال
 .اقـللميث

 
 2006 وانـج 18خ ـة بتاريـدوة صحفيـن
 

                                                 
1196/2003رقـم  ا
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د ـن، تم عقـن القراريـام بھذيـرأي العـال  %مـإعمن أجل 
 أسـر أس أو ا في مقـم تنظيمھـي تـة و التـدوة صحفيـن

دوة ـذه النـر ھـحض ،2006جوان  18المفقـودين في 
د ـ، و لقداءـالنوا ـن لبـالذي نـر من الصحفييـمعتب ددـع
ة ـت فرصـا كانـد، و كمـدث في الجرائـم نشر ھذا الحـت

ح ـن لتوضيـ%ت المفقوديـعائ و %مـا5ع لـوسائام ـأم
ع على ـل التشجيـن من أجـن القراريـھذي ون ـمضم

 3.احـة الكفـمواصل
  

 ـةألقسري -ختفـاءاتة لـلمناھضة اـا'تفاقي
  ! احـبنج ةـالثاني المـرحـلةع ـتقط

  
ع و ـارات ا8ربـللق نـ%ت المفقوديـة عائـمعية جـبعد تحي
وق ـن حقـة عـة المدافعـر الحكوميـات الغيـالمنظم
ة كل ـل حمايـة من أجـي نص ا
تفاقيـم تبنـت ،انـا5نس

و ذالك  اعـبإجمة ـالقسري ـاص من ا
ختفـاءات ا8شخ
ى ـدورة ا8ولـدد الـو ھذا في ص 2006 جوان 29في 
 .دةـم المتحـع ل6مـالتاب انـا5نسق وـقحاد مجلس ـ
نعق

 22ـخ ة بتاريـالنھائي اـا في ترجمتھـة تم تبنيھـذه ا
تفاقيھ
م ـع ل6مـالتاب لـق العمـرف فريـن طـم 2005سبتمبر

أنظر ( الرئاسة الفرنسية ذي وضع تحت ـدة و الـالمتح
  )16رقم  إخباريةرسالة 

  
 ،ناـ5نساوق ـس حقـلمجل ا8ولىدورة ـور الـي منظـوف

حملـة الدوليـة ال إلى نـ%ت المفقوديـع عائـجمم تـانض
 أ دة جمعيات من بينھاـمن طرف ع الكبرى المطروحة

 انـا5نسوق ـلحق ةـا5نسانيو اللجنة  امـادفـوكذا ف 4 د فا
في المجلس و التي كان  ا8عضاءة للدول ـالموجھ
 من أجل الحق في عدم التعرض للفقدان ،... " شعارھا

  " ! ا'تفاقية ا6ن
  دولي ـق الـص للحـر أول نـة تعتبـذه ا
تفاقيـھ

بل و  ب،ـات فحسـدول واجبـب على الـ
 يترتو الذي 
ة ـل حمايـرى من أجـوة أخـقوازاة ـبالمي ـيعط

 (  ريـألقسـا
ت ا
ختفـاء ات حـد تطبيقـاص ضـا8شخ
ة ـفعالي اءـإعطل ـن أجـوم) اه ـالمبين أدن طارأنظر ا5

 نـر مرحلتيـر عبـب أن تمـان يجـك ةـذه ا
تفاقيـر لھـأكب
دة ـالمتحة ل6مم ـة العامـرف الجمعيـا من طـتبنيھ: 
ة عليھا ـي المصادقـادم و بالتالـي القـررة في جانفـالمق

وعمل الجمعيـات التي تمـارس  ةـدول 20رف ـن طـم
  .يكون متواصـل أنط يجب ـالضغ

  
  
 

للOختفاء القسـري و
 أنه 
 أحـد يخضع د أا5تقـاقية تحد

( تبرر مثـل ھذا الفقـدان تـوجد أيـة حالة استثنـائيـة  و

  ) 1المادة 
 

                                                 
3 (AFAD) : Latin-American of disppeared  Detaines (Fedefam) 

 
4  - Asian dederation against involunatry disppearances 

 تبـترت، ) 2المادة ( القسـري  ا
ختفـاءبعـد أن حدد 
رض على الدول ـث فـعدة أشياء حيعن ھذا النص 

 جريمة ا5ختفاء"  ة تسجيلـى ھذه ا
تفاقيـة علـالموقع
ة و ـا الداخلية وبالتالي م%حقـفي تشريعاتھ"  سريألق

و  4. المواد(  ريةالقسـا
عتقا
ت  ذهـي ھـمعاقبة مرتكب
6  ،7، 8 ، 9 (  
 

د ـيع ألقسري لOختفاء امـالعي ـالتنظيم قـالتطبي إن
  ) 05المادة رقم (  ةـا5نسانيد ـة ضـجريم

  

ـة غ عن حالـة تحمي حق أي شخص في التبليـا
تفاقي إن
د ـة أو تھديـأي مضايقـد ه ضـ، و تحميألقسري ا5ختفـاء

  .)12المادة رقم (د يتعرض له ـق
 

   ة،ـالسري تا
ـال ا
عتقـة تمنع كل أشكـا
تفاقي إن
ر ـي أو آخـود بمحامـة المفقـال عائلـن اتصـو تضم

  ) 17المادة رقم  ( دوالمفق للشخصول ـللوص
  

ن ـ8قارب المفقودي"  ةحق المعرف" رس ـة تكـا
تفاقي إن
دان ـدر الفقـول على مصـق في الحصـم الحـي لھـو بالتال

ق ـل حـا تدخـود، كما أنھـص المفقـو مصير الشخ
  ) 23المادة رقم  ( %حـا5ص

  

) ھيئـة ا5ختفاءات القسريـة ( را، ا
تفـاقيـة أنشأت ـوأخي
ذا ـن لھـق الحسـالتطبي ر على ـة في  السھـالمختص

ن له أن ـيمك، و ا8عضاءدول ـرف الـمن طص ـالن
ة من ـات الخاصـالجھ من طرفق ـز التطبيـحي لـيدخ

المادة  (د الشخص المفقود ـان تواجـث عن مكـأجل البح
 ). 8و رقم  26رقم 

 
  

ارھا ـل اختبـاق تدخـة للميثـيقيوص التطبـالنص
  ... يـالعمل دانـفي المي

  

 السـلم وأجـل  اق منـإن النصـوص التطبيقيـة لميثـف إذن
من أكثـر  ا منذـقد تم العمـل بھ المصـالحة الوطنيـة

التطبيق ظھـر بسـرعـة اقل عظمـة من ، أربعة أشھـر
ح ـول لمصالـالذي يخ 96/03 رـبا8م% ـوعم .النظـري

 إذاة ـدان لكل عائلـادة فقـم شھـدرك بتسليـة أو الـالشرط
ة للطلب من ـالمحكم إلىه ـي تتجـ، وبالتالت ذالكـما طلب

ة ـود بغيـاة المفقـادة وفـام إصدار شھـالع بـالنائ
  .ويضـالحصول على التع

ادة ـھش دارـإص مـه تـأنر من ـا وردھا خبـجمعياتنن ـلك
ح ـرف مصالـمن ط ائ%تـود لبعض العـاة للمفقـوف

ود ـ%ت المفقـب عائـدرك دون أن تطلـة أو الـالشرط
ره ـ%غ تم نشـي بـو ف .اـمنھ يـادة ودون سعـذه الشھـھ

ن ـ%ت المفقوديـة عائـان جمعيـف 2006ماى  21في 
 دارـإصن ـت عـن أبلغـأس مفقودي أو ر و أسـبالجزائ

ن ـدرك اللذيـة أو الـرف الشرطـاة من طـادة الوفـلشھ
 فـي ھذا الملـى طـون علـمستعجل يبدون

  
  اف ـر على اختطـوات تمـر سنـعش
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  زةـزيـن عـة بـاويـض دان ـو فق
 

راد ـدم أفـرة، تقـة العاشـى الساعـعل 02/06/1996 في
ـدة  ت السيـبي إلىة ـة قسنطينـري لو
يـن العسكـن ا8مـم

ا لم ـو عندم ا،ـحد أبنائھ5عتقـال أ  اتـة غـضاوي
زة و ـن عزيـة بـأرمل ة ـاويـدة ضـذوا السيـدوه، أخـيج

ا ـل ابنھـتوس مـو رغ ،ةـسن 67ر ـن العمـة مـالبالغ
وا ـن صرحـا8م اطـضبأن  إ
ا، ـتركھل ھمليإر ـاGخ
ـا المطلـوب ا بخصوص ابنھـون معھـوف يحققـم سـبأنھ
ا ـاوي التي اتخذتھـي والشكـاعـل المسـم كـرغ .فقط

ـوا فان أعوان ا8من العسكري نفا ـث عنھـة للبحـالعائل
م ـا لـينھن حـة و مـضاويـدة م للسيـة اعتقالھـعملي كليـا

  .اـعنھ أي خبر ىـإلا ـوصل عائلتھـتت
  

ة ـضاوي دةـدان السيـي من فقـام الثانـي العـو ف
 ا،ـن أبنائھـدة بيـا السعيـر أيامھـاء آخـة من قضـالمحروم

 اـن حفيداتھـن بيـدة مـواح زةـن عزيـة بـجمت نـكان
د ـت ليس ببعيـذ وقـت منـي أصبحـو الترات ـالصغي

ن ـ%ت المفقوديـعائ تحـالـفي ـف ـةالرئيس ةـنائب
ي ـو ف 2006 / 06 / 01ـي رت فـد نشـق ر،ـبالجزائ

ا ـاءھا لجدتھـداء وفـم نـالـار العـخبة ا8ـر يوميـمنب

ف المفقGنـوديـو.  

  
  ؟ اـي جدتنـن ھـأي

   2006 وانـج 1م ـدة العالـجري
  
ك ـدا عنـاھا بعيـر التي قضينـوات العشـل السنـن أجـم


م ـلعاي ـدة، فـوات البعيـر سنـالعشل ـن أجـم ي،ـجدت 
 ذهـھ ئـأطف وات،ـا8م إلىاء و 
 ـا8حي إلى
  يـينتم

ن ـلواتي والذيـال لـن أجـو م أجلك رونـالعش تـاالمشع
ل ـتون القاـن الجنـون ثمـيدفع واازالـمن و ـوا الثمـدفع

   بدا،أ اكـننس، لن ا كنتـي أينمـتمسك ال،ـللرج
ا من ـل كفاحنـوف نواصـو س دا،ـك أبـى عنـنتخللـن و 
  .ةـة والعدالـل الحقيقـأج
  

ن ـوديـعائ%ت المفقـة في تحـالف نائب زة،ـة بن عزيـنجم
  رـبالجزائ

  
   2006وان ـج 10 ، المـدة العـجري 
-/www.lemonde.fr/web/article/0.1http:/
 778119,0-3232.36-0@2  

  
  

  :  و الدوليـة العفـمنظملوي ـر السنـالتقري
  ةـر المعلقـالجزائ

  
و ـالعف ةـ، منظم2006ام ـوي لعـرھا السنـفي تقري

ة ـا على المعالجـت نقاطـرى وضعـأخ رةـي مـالدول
ات ـرف السلطـة من طـرب ا8ھليـب الحـة لعواقـالناقص

ة ـحكوميالر ـغيـات مو كانت المنظ ة،ـالجزائري

ى ـيبق ابـ
عق" أن  2005ر في ـة تعتبـالبريطاني
: ي ـب الماضـة عواقـي في معالجـل ا8ساسـالمشك


ف لحـعشGت القتـرات ا
 "اف و ـل و ا
ختطـا
ا منذ ـغ عنھـم التبليـي تـب التـا
ت التعذيـوح"  دانـالفق
وات ـق إلىة ـا منسوبـت وقائعھـي كانـوالت 1992ة ـسن

 ىـإلو ة، ـرف الدولـة من طـات المسلحـالمليشي ن،ـا8م
ق ـد اGن لم يحقـت لحـمازال والتية ـات المسلحـالجماع

 ـد مندد جديـي عـو الدولـة العفـمنظمت ـأحص ." اـفيھ
وم ـن على العمـو لك 2006 ةـا
ت التعذيب في سنـح
ا
ت ـاص بحـالخل ـفي الفص فـوى العنـص مستـتقل
ة ـر الحكوميـغيـات رت المنظمـا سطـدان، وكمـالفق

دان ـة فقـة حالـن أيـعأسف ـم نـل إذاه ـة أنـمصرح
ا ـجھلنة ـمواصل إ
ا ـلن قـم يبـل"  راـدة  مؤخـجدي

في  " المفقودين"  نـالجزائريين ـر آ
ف المفقوديـلمصي
ري مازال ـالجزائام ـو أن النظ " قةـوات السابـالسن

 ـول حا
ت ا
ختفـاءل حـق العمـول فريـرفض دخـي
، ي ـراب الوطنـالت إلىدة ـم المتحـع ل6مـالتاب ريـألقس

 2000ة ـذ سنـول  منـب الدخـدم طلـق الذي قـذا الفريـھ
. 
 

ن ـائ>ت المفقوديـع تحـالفق ـح :نيمة ـقضي
  ردـفي ال

  

 ةـإع%مية ـم ضجـة نيـارت قضيـأث وـماير ـفي شھ
ة ـو اللجنـعض إسماعيلمحمد  د السيدـر ضـبالجزائ
دة ـو السي انـا5نسوق ـة لحقـة الجزائريـة للرابطـالرئاسي

%ت ـعائـي لتحـالف اطق الرسمـور النـرة ديتـنصي
  .رـن بالجزائـوديـالمفق

  

 د وـمحم وةـا5خ عـة تضـذه القضيـان ھـفر، ـو للتذكي
ة ـزان في خانـة غليـن لو
يتابعـاـان سابقـان جنديا ـھم

رف ـدمت من طـوى التي قـا للشكـام و ھذا تبعـا
تھ
 امـأم 2004ة ـسن انـا5نسوق ـة لحقـة العالميـالفدرالي
ي ـدني فـرف المـد الطـائ%ت تعـع م،ـة نيـمحكم
ة ـا في عمليـن بتورطھمـت ھذان الجنديـا، اتھمـةالقضي

 ت ا
ـفي ح اـتورطھم إلى ةـبا5ضافذيب ـل و التعـالقت
ا ـأساوية التي عرفتھـاء السنوات المـأثن افـا
ختط
ى ـد استدعـو لق راه،ـمجل ـق واصـالتحقي .رــالجزائ

 ،12/05/2006 اريخـود بتـق الشھـاضي التحقيـق
م ـمحمد بتقدي وةـا5خامي ـام محـة قـذه الفرصـاما لھـاغتن
ة ـة القضائيـالرقاب ي رفعـف لـالممثاضي و ـب من القـطل

وبل ـب قـذا الطلـھ .انـالمتھم اـتحتھالتي وضع 
ض ـرف إلى ةـإضافة ـرف المحكمـرفض من طـبال

  .اضيـرار القـن في قـالطع
  

ة ـدوة الصحفيـ%ل النـة من خـدأت الضجـنا بـن ھـو م
ث ـحي ماي 12 لس فيـدة بن حبيـا السيـالتي نشطتھ

ل من ـاد لكـات بالفسـامة اتھـرة السابقـوزيـت الـوجھ
%عب ـالتو  لـإسماعيور و محمد ـرة ديتـدة نصيـالسي
ل ـة لحمـاء دور الصحافـد ذالك، جـو بع ،ائ%تـبالع
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ة في مصداقية ـمشكك محمد  وةـا5خاع عن ـل الدفـمشع
   5ا الشھودـو نواي

  

ن ھذا المنطلق كان تجمع عائ%ت المفقودين مضطرا ـوم
%ل الصحف، ـخرد من ـفي ال قـر طلب الحـإلى نش

 " يالـون كالتـوالمعن 2006جوان  28اريخ ـوذالك بت
ة ـت الجمعيـث تمسكـحي " ةـة إلى ا8كذوبـمن ا8كذوب

 .ةـاعـب المشـن ا8كاذيـغ عـالتبليوداث ـا8ح إعادةـب
ن ن الشكاوى المقدمة مـة عـصمت رئيس الدول

 نـعائلة خاصة بالمفقودي 100طرف 
 

وا ـة مفقود التحقـعائل 100ر من ـارس، أكثـم 25ي ـف
 ائ%تـي لعـاطق الرسمـور النـرة ديتـنصيـدة بالسي
 اءـ5لغم ـم شكاويھـل تقديـ، من أجرـودين بالجزائـالمفق
ـم والمصالحة اق من أجل السلـوص التطبيقية للميثـالنص

ة ـى رئيس الدولـيبق ،ـرأشھ 03 ر منـبعـد أكث. الوطنية
طرف واضح من ـب الـوص الطلـت بخصـميحتفظ بالص

 إلى%ت ـالعائأت ـالتج لذالك، ةـونتيج .ائ%تـذه العـھ
رض ــرر أن يعالذي من المقـدولة الجزائري مجلس ال

 .القريـب العاجـل في طلبھم
 

ن ـأس مفقوديـة أس أو ة جمعيـارة رئيسـزي
 مـران و مستغانـوھ إلى

 

فاطمة يـوس و  دةـقامت السي وـماي 30الى 28من  بتدءاا
ران ـوھ ـم ثمة مستغانـو
ي إلىارة ـبزي ـرحاتيان فـحس

 ت ھاتـانـكاند ـو لق .ودينـل لقاء عائ%ت المفقـمن أج
 ن،ـات المفقوديـالبحث في ملف إلى ن تھدفـانالزيارتـا

دة تم ـات أخرى جديـالبحث في ملفـة أخرى من جھو
 إلىالزيارة  دفـو كانت تھ ة،ـالجمعي ـا فيالتبليغ عنھ

ة ـة البحث عن الحقيقـ%ت على مواصلـالعائ عـتشجي
  .اقـة للميثـرغم النصوص التطبيقي

 

المفقودين أس أو أس  :اراتـالسفجولة 
  ـاألمانيطرف السويـد و ن ـتستقبل م

  

أس ـد جمعية أس أو ال وفـم استقبـت، 2006مـايو  21يف
 اتـمحادث ءراـإجا من أجل ـارة ألمانيـفي سف ن ـالمفقودي
ذا ـي ھـوف .ـوفواستارھـد السي رـادة السفيـمع سع

 مسألة ا
ختفـاء  إلىة ـجمعيد الـرق وفـاء، تطـاللق
لھا  ةال%ئقة الغير ـمعالجه للـمعبرا عن سخط، ألقسري

ـل انتقمـايو  22و في  .ات الجزائريةـمن طرف السلط
 ةـسفارة دول إلىن ـمفقوديالأس وفد جمعية أس أو 

 رةـرف سعادة السفيـه من طـحيث تم استقبال ـدويالس
والمصالحة، ن ـا بقضية المفقوديـحيث أبدت اھتمامھ

ن أمام ـعائ%ت المفقودي بتبليغ مطالب تدـووع
 .دةـ8مم المتحـذا اة ا8وروبية و كـالمجموع

  

 دلـر العـوزيتنـادي ن ـ>ت المفقوديـعائ
                                                 
5 :  2006ماي  liberté  ،12-13 جريدة   le soir d »algérie  ،30-31  ماي
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ـة ودين تلبيائ%ت المفقـتجمعت ع ،2006ـل أفري16في 
ـن أمام مقر وزارة مفقوديالأس لنداء جمعية أس أو 

ولقد تم تنظيم ھذه  ،) الجزائر (ار ـ8بيالعدل الكائن با
للتعبير عن غضب و سخط عائ%ت المفقودين  رةـالمظاھ

ودة في ـة الموجـأمام التدابير و النصوص التطبيقي
-ـة تحت رقمالمؤرخ 08و خاصة المادة رقم  الميثاق،

ادة من التعويض مرتبطة ـتقرر أن ا
ستفو التي  06-93
ال وفد عن ـو لقد تم استقب .حكم وفاة المفقود بإصدار

ر ـأشخاص من طرف مدي 03الجمعية مكون من 
ة ـوفد رسالـحيث سلمه ال ة للوزارة،ـالشؤون الجزائي

 .زـب بلعيـطي ،دــدل السير العـوزي إلىموجھة 
  

  ارــباختص
  

ن ـعائ>ت المفقوديتحـالف ة لـة العامـالجمعي
  رـبالجزائ

 
ن ـعائ%ت المفقودي ـد تحـالفعق  2006أفريـل  29في

ة حقوق ـه العامة في مقرات رابطـر جمعيتـبالجزائ
رونوغي ـوال بـج دةـتحت رئاسة السي ،ـاريسبب ا5نسان

دة ـة الجديدة جمعت عـلجمعيھذه ا ،ةـوالنائب انـكوفم
للمصادقة على التقارير  ةـمناسب ت، وكانمشاركين

ة ـذه السنـھوء ـد سلط الضـالممولة من الجمعية، ولق
ن ـع عائ%ت المفقوديـتمويل مكتب تجم ةـإشكاليعلى 

 ـة لتحـالفات المستقبليـالنشاط إلى با5ضافةبباريس 
اش حول الخطوات ـن، و لقد جرى النقـقوديعائ%ت المف
ة التي ـلعداللحقيقة واللجنة  اءـ5نش ذھاـالواجب أخ

  .ةـرة و فعالـانت مثمـك
  

 ائ>تـع عـلتجم  ا�دارةد المكتب ومجلس ـتجدي
  رـن بالجزائـالمفقودي

 

 ادةـإع مة، تـللجمعياسي ـام ا8سـوم في النظـا ھو معلـكم
م ـعضوا ت18 .ةـللجمعي ا5دارياب المجلس ـانتخ

ـددا ب مجـون المكتب المنتخـ، و يتكاعـبإجمم ـانتخابھ
ة بن عزيزة ـنجم ة،كرئيس ة يوسـفاطم دةـالسي من

 أمينـة ،ـة بن عاشورة، زايمـكنائب، روةـ، عائشة بةـكنائب
رار ـ، جيـرة عامة، نائبة سكرتياتــوان بيليوتعامة، أنط

أمين صندوق وزاين، ـان شوغـل ،أمين صندوق  ،رديتو
  .مساعد

  
أس على الطاولة المستديرة ـة أس أو جمعي

  لية للمجموعة ا�وروبيةللترويكا المح
  

ـة اء من جمعيـارك أعضـش 2006مـايو  04 خـبتاري
ة المستديرة التي ـن في الطاولـأس المفقوديأس أو 

"  ولـا الترويكة المحلية للمجموعة ا8وروبية، حـنظمتھ
 ".ـربالجزائ انـا5نسوق ـات عن حقـاء المدافعـدور النس

ا ـر النمسـدة سفياـادرة من سعـنظمت بمبة ـذه اليوميـھ
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 اعـات ا
جتمـاض%ت الجزائريـاء المنـى للنسـى يتسنـحت
ل التي ـذا المشاكـل و كـروف العمـا في ظـوالتفكير سوي

  .نـتصادفھ
  

ة ـ�ورومتوسطياة ـللشبكة ـة العامـالجمعي
   انــا�نسوق ـلحق

 

ائ%ت ـع ـارك تحـالفش 2006 وايـم 14 إلى 12ن ـم
ة ـة للشبكـة العامـفي الجمعي ، رـن بالجزائـالمفقودي

ة ـات اللجنـحول توصي ا5نسانوق ـة لحقـا8ورومتوسطي
ار تحـالف ـدت على اعتبـة، حيث أكـة للشبكـذيـالتنفي

ة ـفي الشبك ايـوطن و األوفـم ان عضوـائ%ت المفقوديـع
راط ـحيث تم انخ ،ا5نسانوق ـة لحقـ8ورومتوسطيا

  .2004ـة ف سنـصي يـع فـالتجم
 

ر في المجلس ـاب الجزائـى انتخـراض علـا'عت
  دةـم المتحـCمابع لـالت انـا�نسوق ـد لحقـالجدي

 

وق ـد لحقـر للمجلس الجديـائرشيح الجزـى تـردا عل
ائ%ت ـام تجمع عـدة، قـابع ل6مم المتحـلتان اـا5نس

س ـرئيس المجل إلىة ـر بتوجيه رسالـجزائن للـالمفقودي
ا حيث ـانسو دوألبـويس ألفـل ،2006وان ج 21اريخ ـبت

أن  ذا المجلس فيـول ھـعلى قب الجمعيـة ترضـاعت
وق ـرم حقـا لم يحتـدا أو نظامـه بلـيضع في صفوف

 8000اوز ـن فيه تجـحيث أن عدد المفقودي ا5نسان،
د ذ كر ـولق .و
 لحد اGنـمفقود، بقي مصيرھم مجھ

أن  "يس المجلس ادة رئـن سعـعائ%ت المفقودي تحـالف
 إذاة ـلن تكون فعال ان،ـا5نسوق ـة مجلس حقـمصداقي

ام الجزائر الذي ـة مثل نظـه أنظمـحمل في صفوف
  "انـا5نسوق ـحقرا ـجھ نـيستھي

 

ى ـن بالجزائر في مقھـائ>ت المفقوديـع حـالفت
  ) كاباري سوفاج ( يـفن
  

 رـن بالجزائـائ%ت المفقوديـع ـوة تحـالفدع استدعيـت
)  وفاجـس اريـكب (ى ـى المسمـبالمقھ ةـفي حفل

اع أن ـن استطـائ%ت المفقوديـع ـل تحـالفممث .ـاريسبب
ة ـه الشخصيـض عن مأساتـر أمام الجمھور العريـيعب


ف من أمھGخر ـات وزوجـوكذا مأساة اGات للجانب ا
ة ـت مداخلـولقد استقبل ،ـوسطالبحر ا8بيض المتن ـم

 ـام تحـالفة، قـذه المناسبـو بھ رة،ـة كبياوـل بحفـالممث
 ـاءعطإبتنظيـم منصـة أين استطـاع ن ـائ%ت المفقوديـع

  .ةـط الجمعياـر بنشـة و التذكيـذه الجريمـن ھـع معنى


