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□ أنخرط في تجمع عائالت المفقودين في الجزائر و أسدد اشتراكي لسنة  30) 2008أورو(
تبرع 
□أو ّد أن أساھم في نشاطاتكم عن طريق ّ
نشكركم على تحرير شيكاتكم لفائدة تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
و بعث ورقة االنضمام إلى :تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
148 rue du Faubourg Saint-Denis- 75010 Paris

تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
عضو في الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
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من جانب آخر،أ ّدت ﺣملة الرسائل ھذه إلى زيادة عدد

رسالة موجھة إلى عائالت المفقودين

المشاركين في التجمعات األسبوعية أمام اللجنة الوطنية
قرر تجمع عائالت المفقودين في الجزائر و جمعية آس.
أو .آس .المفقودين بالقيام بحملة رسائل موجھة إلى
عائالت المفقودينّ .
إن غرض ھذه الحملة ھو إعادة ﺣشد
العائالت بإخبارھا بحقھا في الحقيقة و الحاجة في

لترقية و ﺣماية ﺣقوق اإلنسان.
خالل الثالثي ،و باإلضافة إلى التجمع األسبوعي  ،نظمت
جمعية آس .أو .آس .المفقودين تجمعات فورية في تواريخ
و أماكن رمزية و أقبلت في كل مرة المئات من العائالت!

االستمرار في مطالبة السلطات الجزائرية ھذا الحق رغم
النصوص التنفيذ للميثاق و التعويضات .تخبر الرسالة
أيضا العائالت بالخدمات التي تقترﺣھا مكاتب جمعية آس.

عائالت المفقودين في الجزائر تتظاھر أمام الھيئات
الوطنية

أو .آس .المفقودين بالعاﺻمة و بوھران و تدعوھم في
التقدم لكتابة و تقديم شكاوي على الصعيد الوطني و

كانت نھاية سنة  2008غنية بالمظاھرات .فتجمعت
عائالت المفقودين عدة مرات للمطالبة في ﺣقوقھا بنداء

الدولي.
أرسلت الرسالة إلى عائالت المفقودين في كل واليات
الجزائر بمساعدة أعضاء المكتب المتطوعين .فتقدمت إلى
المكتب ﺣوالي مئة عائلة منذ شھر سبتمبر بعد أن استلمت

من جمعية آس .أو .آس .المفقودين و إلظھار سخطھا و
إسماع غضبھا أمام مقرّ ات الھيئات الجزائرية أو في
أماكن رمزية.
إ ّن االﺣتفال بذكرى أﺣداث أكتوبر  1988التي قمعت بالدم

الرسالة.
ال تسلّم و ال تترك ھذه العائالت ملفات أقاربھا مغلقة دون
أن تتعرف عن الحقيقة و أن تتحصل على تفسيرات.
يختلف موضوع الشكاوي ﺣسب الحاالت :لقد تحصلت
بعض العائالت على تعويضات و تطلب الحقيقة و
استرجاع جثمان أقاربھا الذين أعلن عن وفاتھم الوھمية.
ّ
إن األمھات اللواتي قمن بإجراءات بناء على دعوة من
المحكمة أو من الدرك الوطني أو من الشرطة تردن اآلن

و التي تسببت في مقتل المئات من المتظاھرين تميّزت
بالمظاھرة السنوية التي نظمت في ھذا التاريخ من قبل
جمعية ″راج – تجمع  ،نشاط  ،شبيبة ″بالجزائر العاﺻمة.
لم يترك أعضاء جمعية آس .أو .آس .المفقودين ھذه
الفرﺻة تفوت دون المشاركة فيھا و المطالبة في
الديمقراطية و الحق في العدالة .في  1نوفمبر  2008الذي
يعد الذكرى  54الندالع ثورة التحرير التي أﺣتفل بھا
أيضا عبر مظاھرة فريدة من نوعھا لعائالت المفقودين

التنديد بالتالعب الذي كانت ضحاياه.
ّ
إن العائالت التي بحوزتھا معاينة اختفاء و التي ال تظھر
فيھا أية ظروف كمثل العائالت التي رفض لھا تقديم ھذه
المعاينة على أساس أن اسم قريبھم غير متواجد في القائمة

أمام اللجنة الوطنية لترقية و ﺣماية ﺣقوق اإلنسان والتي
قامت بعرض راية مكتوب فيھا  ":نحن مصرورين
باالﺣتفال بالعيد ال 54الندالع ثورة التحرير  :المفقودين
غائبون في ھذا الحدث! أين ھم؟"

الرسمية للمفقودين ،تطلب فتح تحقيق فعّال.
ّ
إن العائالت التي رفضت لھا منح التعويضات ألسباب
عدى تناقض ھذا القرار و تستمر ھي أيضا في مطالبة
الحقيقة ﺣول مصير أقربھا المفقودين .أخيرا ،تقوم
عائالت أخرى برفض التعويضات إطالقا و لن تتوقف أبدا

ّ
إن مظاھرة  23نوفمبر أمام وزارة العدل قد رسخت في
األذھان .بعد أن اشمأزت العائالت اثر عدم تحصلھا على
أي إجابة بعد القيام بطلبات مقابلة غير منقطعة  ،قررت

عن مطالبة السلطات الجزائرية ﺣقھا في الحقيقة و العدالة.
تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
عضو في الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
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عائالت المفقودين التجمع أمام ھذه المؤسسة لاللتقاء

لحماية ﺣقوق اإلنسان .ھكذا ،فيسعى تجمع عائالت

بمسؤول.

المفقودين في الجزائر إلى خلق تعاون أكثف مع اللجنة

وكان من المفروض أن يسلّم ﺣسان فرﺣاتي شخصيا ،

اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب.

وھو عضو في مكتب جمعية آس .أو أس .المفقودين ،

بفضل ھذا الوضع ،سيكون بإمكان تجمع عائالت

طلب مقابلة ولكن ﺻاح عليه على الفور رجال الشرطة

المفقودين في الجزائر بالقيام بكل التصريحات التي

الذين طوقوا الحي .فھكذا وجدت مئات العائالت التي

يريدھا ك ّما و عددا  ،و القيام كذلك بالمطالبة بإدراج

ر ّدت على نداء الجمعية المذكورة أعاله أنفسھا تحت

مسألة المفقودين في جدول أعمال دورة من دورات

المطر الغزير و محاطة عند وﺻولھا إلى عين المكان

اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوبّ .
إن تحصل

فوق رﺻيف شارع مليكة قايد بالقرب من الوزارة

التجمع لوضع مراقب في اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

المحاطة برجال األمن الذين منعوھم من المرور .و اغتنم

و الشعوب يعد أداة جديدة ال سيما لتنديد االختفاءات

أعوان األمن ھذه الفرﺻة لشتم ومعاملة المتظاھرين

القسرية في الجزائر و المعاملة التي تحظى بھا ھذه

بأسوأ الطرق .تم نشر اإلعالن الصحفي على نطاق

القضية من قبل السلطات الجزائرية و كذلك للمساھمة في

واسع إثر ھذا الحدث.

الوقاية من ھذه الممارسة و محاولة استئصالھا على

و أخيرا ،في يوم  10ديسمبر  ،2008قامت جمعية آس.

الصعيد اإلفريقي و العالمي.

أو أس .المفقودين و على غرار العديد من الھيئات عبر
العلم  ،باالﺣتفال بالذكرى الخمسين لإلعالن العالمي

نتائج السيد فاروق قسنطيني في شأن سياسة التعويض

لحقوق اإلنسان .قام أعضاء جمعية آس .أو أس.

أ ّكد رئيس اللجنة الوطنية االستشارية لحماية و ترقية

المفقودين بالتجمع لمطالبة السلطات الجزائرية باﺣترام
التزاماتھا الدولية و تسليط الضوء على ﺣقيقة مصير كل
واﺣد من المفقودين وفقا للمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان.

ﺣقوق اإلنسان ،السيد فاروق قسنطينيّ ،
أن  96إلى % 97
من العائالت قد قبلت التعويضات المقترﺣة من طرف
السلطات في إطار تنفيذ نصوص الميثاق من أجل السلم و
المصالحة الوطنية .بالنسبة للسيد قسنطيني ،ھذه األرقام

تحصل تجمع عائالت المفقودين في الجزائر على وضع
مراقب في اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب

تعلن عن قرب موعد ﺣفظ قضية المفقودين قائال" :أضن
أنه وجد ﺣل لھذه المشكلة 96 .إلى  % 97قد قبلوا
التعويضات " و ﺻرّح خالل ﺣصة تلفزيونية في شھر

أبلغت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب تجمع

أكتوبر " :أعترف أنه لتزال األقلية ] [...تستمر في مطالبة

عائالت المفقودين في الجزائر أن الطلب الذي ق ّدمه

العدالة ] .[...لكن أضن أنه تم التوﺻل إلى ﺣل لھذه

للتحصل على وضع مراقب قد قبل خالل الدورة العادية

المشكلة "

ال 44للجنة التي انعقدت في نيجيريا في شھر نوفمبر
 .2008فاستقبل تجمع عائالت المفقودين في الجزائر ھذا
النبأ بصرورّ .
إن وضع المراقب ھذا سيمكنه من توسيع
نطاق نشاطه و بالتالي التمتع بتأثير أكبر في اللجنة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب و خاﺻة إلظھار
مكافحة االختفاء القسري داخل ھذه الھيئة اإلقليمية

يصرح رئيس اللجنة الوطنية االستشارية لترقية و ﺣماية
ﺣقوق اإلنسان على الرغم من تقديم تجمع عائالت
المفقودين في الجزائر بتقديمه في نوفمبر  2007مذكرة
تنتقد اإلجراء الخاص بالتعويضات المنصوص عليھا في

تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
عضو في الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
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النصوص التنفيذية للميثاق من أجل السلم و المصالحة
الوطنية و التي تستنكر انتھاكات ﺣقوق الضحايا التي
يولّدھا ھذا اإلجراء باإلشارة إلى عدم المساواة في
التطبيق ..ھكذا ،لم يترك تجمع عائالت المفقودين في
الجزائر فرﺻة الرد على تصريحات فاروق قسنطيني
عبر بيان ﺻحفي يطالب فيه التجمع الحق في الحقيقة .إن
التعويضات ليست سوى جزء ﺻغير من التعويض
الكامل و التي تعد فيه الحقيقة عنصر أساسيّ .
إن اإلعالن
متواجد في الموقع الموالي:
http://www.algeriedisparus.org/cfda/index.php?option=comco
ntent&task=view&id=243&Itemid=111

مرة
لجنة حقوق اإلنسان لھيئة األمم المتحدة تشجب ّ
أخرى الدولة الجزائرية
أﺻدرت لجنة ﺣقوق اإلنسان لھيئة األمم المتحدة يوم 6
نوفمبر  2008مالﺣظاتھا النھائية ﺣول االتصال الفردي
المقدم من طرف تجمع عائالت المفقودين في الجزائر في
جويلية  2006و المتعلق بقضية منوار مدوي المفقود منذ
يوم  7ماي  1997بمدينة األربعاء )والية البليدة( بعد أن
ألقي القبض عليه من قبل شرطيين مرتدين زي مدني.
ترى لجنة حقوق اإلنسان أن ممارسة االختفاء القسري
ينتھك العديد من أحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي انضمت إليھا الجزائر والتي

الدورة الثامنة لمجلس حقوق اإلنسان ،جينيف ،سبتمبر
2008

عليھا االلتزام بأحكامه.

ھكذا ،فخالل ھذه "الدورة التذكارية الﺣتفال بالذكرى

و ترى لجنة حقوق اإلنسان في مالحظاتھا النھائية أن

الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" ،تطرّق مجلس

الدولة الجزائرية ترتكب انتھاكات للمادة  7و المادة  9و

ﺣقوق اإلنسان لألمم المتحدة على ثالثة قرارات متعلقة

المادة  16من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و

بحماية ﺣقوق اإلنسان في أوقات النزاع المسلح

السياسية في شأن قضية منوار مدوي.

)21.L/9/HRC/Aالمراجع( وﺣقوق اإلنسان والعدالة

و تنص المادة  7على  ":ال يجوز إخضاع أﺣد للتعذيب
وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو ّ
الالإنسانية أو اإلﺣاطة

االنتقالية) (22.L/9/HRC/Aوالحق في الحقيقة
).(23.L/9/HRC/A

بالكرامة ]." [...

بعد القرار بشأن الحق في معرفة الحقيقة  ،طلب مجلس

ھكذا ،فتؤكد لجنة ﺣقوق اإلنسان من جديد في مالﺣظاتھا

ﺣقوق اإلنسان من المفوضية السامية لألمم المتحدة

ﺣول االتصال الخاص بقضية مدوي ّ
أن االختفاء القسري

لحقوق اإلنسان بالقيام بدراسة مع ّمقة عن أفضل

ينتھك المادة  7بالنسبة للمفقود نفسه و أيضا أ ّمه عبر

الممارسات للتنفيذ الفعال لھذا الحق  ،بما في ذلك ﺣماية

القلق و المحنة التي تصيب السيدة مدوي منذ اختفاء

األرشيف والملفّات والشھود وغيرھم من المشاركين في

ابنھا.

المحاكمات المتعلقة بمثل ھذه االنتھاكات.

و تنص المادة  9على  ":لكل فرد ﺣق في الحرية و في

و أخيرا ،قام مجلس ﺣقوق اإلنسان بتكليف اللجنة

األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أﺣد أو اعتقاله

االستشارية عبر القرار ) (5.L/9/HRC/Aب" :

تعسفا ] [...يقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائية،

تحقيق دراسة حول أفضل الممارسات في شأن

سريعا ،إلى أﺣد القضاة ][...ويكون من ﺣقه أن يحاكم

األشخاص المفقودة و تقديمھا إلى مجلس حقوق اإلنسان

خالل مھلة معقولة أو أن يفرج عنه".

خالل دورته الثانية عشر"

و أخيرا ،تضمن المادة  16لكل إنسان" في كل مكان،
الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية" ھذا يعني
االعتراف بشخصيته أمام القانون.
تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
عضو في الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
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و يؤكد مجلس ﺣقوق اإلنسان من جھة أخرى ّ
أن الدولة

و كانت ھذه الزيارة إلى جينيف فرﺻة للناطقة الرسمية

الجزائرية لم تحترم المادة  3§2من العھد الدولي الخاص

لتجمع عائالت المفقودين في الجزائر لاللتقاء بأعضاء

بالحقوق المدنية والسياسية و ذلك بعدم القيام بتحقيقات

من مجموعة العمل ﺣول اإلختفاءات القسرية.

فعّالة ﺣول اإلدعاءات الخاﺻة بانتھاكات ﺣقوق اإلنسان

إذا كان طلب الموعد مع أعضاء من مجموعة العمل

التي تخص مدوي منوار و والدته اللذان يعتبران

ﺣول اإلختفاءات القسرية ق ّدم باسم الفيدرالية

كضحاياھا.

األورومتوسطية لمناھضة االختفاء القسري – الفيميد-

إنّ مالحظات مجلس حقوق اإلنسان النھائية حول

التي يعد تجمع عائالت المفقودين عضوا مؤسسا لھا،

االتصال الخاص بمنوار مدوي يعتبر فوزا آخرا بالنسبة

فتضمنت العديد من األسئلة قضية اإلختفاءات القسرية

لتجمع عائالت المفقودين في الجزائر في الكفاح ضد

في الجزائر و ﺣول الميثاق من أجل السلم و المصالحة

إفالت مرتكبي جرائم االختفاء القسري من العقاب.

الوطنية و نصوﺻه التنفيذية و المشكلة التي يطرﺣھا

ھكذا ،فتوﺻي اللجنة الدولة الجزائرية على االمتثال

إجراء التعويضّ .
إن اھتمام الھيئات الدولية في قضية

ألﺣكام العھد و ذلك بتقديم تعويضا لألسرة  ،وإجراء

اإلختفاءات القسرية في الجزائر و معالجتھا من قبل

تحقيق معمق في اإلدعاءات الخاﺻة بحقوق اإلنسان

السلطات الجزائرية أمر جد مھم بالنسبة لتجمع عائالت

المقدمة له و القيام بمتابعات قانونية ضد األشخاص

المفقودين في الجزائر.

المعتبرة كمرتكبي و مسؤولي اختفاء منور مدوي
لمحاكمتھم ومعاقبتھم بموجب القانون.

ﺣكم االستئناف بحق أمين سيدھوم

للدولة الجزائرية  180يوما اآلن ابتداءا من يوم 6
نوفمبر لتزويد اللجنة بمعلومات ﺣول التدابير التي

تم الحكم في مارس  ،2008على أمين سيدھوم و ھو

اتخذتھا لتنفيذ توﺻيات لجنة ﺣقوق اإلنسان.

محامي و مدافع عن ﺣقوق اإلنسان بستة اشھر ﺣبس مع
إيقاف التنفيذ وتغريمه  20000دينار ل "التقليل من

 150ملف مودعة عند مجموعة العمل ﺣول اإلختفاءات

اعتبار ﺣكم قضائي" و " إھانة ھيئة نظامية للدولة " .قام

القسرية

أمين سيدھوم يوم  13أفريل  2008برفع استئنافا عقب
الحكم المذكور أعاله .و جرت الدعوى في االستئناف

قام وفد من تجمع عائالت المفقودين في الجزائر بإيداع
 150ﺣالة جديدة من اختفاءات قسرية عند مجموعة
العمل ﺣول اإلختفاءات القسرية التابعة لھيئة األمم
المتحدة خالل سفر إلى جينيف السويسرية.

أكتوبر  .2008و دامت المرافعات خالل ھذه الجلسة 4
ساعات و كانت جد ﺣية.
و تمسّك محامين األستاذ سيدھوم في الحق في ﺣرية

ّ
إن الملفات المودعة عند مجموعة العمل ﺣول اإلختفاءات
القسرية كانت مدققة و أع ّدت من قبل طاقم مكتب باريس
و الجزائر العاﺻمة العاملة بشكل وثيق ﺣول ﺣاالت
اختفاء في كل أقطار الجزائر منھا عدد كبير من ملفات
تخص اختفاءات من جيجل و الجزائر العاﺻمة و تيبازة
و المدية.

يوم  12نوفمبر  2008بعد تأجيلھا مرّة أولى يوم 8

التعبير و أبرزوا قضية استقاللية العدالة الجزائرية .و
قدم مراقبون أجانب لحضور الدعوى ،من بينھم أعضاء
من نقابة محاميين باريس.
في  26نوفمبر  ، 2008أﺻدرت محكمة االستئناف في
الجزائر العاﺻمة ﺣكما أيّدت فيه الحكم الصادر في
الدرجة األولى .و قرر أمين سيدھوم بالطعن بالنقض .و
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تجدر اإلشارة ّ
أن ھذه المحاكمة أتت عقب سلسلة من
المضايقات القضائية التي يواجھھا أمين سيدھوم منذ سنة
.2003

موجزات
زيارة الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان إلى
الجزائر العاصمة
وتحدث مارك شايد  -بولسن  ،المدير التنفيذي للشبكة

تحضير مؤتمر جينيف

األورومتوسطية لحقوق اإلنسان  ،في مھمة رسمية في

كرّس تجمع عائالت المفقودين في الجزائر و جمعية

الجزائر  ،بصفة مطوّ لة بمقر آس.أو.آس المفقودين  ،مع

آس.أو.آس المفقودين بشراكة جمعيتي ﺻمود و جزائرنا و

أعضاء الجمعية .و تمحور اللقاء ﺣول ﺣماية ﺣقوق

المنظمة العالمية لمناھضة التعذيب خالل ھذا الثالثي

اإلنسان في الجزائر و وضعية عائالت المفقودين و

تحضير مؤتمر جينيف المرتقب عقده في يومي  5و 6

نشاطھا و آمالھا.

مارس .2009
ّ
إن العنوان الذي تم اختياره لھذا المؤتمر ھو " الحقيقة في

مشروع ″أستمع إليك″

الجزائر  :النتائج واآلفاق بعد مرور عام على توﺻيات
وجّ ھت شبكة " نادا" دعوة إلى وفد من جمعية آس.أو.آس

األمم المتحدة".
و تمحورت مواضيع البرنامج ﺣول ﺣالة ﺣقوق اإلنسان
في الجزائر و ﺣالة أعيان التدابير المتخذة من قبل
السلطات الجزائرية لتنفيذ توﺻيات األمم المتحدةّ .
إن
العدالة االنتقالية و مختلف أشكالھا في جميع أنحاء العالم
ھي أيضا النقاط الھامة التي ستناقش في ھذا المؤتمر.
وقد اتصل قام طاقم تجمع عائالت المفقودين في الجزائر
بجميع المتدخلين المحتملين ووجه دعوة إلى ممثلي

المفقودين التي تعد شريكة في مشروع "أستمع إليك"
للمشاركة في يوم تقديم تقرير منتصف المسار ﺣول
مشروع ترقية ﺣقوق الطفل بالجزائر العاﺻمة .و قام
وفد من جمعية آس.أو.آس المفقودين بتسليط الضوء على
ﺣالة عائالت المفقودين و أطفالھم أمام الوزيرة المنتدبة
المكلفة باألسر وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر
و الصحفيين و ممثلي المجتمع المدني.

الھيئات الدولية لحماية ﺣقوق اإلنسان و وممثلي
المؤسسات الجزائرية واألجنبية و ممثلي المجتمع المدني

الجمعية العامة للشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان

الجزائري والمنظمات غير الحكومية الدولية .بعد تحديد

انعقدت الجمعية العامة الثامنة للشبكة األورومتوسطية

عدد المشاركين في المؤتمر ،قامت لجنة التنظيم بالتفكير

لحقوق اإلنسان من يوم  11إلى  14ديسمبر 2009

في مكان انعقاد ھذا اللقاء .ھكذا ،فبفضل المنظمة الدولية

ببرشلونة اإلسبانية و يعد تجمع عائالت المفقودين في

لمناھضة التعذيب ،ت ّم ﺣجز المركز الدولي للمؤتمرات

الجزائر فيھا عضوا منذ سنة .2006

بجينيف الذي يحتويّ على جميع الخدمات اللوجستية

قدم  80مدافعي ﺣقوق اإلنسان من شمال و جنوب البحر

الالزمة لحدث دولي من ھذا الحجم )مكتب االستقبال ،

األبيض المتوسط و كذى أعضاء منظمات غير الحكومية

والترجمة  ،و الميكرفونات و الفضاء..إلخ( مجانيا.

اسبانية و دولية و شخصيات سياسية كاتاالنية و كذى
ممثلين من المفوضية األوروبيةّ .
إن محضر ھذا

و فيما يتعلق باألمور اللوجستية األخرى كالنقل و

االجتماع متواجد على الرابط التالي:

التأشيرات و الغذاء و السكن فال تزال جارية.

http://fr.emhrn.net/557
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جمعية آس.أو.آس المفقودين في وسائل اإلعالم
التقت ﺻحافية من المجلة اإلنجليزية "ذي إيكونوميست"
بمكتب جمعية آس.أو.آس المفقودين بالجزائر العاﺻمة
أعضاء المكتب و أقارب مفقودين من العديد من
الواليات .كمن اھتمام الصحفية في أھداف و عمل
الجمعية و نشاطھا و كذى في وضعية عائالت المفقودين.
و أﺻرّ ت لمعرفة المزيد عن ظروف اختفاء أقارب
العائالت التي ت ّم تقديّمھا .فاستحوذ انتباھھا و كانت جد
متأثرة اثر استماعھا للشھادات التي ق ّدمتھا العائالت.

من جھة أخرى ،قامت ﺻحافية بتحقيق إذاعي في
الجزائر العاﺻمة ﺣول نضال جمعية آس.أو.آس
المفقودين جانب أ ّمھات المفقودين لتوﺻل إلى الحقيقة و
العدالة .و تطرق التحقيق على الوضعية االجتماعية
المزرية التي تعيش فيھا العديد من عائالت المفقودين و
كذى ﺣول المعاناة التي تعيشھا ھذه األخيرة يوما بعد يوم
بسبب غياب الشخص المفقود و أيضا بسبب بحر البؤس
الذي أغرقوا فيه بعد ھذا االختفاء .ت ّم بث ھذا التحقيق في
أمواج إذاعة " سويسرا روماند" يوم  26نوفمبر .2008

وأعربت أيضا عن تقديرھا الشديد لمقاومة األمھات
اللواتي يردن تسليط الضوء على مصير أبنائھن و
أﺻرّ ت على شجاعة األمھات.
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