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 ورقة انضمام
 

....………………………………………………………………………………: اللقب و اسم   
 

……………………………………………………………………………………….:   العنوان
 

…….................. المدينة   الرمز البريدي:……………..…
 

...……………………………………………………………………………………... :الھاتف  
 

.... …………………………………………………………………………. :البريد الكتروني   
 

)أورو 30( 2008ر و أسدد اشتراكي لسنة تجمع عائ,ت المفقودين في الجزائأنخرط في   □ 
 

 □أوّد أن أساھم في نشاطاتكم عن طريق تبّرع �
 

على تحرير شيكاتكم لفائدة تجمع عائ,ت المفقودين في الجزائر  نشكركم  
  رتجمع عائ,ت المفقودين في الجزائ :و بعث ورقة انضمام إلى

                 148 rue du Faubourg Saint-Denis- 75010 Paris 
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المفقودين ائ�تع إلى موجھة رسالة  
 
  

 .آس جمعية و الجزائر في المفقودين عائ,ت تجمع قرر

 إلى موجھة رسائل بحملة بالقيام المفقودين .آس .أو

 حشد إعادة ھو الحملة ھذه غرض إنّ  .المفقودين عائ,ت

 في الحاجة و الحقيقة في ابحقھ اھخباربإ العائ,ت

 رغم الحق ھذا الجزائرية السلطات مطالبة في استمرار

 الرسالة تخبر .التعويضات و ميثاقلل تنفيذال نصوصال

 .آس جمعية مكاتب تقترحھا التي بالخدمات العائ,ت أيضا

 في تدعوھم و بوھران و بالعاصمة المفقودين .آس .أو

 و الوطني الصعيد على شكاوي تقديم و لكتابة لتقدما

       .الدولي

 ويات كل في المفقودين عائ,ت إلى الرسالة أرسلت

 إلى تقدمتف .المتطوعين المكتب أعضاء بمساعدة الجزائر

 استلمت أن بعد سبتمبر شھر منذ عائلة مئة حوالي المكتب

  .الرسالة

  دون مغلقة أقاربھا ملفات العائ,ت ھذه تترك  و تسلّم 

  .تفسيرات على تتحصل أن و الحقيقة عن تتعرف أن

 تحصلت لقد :الحات حسب الشكاوي موضوع يختلف

 و الحقيقة تطلب و تعويضات على العائ,ت بعض

  .الوھمية وفاتھم عن أعلن الذين أقاربھا جثمان استرجاع

 من دعوة على بناء بإجراءات قمن لواتيال ا]مھات إنّ 

 ا\ن تردن الشرطة من أو الوطني الدرك من أو المحكمة

   .ضحاياه كانت الذي بالت,عب التنديد

 تظھر  التي و اختفاء معاينة بحوزتھا التي العائ,ت إنّ 

 ھذه تقديم لھا رفض التي العائ,ت كمثل ظروف أية فيھا

 القائمة في متواجد غير قريبھم اسم أن أساس على المعاينة

      .فّعال تحقيق حفت تطلب للمفقودين، الرسمية

 ]سباب التعويضات منح لھا رفضت التي ائ,تالع إنّ 

 مطالبة في أيضا ھي تستمر و القرار ھذا تناقض عدى

 تقوم أخيرا،  .المفقودين أقربھا مصير حول الحقيقة

 أبدا تتوقف لن و إط,قا التعويضات رفضب أخرى عائ,ت

.العدالة و الحقيقة في احقھ الجزائرية السلطات مطالبة عن  

 عدد زيادة إلى ھذه الرسائل حملة تأدّ آخر، جانب من

 الوطنية اللجنة أمام ا]سبوعية التجمعات في المشاركين

.اeنسان حقوق حماية و لترقية  

 نظمت  ، ا]سبوعي التجمع إلى باeضافة و الث,ثي، خ,ل

 تواريخ في فورية تجمعات المفقودين .آس .أو .آس جمعية

   !العائ,ت من المئات مرة كل في أقبلت و رمزية أماكن و

      

عائ�ت المفقودين في الجزائر تتظاھر أمام الھيئات 

 الوطنية

  

فتجمعت . غنية بالمظاھرات 2008نھاية سنة  كانت

حقوقھا بنداء  فيعائ,ت المفقودين عدة مرات للمطالبة 

 و سخطھا eظھار و المفقودين .آس .أو .آسمن جمعية 

 في أو الجزائرية الھيئات اتمقرّ  أمام غضبھا إسماع

     .رمزية أماكن

 بالدم قمعت التي 1988 أكتوبر أحداث بذكرى احتفال نّ إ

 تميّزت المتظاھرين من المئات مقتل في تسببت التي و

 قبل من التاريخ ھذا في نظمت التي السنوية بالمظاھرة

 .العاصمة بالجزائر ″شبيبة ، نشاط ، تجمع – راج″ جمعية

 ھذه المفقودين .آس .أو .آس جمعية أعضاء يترك لم

 في المطالبة و فيھا المشاركة دون تفوت الفرصة

 الذي 2008 نوفمبر 1 في  .العدالة في الحق و ةالديمقراطي

 بھا أحتفل التي التحرير ثورة ندع  54 الذكرى يعد

 مفقودينال لعائ,ت  نوعھا من فريدة ةمظاھر عبر أيضا

 التيو اeنسان حقوق حماية و لترقية الوطنية اللجنة أمام

 ينمصرور نحن :" فيھا مكتوب راية بعرض قامت

 المفقودين : التحرير ثورة ندع 54ال بالعيد باحتفال

    "ھم؟ أين !الحدث ھذا في غائبون

    

رسخت في  قد نوفمبر أمام وزارة العدل 23إّن مظاھرة 

أن اشمأزت العائ,ت اثر عدم تحصلھا على  بعد. ا]ذھان

قررت  ، غير منقطعة مقابلة أي إجابة بعد القيام بطلبات
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ل,لتقاء عائ,ت المفقودين التجمع أمام ھذه المؤسسة 

   .   بمسؤول

 ، شخصيا فرحاتي سانح مسلّ من المفروض أن ي كانو

،  المفقودين. أو أس. في مكتب جمعية آسعضو  وھو

رجال الشرطة  صاح عليه على الفورلكن و مقابلةطلب 

فھكذا وجدت مئات العائ,ت التي . حيالذين طوقوا ال

رّدت على نداء الجمعية المذكورة أع,ه أنفسھا تحت 

المطر الغزير و محاطة عند وصولھا إلى عين المكان 

قرب من الوزارة لفوق رصيف شارع مليكة قايد با

 و اغتنم. المرور المحاطة برجال ا]من الذين منعوھم من

شتم ومعاملة المتظاھرين لفرصة ال ھذه أعوان ا]من

تم نشر اeع,ن الصحفي على نطاق . بأسوأ الطرق

. واسع إثر ھذا الحدث  

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

المفقودين و على غرار العديد من الھيئات عبر . أو أس

باحتفال بالذكرى الخمسين لqع,ن العالمي  ، العلم

. أو أس. آسجمعية قام أعضاء . لحقوق اeنسان

المفقودين بالتجمع لمطالبة السلطات الجزائرية باحترام 

و تسليط الضوء على حقيقة مصير كل الدولية التزاماتھا 

. وفقا للمبادئ الدولية لحقوق اeنسانواحد من المفقودين   

 

على وضع  في الجزائر ائ�ت المفقودينتحصل تجمع ع 

  مراقب في اللجنة ا�فريقية لحقوق ا�نسان و الشعوب

 
 

تجمع  الشعوب أبلغت اللجنة اeفريقية لحقوق اeنسان و

في الجزائر أن الطلب الذي قّدمه  عائ,ت المفقودين

للتحصل على وضع مراقب قد قبل خ,ل الدورة العادية 

للجنة التي انعقدت في نيجيريا في شھر نوفمبر  44ال

ھذا  في الجزائر تجمع عائ,ت المفقودين فاستقبل. 2008

إّن وضع المراقب ھذا سيمكنه من توسيع . النبأ بصرور

اللجنة  في  أكبر تأثيربالتمتع نطاق نشاطه و بالتالي 

 eظھاراeفريقية لحقوق اeنسان و الشعوب و خاصة 

داخل ھذه الھيئة اeقليمية  مكافحة اختفاء القسري

ھكذا، فيسعى تجمع عائ,ت . لحماية حقوق اeنسان

اللجنة  كثف معأالمفقودين في الجزائر إلى خلق تعاون 

           . اeفريقية لحقوق اeنسان و الشعوب

بإمكان تجمع عائ,ت سيكون بفضل ھذا الوضع، 

بكل التصريحات التي  مبالقيا في الجزائر المفقودين

المطالبة بإدراج بو القيام كذلك  ، يريدھا كّما و عددا

مسألة المفقودين في جدول أعمال دورة من دورات 

إّن تحصل  .اللجنة اeفريقية لحقوق اeنسان و الشعوب

لحقوق اeنسان  التجمع لوضع مراقب في اللجنة اeفريقية

 اختفاءاتجديدة  سيما لتنديد  أداةيعد  و الشعوب

القسرية في الجزائر و المعاملة التي تحظى بھا ھذه 

للمساھمة في القضية من قبل السلطات الجزائرية و كذلك 

ى و محاولة استئصالھا علالوقاية من ھذه الممارسة 

        .  الصعيد اeفريقي و العالمي

 

التعويض سياسة شأن في قسنطيني فاروق السيد نتائج  
 

 ترقية و لحماية استشارية الوطنية اللجنة رئيس أّكد

 % 97 إلى 96 أنّ  قسنطيني، فاروق السيد اeنسان، حقوق

 طرف من المقترحة التعويضات قبلت قد العائ,ت من

 و السلم أجل من الميثاق نصوص تنفيذ إطار في السلطات

 ا]رقام ھذه قسنطيني، للسيد بالنسبة .الوطنية المصالحة

 أضن" :قائ, المفقودين قضية حفظ موعد قرب عن تعلن

 قبلوا قد % 97 إلى 96 .المشكلة لھذه حل وجد أنه

 شھر في تلفزيونية حصة خ,ل صّرح و " التعويضات

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

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

   "  المشكلة

 

 

استشارية لترقية و حماية  يصرح رئيس اللجنة الوطنية

حقوق اeنسان على الرغم من تقديم تجمع عائ,ت 

مذكرة   2007 رالمفقودين في الجزائر بتقديمه في نوفمب

ھا في ليالمنصوص عتنتقد اeجراء الخاص بالتعويضات 
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النصوص التنفيذية للميثاق من أجل السلم و المصالحة 

لضحايا التي الوطنية و التي تستنكر انتھاكات حقوق ا

ھذا اeجراء باeشارة إلى عدم المساواة في  ولّدھاي

ھكذا، لم يترك تجمع عائ,ت المفقودين في .. التطبيق

فاروق قسنطيني  تصريحاتعلى  الجزائر فرصة الرد

إن . عبر بيان صحفي يطالب فيه التجمع الحق في الحقيقة

التعويضات ليست سوى جزء صغير من التعويض 

إّن اeع,ن . ي تعد فيه الحقيقة عنصر أساسيالكامل و الت

        :متواجد في الموقع الموالي

http://www.algerie-
disparus.org/cfda/index.php?option=comco

ntent&task=view&id=243&Itemid=111 
 

 سبتمبر جينيف، ا�نسان، حقوق لمجلس الثامنة الدورة
2008 

 
التذكارية حتفال بالذكرى  الدورة"خ,ل ھذه ھكذا، ف

مجلس  تطّرق، "الستين لqع,ن العالمي لحقوق اeنسان

 ةتعلقمث,ثة قرارات  علىحقوق اeنسان لvمم المتحدة 

لنزاع المسلح حقوق اeنسان في أوقات ا بحماية

)A/HRC/9/L.21نسان والعدالة  )المراجعeوحقوق ا

والحق في الحقيقة  )A/HRC/9/L.22(انتقالية

)A/HRC/9/L.23(.  

 مجلسلب طبعد القرار بشأن الحق في معرفة الحقيقة ، 

لvمم المتحدة  ةالسامي يةالمفوض منحقوق اeنسان 

ة عن أفضل معّمقدراسة ب بالقياملحقوق اeنسان 

ھذا الحق ، بما في ذلك حماية لالممارسات للتنفيذ الفعال 

الشھود وغيرھم من المشاركين في ت وملفّاوال رشيفا]

. مثل ھذه انتھاكاتب المحاكمات المتعلقة  

و أخيرا، قام مجلس حقوق اeنسان بتكليف اللجنة 

 " :ب )A/HRC/9/L.5(القرار  استشارية عبر

ن في شأ أفضل الممارساتدراسة حول تحقيق 

ا&شخاص المفقودة و تقديمھا إلى مجلس حقوق ا�نسان 

  "خ*ل دورته الثانية عشر

 

 مّرة تشجب المتحدة ا�مم لھيئة ا�نسان حقوق لجنة
الجزائرية الدولة أخرى  

 
  

 
 6يوم  لجنة حقوق اeنسان لھيئة ا]مم المتحدةأصدرت 

اتصال الفردي م,حظاتھا النھائية حول  2008نوفمبر 

المقدم من طرف تجمع عائ,ت المفقودين في الجزائر في 

منوار مدوي المفقود منذ  قضيةو المتعلق ب 2006جويلية 

بعد أن  )وية البليدة( ءبمدينة ا]ربعا 1997ماي  7يوم 

.    ألقي القبض عليه من قبل شرطيين مرتدين زي مدني

    

ا.ختفاء القسري لجنة حقوق ا�نسان أن ممارسة ترى 

ينتھك العديد من أحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق 

 المدنية والسياسية  التي انضمت إليھا الجزائر والتي

. عليھا ا.لتزام بأحكامه  

و ترى لجنة حقوق ا�نسان في م*حظاتھا النھائية أن 

و  9و المادة  7الدولة الجزائرية ترتكب انتھاكات للمادة 

لحقوق المدنية و با الخاص العھد الدوليمن  16المادة 

    . في شأن قضية منوار مدوي السياسية

 يجوز إخضاع أحد للتعذيب  :"على  7و تنص المادة 

 ةاeحاطإنسانية أو و للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الّ, 

." ]...[ بالكرامة  

في م,حظاتھا  من جديد نلجنة حقوق اeنسا فتؤكد ھكذا،

حول اتصال الخاص بقضية مدوي أّن اختفاء القسري 

بالنسبة للمفقود نفسه و أيضا أّمه عبر  7ينتھك المادة 

القلق و المحنة التي تصيب السيدة مدوي منذ اختفاء 

. ابنھا  

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

و يجوز توقيف أحد أو اعتقاله . ا]مان على شخصه

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

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

".خ,ل مھلة معقولة أو أن يفرج عنه  

في كل مكان،  "إنسانلكل  16و أخيرا، تضمن المادة 

ھذا يعني  "القانونيةالحق بأن يعترف له بالشخصية 

. اعتراف بشخصيته أمام القانون  
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و يؤكد مجلس حقوق اeنسان من جھة أخرى أّن الدولة 

العھد الدولي الخاص من  3§2الجزائرية لم تحترم المادة 

و ذلك بعدم القيام بتحقيقات  بالحقوق المدنية والسياسية

اeدعاءات الخاصة بانتھاكات حقوق اeنسان فّعالة حول 

التي تخص مدوي منوار و والدته اللذان يعتبران 

.  كضحاياھا  

حول  نھائيةإّن م*حظات مجلس حقوق ا�نسان ال

بالنسبة  يعتبر فوزا آخراا.تصال الخاص بمنوار مدوي 

في الكفاح ضد  لتجمع عائ*ت المفقودين في الجزائر

. .ختفاء القسري من العقابإف*ت مرتكبي جرائم ا

فتوصي اللجنة الدولة الجزائرية على امتثال ھكذا، 

لvسرة ، وإجراء  بتقديم تعويضا]حكام العھد و ذلك 

حقوق اeنسان ب اeدعاءات الخاصةفي  معمقتحقيق 

المقدمة له و القيام بمتابعات قانونية ضد ا]شخاص 

 دوي المعتبرة كمرتكبي و مسؤولي اختفاء منور م

. لمحاكمتھم ومعاقبتھم بموجب القانون  

 6يوما ا\ن ابتداءا من يوم  180للدولة الجزائرية 

التدابير التي  حولبمعلومات نوفمبر لتزويد اللجنة 

.اتخذتھا لتنفيذ توصيات لجنة حقوق اeنسان  

 

ملف مودعة عند مجموعة العمل حول ا�ختفاءات  150

 القسرية 

 
قام وفد من تجمع عائ,ت المفقودين في الجزائر بإيداع 

قسرية عند مجموعة  من اختفاءاتحالة جديدة  150

العمل حول اeختفاءات القسرية التابعة لھيئة ا]مم 

.   المتحدة خ,ل سفر إلى جينيف السويسرية  

مجموعة العمل حول اeختفاءات  عند المودعة الملفات إنّ 

القسرية كانت مدققة و أعّدت من قبل طاقم مكتب باريس 

و الجزائر العاصمة العاملة بشكل وثيق حول حات 

اختفاء في كل أقطار الجزائر منھا عدد كبير من ملفات 

تخص اختفاءات من جيجل و الجزائر العاصمة و تيبازة 

. و المدية  

جينيف فرصة للناطقة الرسمية كانت ھذه الزيارة إلى و 

ل,لتقاء بأعضاء لتجمع عائ,ت المفقودين في الجزائر 

.  من مجموعة العمل حول اeختفاءات القسرية  

إذا كان طلب الموعد مع أعضاء من مجموعة العمل 

حول اeختفاءات القسرية قّدم باسم الفيدرالية 

 - الفيميد –ا]ورومتوسطية لمناھضة اختفاء القسري 

التي يعد تجمع عائ,ت المفقودين عضوا مؤسسا لھا، 

فتضمنت العديد من ا]سئلة قضية اeختفاءات القسرية 

في الجزائر و حول الميثاق من أجل السلم و المصالحة 

و نصوصه التنفيذية و المشكلة التي يطرحھا الوطنية 

إّن اھتمام الھيئات الدولية في قضية . إجراء التعويض

eو معالجتھا من قبل ختفاءات القسرية في الجزائر ا

أمر جد مھم بالنسبة لتجمع عائ,ت السلطات الجزائرية 

     . المفقودين في الجزائر

 

بحق أمين سيدھوم 4ستئنافاحكم      

 

على أمين سيدھوم و ھو  ،2008في مارس  تم الحكم

مع محامي و مدافع عن حقوق اeنسان بستة اشھر حبس 

التقليل من " ل دينار 20000وتغريمه  التنفيذإيقاف 

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

استئنافا عقب  عبرف 2008أفريل  13أمين سيدھوم يوم 

و جرت الدعوى في استئناف  . الحكم المذكور أع,ه

 8بعد تأجيلھا مّرة أولى يوم  2008نوفمبر  12يوم 

 4مت المرافعات خ,ل ھذه الجلسة و دا. 2008أكتوبر 

.   ساعات و كانت جد حية  

الحق في حرية في ا]ستاذ سيدھوم  نمحاميو تمّسك  

و  .التعبير و أبرزوا قضية استق,لية العدالة الجزائرية

أعضاء  قدم مراقبون أجانب لحضور الدعوى، من بينھم

      .  نقابة محاميين باريس من

 في استئناف محكمة أصدرت ، 2008 نوفمبر 26 في

 في الصادر الحكم فيه أيّدت احكم العاصمة الجزائر

 و .بالنقض بالطعن سيدھوم أمين قرر و .ا]ولى الدرجة
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 من سلسلة عقب أتت المحاكمة ھذه أنّ  اeشارة تجدر

 سنة منذ سيدھوم أمين يواجھھا التي القضائية المضايقات

2003.  

     

جينيف مؤتمر تحضير  
 

 جمعية و الجزائر في المفقودين عائ,ت تجمع كّرس

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

 الث,ثي ھذا خ,ل التعذيب لمناھضة العالمية المنظمة

 6 و 5 يومي في عقده المرتقب جينيف مؤتمر تحضير

     .2009 مارس

في  ةقيالحق" العنوان الذي تم اختياره لھذا المؤتمر ھو إّن 

وا\فاق بعد مرور عام على توصيات  النتائج: الجزائر 

  ."ا]مم المتحدة

حالة حقوق اeنسان و تمحورت مواضيع البرنامج حول 

المتخذة من قبل  التدابيرو حالة أعيان  في الجزائر

إّن . توصيات ا]مم المتحدةالسلطات الجزائرية لتنفيذ 

ميع أنحاء العالم في ج ھامختلف أشكال و العدالة انتقالية

. ھي أيضا النقاط الھامة التي ستناقش في ھذا المؤتمر

قام طاقم تجمع عائ,ت المفقودين في الجزائر  وقد اتصل

ممثلي وجه دعوة إلى و جميع المتدخلين المحتملينب

وممثلي  اeنسان و الھيئات الدولية لحماية حقوق

ممثلي المجتمع المدني  والمؤسسات الجزائرية وا]جنبية 

بعد تحديد . الجزائري والمنظمات غير الحكومية الدولية

عدد المشاركين في المؤتمر، قامت لجنة التنظيم بالتفكير 

ھكذا، فبفضل المنظمة الدولية . في مكان انعقاد ھذا اللقاء

المركز الدولي للمؤتمرات تّم حجز  لمناھضة التعذيب،

ع الخدمات اللوجستية جمييحتوّي على  بجينيف الذي

مكتب استقبال ، (ال,زمة لحدث دولي من ھذا الحجم 

       .مجانيا )إلخ..الفضاءو  و الميكرفوناتوالترجمة ، 

     

و فيما يتعلق با]مور اللوجستية ا]خرى كالنقل و 

  . و السكن ف, تزال جاريةالتأشيرات و الغذاء 

 

 موجزات 
 

لحقوق ا�نسان إلى  زيارة الشبكة ا%ورومتوسطية
 الجزائر العاصمة

 
بولسن ، المدير التنفيذي للشبكة  - وتحدث مارك شايد 

ا]ورومتوسطية لحقوق اeنسان  ، في مھمة رسمية في 

، مع  آس المفقودين.أو.آسمقر ب بصفة مطّولةالجزائر ، 

و تمحور اللقاء حول حماية حقوق . أعضاء الجمعية

 عائ,ت المفقودين واeنسان في الجزائر و وضعية 

   . او آمالھا نشاطھ

 
 

″إليك أستمع″ مشروع  
 
آس .أو.آس جمعية من وفد إلى دعوة "نادا " شبكة تھوجّ  

 "أستمع إليك"المفقودين التي تعد شريكة في مشروع 

للمشاركة في يوم تقديم تقرير منتصف المسار حول 

و قام . مشروع ترقية حقوق الطفل بالجزائر العاصمة

آس المفقودين بتسليط الضوء على .أو.آس جمعية من وفد

حالة عائ,ت المفقودين و أطفالھم أمام الوزيرة المنتدبة 

السيدة نوارة سعدية جعفر  المكلفة با]سر وقضايا المرأة

. و الصحفيين و ممثلي المجتمع المدني  

  

  ا%ورومتوسطية لحقوق ا�نسان الجمعية العامة للشبكة
  

للشبكة ا]ورومتوسطية  الثامنة العامة الجمعية انعقدت

 2009ديسمبر  14إلى  11من يوم  لحقوق اeنسان

يعد تجمع عائ,ت المفقودين في  وببرشلونة اeسبانية 

 .   2006الجزائر فيھا عضوا منذ سنة 

مدافعي حقوق اeنسان من شمال و جنوب البحر  80قدم 

و كذى أعضاء منظمات غير الحكومية  ا]بيض المتوسط

و كذى  ةاسبانية و دولية و شخصيات سياسية كاتاني

محضر ھذا  إنّ . ممثلين من المفوضية ا]وروبية

:على الرابط التالي تواجداجتماع م  

    http://fr.emhrn.net/557 
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وسائل ا�ع�مفي  آس المفقودين.أو.آس جمعية  
 

 "ذي إيكونوميست"فية من المجلة اeنجليزية االتقت صح

بالجزائر العاصمة آس المفقودين .أو.بمكتب جمعية  آس

أعضاء المكتب و أقارب مفقودين من العديد من 

كمن اھتمام الصحفية في أھداف و عمل . الويات

. الجمعية و نشاطھا و كذى في وضعية عائ,ت المفقودين

ت لمعرفة المزيد عن ظروف اختفاء أقارب و أصرّ 

استحوذ انتباھھا و كانت جد ف .العائ,ت التي تّم تقديّمھا

. متأثرة اثر استماعھا للشھادات التي قّدمتھا العائ,ت

وأعربت أيضا عن تقديرھا الشديد لمقاومة ا]مھات 

و  اللواتي يردن تسليط الضوء على مصير أبنائھن

     .ا]مھاتعلى شجاعة ت أصرّ 

من جھة أخرى، قامت صحافية بتحقيق إذاعي في 

آس .أو.آسالجزائر العاصمة حول نضال جمعية 

جانب أّمھات المفقودين لتوصل إلى الحقيقة و  المفقودين

و تطرق التحقيق على الوضعية اجتماعية . العدالة

المزرية التي تعيش فيھا العديد من عائ,ت المفقودين و 

عاناة التي تعيشھا ھذه ا]خيرة يوما بعد يوم كذى حول الم

البؤس  بحر بسبب غياب الشخص المفقود و أيضا بسبب

تّم بث ھذا التحقيق في . الذي أغرقوا فيه بعد ھذا اختفاء

. 2008نوفمبر  26يوم  "سويسرا روماند "أمواج إذاعة 

   

 
 
 
 
 


