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  .يـوسطـل أألورومتـالتكت
  

رأس تـا ـن كانت فرنسـ أي2002ري ـة فيفـعشي
م أول ـاريس تنظيـرى ببـي، جـاد األوروبـاالتح

ة ـلرابطة الدوليلقاء بين عائالت المفقودين و بين ا
الت ـة تجمع عائـان بمشاركـوق اإلنسـلحق

و أصدقاء  أهالـية ـة إلى جمعيـن، إضافـالمفقودي
ن مع ـة التضامـرب، جمعيـ بالمغنـالمفقودي
ت هذه الفرصة ـن، ولقد كانـن اللبنانييـالمعتقلي
ي حول ـاد األوروبـاه االتحـة للفت انتبـمناسب
ري في الحوض ـلقسادان ـة حاالت الفقـمعضل
رى من ـي جاء الذـهذا اللق .طـض المتوسـاألبي
ات ـجمعيدة  ـري ضم عـ فيف11 إلى 07

 ىـإل ةـباإلضافن ـالت المفقوديـن عن عائـوممثلي
ا، ـر، ليبيـن جاؤوا من الجزائـم الذيـعائالته

ة إلى ـا باإلضافـرب و تركيـر والمغـان، مصـلبن
ـم تجمع ظيم تنـق و أن تـد سبـو لق .اـسوري

اد ـل انعققبـ " ونـبانتي"  ـن بـيوميصامت فـي 
ت ـث استطاعـن حيـذي دام يوميـالملتقى ال

ادل ـي وتتبـه أن تلتقـالت من خاللـالعائ
ا ـن دار فيهمـن اللذيـم اليوميـفي خض .راتـالخب

وا ـون أن يعطـاع المشاركـى استطـهذا الملتق
ان ـية بالبـر الخاصـول التدابيـا حـتعريف
ن ـد عـد تولـ، ولق" ةـق المعرفـح : "ونـالمعن
ـل اء التكتـى إنشـذا الملتقـال هـأشغ

  .نـالت المفقوديـوسطي لعائـألورومتا
 

ل ـأفري 23 إلى 20 ن مفالنسا/  برشلونة
اق ـان و اتفـوق اإلنسـحق 2002
  .ات ـالجمعي

  

ن ـان مـمتوسطي، ك-ل األوروـ التكتارـط إفي
اوي ـاق جمعـى اتفـة علـقروض المصادـالمف
ان ـي و لبنـاد األوروبـر و االتحـن الجزائـبي
من )  انـبنل مؤجل بالنسبـة (التحاد أألوروبي او

، و لقد كان تجمع 2002ل ـبأفريالمقـرر أن يكـون 
ة ـجمعي إلىة ـن باإلضافـوديـالت المفقـعائ

 سطر أعضاءو لقد ن، ـن من أجل المعتقليـالتضام
ات في ـالنشاط اءاتـاللقة من ـمجموعل ـمن التكت

 22 الى 20ا، من ـة و فالونسـن برشلونـكل م
دة عدة ـل مسانـ و هذا بفضاـبأسباني 2002
ة ـ الناجعد الطرقـن أجل تحديـو هذا م. اتـمنظم

ا ـق عليهـ المتفانـاإلنسوق ـرام حقـمن أجل احت
ت عن رات تمخضـظاهذه المـه .اتـن الجمعيـبي

ه ـ خاللرات تم منـمن التحضيف ـل مكثـعم
ن وكذا ـوالمحاميي نـدد من القانونييـال بعـاالتص

االتصال بـم ت ـمن تـ الذينـالت من المفقوديـعائ
ق ـان لتحقيـران كان ضروريـشه .مـواستضافته
 و لـ التمويادـإيجب ـتوجروع، حيث ـهذا المش

دة في ـات المتواجـاالت مع الجمعيـراء اتصـإج
ل ـن أجـا مـرب و أسبانيـان المغـلبنر، ـالجزائ

ة ـاإلداريراءات ـق االتصاالت و اإلجـتوثي
  .).الخ...وين ـرة، التمـتأشي(
  

   .2002ل ـ أفري20ة ـبرشلون
  

دوة ـاد نـالل انعقـن خـاء مـح اللقـافتت
ام ـالنظ "وان ـة و التي كانت تحت عنـببرشلون

د ـ و لق" ريـاء القسـام و حاالت االختفـالع
ـ  أفريل ب20اريخ ـدوة بتـدت هذه النـانعق

collego legi d’advocados ة ـت لجنـكما جمع
 ة،ـببرشلون نـب المحاميـ بمكتانـاإلنسوق ـحق

م ـالت و محاموهـن عن العائـر ممثليـكما حض
ة ـة، الرابطـو الدوليـة العفـ منظم إلىةـباإلضاف

 ةـة إلى جمعيـان باإلضافـوق اإلنسـة لحقـالدولي
SODEPAU ) م ـور و سلـن تطـ تضام( ،

وق ـ لحق Catalaneةـة إلى جمعيـباإلضاف
ة ـل الدوليـت الوسائـو لقد كان .انـاإلنس

ال كانت ـاألشغ .اشـب هذا النقـفي قلة ـوالقانوني
ا يخص ـات، أما فيمـة بالدروس و المعلومـغني
رق ـادل، افتـاش المتبـة هذا النقـة و أهميـحاج

  .وا على إجراء ملتقى آخرـا اتفقـن بعدموـالمشارك
  

   .2002ل ـ أفري22ا ـفالونسي
  

ن ـ ما بينـدوةة ـوم افتتاحيـي كان يـعلى التوال
ت ـاتجه، يـاد األوروبـوزارات لالتحـال

م في ـم استقبالهـا أين تـ فالونسيإلىالت ـالعائ
دري ـأن " نـأسبانيين ـرف نائبيـان من طـالبرلم
 إلى ةـباإلضاف"  دونـن كاغوـو و غامـباغيل
ة ـؤون االجتماعيـار الشـب مستشـر مكتـمدي

و لقد ." وـاز أباريسيـ مارتينود رـبي "ة ـللناحي
ـوا بالتوسط  والتزمنـمهتميؤالء جد ـهدا ـب

  .يـاد األوروبـدى االتحـ لالشخصـي
 ةـة مع جمعيـدوة صحفيـم نـم تنظيـو لقد ت

SODEPAU ) ا، ـ بفاالنس) تضامن ، تطور و سلم
ق بها ـل أن يلتحـبالبرلمان قبادها ـم انعقـحيث ت
 نـمرفقيوا ـن كانـ الذيانـاإلنسوق ـ حقومناضل

ان ـ في المكةـن للعولمـن المناهضيـبالمناضلي
د عن ـد تولـو لق. انـا دوالفيغجـبالس ى ـالمسم

رات فرع ـاع في مقـاد اجتمـرة انعقـهذه التظاه
ة ـت الصحافـد غطـقو ل .يـزب الشيوعـالح

  .سعـةبدث ـ هذا الحةـاألسباني
 م الذيـالدع ات بفضلـالملتقيت هذه ـو لقد تم

 و من وعـ للجالكاثوليكيـة المناهضـةاللجنة (  هـقدمت
ة لحقوق ـة األورومتوسطيـالشبك ( و ،)ورـأجل التط
جمعية التضامن ، (  و منظمة العفو الدولية ، )اإلنسان
، اإلنسانكاتالون للدفاع عن حقوق  عية جم و السلمالتطور 
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ة، ـن لبرشلونـة المحاميـلنقاب اإلنسانلجنة حقوق و 
  ). ةـة للعولمـة المناهضـالحرك ( إلى ةـإضاف

  

  اتـة الملفـدراس
  .ةـاق المستقبليـة و اآلفـموازنال
  

ن بالجزائر على ـ عائالت المفقوديـزم تحـالفلقد ع
ن ملفات ـ تكويه هوـأولياتى ـ من أولنوـأن يك

ا ـي توجيههـن و بالتالـاص المفقوديـخاصة باألشخ
ري ـدان ألقسـل حول حاالت الفقـق العمـ فريإلى

ع ـم جمـو لقد ت .دةـم المتحـالتابع لألم
 من طرف 1997ة منذ سنة ـات األوليـالمعلوم
بعد  .انـاإلنسن لحقوق ـن تابعيـ و محامينـمناضلي

ن، وفي شهر ـالمفقوديالت ـة لعائـة أوروبيـجولال
ن ـالت المفقوديـ انتظمت عائ1998ة ـجويلي

 في شهر أوت ،رـ بالجزائادئ األمرـر في بـبالجزائ
  .1999ـة منذ بدايران ـ، وهةـ ثم بقسنطين1998

ت العائالت ـة استطاعـاء التجمعات األسبوعيـوأثن
ة ووثائق ـادات حيـا شهـا فشيئـع شيئـأن تجم

ات ـأل الفراغـا يمكن أن تمـلهمحددة و التي من خال
ا إلى المعلومات ـات إلضافتهـة بالبيانـالخاص
وان، ـة، العنـيالهو( ـة بـة و المتعلقـاألساسي

 أخذ معلومات حول إلى ةـ، باإلضاف) ...ة الخـالمهن
اص ـاف و هوية األشخـاالختطروف ـظ

  ...ن عن ذالكـالمسئولي
 هيئـة إلىة ـات المرسلـرات الملفـمن خالل عش

 إلىوم ـا اليـ، انتقلن1998ة ـدة سنـم المتحـألما
ة ـت دراسـو لقد تم .اتـع اآلالف من الملفـجم

ق ـة العامة لفريـات من طرف األمانـهذه الملف
اء ألقسري التابع لألمم ـالعمل حول حاالت االختف

ل هذه ـا بتسجيـت بدورهـدة، والتي قامـالمتح
ات ـب معلومـطلوم بـا كما تقـفرزهات و ـالملف

ا ـوم بتحويلهـد ذالك تقـة، و بعـة و مكملـإضافي
ة عندما ـ القسريتول االعتقاالـل حـ فريق العمإلى

ق ـ وللعلم يجتمع هذا الفريه،ـدورتع في ـيجتم
 فجونيـ مرات في ثالث .ةـخمس مرات في السن

ات المقرر ـة للملفـبالنسب .وركـن في نيويـومرتي
ام الجزائري الذي ـ النظإلى اـا، تم تحويلهـقبوله

 "ي ـا أن الشخص المعنـه أحيانـتكون أجوبت
بسبب "  أو"  ةـإرهابي مطلـوب من أجـل نشطـات

 ما يكون ، و غالبا"إجـراميـة تورطه في أعمال 
 قد  "ا هذاـ يومنإلى لم يحدد مـوضعـه "الشخص 
 بعد  سراحهقـأطل االعتقال مسبقا و إلىتعرض 

 لم "، "  سراحهإطالقه منذ ـيعثر عليلم " ، "... ذالك
  ".ال ـرض لالعتقـد تعـن قـيك

ات إلى ـة وردت معلومـذه األجوبـردا على ه
د ـدة بعـم المتحـع لألمـق العمل التابـفري
و على  .التـارب العائـمع أقري و التقصي ـالتح
ة ـالل مراسلـري من خـم التحـوم تـالعم

ري، حول ـجزائر الـن بالقطـ تقطائالت التيـالع
ا ـحالي .نـلف المفقوديـة وردت في مـكل معلوم

ة ـخمسمائ .اـم فتحهـف تـمل آالف 3000كثر من أ
وي ـتات، تحـاعدة المعطيـا في قـم تسجيلهـملف ت

 من طرف ي وردتـات التـ المعلومعلى كل
ذا العمل ـه.ةـل حالـص كـمع تخصيالت ـالعائ

من قة خاصة طرية وبكل حال باإلحاطةح ـالمدقق سم
ا هذا تم ـحالي .الـ مستقباط الضوء عليهـل تسليـأج
ا تم في ـن أحداهمـشخصيازه من طرف ـإنج
  عدد في يوميدـكما لوحظ تزاي .ف دورةـنص
ر و يوميا أو باألحرى ـبالجزائ .نـات المفقوديـملف

 إلىر ملفات ـيوم التجمع األسبوعي حوالي عش
 من طرف اـإرسالها أو ـتم جلبهن ملف ـعشري
اة لكل الشروط تم ـات المستوفـكل الملف .التـالعائ

ي استخراج ـس وبالتالـا من جديد في باريـفحصه
ـا م في األخير إرسالهـا لكي يتـة لهـخ مطابقـنس

  .دةـم المتحـ األمإلى هيئـة
ر المكتب ـة من تسييـت اإلعانات الماليـو لقد مكن

 فتح مكتب يـ، و بالتال1998المفتوح في باريس سنة 
ال بين المكتبين ـاالتص .2001ر سنة ـجديد بالجزائ

ة ـد على دراسـدوام، مما ساعـيكون على ال
  يومناإلى ل،ـن ذي قبـن مـة أحسـات دراسـالملف

 آالف شخص أصبحوا في عداد 7000هذا أكثر من 
ف ـاع تحالـا استطـحالي .المفقودين بالجزائر

ع ـأن يسممن ر ـن بالجزائـالت المفقوديـعائ
ري ـدان ألقسـرة الفقـره بظاهـم بأسـالعال

ا، ـا، أسبانيـن خالل مداخالت بتركيـر مـبالجزائ
ا، ـ الموحدة، بلجيكةـ، بالمملكاـ، بايطاليكرالدانم

ة، ـاألمريكي را، الواليات المتحدةـسويس هولندا،
ات و ـحضوره الجتماعرب من خالل ـدا، المغـكن
ة مع ـاالت الدائمـالتصة، من خالل اـدوات دوليـن

الفيدرالية : انـة لحقوق اإلنسـات الدوليـالمنظم
 نـان و عدد آخر مـة لحقوق اإلنسـالدولي

، هيـومـن رايت ) انـوق اإلنسـات حقـرابط(
 فرنسا الحرة، :منشآتمع ، مراسلين بال حدود واتـش،
  .انـاإلنسة لحقوق ـ الكنديمنشـأة

  

  اتـع و تجمعـقم
  

اء كل ـوم أربعـكل ين ـت المفقوديالـعائع ـيجتم
ر ـام مقـ أم1998ر أوت ـاء منذ شهـوم أربعـي

  ة ـل ترقيـة من أجـة االستشاريـة الوطنيـاللجن
ر، و التي ـ بالجزائانـاإلنسوق ـة حقـو حماي

وق ـد الوطني لحقـا المرصـى سابقـت تسمـكان
ة حول ـة بالحقيقـل المطالبـان من أجـاإلنس
ررت أن تبقي ـقات التي ـالسلط .مـويهـر ذمصي

ة، ـافيـشفالن في ظالم الـعلى قضية المفقودي
ع ـتجم  جوان26خ ـ بتاريا منعـتـوخاصة عندم

 أخضـرت .يـتاآلة ـر جويليـث من شهـالثال
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ا ـعليالات ـورد من طرف جه " عـبالمن الشرطة أمر
ـع األخير م هذا التجمـو في خض " الدـفي الب

ات عن ـت السلطـ، كشف جوان26السابق لـ 
ة غير ـب البحث عن الحقيقـطلا في كـم ـعزمه
ن بكل ـات المفقوديـفي ردع أمهن ـمترددي
ة ـار عدد معتبر من الشرطـو لقد تم إحض .ةـوحشي

ع هذا التجمع ـب من أجل منـأمام مقر قصر الشع
  .هـعليق ـموافالغير 

ف ـاء من مختلـد تعرضت نسـفلق: و للتذكير
هذه  .ةـرف الشرطـن طـالضرب مى األعمار إل

الت يتجردون من ـ جعلت العائرةـاهـظلا ةلالمباالا
 تة، و لهذا عزمـة بالحقيقـدا المطالبـ ماعشيءكل 
  .ةـوعيـ األسباـل حركتهـالت على أن تواصـالعائ
ط ـات أن تسلـاءا على ذالك، حان األوان للسلطـو بن

ام ـمزي ليس فقط أـع الرمـالضوء على هذا التجم
ة ـماية وحـة لترقيـرية االستشاـة الوطنيـمقر اللجن

رات ـام كل مقـا أمـإنم ان، وـوق اإلنسـحق
ذا ـوه ة،ـران و قسنطينـو ه زان،ـغلي: اتـالوالي

  .رـل التذكيـمن أج
ت ـي تسببـالتالت هذه اآلالم ـت العائـلقد جابه

ات بأن ـت على السلطـات وألحـا السلطـفيه
ة، لقد ـا في البحث عن الحقيقـتهل مسؤولياـتتحم
ل في ـة، كما تواصـ النهايإلىا ـت نضالهـواصل

ة ـام مقر اللجنـع أمـا للتجمـا و تنظيمهـاعتصامه
ة و حماية حقوق ـة لترقيـاريـة االستشـالوطني
ران، ـ وهة،ـة قسنطينـن واليـ، و كل مانـاإلنس
  .زانـو غلي
ا أن ـن يبقى مقتنعـوديـالت المفقـف عائـتحال

ج مع ـا إال إذا عولـد مخرجـن لن يجـملف المفقودي
  .ةـة و العدالـة الحقيقـرورة خدمـض

  

  :ة ـ الحقيق عـن اروق قسنطينيـ فةـإجاب
  اشـل النقـض محـالتعوي

  

 محاكمة اوـفليحاكمم، ـوا جرائـاذا ارتكب "
ة، و اذا ماتوا فليصرحوا لنا بوفاتهم، و اذا ـقانوني

   .نا عن مكان تواجدهمـاء فليكشفوا لـكانوا أحي
س المفقودين أس أو، أب عائالت ـن مطالـهذه من بي

ة طاهر جاووت ـام مقر الصحافـة أمـالمجتمع
ر، ـان الجزائـلج .ارطـ ماي الف4ـر، في بالجزائ
م ـزان نادت بتنظيـران، و غليـة، وهـقسنطين

ر على ـق الجزائـل أن توافـي من أجـع وطنـتجم
ت هذه ـو لقد ترك .دانـالفقرة ـة ظاهـمعالج

ة ـة صريحـت في إجابـالحركة صداها و تمثل
ة ـة الوطنيـي رئيس اللجنـلفاروق قسنطين

ان ـوق اإلنسـة حقـة وحمايـارية لترقيـاالستش
و من  .نـالت المفقوديـض عائـ بتعويى الذي ناد

 فـجهة أخرى فالعائالت جد متأكدة بأن مل
 هذا المخرج إال إذا كانا ـخرجن لن يجد مـالمفقودي

 إن .ةـ و العدالالحقيقـةضـروري لخـدمـة 

الت ـ العائضـقسنطيني بتعوياروق ـراح فـاقت
د إلى قرارات ـإذا استن إالا ـى غير مؤسسـيبق

  .ةـق العدالـن تطبيـة عـناتج
  

 بد الرحمان خليل و سيد أحمد مرادتوقيف ع
  

كل من  لـ ، امتث2002 ماى 26د ـوم األحـفي ي
راد أمام محكمة ـل و سيد أحمد مـعبد الرحمان خلي

ن ـ سنوات سجـةا بستـث أدينـبئر مراد رايس حي
ا ـث كانا ذاهبـاي، حيـ م19في .ذـمع وقف التنفي

ة التي كانت ـالجماعياالت ـالم عن االعتقـلالستع
ر ـام مقـة والتي حدثت أمـوف الطلبـفي صف

ة للرئيس ـارضرة معـة بعد مظاهـة بوزريعـجامع
د الرحمان ـرض عبـ ماي تع18ي ـفـة، بوتفليق
وق ـة لحقـريـالجزائة ـو الرابطـ عض،خليل
 إلىذا آس أو، آس المفقودين ـان و كـاإلنس
  .رادـد مـة صديق له يدعى سيد أحمـال رفقـاالعتق
في  ن الحراشـا في سجـان تم  حجزهمـاالثن
 في  االتهامةـا أمام غرفـق و مثولهمـار التحقيـانتظ
 رر غيـعلى تجمهتحريض "  بتهمة  2002 ماي 26

  ." سـة تلبـ في حال ويـشرع
رغـم أن عبـد الرحمـن خليـل وسيد احمـد 

  .يتم االعتقـال لـم يكونـان في عين المكـانمـراد 
اء ـم استدعـارس تـر مـ من شه18 و 14 في 

ة من ـز الشرطـ مركإلىل ـان خليـعبد الرحم
  .هـة عليـة المطروحـ على األسئلةـاإلجابل ـأج

ائالت ـق عـان يرافـن كـارس أيـ م18و في 
ا من ـرر استقبالهـان من المقـا التي كـالضحاي

و لقد  .ـوالمبـد دة، السيـل األمم المتحـطرف ممث
دف ـف الذي استهـدث عن العنـذا الحكشف ه

 ممثل ل،إسماعيد ـمحم .انـوق اإلنسـي حقـمناضل
رب هو ـة الغـناحي لانـاإلنسق وـة حقـرابط
 فيفري 24 بتاريخ ـه بعام سجـن،ر تمت إدانتـاآلخ
ام ـة ركـاب عن حقيقـه النقـارط بسبب كشفـالف

ي ـلعربسيد ال ا.زانـدت بغليـي وجـالجثث الت
ان، ـوق اإلنسـة حقـ عضو برابط،اهرـطال

 افريل 30ذة، في ـر سجن نافـب بسبعة أشهـعوق
   ةـام بتهمـة االتهـام غرفـأمه ـد مثولـ بع2002

ان ـ و لقد ك." التحريض على تجمهر غير شرعي "
السيد العربي طاهر  .ةـرة مسالمـر يعني مظاهـاألم

ات على ـ السلطإصرارأن بـشك وال . ـهأمضى مدت
ه ـد بـ يقصاإلنسانة مناضلي حقوق ـمجابه

  .رـغي ن الـوديـالت المفقـرب عائـض
  

   2002 جوان 06ل ــبروكس
  

ة ـوة الرابطـد دعـي بروكسل، و نزوال عنـف
 - و الشبكة األوروانـاإلنسوق ـة لحقـالدولي

ن ـيالت المفقودـف عائـزل تحالـة، نـمتوسطي
 في ةـ للمشاركنـ ضيفيانـاإلنسوق ـة حقـورابط
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اء ـد لقـعن.اتـاق الجمعيـى باتفـموضوع ما يسم
ا وـيتداولوا أن ـ استطاعاـ مسبقن عنهـر معلـغي
نائب  " ولـون أوبيـغايم"  دـالسياش مع ـالنق

ات ـاق الجمعيـرر اتفـي و مقـان األوروبـبالبرلم
ة ـب للمصادقـرأي المناسـي بالـل قد يأتـحول ح

 ىـب يحيـجانى ـ إل،روـرة ديتـنصي .هـعلي
 " التحرير " ن جريدةـ منبصحافييوا ـم التقـعاص
  ". مـالـلع ا"دة ـوجري

  

   2002ـوان  ج11ورغ ـراسبـست
  

ي اتحاد ـان، فـا سوبـأندريـراط ل انخـبفض
دة ـ السيـة الرسميـةان، الناطقـوق اإلنسـحق

ى عاصم ـيحي إلى ـةباإلضافور ـرة ديتـنصي
ر ـغيات ـات مع المنظمـف بالعالقـالمكل

وق ـة لحقـة الجزائريـح الرابطـ، لصالةـحكوميال
ا ـأولق  ـنن البرلمانيـن مـوا اثنيـ التقانـاإلنس
 11اريخ ـاك بتـان هـان فـجوه ن وـزريه

ور جلسة ـم حضـا تـبعدم .2002ـوان ج
ر ـزائـن الجـاءوا مـن جـالذين ـالجزائريي
 ة ـالجلسذه ـور في هـرة ديتـة نصيـوبمداخل

ات ـا على االتفاقـدا غاضبـن بـا زريهـأولق
في حين أن دول ـرف الـا من طـالمصادق عليه

ر ـان في الجزائـوق اإلنسـة بحقـلقة المتعـالوضعي
رحت ـاقت .احـث على االرتيـع ال يبعـ وضيف

م ـل دعـة من أجـال مع المجموعـ اتصإجـراء
ق ـدقيرض ـعدف ـة بهـ جلسراءـإجرة ـفك

س ـر نفـدم تكريـل عـن أجـم "ل ـللمشك
 ". سـع تونـأ مـالخط
 انـاإلنسوق ـ حقلؤوـمس كان هاـان فـجوه

روري ـه من الضـن أنـان يظـك .هـي مجموعتـف
 ف،ـذا الملـة هـة معالجـاء طريقـج بوفـأن ننه

رة اـب زيـر بطلـزائـل الجـب أن تقبـا يجـكم
ن ـرريـة و المقـحكوميالر ـغيات ـالمنظم

ب يجب أن ـأن هذا الطلـ بكما أوصى .الخاصين
م زـع .ةـ من طرف السلطات الجزائرييكون موضحا

رض ـى عـاك علـان هـوهان فـالسيد ج
  .ةـه على رئيس المجموعـاقتراح

  

  ـرزائـة بالجـمتوسطي -ة األروـالشبك
  

 ـي للمنشـأةار القانونـامالقاغ المستشـاكوب غـج
 السيد إلى ةـباإلضاف انـاإلنسوق ـ لحقركيةـالدانم

 ة األوروـدى الشبكـر لالخبيـ اري،ـايس شامـخم
فقودين ب آس،أو،آس المـ مكتإلىوا ـمتوسطية اتجه-

ول ـد تناقشوا حـو لق .2002ـوان  ج25خ ـبتاري
  .اـة لتحقيقهـاء الضروريـاريع و األشيـالمش
امة ـة العـر اللجنـ خبي،وـ بيند د حضرا لسيـ لق

وزارة ـ بةـوء، المتعلقـالبي اللجـن و طـلالجئي
اح ـول افتتـحة ـدوة صحفيـ نةـلجيكيـدل البالع

خ ـاريـبت ات،ـون العقوبـانـي قـالمجلس الدول
ى ـي يحيـا علـي نشطهـ، و الت2002وان ـ ج27
ة ـريـة الجزائـرابطـيس الـ، رئـورد النـعب
م ـد أعلـ لقوان، ـوق اإلنسـن حقـاع عـدفـلل

ر ـن بالتدابيـ المفقوديس، أوس، أاء أـأعض
ح ـون في صالـوف تكـة التي سـالقضائي

   .التـالعائ
  

 إلى 27ن ـر مـة بالجزائـة األوروبيـالبعث
   2002 ماي 31

  
ت ـ و التي كان ماي،24ـة في ة المؤرخـفي الرسال

 ن،ـوديـالت المفقـف عائـ تحالىـإلة ـموجه
 عن ،ورـرة ديتـدة نصيـالم  السيـد استعـوبع
 إلىا ـرر مجيئهـة، التي تقـة األوروبيـالبعث

أت ـ ارت2002اي ـ م31 إلى 27ن ـمـر، الجزائ
 راءـإجي ـ األوروبدـذا الوفـب من هـأن تطل

و لقد  .نـوديـالت المفقـات عائـاء مع جمعيـلق
ه في ـن أنـن يظـالت المفقوديـف عائـالـكان تح

د أن ـن للوفـر له يمكـج المسطـ البرنامرـاإط
ب ـن بسبـلك .بـل هذا الطلـرد على مثـي

ف ـف تحالد تأسـدث، ولقـاء لم يحـ اللق، رـالتأخ
ات ـرار منظمـ على غ أنهنـ المفقوديالتـعائ
د ـا أن تجـ لم يمكنهسأ، وس، أان، أـوق اإلنسـحق
  .ةـا صاغيـآذان

  

   قناة آرتيلـن تستقبـآس المفقودي.أو.آس
  

ة اـقنـت  جوان استقبل26ء اـفي يوم األربع
ن ـ المفقوديسأ، و، أسأ طرف ـة منألماني-الفرونكو
خ ـ الذي واكب تارييـإذاعق ـ تحقيراءـ إجمن أجل

و لقد تم  .االستقاللة من ـ سن40ة ـائر طيلالجز
الت المفقودين ـع عائـي مـل لقاء صحفـتسجي

ب، و بعد ـام مقر قصر الشعـع أمـاء التجمـأثن
ولقد  .ةـر الجمعيـق عمله في مقـذالك، واصل الفري

ذا الموضوع بتاريخ ـال بخصوص هـر مقـم نشـت
  يـرتزة لقناة آـالمتلف في الجريدة 2002ة ـ جويلي04

  

  يـا دو غالـال بـشم
  

ا الرئيس ـور بصفتهـدة نصيرة ديتـحضرت السي
ة المساندة لتحالف ـللجمعياع العام ـي لالجتمـالشرف

ي ـي مين فـببول .رـن بالجزائـالت المفقوديـعائ
ول ــدة حـالم المساعـد إعـو بع 2002 �ي 16
ر ـي التحضيـت فـال، ساهمـور في األعمـالتط

 أول 2003ة ـات المخصص لسنـشاطج النـلبرنام
ح التحالف ـا لصالـه بفرنسـو تم ربطـرادي

 يـرار ماغلـرف جيـه من طـرف عليـوالمش
  .انـوق اإلنسـة حقـون لرابطـرع بيتـس فـرئي
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   تولوزـاش   نق-أمسية
  

قاش ـت موضوع النـكان"  ومـر اليـالجزائ "
 ةـادرة من جمعيـه بمبـذي تم تنظيمـي الـالسينمائ

 2002 ماي 06ي ـراي، فـوز، ميـولـاواة تـالمس
  .وزـا بتولـفي مقر سينما أوتوبي

ذي ـو ال " رـم اآلخـالعال "م ـرض فيلـد عـبع
، شوا ـرزاق علـم "راج ـف و إخـكان من تألي

رة ـن نصيـاش كل مـذا النقـع هـد جمـولق
ن ـالت المفقوديـف عائـن تحالـور عـديت

بجريدة الجزائر ـري جزائي الـبالجزائر، و الصحف
دور رد فعل ـد كان يـو لق ،" كمال يسر " الحرة
ذ ـم حول المنافـام عرض هذا الفيلـور أمـالجمه
 .ةـر من األزمـروج الجزائـة لخـالممكن

  

  غ حسينـم غريـد الكريـة عبـحال
  

 في ،نـغ حسيـد الكريم غريـرض عبـد تعـلق
ة أفراد  إلى االعتقال رفق1994ر سنة ـبادئ األم

، " شاطوناف  "م في مركز أمن ـلقد تم وضعه .عائلته
ن أطلق سراحها ـب، لكـت للتعذيـه تعرضـزوجت

د تم ـن فلقـغريغ حسي. الـوع من االعتقـبعد أسب
د أول محاكمة ـن الحراش بعـى سجـه إلـتحويل
رر ـتق. اـن بهـاء المدة التي أديـد قضـوبع

ن غريغ ا كـر ماي،ـه من السجن في شهـخروج
ان ـة، اثنـد الذي بقي في العائلـ الوحي،حسين

 ا، أما الثالثة اآلخرين فهم في عداد المفقودين،ـتوفي
  د انتظار واده له أثناء موعد خروجه من السجن،ـوعن
ل مرة ـه يعتقـه ابنـأم عينيـن األب رأى بـلك
 بقيـت العـائلـة .رف الشرطةـرى من طـأخ

خالل هذه الفتـرة . رأيـام دون أيـة خبـ10طليـة 
  تـم ترحيلـة على التوالي إلى مـراكـز البليـدة، 

بومرداس، البـويرة، برج بـوعريريج، ميلـة، 
سجـن  وأخيرا أرسـل إلى. بـاتنـة، وقسنطينـة

  تـازولت ببـاتنـة
  
  

أين قضى عقـوبة إضافيـة الى غـاية جـوان 
رف ـ، غريغ حسين عـواتة هذه السنـطيل، 2002

، ةـالبر واقي راش،ـن الحـزرورت، سجن تاـسج
  .رـون بالجزائـة بن عكنـة إلى ثكنـباإلضاف

  

  ةـ سن28ي، ـد ياحـمحم
  

ة ـل في قصابـان يعمـذي كـد ياحي الـمحم
 2002وان ـ ج25ي ـال فـرض لالعتقـس، تعـبدل

ا ـأم. ـريراد األمن العسكـرف أفـه من طـبمنزل
ـه م توقيفـد تـل، فلقـب العمـح الدادا، صاحـفات

ه في ـزه و تعذيبـم حجـت ،2002 مارس 23في 
أما أخ هذا األخير . ونـة لبن عكنـدة العسكريـالقاع

ى ـر إلـرض هو اآلخـتع " عز الدين"المسمى 
ة ـروف وطيلـس الظـة في نفـ جويلي2التوقيف في 

 .راشـن الحـا في سجـون حاليـا، ويكـ يوم11
د مكان ـم تحديد ياحي، لم يتـة لمحمـأما بالنسب

اء ـم إحضار أي استدعـا لم يتـكم .هـاعتقال
ر جليا ـذه االعتقاالت، التي ظهـاء هـي أثنـقانون

ن أألمن ـم أعضاء مـالمسئولون عنها أال و ه
  .يـري المحلـالعسك

  

  
صـورة للمفقودين، ملصقـة ومنجـزة من قبل ( 

   )منظمـة العفو الدولية من أجـل مظـاهرات لنـدن
  

.(30 €)   2002نخرط في تجمع عائالت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنة¤

الرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائالت المفقودين في الجزائر. أتمنى المشاركة في نشاطاتكم بتقديم هبة¤   
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