
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العمل على ملفات المفقودين

 

اجذٍػر ٌجٍىغح اوػٍي خىه الإخذفاءاخ اوقسرًح 

. 108ولأٌَ اوٍذدذج ةاوشةاغ ةاوٍغشب، فٍ إػاس دوسدها 

خلإه اوّذوج اوصدفٌح اوٍخذذٍح وىذوسج، أكشخ 

 ٌىف اخذفاء كسري 300اوٍجٍىغح ةأُ ألشش ٌْ 

خطر وفذ ٌْ دداوف . ةاوجضائش هٍ كٌذ اوفدص وذًها

غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش وىقاء ختشاء اوٍجٍىغح، ولزا 

 . ٌىفا25إًذاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلإه هزٓ اوذوسج، كاٌر اوٍجٍىغح ةفدص خالإخ 

و أغىٍر اوذداوف . ٌىدغح ٌعتقا ٌْ ػشف اوذداوف

ةئسظاوها وػصر خالإخ إوى اودمىٌح اوجضائشًح، ٌْ أجي 

إجشاء ددقٌقاخ ٌلإئٍح ٌْ أجي اومؽف غْ ٌصٌش " 

 ".وٌماُ دىاجذ الأؼخاص اوٍفقىدًْ وخٍاًح خقىكهَ

فٍ الأخٌش، أودع دداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش 

ةلإغٌْ وذي وجّح خقىق الؤِعاُ ٌْ أجي الإخذفاء 

 .اوقسري وٍشاد ةْ جاغي و غتذ اودمٌَ هىاسي

 

 

: 59نشرة بريدية رقم 

2016أفريل، ماي ،جوان   

 

2016أفريل، ماي ،جوان   



 

 

 

 

 

 

 

                                 :أًاً الأةىاب اوٍفذىخح ةاوجضائش

     

 

جشخ ٌجٍىغح ٌْ الأةىاب اوٍفذىخح ةٍمادث اوجٍػٌح 

لاُ وهزٓ . (اوػاصٍح، وهشاُ، كعّؼٌّح )  ةاوجضائش

 :الأًاً غذج أهذاف

اوذػشًف ةاوجٍػٌح واوشفؼ ٌْ ٌعذىي ظهىسها وذي - 

 .اوجٍهىس اوٍعذهذف

ددعٌغ اوجٍهىس ةخصىص ٌٍاسظح الؤخذفاء - 

 .اوقسري

دشكٌح اوذقشًش اوجذًذ وذداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ - 

جشًٍح طذ : الؤخذفاءاخ اوقسرًح ةاوجضائش"ةاوجضائش 

 ".الؤِعاٌِح

دقذًَ اوٍىكؼ الإومذشوٍِ اوجذًذ وىجٍػٌح وإراغذه - 

 ".إراغح ٌْ لإ صىخ وهَ"الؤومذشوٌِح اوجذًذج 

دَ دقذًَ وجتاخ خفٌفح ػٌىح اوٌىً وىضائشًْ و لزا 

لٍا دَ غشض فٌىَ فٌذًى . إهذاء ؼاساخ وىداضرًْ

ًقذً غٍي دداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش و جٍػٌح 

" أط أو أط ٌفقىدوُ، ةالؤطافح إوى اوفٌىَ اوىسائقٍ 

، وخذًجح ٌاسلٍاه و خىٌف "أسآ كتي أُ أفاسق اودٌاج

وطؼ لذاب أةٌع ددر دصرف . ًخىف، ٌذتىغا ةّقاػ

اوجٍهىس، ةغٌح دىجٌه سظاوح وىجٍػٌح وغائلإخ 

 .اوٍفقىدًْ

 

 

 

 

  

دقذًَ اوذقشًش : ٌهٍح دغىج إوى اوٍّاصرج ةجٌّف

 الأخٌش وىذداوف

 

دَ دّظٌَ ٌهٍح دغىج إوى اوٍّاصرج ٌؽذشلح ةٌْ 

دداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش و اوفذساوٌح 

 18 و 16، فٍ اوفذشج ٌا ةٌْ "فٌٍاد"الأوسوٌذىظؼٌح 

، وذي هٌئاخ اوذشكٌح واودٍاًح ولأٌَ 2016ٌاي 

اوٍذدذج، لاُ خاضرا أًظا، ؼهىد ٌْ ظىسًا، وٌتٌا و 



 

اوػشاق، كذٌىا ٌْ أجي دقذًَ ؼهاداخ ووصف خؼىسج 

 .اوىطؼ ةتىذاِهَ

أغىٍر اوتػشح اوختشاء ةذصاغذ جشًٍح  خلإه اوٍىاغٌذ،

الؤخفاء اوقسري ةػذج ةىذاُ وغذً دعىًح اوٍىفاخ 

لٍا كّذً دداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش . ةاوجضائش

: الؤخذفاءاخ اوقسرًح ةاوجضائش" دقشًٓش الأخٌش اوٍػّىُ ةــ 

 100فٍ دقشًش ٌْ ألشش ٌْ ". جشًٍح طذ الؤِعاٌِح

صفدح، ًصرح اوذداوف اوعٌاق اوعٌاسي وذىن اوفذشج، 

واوزي أدي إوى اوذصػٌذ ِدى اوػّف، سظَ ؼخىص 

فاءاخ اوقسرًح واوظداًا، ولزا وطػٌح خأصداب الؤخ

 .غائلإخ اوٍفقىدًْ

أغشب دداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ ةاوجضائش غْ ٌجٍىغح 

ٌْ اوذىصٌاخ إوى ٌجٍىغح اوػٍي خىه الؤخذفاءاخ 

 .اوقسرًح ولأٌَ اوٍذدذج و إوى اودمىٌح اوجضائشًح

ٌْ جاِث آخش، أودغر ٌىفاخ جذًذج وذي ٌجٍىغح 

 .اوػٍي خىه الؤخذفاءاخ اوقسرًح ولأٌَ اوٍذدذج

أغشب اوختشاء اوٍىذقى ةهَ، غْ اهذٍاً ؼذًذ 

ةاوٍؽالي اوٍؼشوخح، لٍا ٌمّذهَ اوؽهاداخ ٌْ 

 .اوفهَ اوجٌذ وىىطؼ ةعىسًا و وٌتٌا غىى ظتٌي اوٍشاه

إػلإق الؤراغح الؤومذشوٌِح وذداوف غائلإخ اوٍفقىدًْ 

 "إراغح ٌْ لإ صىخ وهَ" ةاوجضائش 

 

كتي إػلإق الؤراغح، دَ دّؽٌؽ غذج دوساخ دذسًتٌح ٌْ 

كتي صدفٌٌْ، ٌىجهح إوى اوٍذؼىغٌْ اوؽتاب 

اوجضائشًٌْ، ةهذف دىقٌّهَ لٌفٌح إِجاص ٌقاةىح ودشلٌث 

 . خصح إراغٌح

ةػذ غذج أؼهش ٌْ اوػٍي، أػىق دداوف غائلإخ 

 جىاُ، إراغذه 15اوٍفقىدًْ ةاوجضائش ًىً الأسةػاء 

ةاوجضائش " إراغح ٌْ لإ صىخ وهَ" الؤومذشوٌِح 

اٌج، دقذًَ الؤراغح و أهذافها، ةالؤطافح . اوػاصٍح ةاوتِش

إوى ػاووح ٌعذذًشج خىه ٌصروغٍ اوقاِىُ اوٍذػىقٌْ 

ةئِؽاء اوٍجىغ اوىػٍّ ودقىق الؤِعاُ، وخىه وطؼ 

دزاع غذج خصص خىه ٌىاطٌؼ . اوذدفظ وىظتاغ

الؤخذفاءاخ اوقسرًح و خقىق الؤِعاُ، ٌؼ ؼهاداخ 

إوخ، لي ًىً .... غائلإخ اوٍفقىدًْ، اوظداًا، اوختشاء 

وٍذاةػح ٌعذجذاخ الؤراغح، دصفدىا ٌىكػها . أسةػاء

  .www.radiodessansvoix.org: الؤومذشوٍِ

 :مختصرات 

الوزير األول  تحالف عائالت المفقودين بالجزائر يراسل

 الفرنسي

سي ٌاِىًي فاوغ إوى  ةٍّاظتح صًاسج اوىصًش الأوه اوفِش

أوسوٌاد " أفشًي، وجه لي ٌْ 10 و 09اوجضائش ًىٌٍ 

، ساةؼح خقىق الؤِعاُ، دداوف غائلإخ "خقىق

اوٍفقىدًْ ةاوجضائش، جٍػٌح أط أو أط ٌفقىدوُ، 

اوشاةؼح اوجضائشًح وىذفاع غْ خقىق الؤِعاُ، واوّقاةح 

اوىػٌّح وٍعذخذٌٍ الؤداسج اوػٍىٌٌح، سظاوح إوٌه ٌْ 

أجي وفر اِذتاهه خىه وطػٌح خقىق الؤِعاُ 

عا . اوٍذذهىسج ةاوجضائش رلّشخ ةزون اوجٍػٌاخ، ةأُ فِش

و لذووح غظى ةالؤدداد الأوسوةٍ، ًذىجث غىٌها أُ 

 2015 أفشًي 30ددذًش دىصٌاخ اوتشوٍاُ الأوسوةٍ فٍ 

ةخصىص اوجضائش، و أُ ددشص فٍ غلإكادها الإكذصادًح 

ٌؼ اوجضائش، أُ ددذًش هزٓ الأخٌشج جٌذا الإدفاكٌاخ 

 .اوذووٌح

 مداخلة نصيرة ديجور بمؤثمر جزايرنا



 

ا، غظى دداوف جٍػٌاخ طداًا  ِظٍر جٍػٌح جضاًِش

خقىق "ظّىاخ اوذعػٌّاخ، ٌؤدٍشا ةاوتىٌذج خىه 

 ".اوٍشأج والآوٌاخ اوٍخذىفح ودٍاًذها ودشكٌذها

كذٌر ِصٌشج دًذىس ٌذاخىح خىه آوٌح اوىجّح الؤفشًقٌح 

ودقىق الؤِعاُ واوؽػىب، ةشودىلىه ٌاةىدى، ةغٌح 

شرح لٌف أِه ، وةاوشغَ ٌْ اوذقذً اوٍدشص، لإ دظي 

 .خقىق اوٍشأج دّذهن ٌْ كتي ةػع اوذوه الؤفشًقٌح

 

  عيد الأمهات

 

 ٌاي، دغٌر أٌهاخ 30غٌذ الأٌهاخ ًىً ةٍّاظتح 

كذٌر . اوٍفقىدًْ ولإخذفاه ةاوٌىً خىه وجتح خفٌفح

لاِر كذ دغر . وهَ لزون اوضهىس ةهزٓ اوٍّاظتح

جٍػٌح أط أو أط ٌفقىدوُ غؽٌح رون، إوى دجٍؼ 

وَ دمذ دصي . ظىٍٍ أٌاً اوٍجىغ اوؽػتٍ اوىػٍّ

اوػائلإخ، إر ةها دذػشض وىذفؼ واوػّف ٌْ كتي 

اِقؼػر اوٍظاهشج إرُ . اوصرػٌٌْ اوٍذىاجذًْ هّاك

سرًػا، ودَ ِصر ةٌاُ ٌْ أجي الإظذّماس ٌشج أخشي غىى 

 .اوػّف والإغذقالإخ اوذٍ دزهث طدٌذها اوػائلإخ

   اوٌىً اوػاوٍٍ وىؼفىوح ةىهشاُ

ِظَ ًىً ٌؼ أػفاه غائلإخ اوٍفقىدًْ ٌْ ػشف 

. ٌمذث وهشاُ ولإخذفاه ةاوٌىً اوػاوٍٍ وىؼفىوح

اكذشخر غذج أِؽؼح غىى الأػفاه ػٌىح اوٌىً، 

ةالؤطافح إوى دؽاسك وجتح خفٌفح خٌٌٍٍح ةٌْ 

دَ . الأػفاه، آةاء وأٌهاخ، وفشًق اوػٍي ةٍمذث وهشاُ

دقذًَ هذاًا ولأػفاه اوزًْ لاِىا ظػذاء ةاوٍؽاسلح 

ةهزا اودذز واوزي ٌمّهَ، وٌىً واخذ، ٌْ ِعٌاُ 

 .اودضُ وفقذاُ روًهَ

 

 

 

 بيانات صحفية

 

 اوفشِسي الأوه اوىصًش إوى ٌفذىخح سظاوح : 2016 أفشًي 5

 اوشاةؼح ٌفقىدوُ، أط أو أط جٍػٌح ةاوجضائش، اوٍفقىدًْ غائلإخ دجٍؼ الؤِعاُ، خقىق ساةؼح" ،"أوسوٌاد" ٌؼ،

 .اوػٍىٌٌح الؤداسج وٍعذخذٌٍ اوىػٌّح اوّقاةح و الؤِعاُ، خقىق غْ وىذفاع اوجضائشًح

 

http://bit.ly/2dv1hd4 

 : 2016 ماي 29

 .للتعنيف تتعرض المفقودين عائالت : األم عيد

http://bit.ly/2ePUWu5  

 :صحف و مجالت 

   2016أفريل 

http://bit.ly/2flwzUL 

2016ماي   

http://bit.ly/2fnxKGu 

2016جوان   

http://bit.ly/2gidbKu 
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 لإلتصال 

Email : cfda@disparus-algerie.org 

Site : www.algerie-disparus.org 

Phone : 0033 (0)1 43 44 87 82 
 

 

 

Notre page 

Facebook 
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