بــــــــــــيـــــــــــــــــــــاى
عائالث الوفقىديي تزد على سالل
ثتبسٚخ  19جبَفٔ ، 2017 ٙسدّا عهٗ عؤال كتبث ٙألدذ انُٕاة ،شذّد انٕصٚش األٔل انغٛذ عالل عهٗ أٌ "
جًٛع انتذاثٛش اتّخزد يٍ أجم يعبنجخ يهف انًفمٕد ،ٍٚأدذ يخ ّهفبد انًأعبح انٕغُٛخ خالل عُٕاد
انتغعُٛبد".
اعتشف انٕصٚش سعًٛب ثأٌ  7144عبئهخ لذ "فمذد" أدذ أٔ عذح أفشاد يُٓب .سغى ْزِ انًعبُٚخ ،إال أَّ نى
تغجم أ٘ إسادح عٛبعٛخ نذم لعٛخ اإلختفبءاد انمغشٚخ ثطشٚمخ يشظٛخ إنٗ ٕٚيُب ْزا .نى تظٓش يطهمب
انغهطبد انجضائشٚخ أ٘ إشبسح تعبغف َذٕ عبئالد انًفمٕد .ٍٚانشئٛظ ثٕتفهٛمخ َفغّ ،صشح نذٖ تٕنّٛ
انذكى ف " ،1999 ٙالوفقىدوى ليسىا في جيبي".
نى ٚجش أ٘ تذمٛك جذ٘ ٔفعبل ،كًب أٌ انشكبٔ٘ انًٕدعخ يٍ غشف انعبئالد نذٖ انًذبكى انجضائشٚخ ظذ
أصذبة ْزِ االختفبءاد نى تفط ،سغى األدنخ ،انشٓبداد ،أعًبء أعٕاٌ انذٔنخ انز ٍٚأخفٕا رٔ٘ انعبئالد.
انمٕأَ ٍٛاٜنٛبد انًؤعغبتٛخٔ ،ثذعٕٖ انتكفم ثبنًهف ،العًٛب انًٛثبق يٍ أجم انغهى ٔانًصبنذخ
َٔصٕصّ انتطجٛمٛخ ،نى تكٍ عٕٖ يذبٔالد تضوي اإلفالث هي العقاب ألصحاب هذه اإلًتهاكاتالشديدة
نذمٕق اإلَغبٌٔ ،د ّم انمعٛخ يٍ خالل إجشاء تعٕٚط ٚكشط إَكبس انذك ف ٙانذمٛمخ ٔ انعذانخ.
نى ٚجهت انًٛثبق َٔصٕصّ انتطجٛمٛخ أ٘ سدّ عهٗ أعئهخ انعبئالد ،يكتفٛب ثششاء صًتٓى .تًُع انًبدح
يٍ ْزِ انُصٕص فتخ أ٘ تذمٛك دٕل يصٛش األشخبص انًفمٕدٔ ،ٍٚتعتجش أ٘ شكٕٖ أٔ ثالغ غٛش
يمجٕل ،نتذشو ثزنك انعبئالد يٍ انذك ف ٙغعٍ فعه .ٙعالٔح عهٗ رنك ،أ٘ تعٕٚط يششٔغ ثًعبُٚخ
فمذاٌ يتجٕعخ ثذكى ٔفبح ،إجشاء صعت االدتًبل عهٗ انعبئالد .ال ٚذم انًٛثبق َٔصٕصّ شٛئب إرٌ
ثبنُغجخ إنٗ انعبئالد ،إر يب ْٕ إال ٔعٛهخ نهذٔنخ نذفع انمعٛخ ،دٌٔ يُخ إجبثبد ٔ االعتشاف ثًغؤٔنٛتٓب.
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ف ٙظم ْزِ انظشٔف ،فئٌ تأكٛذ انغٛذ عاللٔ ،انز٘ دغجّ "استفادث العائالث هي هزافقت قاًىًيت هي
أجل تقدين قضاياها أهام العدالت" ٚ ،تعبسض كهٛب يع دمٛمخ يعبنجخ يهف انًفمٕد ٍٚيٍ غشف انغهطبد
انجضائشٚخ.
تصش جًعٛخ أط أٔ أط يفمٕدٌٔ عهٗ انتُذٚذ ثتأكٛذاد انٕصٚش األٔل انكبرثخٔ ،تزّكش ثأٌ َعبل انعبئالد
نٍ ٚتٕلف ،يبداو أٌ انعبئالد نى تذصم عهٗ انذمٛمخ ٔانعذانخ.ر
تدعى جوعيت أس أو أس هفقىدوى جويع الجزائزياث والجزائزييي إلى االًضوام إلى عائالث الوفقىديي،
هي أجل تجوع يىم األحد  29جاًفي  2017أهام دار الصحافت ابتداءا هي الساعت  10صباحا.
عي جوعيت أس أو أس هفقىدوى
فطيوت يىس
رئيـــــســت

