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ما ح ّل بذوٌهم المفمودٌن ،وكذا بالحك فً الحمٌمة
والعدالة ،من خالل طلبات تحمٌك و شكاوي مودعة لدى
العدالة ،بال جدوى.

اإلحتفال بالذكرى  62إلندالع الثورة التحريرية:

لم ٌكن ممكنا إجراء التجمع ،أمام اللجنة الوطنٌة
االستشارٌة لترلٌة و حماٌة حموق اإلنسان ،كما كان
طولت لوات األمن الحً منذ الصباح ،ومع
مزمعا .إذ ّ
كل ظهور لوالدة أو لرٌب مفمود ،تتعرف علٌهم الشرطة
بسرعة وتطاردهم .اضطر المتظاهرون إلى االرتداد
إلى مكان التجمع األسبوعً كل ٌوم أربعاء.

إذاعة من ال صوت لهم:
تلمت إذاعة من ال صوت لهم ،والتً أطلمت فً جوان
 ،2016على شبكة اإلنترنت ،استمباال و ترحٌبا من
طرف المستمعٌن .ال ٌزال معدل اإلصغاء فً تزاٌد
رغم العمبات المواجهة ،إذ تم منع اإلذاعة بعد ولت
لصٌر من إطاللها.

ٌمألها األمل فً حٌاة أفضل من أجل تشٌٌد مجتمع تسود
فٌه الحرٌة و العدالة واإلنصاف للجمٌع ،عدٌدة هً
عائالت المفمودٌن التً ساهمت فً الكفاح من أجل
استمالل الجزائر .لذلن ،كل سنة ،وفً ذكرى اندالع
الثورة الجزائرٌة ،فً الفاتح من نوفمبر  ،1954تدعو
كل من جمعٌة أس أو أس مفمودون وتحالف جمعٌات
عائالت المفمودٌن بالجزائر ،إلى تجمع أمام اللجنة
الوطنٌة االستشارٌة لترلٌة و حماٌة حموق اإلنسان.
تذّكر العائالت ،من خالل هذا التجمع ،أن أغلبٌة
العائالت هم مجاهدات ومجاهدون .تطالب الٌوم بمعرفة

اإلنسان .الحصة األكثر استماعا هً حصة " ال ننسى"،
والتً تتمحور حول شهادات ضحاٌا سنوات التسعٌنات.
ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :عنف أمني
خالل تجمع العائالت أمام اللجنة الوطنية االستشارية
لترقية و حماية حقوق اإلنسان.
ٌمكن الوصول إلى مولع اإلذاعة من أي بلد فً العالم
باستثناء الجزائر .فً اتصال للمولع اإلخباري على
شبكة اإلنترنت "تً أس أ"  ،رد مسؤول اإلتصال
بوزارة اإلتصال " :كل ما هو غٌر شرعً ،وكل ما هو
غٌر مرخص ،لٌس له حك الوجود".

بمناسبة الذكرى  68لإلعالن العالمً لحموق اإلنسان،
فً  10دٌسمبر ،نظم كل من تحالف جمعٌات عائالت
المفمودٌن بالجزائر و جمعٌة أس أو أس مفمودون،
تجمعا أمام اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترلٌة و حماٌة
حموق اإلنسان .تم تشتٌت التجمع بعنف من طرف لوات
األمن .ت ّم نشر جهاز أمنً هام مسبما حول ممر اللجنة
الوطنٌة االستشارٌة لترلٌة و حماٌة حموق اإلنسان ،لبل
وصول عائالت المفمودٌن .تمت عدة اعتماالت،
مستهدفة على ح ّد سواء ،العائالت ونضالًٌ حموق
اإلنسان ،الذٌن لدموا لدعمها.

لم تفتر عزٌمة فرٌك تحالف جمعٌات عائالت المفمودٌن
بالجزائر ،والذي بحث عن السبل األنجع حتى ٌتمكن
الجزائرٌون من الوصول إلى اإلذاعة .تم طرح
الحصص على مولع الٌوتوب ،مما ٌسمح بتفادي الحظر
والتمكن من االستماع إلى اإلذاعة من الجزائر.
تم إحصاء  15بالمائة من المستمعٌن بالجزائر .التمكن
من جذب اهتمام الجزائرٌٌن إلى محتوى إذاعتنا على
اإلنترنت رغم الصعوباتٌ ،مثل نصرا كبٌرا.

نشر كل من تحالف جمعٌات عائالت المفمودٌن بالجزائر
و جمعٌة أس أو أس مفمودون ،بٌانا صحفٌا ٌدٌن "
استعمال الموة" وللتأسف على أنه " فً هذا الٌوم الدولً
لحموق اإلنسان ،ت ّم إهانة أشخاص مسنٌن ومرضى من
طرف الشرطة ،والتٌادهم إلى مراكز الشرطة ،بٌنما أن
مطلبهم الوحٌد هو الحمٌمة والعدالة".
ٌذكر كل من تحالف جمعٌات عائالت المفمودٌن
بالجزائر و جمعٌة أس أو أس مفمودون كذلن ،بأن
الجزائر لد ألرت العهد الدولً المتعلك بالحموق المدنٌة
والسٌاسٌة ،والذي ٌكرس فً المادتٌن  19و  21منه،
الحك فً حرٌة التعبٌر والحك فً التجمع السلمً ،والتً
ٌتوجب علٌها احترامهما.

تذٌع اإلذاعة  5حصص فً األسبوع ،وكذا صحٌفة
شهرٌة .أنجز الفرٌك عدة روبورتاجات حول مواضٌع
هامة فً التارٌخ الجزائري ،كاالحتفاء بأحداث  5أكتوبر
 ،1988غارة  17أكتوبر  ،1961اندالع حرب التحرٌر
الوطنً فً الفاتح من نوفمبر ،وكذا حول مواضٌع
دولٌة .كما أذٌعت شهادات عائالت مفمودٌن
وبورترٌهات لشخصٌات فذة فً الكفاح من اجل حموق

بعمل تحالف عائالت المفمودٌن بالجزائر ،السٌما حول
لضٌة الكفاح ضد اإلفالت من العماب.
مختصرات:
اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام:
كل سنة ،فً  10أكتوبر ،تحتفً عدة دول بالٌوم
العالمٌلمناهضة عموبة اإلعدام .بهذه المناسبة ،نظمت
8
الرابطة الجزائرٌة للدفاع عن حموق اإلنسان ،فً
أكتوبر الفارط ،لماء للنماش بحضور حمولٌٌن مناضلٌن
كررت الرابطة
عن حموق اإلنسان .خالل هذا اللماءّ ،
موالفها بخصوص إلغاءعموبة اإلعدام بالجزائر .كما
نظمت منظمة العفو الدولً ـ الجزائر ،ندوة للنماش
بممرها بالجزائر العاصمة .استمبل هذان الحدثان عدة
مشاركٌن ،من ضمنهم ممثلٌن عن جمعٌة أس أو أس
مفمودون.
دار النماش حول رفع التأجٌل عن عموبة اإلعدام،
وتطبٌمها فً حاالت جرائم ضد األطفال والتً أصبحت
موجودة فً المجتمع الجزائري بصفة ّ
مطردة ،بسبب
تنامً االختطافات ولتل األطفال واالنتشار الصحفً
لهذه المضاٌا.
لقاء بالجزائر العاصمة مع ممثلين عن اإلتحاد
األوربي:
جرى لماء فً  2نوفمبر  ، 2016بٌن عشرٌن جمعٌة
وممثلٌن عن الموفدٌة المغاربٌة للبرلمان األوربً فً
زٌارة للجزائر .لدم المشاركون المشاكل المواجهة ،لكن
النماش تناول على وجه خاص ،لانون الجمعٌات
وعوالبه .مثّل تحالف عائالت المفمودٌن بالجزائر،
نصٌرة دٌتور ،ناطمة رسمٌة عن الجمعٌة.
مشاركة في مؤتمرات للنقاش منظمة من طرف
جزائرنا:
بمناسبة أٌام الذاكرة ،نظمت جمعٌة ضحاٌا سنوات
التسعٌنات جزاٌرنا ،عرض للنماش ،فً الفاتح من
نوفمبر  ،2016بالجزائر العاصمة ،وندوة للنماش فً 2
نوفمبر بالبلٌدة .ت ّم عرض األفالم التالٌة" :البطلة"
لشرٌف عمون" ،ذاكرة مشاهد" لعبد الرحٌم العلوي ،و
"المنارة" لبلماسم حجاج .تــلى كل فٌلم ،نماش مع

مهمة مناصرة بمناسبة صدور التقرير البديل حول
وضعية حقوق اإلنسان بالجزائر بغرض الفحص
الدوري العالمي:
بدعم من الشبكة األورومتوسطٌة لحموق اإلنسان،
اجتمعت  5جمعٌات جزائرٌة من أجل تحرٌر تمرٌر
بدٌل بغرض الفحص الدوري العالمً لدولة الجزائر
المترلب فً ماي  .2017لم ٌنشر التمرٌر على أساس
ذلن ،إال أنه تم ارساله إلى أمانة مجلس حموق اإلنسان.
بغٌة تمدٌم هذا التمرٌر ،نظمت مهام مناصرة من لبل
الشبكة األورومتوسطٌة لحموق اإلنسان ،حول وضعٌة
حموق اإلنسان بالجزائر .جرت المهمة األولى
 5ممثلٌن عن جمعٌات
للمناصرة ،والتً ضمت
جزائرٌة مشاركة فً تحرٌر التمرٌر البدٌل ،ببارٌس فً
شهر أكتوبر ،بروكسل ،تونس ثم أوسلو فً دٌسمبر.
بتونس ،اتخذت المهمة شكل مؤتمر مصغر للتدرٌب،
والذي جمع ممثلً جمعٌات لدمت من المغرب ،الجزائر
وتونس .بعد تمدٌم تمارٌرهم على التوالً ،شارن
الممثلون فً ورشات حول إدماج الجنس فً عمل
منظمات حموق اإلنسان وفً استراتٌجٌات المناصرة،
وكذا فً تدرٌب حول المناصرة .خالل الورشة حول
المناصرة ،اتفك مشاركو الفرٌك الجزائري ،على تنظٌم
لماءات مع سفارات بلدان مختلفة (فرنسا ،بلجٌكا،
المملكة المتحدة ،ألمانٌا ،النروٌج) ،وكذا مؤتمر صحفً
من أجل تمدٌم التمرٌر.
بالنسبة إلى مهمات المناصرة ،فمد انتظمت حول لماءات
مع مختلف المسؤولٌن ،شخصٌات سٌاسٌة ،نواب ...الخ
والتً خاللها ،لدم المشاركون منظماتهم وكذا أحد
المواضٌع ضمن التمرٌر البدٌل .ببروكسل ،التمى
أعضاء الوفد ،أعضاء من هٌئات أوربٌة ،وممثلة عن
الوزارة البلجٌكٌة للشؤون الخارجٌة .ببارٌس ،تم
التحادث مع محرر "الجزائر" للوزارة الفرنسٌة للشؤون
الخارجٌة .و أخٌرا بأسلو ،التمى الوفد عدة أشخاص من
بٌنهم ممثلو منظمات طالبٌة  ،و طلبة من أجل التضامن
الدولً والنمابة النروٌجٌة للطلبة ،المدٌرة التنفٌذٌة لــ"
المؤسسة النروٌجٌة لحموق اإلنسان" ،والمستشارة
المكلفة بدولة الجزائر لدى الوزارة النروٌجٌة للشؤون
الخارجٌة .أبدى جمٌع المتحدث معهم اهتماما كبٌرا

المخرج .شارن ممثلون عن جمعٌة أس أو أس مفمودون
بكل حدث ،مع تغطٌة من لبل إذاعة "من ال صوت
لهم".

بيانات صحفية:
تجمع عائالت المفمودٌن ٌممع فً العاشر من دٌسمبر ،الٌوم العالمً لحموق اإلنسان

 10دٌسمبر 2016
http://bit.ly/2l0n81E
عرض الصحف:
أكتوبر 2016

http://bit.ly/2lGVA07
نوفمبر 2016

http://bit.ly/2l01Kt8
دٌسمبر 2016

http://bit.ly/2l7rGFW
للتواصل:
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