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أثارت هذه األلوال والتً تداولتها الصحف الجزائرٌة،

عائالت المفقودٌن ترد على سالل:

سخط عائالت المفمودٌن .لذلن نظمت جمعٌة أس أو أس
مفمودون تجمعا للعائالت ٌوم األحد  29جانفً 2017
أمام دار الصحافة بالجزائر العاصمة .ذكرت جمعٌة أس
أو أس مفمودون فً بٌانها الداعً للتجمع " ،ال ٌوجد
لٌومنا هذا أي إرادة سٌاسٌة لمعالجة لضٌة اإلختفاءات
المسرٌة بطرٌمة مرضٌة ".
بخصوص المٌثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنٌة،
تنوه جمعٌة أس أو أس مفمودون أنه " لم تمنح أي إجابة
بتارٌخ  19جانفً  ،2017و فً رد كتابً على أحد

على أسئلة العائالت ،مع اإلكتفاء بشراء صمت

النواب ،أكد الوزٌر األول الجزائري ،عبد المالن سالل

العائالت" .لدمت عائالت المفمودٌن بكثرة ،من أجل

أن " جمٌع التدابٌر اتخذت من طرف السلطات من اجل

اإلحتجاج على ألوال الوزٌر األول ،ومن أجل التذكٌر

معالجة ملف المفمودٌن،

الذي ٌعتبر

المأساة الوطنٌة خالل سنوات التسعٌنات".

أحد مخلفات

بأن كفاحهم لن ٌتولف ما دام أنهم لم ٌحصلوا على
الحمٌمة والعدالة.

التجمع فً ساحة الجمهورٌة ببارٌس فً الٌوم العالمً

بعد هذه الشهادات ،لام المشاركون بتمدٌم التحٌة ل

للعدالة اإلجتماعٌة:

طالب مكسٌكً من المدرسة الرٌفٌة فً أٌوتزٌنابا،
والذٌن تم اختطافهم ٌوم
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بوالٌة لٌرٌرو ( جنوب المكسٌن) .تم ذكرهم و تمدٌمهم
واحدا بواحد ،من طرف المشاركٌن ،الذٌن رفعوا بعدها
صور الطلبة.
الٌوم العالمً لحقوق المرأة:

تم تكرٌس ٌوم

 20فٌفريٌ ،وما عالمٌا للعدالة

اإلجتماعٌة من طرف منظمة األمم المتحدة سنة .2007
هذه السنة ،مٌّز هده المناسبة تحالف بارٌس _أٌوتزٌنابا
و لٌبرا _ فرنسا  ،منظمة حكومٌة اٌطالٌة مناهضة
للمافٌا ،و تنظٌم تجمع بساحة الجمهورٌة من أجل التندٌد
باالختفاءات المسرٌة بالمكسٌن ،و فً كل أرجاء العالم.
تم اعطاء الكلمة لعدة أشخاص :ممثلون عن تحالف
بارٌس_أٌوتزٌنابا و لٌبرا _ فرنسا ،نصٌرة دٌتور باسم
الفدرالٌة األورومتوسطٌة فٌماد و تحالف عائالت
المفمودٌن بالجزائر ،و جنفٌٌفمارٌمو عن منظمة العفو
الدولٌة .كما لدم الفنان المكسٌكً ألفرٌد لوبٌز العمل
الذي ٌنجزه منذ عدة سنوات ،انطاللا من أحذٌة
المفمودٌن المكسٌكٌٌن.

بالجزائر ،تلعب النساء دورا هاما فً الكفاح من أجل
الحمٌمة و العدالة و ضد اإلفالت من العماب .منذ أكثر
من عشرٌن سنة ،تتجند أمهات ،زوجات ،أخوات وبنات
مفمودٌن ،من أجل معرفة مصٌر ذوٌهم .مع أن هاته
النسوة لد عانٌن األمرٌن جراء اإلختفاءات المسرٌة،
ووجدن أنفسهن فً كثٌر من األحٌان ،فً وضعٌة نفسٌة
هشة والتصادٌة مزرٌة ،بٌن ألم الغٌاب ،واستحالة
الحداد وفمدان عائد مالً جراء اختفاء السند اإللتصادي
للعائلة ،إال أنهن لم ٌستسلمن.
وفً ٌوم  8مارس ،بمناسبة الٌوم العالمً لحموق المرأة،
تلتمٌن كل سنة بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة ،من
اجل التذكٌر بأن النساء لسن فمط ضحاٌا ،ولكن أٌضا
فاعالت فً الدفاع عن حموق اإلنسان ،وفً الكفاح ضد
النسٌان ،ومن أجل إرساء الحمٌمة و العدالة.
" حقٌقة عدالة حافظة مركزي " تضع خرٌطة
لإلختفاءات القسرٌة:

سفٌري بلجٌكا و السوٌد ،األمٌن السٌاسً الثانً لسفارة
المملكة المتحدة ،المستشار السٌاسً لسفارة ألمانٌا ،و
رئٌس مفوضٌة اإلتحاد األوربً بالجزائر.
مختصرات:
مقابلة عائالت المفقودٌن مع الصحفً أحمد بن
شمسً:
دعى المركز من أجل الحمٌمة ،العدالة والذاكرة جمعٌة
أس أو أس مفمودون لإلنضمام للتفكٌر حول موضوع "
وضع خرٌطة اإلختفاءات المسرٌة والالإرادٌة" ،خالل
ورشة عمل نظمها باسطمبول ٌومً

 27و  28جانفً

للشرق األوسط وشمال افرٌمٌا بمرصد حموق اإلنسان،
مع عائالت المفمودٌن بمكاتب جمعٌة أس أو أس
مفمودون ،من أجل إجراء ممابلة.
حزب جبهة القوى اإلشتراكٌة بمكتب عائالت المفقودٌن

.2017
كان الهدف من هذه الورشات هو منالشة خطة عمل
تتناول إعداد خرٌطة إللٌمٌة لإلختفاءات المسرٌة بالمولاز
 ،الشرق األوسط وشمال افرٌمٌا .بالفعل سوف تشكل
هذه الخرٌطة وسٌلة لوٌة من أجل تبٌان مدى اتساع
ظاهرة اإلختفاءات المسرٌة بهذه المناطك.
تم تكرٌس الجزء األول لهذا اإلجتماع لتمدٌم المنظمات
المشاركة  ،وكذا لمداخلتٌن حول آلٌات منظمة األمم
المتحدة المتعلمة باالختفاءات المسرٌة ،وحول استعمال
اإلجراءات الدولٌة و المحلٌة من أجل الكفاح بطرٌمة
أكثر فعالٌة ضد اإلختفاءات المسرٌة .توزع المشاركون
بعدها على مجموعات من أجل التفكٌر حول طرٌمة
اعداد الخرٌطة ،محتواها وبنٌتها.
حملة مناصرة لدى السفارات الخارجٌة بالجزائر:
سوف ٌتم فحص دولة الجزائر من طرف نظرائها
بتارٌخ  08ماي الممبل .لام كل من تحالف عائالت
المفمودٌن بالجزائر ممثال من طرف نصٌرة دٌتور،
مدٌرة وناطمة رسمٌة للتحالف ،مرفولة بحسٌن بودة،
ممثل عن نمابة سناباب وزكرٌا بلحرش ممثل عن
الرابطة الجزائرٌة للدفاع عن حموق اإلنسان ،حاملٌن
المحرر من لبل هذه الجمعٌات ،بحملة
للتمرٌر البدٌل
ّ
مناصرة مصغرة لدى سفارات اجنبٌة بالجزائر بتارٌخ
 06و  07مارس

التمى أحمد بن شمسً مسؤول اإلتصال و المناصرة

 .2017تم استمبال الوفد من طرف

بالجزائر العاصمة:
فً إطار الحملة من أجل اإلنتخابات التشرٌعٌة والتً
ستجري ٌوم  04ماي الممبل ،تنمل وفد عن الحزب
السٌاسً جبهة الموى اإلشتراكٌة ،إلى مكتب جمعٌة أس
أو أس مفمودون بالجزائر العاصمة ٌوم

 16فٌفري

الفارط .رغب حزب جبهة الموى اإلشتراكٌة لماء
أعضاء من جمعٌتنا من أجل الحدٌث عن اإلختفاءات
المسرٌة التً ٌرٌد ادماجها فً برنامجه.
مجلة " أ ك أ ت" تكرس ملفا من اجل اإلختفاءات
القسرٌة:
تحضر صحٌفة الجمعٌة المسٌحٌة من أجل المضاء على
التعذٌب " أ ن أ ت"  ،ملفا حول اإلختفاءات المسرٌة فً
العالم لعدد شهر ماي .أنجزت الصحفٌة آنــا دومنتٌس
ممابلة مع نصٌرة دٌتور ،حٌث عرضت من خاللها
كفاحها من أجل الحصول على الحمٌمة و العدالة منذ
اختفاء إبنها ،كما لدمت عمل تحالف عائالت المفمودٌن
بالجزائر.
طالبة بالعلوم السٌاسٌة تلتقً عائالت المفقودٌن:
تلمى لضٌة اإلختفاءات المسرٌة إهتمام الطلبة .هو الحال
بالنسبة إلى لــفلة حاج لدور ،طالبة جامعٌة بالعلوم
السٌاسٌة ،والتً تنجز عمل وبحث حول اإلختفاءات
المسرٌة ،حٌث تولً اهتماما خاصا بتجند جمعٌة أس أو
أس مفمودون .فً هذا اإلطار تحدثت إلى عائالت

المفمودٌن حول تجربتهم وكفاحهم ،من أجل الحصول
من عند السلطات ،على الحمٌمة حول المصٌر لذوٌهم
بٌانات صحفٌة:
ــ عائالت المفقودٌن ترد على سالل:
 28جانفً 2017
http://bit.ly/2lbKkfb
ــ الٌوم العالمً لحقوق المرأة:
 08مارس 2017
http://bit.ly/2o78Wbs
صحف ومجالت:
ــ جانفً 2017
http://bit.ly/2ovC0sm
ــ فٌفري 2017
http://bit.ly/2nTrZBB
ــ مارس 2017
http://bit.ly/2oYcslr
لإلتصال:
عنوان البرٌد اإللكترونً:
cfda@disparus-algerie.org
المولع اإللكترونً:
: www.algerie-disparus.org
رلم الهاتف:
0033 (0)1 43 44 87 82
صفحتنا على الفاٌس بون:
المولع التذكاري اإلفتراضً:

وكذا مالحمة ومحاكمة المسؤولٌن عن اإلختفاءات.

