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  ¤  (€ 30)2005نخرط في تحـالف عائ#ت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنة¤

  .أتمنى المشاركة في نشاطاتكم بتقديم ھبة¤   
  دين في الجزائرالرجاء إرسال صكوككم إلى تجمع عائ#ت المفقو

 تجمع عائ#ت المفقودين في الجزائر: و إعادة إرسال النشرة إلى
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في تحالف عائالت المفقودين 
في  مغلقنظمت ملتقى الجزائر 

، حول 2004ري فيف 28في  ،باريس
في  ةحاالت االختفاء القسري: موضوع

لجنة وطنية  إنشاءكيفية : الجزائر
            ؟ةلالحقيقة والعدل
                    

أهمية كبيرة فى  طلبهذا الملتقى تهذا الملتقى تهذا الملتقى تهذا الملتقى ت
في فرنسا  عمل والتحضيراتال

  : روالجزائ
 

        في فرنسافي فرنسافي فرنسافي فرنسا
        

من المفروض قبل كل شيء وكان 
، المطروحة المواضيعفي  التفكير

التي تتطلب قدرا كبيرا من 
كتب تالمناقشات، وبعد ذلك 

 فكرين سياسيين والملالدعوات ل
ء عن العدالة الخبرا،نالجزائريي
غير ال المنظمات،االنتقالية
وممثلي عائالت  ةالحكومي

 اد فى ؛ وأخيرا، تعدفقودينالم
طلب الحصول على تأشيرات 

 .للجزائريين
 
مع شخصيات  لقد أجرينا اتصاالتو

على كاعيش في الجزائر ت ئريةجزا
، سليمة غزالي، عبد النور يحيى

مشروعنا والسعي  لطرحعلي بودوخة 
للحصول على موعد مع  تهملمساعد

نتقرب ان  أردناالشخصيات التي 
 .امنه

 
    في باريسفي باريسفي باريسفي باريس

            
لمنظمة با االهتماممن المفروض 

 للملتقى، يجاد غرفة إ، المادية
مدعوين لل للفندقوغرف 

و  ،األماكن، زيارة ينالجزائري
كتابة طلبات للحصول على باألخص 
. لتغطية كل هذه التكاليف أموال

قد النهاية جميع هذه المشاكل في 
الضيوف بعض  أن إالأنحلت 
ن بأ هموعدب لم يوفوا نالجزائريي

، بن فليس يعل. باريسوا إلى يأت
 قدالحمالت االنتخابية، ويقوم بكان 

قد ، وحمروش، وازويت آ طرفمثل من 
، فاروق حيدوسيغازي  مثله

تمكن من الحصول على ي لمقسنطيني، 

 رقيةوطنية لتاللجنة الموافقة 
، (CNCPPDH)اإلنسان وق حق ةوحماي
 .عقد في باريسملتقى الن أ ةبحج

 
    في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر

            
عدة  استلزمقد  تنظيم هذا الملتقى

بموجب عملها  نصيرة ديتور. رحالت
 الجزائر فيقامت بزيارة الى 

 2004 فيفري و جانفي، 2003ديسمبر 
تصاالت مع شخصيات مختلفة، إلجراء إ

 قناعإمشروع، في محاولة العرض 
 .همية التي يمثلهامدى األ

 
طلبت هذه االتصاالت الكثير من تقد ل

الوقت نظرا لعدم توافر الشخصيات 
 .والوقت المناقشات

 
بن  علي مقابلةوهكذا تمكنا من 

، الرئيس السابق للحكومة، فليس
، صالح، رئيس حزب اإلجاب اهللاعبد اهللا 

، الوزير إبراهيم احمد طالب
، مولود )وفا(السابق ورئيس حركة 

لحكومة، ل، الرئيس األسبق حمروش
العام  األمين، مهريعبد الحميد 

السابق لجبهة التحرير الوطني ، 
فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة 

حقوق  ةوحماي رقيةلت االستشارية
رشيد القائد  و  (CNCPPDH) اإلنسان
 .بن يلس

 
نه يؤيد أب قد صرح بن فليسعلى 

 العائالتقضيتنا، يرى تضامن مع 
المفقودين من المفروض ة ن مسألأو

  . عدالة و ةشفافيتسويتها في 
 البتناطمن أفاروق قسنطيني يعتقد 

لهذا حضر ين أ وأراد ةصحيح تكان
التحالف ، وفد نأينما كا.الملتقى

حظي بصفات أستقبل بصفة جيدة و
  .مميزة بالتسامح و القدرة

    
    الملتقىالملتقىالملتقىالملتقى

            
مشاركا، من  52 ملتقىال اهذلقد ضم 

 مثل حسينياسية، بينهم شخصيات س
جاء من سويسرا، الذي آيت أحمد،

، وزير سابق يبراهيمإلعبد الحميد ا
 مهري، عبد الحميد جاء من إنجلترا

عبد جاء من الجزائر، وعلي يحيى 
 الجزائرية ةالرابط ،رئيسالنور
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 محمد، اإلنسانللدفاع عن حقوق 
ممثلين  و كدا، مجيد بن شيخ، يحرب
ة رافقعائالت المفقودين بمن م
غير الوالمنظمات  ،يهماممح

وجدول  FIDHوووو     LDHمثل  ةالحكومي
 األمانةومنظمة العفو الدولية، 

الدولية في لندن والفرنسية، و 
CCFD  وl’ICTJ،Algéria watch   ،

لحقوق  المتوسطية األورو ـةوالشبك
  . اإلنسان

 8االجتماع من الساعة لفد دام  و
 19الساعة لى إ دقيقة 15و صباحا 

لتناول طعام  ستراحةلالعتين سا مع
 .الغداء

 
 وأعطىمحمد الحربي افتتح الجلسة 

حيث كان  لمجيد بن شيخ الكلمة
ما هي : وطنيةاللجان ال" :الموضوع
 الدروس؟

 
غونزاليس،  إلدواردوالقد استمعنا 

لمركز لبرنامج الجزائر  مسؤول
     (ICTJ)االنتقالية  ةالدولي للعدال

 جنة الحقيقةلل فى الذي شارك
نصيرة ديتور . لبيرولوالمصالحة 

 ملفو سلطات الشعبيةال: "قدمت
عبد النور و علي يحيى " فقودينالم

من قبل  دراسة الملف"، بديعة قوار
جميع هذه ". الجزائريةالعدالة 

العروض أثارت تعليقات ومناقشات 
 .كبيرة أهميةذات 

 
عد الغداء، شاهدنا فيلم وثائقي ب

بيرو الفي  فقودينمشكلة الم حول
فريق من الباحثين من  أجراهاالتي 

 .منظمة العفو الدولية
 

الالزمة  الشروط"النقاش حول 
قد  "المفقودين ملفلتسوية عادلة ل

تبادل  حماس فى الى حدوث أدى
 ينتهى لم االجتماعولكن ،األفكار
لجنة عمل و ل ءيقرر إنشا أندون 

ائالت ع مع تحالف التفكير
حمالت  قإلطالفي الجزائر  فقودينالم

 إلنشاء المالئمةودراسة الظروف 
 .لجنة الحقيقة والعدالة

 
: الذي بث على الموقع القرارهذا 

www.disparus-dz.org  موقععلىAlgeria 
watch يةاالنكليز ،الفرنسيةب 

 والمفقودين شكرتحالف ا. والعربية
 ةغير الحكوميالالمنظمات  بحرارة

لما قدموه من دعم والتي بدونها ال 
 .يأخذ مجراه نللملتقى أن يمك

 
            ققققــــة للتنسية للتنسية للتنسية للتنسيــــة وطنية وطنية وطنية وطنيــــلجنلجنلجنلجن    إنـشـاءإنـشـاءإنـشـاءإنـشـاء

        
عائالت  اممثلو 2004 جانفي 19في 

من والية  خمسة عشرة  من المفقودين
لعاصمة، االجزائر، الجزائر 

، بومرداس، ةبليدالعنابة، باتنة، 
، مستغانمقسنطينة، قالمة، جيجل، 

، غليزان، البواقي أموهران، 
زة، تيزي وزو ، تيباالطارفسطيف، 
أس أو أس مفقودين في مقر  اجتمعوا

حضور بفي الجزائر العاصمة 
 ،عبد النورعلي يحيى  المحامى

 ملفلمناقشة تطورات  LADDH رئيس
طرف من كيفية دراسته المفقودين 

 .السلطات
 

-adآلية االنتقادات ضد  أثيرتوقد 
hoc  نه لم يتخذ ين إلى أمشير

الشكاوى والمطالبات من مذكرة 
المفقودين الى السيد  تحالف

قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية 
ورئيس  اإلنسانقوق ح ةوحماي رقيةلت
سبتمبر  20في أنشأت ، ad-hocلجنة لا

و   من قبل رئيس الجمهورية 2003
ليس لها  ad-hoc الذى أعتبر أن 
نها غير أ  ،اتالحق في التحقيق

 محاولةإال  وهي تمثل. ةضروري
المفقودين  تعائالجديدة لتعويض 

  .غلق الملفو
 

ممثلين  واوبعد مناقشة طويلة، قرر
لجنة ل إنشاء اتواليالعن مختلف 

من  فقودينالم عائالتتنسيق وطنية ل
ج، انهمن يكون لها نفس الأجل أ

 الالزموزن ال نفس الكلمة و
 .هذا الوضع لمواجهة

 
 بتحرير على الفور، قامت مجموعة

 ةيصحف ةعقد ندو نشرة صحفية و
جنة وطنية لنشاء لإبرسميا  إلعالنل

 .لعائالت المفقودين
 

 تعقد تىال ةالصحفي الندوة ههذ
من الصحفيين أربعين حضور ب

الذين طرحوا عدة الجزائريين و
و   برنامج ،،،،ad-hocأسئلة حول آلية 

قد نشرت ل. للجنةاعمل وسائل 
الصحافة على نطاق واسع من 

 .المعلومات عن هذا الموضوع
 

    ةةةةــــنينينينيــــوطوطوطوطالالالال    ةةةةــــلجنلجنلجنلجنلللل    اااا    ممممــــتنظيتنظيتنظيتنظي
    عـائـالت المفقودينعـائـالت المفقودينعـائـالت المفقودينعـائـالت المفقودينلللل
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كان المشاركون في العودة على  و
كاموا فى المطلوبة، و ةوجه السرع

الجزائر بي يفرف 16في  الموعد
 عائالت المفقودينالعاصمة في مقر 

  . الهيكل التنظيمي للجنة إلنشاء
، قد تم تعيين مكتب اللقاء افي هذ
 األساسيالنظام  ةوكلف بصياغ مؤقت
لجمعية ا عدادإوة التنسيق للجن

العتماد النظام  التأسيسيةالعامة 
 .المكتب أعضاءوانتخاب  األساسي

 
    ف ف ف ف ــــتعاطتعاطتعاطتعاطالالالال    وووو    سمات االهتمام سمات االهتمام سمات االهتمام سمات االهتمام 

        
   الصحفيونالصحفيونالصحفيونالصحفيون

        
 مناسبةال كانت قد الرئاسيات 

من ممثلي الصحافة  العديد زيارة ل
منذ بداية العام، مكتب  األجنبية

 لم يتوقف من  أس أو أس مفقودين
 األجانبصحفيين ال ةزيار

ين األمريكي ،ةااليطالي يين،األلمان(
من وإلى حد كبير،  )يناليابانيو

مبعوثين الصحف الكبرى مثل 
، " التحرير"، " العالم"
 غرافدايلى " و" التايمز"

 ".ةاليومي
 
باستجواب  ؤالء الصحفيين قاموا ه
 أماكنزيارة  و فقودينمهات المأ

في الجزائر العاصمة،  ،التجمع
 .قسنطينة و ن، غليزانوهرا

وعدة فرق  يةاأللمان ,التلفز مراسلو
 جاؤوا كذلكالبريطانية  BBCمن 

في . فقودينعائالت الم تجمع لتصوير
قد تم تفريق صحفيين من  الجزائر،

BBC    الذين كانوا يقومون  بعنف
من  التجمعاتواحدة من هذه  بتصوير
 .الجزائريةالشرطة طرف 

 
         اراتاراتاراتاراتــــففففــــسسسســــالالالال
        

عدة وفود زارت ، ، ، ، ad-hoc إنشاءوبعد 
لتقييم  أس أو أس مفقودينمكتب 
 ممثلوعلى وجه الخصوص، . الوضع

السفارات سويسرا والواليات 
 .األمريكيةالمتحدة 

 
أس أو أس ، 2004 جانفي 25وفي 

 أمينتلقت زيارة من  مفقودين
، السيد لورن ويليام كارمر الدولة

. هيرولدمانوالسفير ريتشارد 
كلف من     نهأله قال  كارمرالسيد 

قصيرة  إقامةقبل كولن باول، خالل 
في الجزائر، لالستفسار عن حالة 

غير الالمنظمات  لدىحقوق اإلنسان، 
أس أو وعلى وجه الخصوص  ةالحكومي

 .أس مفقودين
 

 رأي معرفةد ارأ كارمرالسيد 
و . ad-hoc الجمعية حول ميكانيسم

التي  ما هو المعنى  يعرف أن أراد
 يقةمفاهيم الحق استرجعت منه

مسألة ب اهتم، وأخيراوالعدالة 
 .والية غليزانب الجماعية مقبرةال
 

ما تبين ان  إذاوفي الواقع، 
والية  فياكتشفت  ةجماعي ةمقبر

 في، عضو إسماعيلغليزان محمد 
LADDH لكنه اختفى عندما ذهبت ،

وهذا . الشرطة رسميا على الساحة
دليل على عدم وجود ارادة سياسية 

 إلقاءالى  الجزائريةحكومة من ال
 األشخاصالضوء على مصير 

 .المفقودين
 

باستخدام  كارمروقد اقترح السيد 
حكومته للمساعدة في الكشف عن 
المقابر الجماعية وتحديد هوية 

وبطبيعة الحال انه حصل . الضحايا
 .أس أو أسعلى موافقة من 

 
في الدفاع عن الحرية في الدفاع عن الحرية في الدفاع عن الحرية في الدفاع عن الحرية 

            ةةةةوالديمقراطيوالديمقراطيوالديمقراطيوالديمقراطي
        

NDI ) نيالوطالمعهد 
 عموقد تعاطف دائما )الديمقراطي

 دائماينسى  وال أس أو أس مفقودين
جميع  ئها فيعضاأ بمشاركة 

. في الجزائر متنظ التكوينات التي
، فيما يتعلق في هذا الثالثي

باالنتخابات، فان العمل قد ركز 
 .الدفاععلى حمالت 

 
        فريدوم هـوسفريدوم هـوسفريدوم هـوسفريدوم هـوس

        
 هذه ، أس أو أس مفقودينخالل لقائه 

فتح مكتب في ستيبا منظمة قرال
 إلنشاءالجزائر، وقد اقترحت 

 للتكوين و الملتقيات برنامج 
 أس أو أس مفقودينراكة مع بالش

 .اإلنسانلدفاع عن حقوق ل
 

الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الرابطة الجزائرية لحماية حقوق 
            اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان

        
الرابطة  و أس أو أس مفقودين

 الجزائرية لحماية حقوق اإلنسان
 الدعواتفي جميع  تهاشاركم بالطبع

من طرف منظمة واحدة أو منظمات 



 

 
 

Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie 
C/° Maison des Associations - 181, avenue Daumesnil - boîte n° 60 – 75012 Paris - FRANCE 

Tel. : +33(0)1 43 44 87 82 - Fax : +33(0)1 49 28 09 30 - yn.dutour@wanadoo.fr 
 
 

5

   .أخرى
الى  تدعي أس أو أس مفقودينوكذا 

الرابطة من طرف   نظمت ندوة صحفية
 الجزائرية لحماية حقوق اإلنسان

الذي  الندوة طوارئ،  ةرفع حالل
السياسية  األحزابممثلون عن  هاحضر

 .ومختلف الرابطات
 

ايضا في  تشارك أس أو أس مفقودين
رابطة الجزائرية لالمقر الرئيسي ل

معرض تركيب ل، لحماية حقوق اإلنسان
القي القبض  لحسين لعريبي،للوحه 

منذ ذلك  ومفقود،  93عليه في 
 .الحين

 
    اللجنة األوروبيةاللجنة األوروبيةاللجنة األوروبيةاللجنة األوروبية

            
برئاسة  األوروبية من اللجنةوفد 

وهران في غرب  تزار عليمة بومدين
. عائالت المفقودينالجزائر للقاء 
ور حضب كان اللقاءفي الجزائر، 

الرابطة الجزائرية لحماية حقوق 
    .اإلنسان

 
ضد ضد ضد ضد     الكاثوليكيةالكاثوليكيةالكاثوليكيةالكاثوليكيةاللجنة اللجنة اللجنة اللجنة ((((    CCFDو 

    ))))الجوع ومن اجل التنميةالجوع ومن اجل التنميةالجوع ومن اجل التنميةالجوع ومن اجل التنمية
            

CCFD  اتجاه جدا ةدائما حساسبدت 
 تهمالمفقودين، وزار عائالت محنة

    .ثالثيمرتين خالل هذا ال
 
    في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر    اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالمية    ةةةةكشافكشافكشافكشافالالالال
            

، السيد الجزائرية ةالكشاف مسئول
، قد تمكن من مبن براه نور الدين
 لدىمثلي هذه الحركة إدماج م

اليونسكو، مما أتاح  مكتب عضاءأ
لهم الحصول على تبرعات من مالبس 

  . المفقودين ألطفال وأحذية
، ومجموعات ةوبفضل تدخل من الكشاف
اللحوم ب وامن الناس قد تبرع

، المحتجة أو المعوزة للعائالت
    .العيد بمناسبة

 
لعامة للحركة لعامة للحركة لعامة للحركة لعامة للحركة الجمعية االجمعية االجمعية االجمعية ا    ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا
            ميةميةميةميةالعالالعالالعالالعال

        
الجزائر ب تحالف عائالت المفقودين

في  للمشاركةدعوة لها وجهت قد 
الحركة العالمية من اجل 

فى ديربان  تى عقدتال الديمقراطية
 1الفترة من  في إفريقيابجنوب 

وقد التقى في . 2004 فيفري 4الى 
هذا المنتدى العديد من الجمعيات، 

 أنحاءيع مشاركا من جم 640 امجموعه
بسبب عديدة،  ورشات تعقد. العالم

    .األكثر نجاحا التتبادال
 

في  فقودينعائالت الم تحالف
ورشات  أربعالجزائر شاركت في 

غير الدور المنظمات : عمل
المجتمعات المحلية في  .الحكومية
عبر الحدود،  الديمقراطيةتعزيز 

والعدالة االنتقالية ومسالة 
. جابةستإ ةديمقراطي" فقودينالم"

العدالة االنتقالية، ولجان  أدوات
تقصي الحقائق والمحاكم ومتعددة 
القطاعات للنهج المجتمع، والربط 

نصيرة ،المرأةالشبكي لنشطاء حقوق 
 فقودينعائالت الم تحالفل ديتور،

: في الجزائر ، تدخلت حول موضوع
 مشكلل ديمقراطيةواجابة  الةالعد
في ورشة عمل التي " فقودينالم

جون دانيال، مجلس بحوث  نظمها
. إفريقياجنوب  - اإلنسانيةالعلوم 

، أةخالل ورشة العمل حول حقوق المر
الربط الشبكي من أجل حقوق  نشاط"

 أةشبكة دولية إلدخال المر" أةالمر
الدي و أنشئتوقد  الديمقراطيةالى 

ين في قودعائالت المف تحالفيعتبر 
 .المؤسسين األعضاءالجزائر من بين 

 
    يقةيقةيقةيقةلجان الحقلجان الحقلجان الحقلجان الحقلللل"    الجهـوىالجهـوىالجهـوىالجهـوى    قىقىقىقىالملتالملتالملتالملت

            "ةةةةالمغربيالمغربيالمغربيالمغربي    ةةةةالتجربالتجربالتجربالتجرب: : : : والمصالحةوالمصالحةوالمصالحةوالمصالحة
        

في الرباط،  ةعقد  هذا الملتقى قد
 27الى  25المغرب في الفترة من ب

من قبل  2004مارس 
FIDH)لرابطات  ةالدوليالفيديرالية

ا مع ةوبالشراك) اإلنسانحقوق 
l’AMDH )لحقوق  ةالجمعية المغربي
مة منظال( أو أم دي آش و اإلنسان
    و l’OMDH)اإلنسانلحقوق  ةالمغربي

FVJ ) المنتدى المغربي للحقيقة
 ةالعلمي ةالدراسي ةالحلق. والعدل
 ةالمركز الدولي للعدال وأيد

(ICTJ)االنتقالية وبدعم مالي من  ) 
 .األوروبية اللجنة

 
في  فقودينعائالت الم تحالف

 الجزائر لقد تابعت باهتمام شديد
 با عنى ما دام أنه م هذا الملتقى

مشكلة بلمواضيع ذات صلة 
قضايا العدالة، إصالح كالمفقودين 

 .وشروط المصالحة
 
تجربة البلدان األخرى، بما في ذلك 

. جدا غنيةسيراليون وكانت شيلي 
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 أثناءقد تدخلت  نصيرة ديتور
 في المغرب؟ اإلصالحاتالدورة ما هي 

،  كيف أنشأت هذه الجمعية وتشرح  
ا تم ى تمالعمل الذ، تطورتكيف 

المحصل  انجازه وما هي النتائج
 .اللحظة الراهنةفي  عليها

 
    أمامأمامأمامأمام    رجلين من الدفاع الداتىرجلين من الدفاع الداتىرجلين من الدفاع الداتىرجلين من الدفاع الداتى

            ....نيمنيمنيمنيمبببب    العدالة الفرنسيةالعدالة الفرنسيةالعدالة الفرنسيةالعدالة الفرنسية
        

 حول ملفتعمل  تحالفلعدة سنوات ال
  . واليةغليزان

تحالف عائالت ، 1999في عام 
ن أ واعلم المفقودين بالجزائر

الميليشيات،  أفرادثنين من إ
محمد التي عدة لقادر وعبد ا ةخواإل

سنوات في  أربعلمدة  عوقبت بقسوة
) غرب الجزائر(والية غليزان، 

. نيمبن في فرنسا، ايقيمان لذلوا
، ةطويل مدة جد استغرق التحقيق

إيجاد اتصاالت كثيرة، وعدة رحالت 
 هويتهم من الى نيم لتأكيد

عدة  غيروا المسكن ألنهم  معناوينه
 واتركي ن الأعلى  وامرات وقد حرص

تحت هاتف  أوعنوان  أو(ثر أ أي
    ).أسمائهم

 
 FIDH اإلنساناالتحاد الدولي لحقوق 

االتهامات من قبل الشهود  قد بدل
 اإلخوةشكوى ضد  وامن غليزان وقدم

تعذيب ال و االختطاف بسببمحمد 
وارتكاب أعمال وحشية وجرائم ضد 

 .اإلنسانية
 
وكيل ، فتح 2003 أكتوبر في

تفويض  جنةلل نيمب الجمهورية
المكلف     التماسي، وعين القاضي

  . ةبالقضي
في  تحالف عائالت المفقودين

عدة رحالت ب من جهته قامالجزائر 
الشهود وكان بتصال الى الجزائر لإل

 2004مارس  ال بد من االنتظار حتى
فرنسا، نظرا  إلىلمجيء ل تمكنوا 

لبطء الخطوات و صعوبات في الحصول 
ود الشه. على تأشيرات السفر

رحب بهم للمرة األولى في الخمسة 
االتحاد الدولي  من طرفباريس 
الذي  األمر،  FIDH اإلنسانلحقوق 

 لإلدالءمنهم  أعدادساهم في 
وا التحالف بشهادتهم، ثم رافق

 أيامثالثة  مكثوا لمدةنيم، حيث ب
 

محمد  لقد ألقي القبض على اإلخوة
الشرطة  طرفمن  2004مارس  30 في

جل أمن . ونبيلييهفي م القضائية
القاضي طلب من الشهود، وأمصلحة 

مونبيلييه  فين يجري االستماع أ
 .لنيمبوليس 

 
رافق الشهود الى  لتحالفالك ذل
مونبيلييه، حيث كانوا في  ةكممح

وبعد . مواجهة مع المتهمين
االستجواب الذي استمر يومين، 
والقاضي السيد جوردا قرر فورا 

 طارإاحتجاز األخوين محمد، في 
وحكم ، اإلنسانيةبتهمة جرائم ضد 

. التعذيب حكمو ةالهمجي باألفعال
ولكن قاضي الحريات واالعتقال ولم 

المدعى . ؤكد قرار القاضي جورداي
، تالفحوصاعليهما هما اآلن قيد 

تحت  تحت الحرية المؤقتةلكن 
 .القضائي التفتيش 

 
 فى قد أستأنف وكيل الجمهورية

يتوقع  ضىو القا.تخاذ هذا القرارإ
. 2004ريل أف 29يصدر الحكم في  أن

تمارس التي  األولىوهذه هي المرة 
عالمية فيها المحكمة جدارة 
ضد  ةلمحاكمة الجرائم المرتكب

وا اآلن كان لحد ألن اإلنسانية
ولذلك  .في حالة فرارالمتهمين 

ونحن  هذا انتصار كبير للعدالة
 ؛عميق ارتياح ىنتلق

        
         اتاتاتاتتشجيعتشجيعتشجيعتشجيعالالالال
        
من جانب  الثالثيهذا قد تميز لو

بصفة جيدة  مر قد الملتقى. التقدم
الرسائل تلقينا العديد من  ولقد

البريد االلكتروني من عبر 
العمل مجموعة . والتشجيع اتالتهنئ

المتوخى في القرار  ،التفكيرو
في طور التكوين وسوف  هي الملتقى

القرار . يجتمع في وقت قريب
من  الدراسية الحلقةالصادر عن 

  . توقيعات ألفيحوالي  جمع
مهمتين قد . قد أنشأمكتب وهران 

تعيين لالعاصمة من الجزائر  جاءت
والمتطوعين الستضافة  المسئولة
الملفات تكوين  ،نالمفقوديعائالت 

، وحفظ السجالت متابعاتهم
. والمساعدة في شراء معدات المكتب

تشغيل مكتب وهران سوف يسهل الى 
 والمساعدة في حد كبير عملنا

 أنحاءتطوير عملنا في جميع 
 .المنطقة

 
 


