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o (€ 30) 2004أنخرط في تحـالف عائ#ت المفقودين في الجزائر و ابعث لكم اشتراكي لسنة   
  

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

  Collectif des famille de disparus (e) en Algérie: و إعادة إرسال النشرة إلى
                                                                                    148 rue Faubourg Saint Denis 75010- Paris 

  
  
 
   

 

 
 

ول ـحالـدائمـة وب ـلشعا ةـدورة محكم
ي الجزائر، ـان فـوق ا�نسـاكات حقـانتھ

  2004ر ـوفمبـن 8-5اريس، ـب
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ودين ـائ#ت المفقـع شـارك تحـالف، 2003في جوان 

ن ـدل مـة العـلجنفي في الجزائر و أس أو أس مفقودين 
الـدائمـة محكمـة  لرفع دعوى أمام رـزائـل الجـأج
 محكمـةالأعضـاء و ھذا، لغرض دراسة . لشعـوبل

حقوق  ان وـات حقوق ا:نسـنتھاك
  لشعـوبل الدائمـة
مختـلف ة وـوات الحكوميـالق قبـل ري منـب الجزائـالشع

و  1992امي ـن عـبي  المسلحةس#مية ا:ات ـجماعال
2004. 

 
ة ـة دوليـھي محكم ،لشعـوبل الدائمـة ةـمحكم

ام ـي عـأسست فـت مستقلـة عـن الدول، ،استشارية
. اصوـو بـة ليليـؤسسـل مـا من قبـيي ايطالـف 1979

ان ـوق ا:نسـات حقـاكـاوى انتھـي شكـتلق دورھا ھو
 تحترم فيھاراءات ـا :جـاتھم وفقـوب، ومقاضـوالشع

  .ةـاع العامـات ا
ستمـجلسمبدأ اقض وـدأ التنـمب
  
ة ـبرئاسو، 2004وفمبر ـن 8 إلى 5ن ـرة مـي الفتـف

 عقـدت يس،ـينور سـالفاتـالي، سـاضي ا
يطـالق
ة ـة الثانيـي البلديـا فـدورتھ  شعـوبال الدائمـة ةـمحكمال

  .12èmarrondissement)(.اريسـي بـر فـعش

  
تـوجد  ،المسمـاة مـة التحكيـلجنلاء ـأعض 9ن ـبي من

ة ـة تونسيـن، صحافيـن سدريـام بـدة سھـالسي أيضـا
ونس ـي تـات فـوطني للحريـمجلس الـال باسمة ـومتحدث

 ةـو لجنـرنسي عضـاضي فـاكسيه قـب تـذلك فيليـكو
ة ـة التابعـة والثقافيـة وا
جتماعيـوق ا
قتصاديـلحقا

الحـائزة عـلى ادي، ـبإن ـدة شيريـالسي. دةـم المتحـلBم
ـد إلى أعضـاء ة تأييـت رسالـ#م، كتبـوبل للسـائزة نـج

  .الدائمة الشعـوب ةـمحكم

  
   خــبــراءـال مداخــ)ت

  
 .راءـختلف الخبـلى مإاع ـوم اDول ل#ستمـاليصص خ
ابق ـد سـن شيخ، عميـد بـمجي اDستـاذ تالمداخ# ـحفت

دل ـة العـق لجنـر ومنسـون في الجزائـة القانـلكلي
ن الشعب ـع ـةقيـالحق اءـلى إنشإ دعا ، حيثرـوالجزائ
د ـة ضـم المرتكبـالجرائبراف ـري وا
عتـالجزائ

  .ربـرائم الحـج و ةـا:نساني
  
ذكـر   CJAا في ـاشر وعضو أيضـاز، نـرانسوا قـف

ة ـة لBزمـل المختلفـالمراحو  تسلسل اDحداث
  .يـومنـا ھـذا إلى 1992ذ عام ة منـالجزائري

  
ول ـري و نيكـالي جزائـر مـ، خبيـةر بن درعـعم

اب ـع ا
قتصادي وأسبـالوض ـاشرح يةـ#ر، صحفـشوفي
  .رـائلجزلدولي ـدعم الـال

  
   شـھـادات عـائـ)ت الـمـفـقـوديـن

  

تطـاعـت اللجنـة أن تستمـع اني، اسـوم الثـاليفـي خضـم 
ن ـراد مـة أفـث#ث ـمن بينھـود مـن الشھـد مـديالع إلى
د ـائ#ت كان قـالع يمحام ةـائ#ت المفقودين وأربعـع

يدلـوا ـم وروون قصصھـر ليـالجزائ انتقـلـوا من
 نـاب مـھو ش، ربيـد شـأحم. مـمعاناتھ نبشھـاداتھـم ع

 نع أدلـى بشھـادته و  اـفرنس إلى أتيزي وزو، لج و
يـة
 دةـبليالوالده في  كيـف تعـرضي وـه التعسفـاعتقال

  .اـيوم 45#ل ـب خـلتعذيل
  
ن ـضو في أس أو أس مفقوديـھو ع، اتيـان فرحـحس 

 تانـعالتي الشديدة  هـروى محنت ةـر العاصمـفي الجزائ
ـه في عام اء شقيقـائلته واختفـراد عـع أفـا جميـمنھ

ن ـزوجتيكان ھناك  .اصمةـر العـالجزائب 1997
ا عضوات في أس أو أس ـيضأن ـ، وھلمفقودين

  .نـوديـمفق
اء ـأساة ا
ختفـمسعـة أيضا عن ور ـرة ديتـنصيأعربـت 

ات ـجمعيـمة مھم وصعوبة ـذلك حجـر وكـفي الجزائ
  .ائ#تـالع

ن ـم"اب ـؤلف كتـري ومـان جزائـوس، فنـر H يـنص
 للمذبحة ـةم التجمع قصـاد أمـريس" ؟ ـةي بن طلحـل فـقت

  .المعـلن عنھـا
  
م ـص#ح الدين سيدھأدلـى  ،رـد الظھـا بعـرة مـي فتـف

 بشھـاداتـهان ـوق ا:نسـحقفي  اشط ـنمعـروف ك وھو
اكز رـم 95م في ـذيب المنظـارسات التعـممبخصـوص 

ة Dكثر ـز الشرطـراكـات ومـون والثكنـذيب والسجـالتع
  .رـوات في الجزائـسن 10من 

  
محـامي ام وـي عصـيحي كل من الناشط عـرض 

ـع قمة للـالقانوني ئـلاالوسـرـان شويطـسفي العـائ#ت
ة غير ـرت بطريقـوص التي أثيـه الخصـى وجـوعل

لمعمـول ا دوليـانون الـواعد القـا لقـة، وفقـمشروع
ذ ـر منـوارئ في الجزائـة الطـاء على حالـا:بقو  ،بـه
  .1992ام ـع
  

 رئيس الـرابطـة ،ورـبد النـحيى عـد علي يـالسيواختتـم 
داء ـه نـبتوجي ،الجـزائرية للدفـاع عـن حقوق ا:نسـان

لى أن ـار إأشو . رـان في الجزائـوق ا:نسـل حقـن أجـم
د ـواحال يطـرة الحـزبست ـتح كـان ريـب الجزائـالشع

ة ـرھينبعـد ذلك و 1988 إلى 1962في الفترة من 
ن ـكيلم و إس#مي و إرھاب الدولة، ن إرھابـرب بيـللح
في تقرير مصيره منذ ق ـالح للشعب الجزائريدا ـأب

 .ا
ستق#ل
 
بـأن الشعـوب تعتـرف  الدائمـة ةـمحكمال
م ـاب جرائـة بارتكـمذنب ـةة الجزائريـحكومال

   ةـا�نساني ضد
  
نضمـت ا، ـة دورتھـي نھايـفو، 2004ر ـنوفمب 8
 خ#لھـا  أعلـن راـمؤتم لشعـوبلالدائـمة  محكمةال
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وق ـحق بانتھاكاتلمحكمة ام ـرئيس سينيس حكـال
 طرفر من ـت في الجزائـارتكب التيان ـا:نس
ن ـوالمسؤولي ـةمسلحال ـةس#ميا:ات ـعاالجم

 .نـالحكوميي
  
  

الدائمة للشعوب بشأن حا�ت  حكم المحكمة
ا�ختفاء القسري في الجزائر، وجرائم ضد 

   ا�نسانية
  
ل ـن قبموثقة مري ـاء قسـة اختفـحال 7000ر من ـأكث"

العدد مع العلم أن ھذا (ة ـة والدوليـات الوطنيـالمنظم
ا
ت ـن حـى مـة العظمـفي الغالبي )رـبكثي أكثـر
وات ـق بكونول ـقق في التفـادات تـالشھ ،اءـا
ختف

وفي ) …. (اءـا
ت ا
ختفـن حـة عـولؤن ھي المسـاDم
 يكون المسؤول عن ريـالكثير من حا
ت الNختفاء القس

  .الشھودلـدى أو  معـروف لـدى العـائ#ت ا
ختفاء
  
و الذي  ھـذا العـون مـعامة اس تعطـى العـائلـة بصفة 

 ةـالعدال ذتأخ مـع ذلك 
 .في الحـييكون غالبا معروف 
  .الدليلھـذا  أھمية بعين ا
عتبار

  
أمـام ودين ـ#ت المفقـا عائـالتي اتخذتھ جراءاتا: 

رة ـات الخطيـة العقبـمواجھالوطنية ل ةـالقضائي الجھـات
  لكنـة،  العدال وظيفـي لجھـاز اخت#لكـر التي 
 تظھ

ة ـلى مسألـوء عـالضكـامل  وضع عـدم متعمدة ل إرادةك
  ".دينالمفقو

   
ترى المحكمة أنه نظرا لطبيعتھا ونطاقھا والظروف "


فالتي تحيط بھا، Pختفاء القسري  فا
من حا
ت ا
تشكل انتھاكا فاضحا للقانون الدولي العام وا
تفاقيات 

  . "الدولية التي صادقت عليھا الجزائر
  
و التي تجدث بطريقة المحاكم أمام الوقائع المبلغ عنھا "

 7جرائم ضد ا:نسانية بموجب المادة  كلتشمكررة قد 
و التي  اDساسي للمحكمة الجنائية الدولية مالنظا من

يتمثل " ا
ختفاء القسري لBشخاص"أن فعل تنص على 
ھجوم واسع أو منھجي ضد أي مجموعة  ارتكاب"  في

  . "الھجومھذا من المدنيين، وعن علم 
 
 
 
 
  

ت عائ) تحـالفة أس أو أس مفقودين وـمساھم
 الـدائـمـة دورة المحكمـة المفقودين في

  شعـوب لل
  

ن و أس أو أس ـائ#ت المفقوديـع سـاھم كل من تحـالف
  .دورةـھذه ال ءانشـفي إبنشـاط ن ـمفقودي

ري ـاء القسـا
ت ا
ختفـل عن حـر كامـتقري تـم إجـراء
لى إالتقـرير ، يضاف ھذامـن قبـل التحـالفر ـفي الجزائ

 الدائمـة اء محكمةـلى أعضـة إالمقدم قـالوثائ مجمـل
ور ـا وحضـلى عملھـوء عـالض من أجـل إلقـاء لشعـوبل

  .اـمداو
تھ
مـع الجمعيـات  با
تصالور ـرة ديتـنصي كلفـت 

لقـدوم وسـرد داد لـلى استعـود عـاد شھـ:يجعـائ#ت وال
، بعد ذلك .لشعـوبل الدائمة ةـمحكمأمـام لجنـة حكـايتھـم 
ـن و أس أو ائ#ت المفقوديـع ـل مـن تحـالفتحمـل ك

ود ـاعدة للشھـم المسـتقديلالمسؤولية  أس مفقوديـن
  .نـالجزائريي

2004أكـتـوبـر  5  
  الوطنية من أجل الحقيقة والعدالـة المسيرة

  
نظمـا كـل مـن صباحا،  10على  2004أكتوبر  5في 

المفقـوديـن و أس أو أس المفقـوديـن  تحـالف عـائ#ت
ـة ر الرئاسـقصأمـام  ودينـائ#ت المفقـوطني لعتجمـع 

التجمـع كـان مـن المقـرر أن اصمة، ھذا ـر العـالجزائب
 د تلق، وقـر اDمم المتحدةـمقإلـى  بمسيـرة يتواصـل 

د ـجديالراء ـجا:ذا ـوھ .نـد من مؤيديـالعدي ا النشـاطھـذ
د بأن تجنيـة ـات الجزائريـلسلطلار ـلى إظھإدف ـيھ
. ـاتل التعويضـد حـف ضـن 
 تضعـائ#ت المفقوديـع
ان ـن لجـد مـالعدي حضـر، ھـدفال اذـھ تحقيقلـو
ة، غليزان، ـقسنطينن، راـن وھـم نـائ#ت المفقوديـع

ر ـلى الجزائـض إب البعـة، وذھـديمال ومـن جيجل
  . ةـة المخصصـل اللجنـعم عـن اـروا علنـاصمة ليخبـالع
  

  رـالمنتش اDمنياز ـجھمسيرة بسبب اللكن لم تحدث ال
  .ةـالجماعي وا
عتقا
ترھيب ـالت و عمليات

  
رين من ـرات من المتظاھـوم، عشـذلك الي صبيحةي ـف

ة ـة الشرطـي جزائري نقل إلى مصلحـم صحفـبينھ
 و كذلك كل من. ةـر العاصمـي الجزائـادي فـد حمـسعي

أو أس  نـائبة رئيسـة جمعيـة أس رقيت وـة شـجقجيق
  .وشرفـرة بـاطمة زھـف مفقوديـن

  
ات ـن أمھـد مـالعدي تعرض لى ذلك،إة ـبا:ضاف
التي تبلغ  و ارـدة بالمختـم السيـن ضمنھـن ومـالمفقودي

 رجـال لى أيديـوا عـرب وأصيبـا للضـعام 74
  .ةـالشرط

  
ي يعـاني منـه عـائ#ت ذالقمـع ال ،بصـدى ندد 

ة ـة الوطنيـالصحاف ھم كل منالمفقوديـن وممثليـ
ج ـبرنام(ان ـوق ا:نسـة حقـرصد حمايـة ومـوالدولي

ة ـان والمنظمـوق ا:نسـدولي لحقـاد الـرك من ا
تحـمشت
  ).بـه التعذيـة لمناھضـالعالمي
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ري ـاء القسـا�ختف ـة ضـدة الدوليـا�تفاقي
   .2004ر ـجنيـف أكـتـوب

  
 تحـالفارك ـش 2004كتوبر أ 8الى  5ي الفترة من ـف
 غير رسميةف في دورة ـي جنيـودين فـائ#ت المفقـع

ه ـالذي يرأس ضد ا
ختفاءات القسرية لـق العمـلفري
ذ ـمن، المكـلف انـرنارد كسدجـد بـالسي ـيفرنسالر ـسفيال
ة ـلحماي إلزاميتحـرير نـص قـانـوني ـب 2003انفي ـج

  .ريـاء القسـاص من ا
ختفـع اDشخـجمي
  
دول  التزاملق ـو خـة ھـذه ا
تفاقيـن ھـھدف مـال 

  .ريـاء القسـة ا
ختفـمعاقبة جريمباDطراف 
ة ـ، فإن السلطـةلى ا
تفاقيـع الدولة دقتاإذا ص و عليه

انون ـفي ق ھاملـزمـة بإدراجة ستكون ـالتشريعي
اء ـرتكبي ا
ختفـرم مـا تجـأحكامبري ـات الجزائـوبـالعق
  .ريـالقس
 ،ونـي القانـدرج فـا أن تـي أيضـغة ينبـر وقائيـتدابي

تصال بالشخض ا:ة ـال، إمكانيـل المثـعلى سبي
و كذلك إدخال حق المثول  ا
عتقال،ومـراقبـة  المحبوس

تقـديـم  ذي يضمن للمعتقل الحق فيـال أمام القضاء
  .اعتقالـه رفضطعـون ل

  
ة ـق في معرفـالحا:تفـاقيـة ضمـن مشـروع يرا، ـوأخي

اص ـارب اDشخـرس Dقـي أن تكـينبغ ،ةـالحقيق
ع ـة لجميـبالنسب مھـم جـداذا النص ـھ. نـالمفقودي
ن ـماكأر وـي الجزائـري فـاء القسـا ا
ختفـضحاي

  .رىـأخ
 رةـى الفتـف ملـق العـة للفريـدورة المقبلـال انعقادسيتـم 

ي ـوينبغ 2005 ريـفيف 11ي الى ـجانف 31من  الممتـدة 
ارت ـإذا س ،ةـه النھائيـي صيغتـفنص ـون الـأن يك

  .2006 ـل سنـةدا قبـور جيـاDم
  

ة ـة الجزائريـانت الحكومـا إذا كـد مـع
 نعـلم بو 
لى ـدق عـاوف تصـس ـاتـه اDعمـالي ھـة فـالمشارك

  .ةـاقيـا
تف
ت ـد وقعـان، قـوق ا:نسـة حقـق بحمايـا يتعلـفيم

ع ذلك، ـات، ومـع ا
تفاقيـلى جميـت عـوصدقالجـزائـر 
  .أخر البنـود شـيءاحتـرام  و ـيءق شـالتصدي فـإن

   
ـر لـدى د الجزائـن ضـن جديدتيـتيوداع شكـإي

   لجنة حقوق ا�نسان ل8مم المتحدة
  

وده ـوجفي الجزائر  فقودينمال ائ#تع حالفاستغـل ت
ة ـان التابعـوق ا:نسـة حقـلجنب ل#تصالـف ي جنيـف

 رسـالتيـنث تـم إيـداع لـدى اللجنـة حي. دةـم المتحـلBم
ري، التـي أعـدھـا ـاء القسـا
ت ا
ختفـن حـردية مـف

قدمت  2004ف ـ#ل صيـن خـائ#ت المفقوديـع تحـالف
  .اللجنة إلى
  

المـودعـة اDولى تضـاف إلـى  الشكـاوي ل ـذه الرسائـھ
والتـي ھـي فـي   2003تحـالف في سنـة المن قبـل 

وتـرتـكز ھـذه  .ةـانب اللجنـن جـم ـةطـور الدراس
 ةالدولـيا:تفاقية  الجـزائـر ةمصـادقـبعد  ا:جـراءات

كـذا و 1966 لسنـة لحقوق المدنية والسيـاسيـةل
ت ا
وحـ. 1976 اري لسنـةـا
ختي ـاھولـبروتوك
ل ـر تشكـي الجزائـت فـي وقعـري التـاء القسـا
ختف

  .1966 لسنـة ه ا
تفاقيةھذل ـااكـانتھ
  

ملف جديد من حا�ت ا�ختفاء الى  100إيداع 
فريق العمل التابع ل8مم المتحدة حول ا�ختفاء 
   القسـري أو الغيـر الطوعـي

  
اء ـ
ختف ملـف جـديـد 100يضا أودع ت ع م ج أ

 ري أوـاء القسـا
ختف حـولل ـق العمـلى فريإري ـالقس
 تضـاف، (GTDF)دة ـم المتحـابع لBمـالت الغيـر إرادي

ام ـذ عـمن قبـل التحـالفن ـة مـالمودع مـلف 4000لى إ
1998.  

ـلى رف عـن التعـم تمكـن التحـالفة، ـذه المناسبـھبو
مع الحـديث ل وـالعم ـد لمجمـوعـةالجدي لفـريقا

ذه ـن ھـرة ضمـة اDخيـول في اPونؤص المسـالشخ
ي ـف اتاءـا
ختفـة ا المتعلقـة القضايـة، ومعالجـالمجموع

  .رـالجزائ
  

حـوار من المفروض أن تكشـف عـن ذه الـة ھـونتيج
الحديـث استطـاع طرف  كـون أن كلمستقبـل لتفـاؤل ل

لـ ت ع م ة ـاسي بالنسبـدف اDسـھالعن أسـاليب العمـل، 
المتـراكم خـ#ل السنـوات أخير ـالتھـو إستـدراك ج 

  .اونـعن التـل وتحسيـمـريق العانب فـن جـة ماDخيـر
  
   2004ديسمبر  10وم حقوق ا�نسان، ـي

  
اروق ـف قامان، ـوق ا:نسـدولي لحقـوم الـة اليـمناسبب

 بإع#ناتـة ز بوتفليقـد العزيـرئيس عبـي والـقسنطين
 استدعاءة ـحملكنتيجـة ل. نـوديـة المفقـقضي حـولھـامـة 

 صـرح ،)12رقم  النشـرة ا:خبـاريـةأنظر (العـائ#ت 
ة ـة وحمايـة لترقيـالوطني ا
ستشاريةة ـاللجنيس ـرئ
 المخصصة للمفقودين اللجنة نبـأ انـوق ا:نسـحق

بـأن التقـرير و  حـالة فقـدان 6000أكثـر مـن  تدراسـ
 31نھـائي للجنـة سـوف يقـدم لـرئيـس الجمھـوريـة في ال

  .2005مـارس 
  
أن ـبش "لدراسة الوضعية"المخصص ر ـذا التقريـي ھـف
ة ـرح ث#ثـأنه سيقتبـ يـالسيد قسنطينأعـلن ة، ـمسأللا

تعتـبر ي ـالتمسـألـة المفقـوديـن،  لـة لحـوط رئيسيـخط
الضحـية  تشريـعريس ـة، وتكـول الحقيقـق
زمـة ل

د ضـوالتـزام بالمتـابعـة القـانونيـة  المفقـوديـنائ#ت لعـ
  .المـؤكديـنن ـالمرتكبي
عـلى اعتبـار ي ـد قسنطينـيالسيصـر ه، ـوقت نفسـوفي ال

ات مثـل أعمـال منفـردة #ختفاءلى ـة العظمـلبيأن اDغ
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صـادرة عـن أعـوان الدولـة خـارجون عن نطـاق 
  .السيطـرة

د من ـلحاة، ـق الصحافـن طريـعبإب#غ  رددـم يتـلو 
أس أو أس منھـا اع ـات الدفـوم به جمعيـل الذي تقـالعم
قـدح  علنـا  ن وـت المفقوديائ#ـع تحـالف ن وـوديـمفق

تحـالف  لكن و. مـحس السليـال الذيـن يتجـاوزونا ـممثليھ
دو ـن 
 يبـب عن مـجييد أن ـري
 ي نـائ#ت المفقوديـع

  .امـرا با
ھتمـجدي
  

 15في  عائ)ت المفقودين تحالفإشعار من 
   ديسمبر

  
ان ـ#ل بيـن خـن مـائ#ت المفقوديـع رحـب تحـالف

 ان،ـوق ا:نسـوم حقـيفي ة ـرئيس الجمھوريـبي ـصحف
أكـد ق وـالعميتعـاطفـه ن ـائ#ت المفقوديـعالذي أعـلن ل

  .ةـن الحقيقـث عـم البحـدععـلى العمـل من أجـل 
  

ائ#ت ـعأشـار تحـالف  ،البيانھـذا ومن خـ#ل 
ن ـم 1998 سنـةذ ـمنه ذي أحرزـدم الـالتق إلىودين ـالمفق

المـدافعـة عـن العـائ#ت ات ـيل الجمعـ#ل عمـخ
ز ـد العزيـرئيس عبـال تجاوب خـاصـة العمـل عـلى

المتخـذة من أجـل ھـذه  ر ـتدابيحـول ال ة ـبوتفليق
  .الحقيقـة

  
 مع ال أسابا من التحسيـس أسبوعين

ASAPA- - في إفري   
  

 ريـب الجزائـع الشعـن مـوالتضامشـرعت الجمعيـة 
(ASAPA)  في أنشطـة ) اـفرنس(ري ـإفي ـفالمتـواجـدة

ي ـففقـودين ة المـأن مسألـا بشـيوم 15#ل ـختحسيسـة 
  . رـالجزائ
و ـالح، ھـن صـر بـادة لخضـت قيـتحا النشـاط ذـھوتـم 

وقـد تـم تحقيق ھذا النشـاط ود، ـه أخ مفقـلكذلك 
رت ـن التي وفـ#ت المفقوديـائـع تحـالفع ـم ـاونبالتع
 جداريـهمن أجـل إنشـاء أسابا  إلـىور ـص 800و ـنح
  .صـور المفقـودينب

  
 في وفمبر،ـن 13قـد تـم تـدشيـن ھـذه الجـداريـه في  

عـلى وجـه  وجودبـ ريـفأغـرا في إح ـالسطسـاحة 
يس المجلس ـرسون، رئـال بيـد ميشـللسي الخصـوص

ري، ـة إفـيس بلديـائب رئـانويل فـالس، نـام، ومـالع
 .التحسيـسن من ـ#ل أسبوعيـخ. ورـرة ديتـذلك نصيـوك

 عمـل ات وـرضا للوحـمع ـريبإف la MJCقـدمـت 
ة ـالھندس مـدرسـةي ـف طـالب جـزائـري  بشـال مؤثـر

 19ن ـي سـود فـة، مفقـر العاصمـة في الجزائـالمعماري
ال ـجم"ه ـمسرحيبقـراءة اDسبـوعيـن م واختتـ. اـعام
تبع ھذا الير، ـة قاطمـ، فةـالمؤلفمن قبـل  "زـالرم

  .بمناقشة
  

 من قبـل  ريـاء القسـا�ت ا�ختفـح ولـة حـحمل
   أكـات

  
عمل المسيحيين من أجل (فـرع فـرنسـا  أكـات أطلقـت

الرأي العـام للتحسيـس  ةـة وطنيـحمل) إلغاء التعذيب
  . رـي الجزائـري فـاء القسـا
ت ا
ختفـححـول  الفـرنسي

  
ائ#ت ـم لعـم الدعـتقدي وـة ھـن الحملـدف مـالھ

ة ـل الحقيقـا من أجـر في كفاحھـي الجزائـن فـالمفقودي
ودين ـائ#ت المفقـع تحـالف وقد شـارك. ةـوالعدال
وفير ـتعـن طـريق ل ـذا العمـي ھـة فـة كاملـمشارك
لتـزيين ودين ـور المفقـصكـذا ة وـات اDساسيـالمعلوم

عقـد . ـس بـوتفليقـةبطـاقـات العـريضـة المـوجھـة للرئي
فنـاء  2004ر ـديسمب 3 فير ـع كبيـتجمبعـد ذلك 

 .ييـاريس نوتردامالكنيسـة 
  

  بإختصـار
  

ة ـودين للشبكـائ)ت المفقـع تحـالفعضوية 
ر ـة المتوسطية لحقوق ا�نسان، أكتوبـا<وروبي

2004 .  
  

ر ـوا في أكتوبـضعودين ـائ#ت المفقـعأصبـح  تحـالف 
وق ـة لحقـة المتوسطيـة اDوروبيـكالشبفي  2004
 تحـالف نـمكتسھـذه العضـويـة . (REMDH)انـا:نس

 في شبكـة  بشكـل واسـع ا
ندماجن ـائ#ت المفقوديـع
ان والتي ـوق ا:نسـل حقـن أجـل مـات التي تعمـالمنظم

ة ـا ومنطقـن أوروبـدا مـبل 20ن ـر مـت في أكثـأنشئ
). طـرق اDوسـرب، الشـغالم(وسط ـر اDبيض المتـالبح

وق ـادئ حقـمب وتـرقيـة ايةـحم Le REMDH ويعـزز
ونة في نوفمبر ـبرشلإقـرار  اـوص عليھـان المنصـا:نس

ي ـاد اDوروبـة بين ا
تحـات المبرمـا
تفاقوكـذا  1995
ام ـر في عـل الجزائـوسط، مثـر اDبيض المتـوبلدان البح

2001.  
  

أس  أو من أسبـرنـامج تكـوين أعضـاء 
راطي ـالديمقالوطنـي د ـع المعھـودين مـمفق

(NDI).  
   

ن ـعضوا م 15شـارك ، 2004ديسمبر  إلىمن سبتمبر 
 ةـدورات تدريبي 4ي ـن فـمفقوديالاء أس أو أس ـأعض
 ارتكزتو  .الديمقراطيالوطنـي د ـا المعھـنظمھ التـي

م ـة، تنظيـط وا:ستراتيجيـلى التخطيـواضيع عـالم
  .سييـر الجمعيـةتو الـدث، ا
تصـالح
  
  
  

التكـوين من أجـل التكفـل بـالمصـابين 
  النفسية  با�ضطرابات
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ن ـاء أس أو أس مفقوديـأعضشـارك عضـوين من  

ن ـة مـة النفسيـوع الرعايـول موضـحملتقـى تكـوينـي 
رة ـي الفتـفوتـم إجـراء الملتقـى  .ةـات النفسيـا
ضطراب

جمعيـة من رئيسي للـر الـالمقبفمبر نو 29لى إ 27ـن م
  .)APRF(والتكـوين ث ـة، والبحـالنفسي أجـل المساعـدة

  
   .لقاء مع جمعيات عائ)ت المفقودين في باريس

  
ان، ـوق ا:نسـاد الدولي لحقـة ا
تحـة لجنـت رعايـتح

 9باريس في بلعائ#ت المفقودين  فيـدراليـاتعدة إلتـقت 
المتعلقـة  ةـة الدوليـور ا
تفاقيـلمناقشة تط 2004نوفمبر 

كـان مـن بيـن الحضـور الفيدراليـة . ريـاء القسـا
ختف
و فيدھـام امـريكية المعتقاين المفقودين -لتينـو

(Fedefam)سيويالفيدرالية ، وPة ـلمكافح ةا
دعم اللبنانيين جمعية ، و)AFAD(ة ـاءات القسريـا
ختف

ائ#ت ـع جمعيـة ،(Solida) ـاالمعتقلين المتعسفي
  (Afapredesa)اء والمفقودين الصحراويين ـالسجن

 وقد مثل. (HOM)للجنة حقوق ا:نسان ھوم  والمنسق
، نصيرة الرسميـة الناطقةبعائ#ت المفقودين التحـالف 
وقد قررت . من عائ#ت المفقودين وأعضـاءديتور، 

المنظمات أن تكتب رسالة مشتركة لتوعية الحكومات 
 .ان اDوروبية الى أھمية ا
تفاقية في المستقبلمن البلد

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 


