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 خ�ل ھدفين أولويينف عائ�ت المفقودين ـتحال حدد
  :2005رـر سبتمبـأوت وشھ  ،ـةجويلير ـشھ
  
 أس أو أسجانب جمعية  إلىالجزائر  قيام بحملة في -

 ي عنه الشعب الجزائرـودين، من أجل تنبيـمفق
ة عرض العفو الشامل المقترح  من ـخطورة طريق

والنتائج الوخيمة  ـةطرف الرئيس عبد العزيز بوتفليق
  .التي يمكن أن تصدر من جراء ذالك

  
ول خطورة ھذا ـتحسيس المجتمع الدولي ح مواصلة -

  .هـب عنـد تترتـات التي قـو اNنعكاسو ـالعف
ري ـعملية تحسيس المجتمع الجزائ إنجـاحو من أجل 

ن بباريس و ـ�ت المفقوديـف عائـو الدولي ، قام تحال
ة ـة  طيلـدة أنشطـر بعـن بالجزائـأس مفقودي أو أس

  .لـذا الفصـھ
  

ن ـروع الميثاق مـمش نشـٍر: 2005 أوت 14
  .الوطنية ةـم و المصالحـل السلـأج
 
  نتصـار و ا0نھيـارن ا0ـيب
  

ت الجنة رضـع 2005مارس30يـه فـم أنـرغ
د ـالسي ھاـرئسالمخصصة لمشكلة المفقوديين التي  

ة ـق الصحافـن طريـر عـذي أقـال يـفـاروق قسنطين
وات ـرف قـن طـشخص م 6146اف ـة اختطـبعملي
ف ـارا لتحالـل انتصـمما سج، ريـالجزائم اـالنظ
  .رـن بالجزائـ�ت المفقوديـعائ

ن ـأعل ،من المماطلةور ـشھ و بعـد 2005أوت13 يـف
 إلىه الموجه ـة في خطابـة الجزائريـس الجمھوريـرئي
القـادم، ر ـسبتمب 29يـاء فـاستفت إجراءن ـعة ـاWم

لسلم و الميثاق من أجل ا" :ص المعنونـي النـول تبنـح
  ".ةـالمصالحة الوطني

  
ن ـ�ت المفقوديـعائ فـتحالل ـان رد فعـد كـلق

ات ـل الجھـه كـام بتنبيـث قـا، حيـسريع رـبالجزائ
زة ـاWجھه ـتنبي إلى باZضافـةة ـة والدوليـالوطني
اق ـوى الميثـن محتـغ عـدة و أبلـم المتحـة ل]مـالمختلف

اب و ـاسة ال�عقـد سيـو يمج انـنسيرس الـذي يكــال
ي ـالت اZرھابة ـمصيب" إلىدان ـرة الفقـد ظاھـسني

   ."ر ـت الجزائـأنھك
  
 ة،ـستفتائية الحملة اZـاء و طيلـتذا اNستفـ�ل ھـن خـم

ل ـة و قبـة ثانيـز بوتفليقـد العزيـعبس ـرح الرئيـص
ذه ـة في طي ھـالصريح هـإرادتن ـيء عـل شـك

ة ـة و العدالـلحقيقن اـع اZع�نة دون ـالصفح
 .اــل الضحايـوكم ـن وذويھـوديـللمفق

 

رـزائـزة بالجـة و مميـة تحسيسيـحمل  
 

اراتــالسف رـعب ةـجول  
 

ارات ـي السفـة فـولـج إجراء 2005ارس ـي مـرر فـتق
ذا ـھ إلىة ـواصلـت متـمازال ر و ھيـزائـة بالجـاWجنبي

  .ومــالي
  
 ا وـالنمس دا وـھولن ا وـسفرن ا وـايطالي ا وـد اسبانيـبع
ا ـر أفريقيـسفيال ـ،استقب(...) دةـت المتحاـوNيـال

و ـن جمعيـة أس أو أس مفقـوديـن موفـد ة ـالجنوبي
رة ـي المـف :2005 ة و أوتـجولي يرـي شھـك فـذال

 تمن و ـوديـ�ت المفقـب عائـاع مطالـم سمـاWولى ت
ة ـالوطني ةـس اللجنـرئي نيـق قسنطياروـف ةلـباقم

وق ـقـة حـرقيـة و تـايـل حمـن أجـة مـاNستشاري
لى ـع ل التأكيدـن أجـة مـانيـرة الثـي المـو ف ،اZنسان

أس  أو ة أسـت جمعيـد طلبـولق اء،ــذا اللقـون ھـمضم
ى دـل طـوسـالت إفريقياوب ـر جنـن سفيـن مـوديـالمفق

ة ـن جمعيـبي لـزة وصـون ھمـي يكـ� لكـون مانديـلسن
  .ةـريـزائـات الجـن والسلطـوديـالمفق

  
ن ـم نـا شخصيـانيـطـريـت بـرى أرسلـأخة ـن جھـوم
أس  أو ب أسـمكت إلى "Foreign office"ز ـركـم

 نـاعتيـدة سـلم وارـادل الحـتب لـن أجـن مـوديـمفق
  .نــة المفقوديـول قضيـح
  
أس  أو ر أسـي مقـة فـدوة صحفيـن

  رالمفقـوديـن بالجـزائـ
  
 أو ة أسـن جمعيـادرة مـبو بم 20/08/2005 في مـت

ة ـة الجمعيـاركـة بمشـدوة صحفيـد نـن عقـوديـأس مفق
ود ـة صمـجمعي ذلكـو ك ن،ـ�ت المفقوديـة لعائـالوطني

ات ـاعـرف الجمـن طـن مـالمختطفي�ت ـة عائـجمعيو
  .ةـالمسلح اZس�ميـة

ة ـافـصحن الـمي صحف 30ي ـحوال النـدوة ھـذه حضر
 ةـابيـاط  ايجـنق دةـن عـر عـا أسفـمم  ،ةـريـالجزائ

ن ـن المختطفيـوديـالمفق�ت ـائـة  عـوضعي حـالـلص
ن ـن ميـوفـالمخط ذلكـة  وكـدولـوان الـرف أعـن طـم
  .ةـات مسلحـاعـرف جمـط
  
�ت ـائـع أرادت ،مـدأ السلـلمب ضـنق دون و

د ـص يمجـالنذا ـر أن ھـن للغيـتبي أنن ـوديـالمفق
ات ـن عمليـع ولينؤللمس ابـة ال�عقـاسـسي

"  ذرةـرب القـالح" اءـاب أثنـاNغتص اف وـاNختط
ة و ـي الحقيقـي فـرعـ�ت الشـائـق العـحن ـريـناك
ي ـدنـع المـد المجتمـديـن تھـف عـكشة و إنه يـدالـالع
 اZنسـانوق ـن حقـن عـدافعيـالم ذلكـو كري ـزائـالج

م ـدھـن سيـد أميـالسي تدخـل .ةــادمـر القـشھي اWـف
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الجوانب ول ـن حـ�ت المفقوديـائـي عـامـمح
  .اقـالميثروع ـلمش يةـونـانـالق
  

ة ـب مقابلــن تطلـوديـمفق ، أو أسة أسـجمعي
  ةـوريـس الجمھـرئي
  
أس  أو ب أسـب مكتـطل 2005جولية  22 يـف

ة ـيس اللجنـئر يـاروق قسنطينـد فـاء السيـن لقـوديـمفق
وق ـة حقـايـة و حمـرقيـة لتـاريـة اNستشـالوطني

أوت  30ي ـف ة ـد الجمعيـوفـل هـالـم استقبـت .اZنسـان
ات ـق بملفـرفـة مـد الجمعيـوفـم أصر .2005

ه ـي أنـد قسنطينـن للسيـرھـى أن يبـعل ن ـوديـالمفق
�ت ـئاـم العـن معظإـة فـافـه للصحـريحاتـا لتصـ�فـخ
ا، ـعلية الـد المحكمـح إلىة ـة ذاھبـدالـالع إلـىأت ـلج

ا ـل فيمـامـا الكـواجبھـم بـم تقـرة لـذه اWخيـوأن ھ
  .نـوديـة المفقـخص قضيـي
  

س ـن رئيـت مـن طلبـوديـأس المفق أو ة أسـجمعي
د ـع السيـا مـدا لھـوعـم يحددأن  اZنسـانوق ـة حقـلجن
درة ـلك القـذي يمـد الـحيه الوـWن ة،ـوريـس الجمھـرئي
  .ى القرارـعل

 
  "لــة ا<مـافلـق" 
  
ي ـا فـالمخطط لھ" ان ـد النسيـة ضـافلـق" لـابـمق

ة ـت جمعيـ، نظم2005ل ـريـر أفـذ شھـا منـأوروب
و ھي "  ل ـة اWمـافلـق" د  ـن جديـا مـن نفسھـالمفقودي

ه ـل تنبيـن أجـر مـي الجزائـف ةـة تحسيسيـحمل
 إلـىن ـوديـ�ت المفقـائـوص عـن و بالخصـرييـئزاـالج
روع ـمشي ـة فـروحـوالمط رةـدات الخطيـديـالتھ
ى ـعل القافلة تـتنقل ة وـم والمصالحـاق السلـميث
ان رـوھ ـة وردايـغرة وـويـب اية وـبج إلـىي ـوالـالت

ور ـام جمھـأما ـالبھـطم رضـت أن تعـاعـاستط حيث
ات ـدى السلطـا لـد غضبـا ولـح ممـر و متفتـغفي
و  ةـافلـذه القـت ھـد ضايقـت قـالتي كان ةـريـزائـالج

  .ةـق المتوقعـي المناطـف اـوارھـمش إتمـامن ـا عـمنعتھ
  

ن ـأس مفقوديب أس أو ، قام مكتالقافلةا مع ھذه ـتضامن
من اب ـلكشف عن اNنتخبكتابة منشورات و نسخ ل

ھذه المنشورات لم ، لكن أجل التعبير كتابيا عن مطالبه
 ات وـا بسبب مضايقـمتوقع توزيعھا كما كانيتم 

اNت التي قامت بھا ـ�ت التفتيش واNعتقـوحم دـالتھدي
  .زائريـات الجـالسلط

  
  
  
  

  .ا0تـش واعتقـتفتي و دـديـتھ و تاـمضايق
  

تعرض السيد أعراب عمره  ،لمنشـوراتل هبعـد توزيـع
مفقودين سنة و ھو عضو جمعية أس أو أس  75

 2005سبتمبر14 اريخـال بتـة اعتقـعملي بالجزائر إلى
  .عـادةكالبعـد قيـامـه بالتجمـع المقـرر و كان ھذا 

م ـث ،في الحبس المؤقت اتـاعـس 04 دـذا السيـھ ثـمك
 حيـازة منشـورات " ةـة بتھمـامـة العـابـالني إلـى أحيـل

رات وـالمنش كـتل م أنـرغ"  ة الوطنيةـس بالمصلحـتم
ة ـرعيـب الشـالـى المطـط علـوي فقـت تحتـكان
ة ـابـت الرقـتح أيضا هـم وضعـ�ت و تـائـللع

  .ةـائيـالقض
  

ة ـجمعي ةـرئيس " وسـة يـفاطم"  ةدـل السيـابـو بالمق
و ـعض"  انـي حسـاتـرحـف "د ـو السي نـوديـالمفق
ا ـرضـد تعـا قـانـن كـوديـأس مفق أو ب أسـمكت
ة ـاتفيـات ھـالمـمكا ـتلقيھم إلـى اZضافةب :دـديـللتھ

ل ـار والليـن النھـة مـاعـل سـي كـف درـالمص ةـولـمجھ
 ريطق مسـان القلـكن ـامليـن كـوعيـدة أسبـو لم

  .اـليھمع
  

ب ـرة لمكتـرتيـت السكـرضـران تعـة وھـي وNيـو ف
دة ـة لعـاتفيـات ھـايقـمض إلىن ـوديـأس مفق أو أس

د ـو لق " اـل أبيھـدان مثـوالفق"ف ـبالخطددت ـام وھـأي
  .يـرسم إذنش دون ـالتفتي إلىب ـرض المكتـتع
  

اء و ـات ونسـة، أمھـة قسنطينـي وNيـرا و فـأخي
ن ـم فـوالعن لpزعـاجن ـرضـتع نـوديـفقلماوات ـأخ
ي ـانبـى جـرن علـاھـن يتظـا كـة عندمـرطـرف الشـط
م ـد تـة، و لقـوتفليقـز بـزيـد العـس عبـب الرئيـوكـم

ن ـل مـت وابـتح ة ـرطـالش زـركـم إلىن ـادھـاقتي
رج ـات و أفـاعـع سـمدة أربـن لـمكث ثـم حيـالشت
  .د ذلكـرة بعـاشـمبن ـعنھ

  
و  المنظمـة المنـاھضـة للتعـذيـبكل من  قامت

عـن  الفيدرالية العالمية لحقوق اZنسان بإع�نات
بعد أن تم إب�غھا  حـافـةالحـدث مـن خـ�ل بـ�غ الص

من طرف تحالف عائ�ت المفقوديين و أس أو أس 
اتخذت منظمـة العفـو الـدوليـة إجـراءات  .مفقوديين
الـرابطـة الجـزائـريـة اضليھا وقامت من أمام مستعجلـة

 اذخباتللـدفـاع عـن حقـوق اZنسـان ھـي اWخـرى 
  .ھذه التصرفـات ضد حادمـوقفـا 
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رحلتھا ت ـواصل " انـد النسيـة ضـافلـالق "
  اـر أوروبـعب
  

 31 يـة فـوتفليقـس بـد الرئيـالسي إعـ�نرد ـو بمج
ل ـن أجـاء مـم استفتـال تنظيـن احتمـع 2004أكتوبر

 فـالـل تحـأرس ل،ـامـو الشـن العفـع اZعـ�ن
 مـرق ةـاريـإخبة ـالـرس رـأنظ( نـوديـ�ت المفقـائـع

د ـة ضـافلـق "م ـت اسـا تحـأوروب ىـإلا ـريقـف) 15
ة ـام لجنـأمل ـاستقب حـرشـق المـريـذا الفـھ"  انـالنسي

  .اــي ببلجيكـان اWوروبـرلمـللب اZنسـانوق ـحق
  
ت ـقبل اـانيـا واسبـة بلجيكـافلـرت القـد أن عبـو بع 

ة ـمنظمة لـالتابع إفريقيـاال ـشم من لجنة تنسيق وةـدع
 يـا فـروم إلى اـاھھـد اتجـوبع .اـايطاليـب ةـو الدوليـالعف

 ،اللجنة ذهـوي لھـاع السنـد اNجتمـبع 2005ة ـويليـج
اء ـادة أعضـللس ورـرة ديتـنصي دةـالسيأعربت 

و ـج العفـائـة لنتـا بالنسبـن قلقھـة عـدوليـة الـالمنظم
  .رـزائـي الجـع فـوقـل المتـامـالش
  
ور، ـديترة ـنصيدة ـادات السيـع شھـن مـامـل تضـو بك 

 العربي بدعوتھا ربـالمغبالمتخصص  قـريـالفقام 
ن ـادم مـر القـوفمبـر نـي شھـا فـاليـايط إلىودة ـللع
  .كل البلدر ـة عبـولـام بجـل القيـأج
  
ة ـمنسق وـا توسيلـسيتونـكدة ـة السيـرفقـرا و بـأخي 

ن ـور مـرة ديتـنصي دةـالسي أستقبلت ا،ـريقيـافال ـشم
رع ـر الفـديـم وتـال امينـابغيـغ دـرف السيـط

ا ـرح عليھـذي اقتـال ةـدوليـالو ـة العفـي لمنظمـالـطـاNي
  .اــروم إلىا ـھـودتـد عـة عنـدوة صحفيـم نـتنظي

  
في مقر ا<مم " القافلة ضد النسيان "استقبال 

السامي لحقوق  ةالمتحدة من طرف المفوض
 " لويس أربور"ا0نسان ،

  
 :اءـع أعضـن أربـة مـالمكون" انـد النسيـة ضـالقافل "

داوي ـة عيـوھيب و لـة لكحـرقي و روفـرة نكـزھ
 دةـم السيـى رأسھـوعل ر،ـزائـن الجـا مـن خصيصـجئ

�ت ـائـع لتحالـف ةالرسمي ـةور الناطقـرة ديتـنصي
ن ـن مـالھـم استقبـث تـر حيـزائـالجـن بـوديـالمفق

 دـوالسي اZنسـانوق ـي لحقـامـض السوـرف المفـط
اNت ـول حـل حـق العمـريـس فـرئي ووبـان تـستيف

ه ـن قلقـعة ـد الجمعيـر وفـد عبـلق .ريـالقس اZختفـاء
ل ـة المحتمـالحـم والمصـاق السلـروع ميثـن مشـم

ن أن ـي يمكـج التـائـن النتـه مـن قلقـه و عـعرض
  .هـعنر ـتنج
  

 تدـأب ةاميـالس ةوضـالمفور ـربز أـويـل ةدـالسي
ة ـاعـي سـوالـد حـبع .دـوفـب الـالـا لمطـالغـا بـامـاھتم

ادرات ـو مب دة تدابيرـاذ عـاتخ إذنرر ـتق ،اشـن النقـم
ات ـزامـذه اNلتـرم ھـى تحتـحت ضرورية في المستقبل

  .اZنسانوق ـي حقـف ويةـة المحتـدوليـال
  
 ثـديـراف الحـة أطـدلاـاء مبـوأثن ،رىـة أخـن جھـم
ريق ـوف ة،ـالقسري ختفاءاتد اNـل ضـق العمـع فريـم

د ـة ضـع اللجنـم ة وـاكمـ� محـب اZعدامد ـل ضـالعم
 اZجـراءاتق ـريـوف اZنسـانوق ـة حقـلجن ب وـذيـالتع
ة ـافلـق "اء ـأعض استطاع ـاNت،ة و اNتصـاصـالخ
 إلىم ـثيھدـع محـوا مـوصلـأن يت"  انـد النسيـض
ي ـة فـوالمتخصصة ـرق المختلفـل للفـرق العمـط

  .اوىــالشك ات وـة الملفـمعالج
 
تبني منظمة ا<مم المتحدة بجنيف لمعاھدة 
دولية جديدة من أجل حماية كل شخص من 

  ألقسري ا0ختفاء
  

  :قـد تحقـد بعيـذ أمـر منـدث المنتظـالح
  
اNت ـول حـح ةـدوليـدة الـاھـى المعـع علـوقيـم التـت 

ا ـرورھـم ـدوعن .22/09/2005 ري فيـدان القسـالفق
 دـة ضـافلـق" استطاعت فـبجني دةـالمتح بـاWمـم

ق ـريـرة لفـال اWخيـي اWشغـارك فـأن تش " انـالنسي
اNت ـاد لحـي مضـونـانـص قـن إعدادل ـن أجـل مـالعم
ق ـريـذا الفـھة ـلفاقـال ري و ھنأتـدان القسـالفق

د ـذ أمـامن منـا متضـھف معـوقا ـالمـذي طـك الـريـلشا
   روعــذا المشـھ يـد فـبعي
  
عن عقد استفتاء  ن من منظمة أ<مم المتحدة أعلناراخبي" 

  ' حول السلم والمصالحة الوطنية 0حق
  
ن ـوديـ�ت المفقـائـع الفـلتح لتنبيھيال ـالعم إن

م ـلاق السـروع ميثـوى مشـول محتـر حـزائـالجـب
د ـق المـرسـوم الرئاسـي الوطنية و ةـوالمصالح

 :و ھما دةـم المتحـن اWمـن مـريـخبي بمجيء،ھذا رـأثم
ات ـول عمليـح اZنسانوق ـة حقـللجناص ـرر الخـالمق

 إلى باZضـافة ة،ـائيـة قضـاكمـدون محـب اZعـدام
دان ـاNت الفقـول حـل حـريق العمـرر لفـرئيس المقـال

  .ري ـالقس
  
N  هـأن " ااھـرنـة وذكـريـزائـة الجـاسـا الرئـد خاطبنـلق

ق ـح لـاھـي أن يتجـسلمروع ـمش يمكـن Wي
ل ـامـالك اZصـ�حة و ـة الحقيقـرفـي معـ�ت فـائـالع

ص ـذا  النـان ھـف وازاة ـالمـذا و بـھ ."ـايـا للضح
 ادمـل للتقـابـر قـرح غيـذا الطـة أن ھـانيـرح ثـيص

  .ريـدان القسـة الفقـريمـة لجـببالنس
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ةـؤقتـر مـتدابي  
 

بـھا  التـي خـرجـتات ـوصيـرى التـة أخـجھ نـم
 ذ بھا كتدابيرـرورة أخـض يـھ اZنسـانوق ـحق لجنـة

رر ـالمق .راـدى كبيـت صـي Nقـة و التـاية للحمـؤقتـم
 اZنسـانوق ـة حقـة للجنـاصـالخ اZجـراءاتل ـن أجـم

ي ـق فـالح إن " :�ـائـة قـريـزائـة الجـاسـئرـل الـراس
ة ـوطنيـة الـرعيـم الشـاسـب ىـن أن يلغـيمك وار Nـالح
أN  وـة العضـدولـن الـم رـذا اWخيـب ھـد طلـو لق "

د ـضة ـم والمصالحـاق السلـي ميثـا ورد فـرع بمـتتض
ـة ة الدوليـمع اللجن الـي اتصـم فـن ھـذيـاص الـاWشخ

." 
  
�ل ـن خـدد مـذا الصـي ھـي وردت فـة التـالـرسـال

رض ـذي عـال ة،ـالحـم و المصـاق السلـروع ميثـمش
 صـس Wي شخـه ليـأن" :رحـذي يصـاء و الـل�ستفت

ال ـي استعمـق فـا الحـارجھـخ ر أوـزائـالجل ـداخ
  " ...ن ـة للطعـوطنيـاة الـأسـراح المـج
  

  دةـلحضات شدي: ان ـليلة ضد النسي
  

عند " ان ـد النسيـة ضـالقافل "ال ـمن أجل استقب
نظم  ،2005ـبر سبتم 24 :اريس فيـا ببـمرورھ

اريس في ـبر بـلجزائودين باـالمفق ائ�تـع فـتحال
د ـة ضـليل " :ةـامـھ رةـاھـساحة الجمھورية تظ

 ون ورسامون وـ، فنان الخيامت ـتح ". النسيان
ة ـربامغـون و ـون و فرنسيـمصورون جزائري

ون ـموسيقي م في الوقت بينماـرضوا فنھـراك عـوأت
قاموا تطوعا ن العالم ـق مـمناط ـةوا من أربعـأت

ة ـبطريق اھرةـن ھذه التظـبالمشاركة في تلوي
 .ةـمھرجاني

  
ة عديدة من أن ـة سمحت Wصوات فنيـة الدافئـذه الليلـھ

 رـ، حيث حضاياـا مع عائ�ت الضحـتعبر عن تضامنھ
ة ـمنظما ـة منھـة ودوليـات فرنسيـن لمنظمثلودة ممـع

 ان وـوق اNنسـة لحقـة الدوليـالفدرالي ة وـو الدوليـالعف
 إلى باZضافـة .و غيرھا  انـوق اNنسـة حقـرابط

دوا على ـتواف ةـن وشخصيات مرموقـن فرنسيـمرشحي
ن ـاص مـرر الخـالمق اتـس جوانـلوي :مـومنھ زـالحاج

ة ـر أن جريمـذي ذكـال ،عقابال� ة ضدـومال المقـأج
ومن  اZنسانيـةد ـة ضـجريمر ـري تعتبـدان القسـالفق
  .ادمـابلة للتقـر قـة غيـذه القضيـثبت أن ھ اـھن
  
ن ـعائ�ت مفقودي "ة ضد النسيان ـبقافل" ق ـد التحـلق و

ن ـا مـرون جاءوا خصيصـا و آخـقاطنين بفرنس
ب ـا التعذيـاية من ضحـضحي إلـى باZضافـةنيف ـج
 إلـىاسي ـالسي وءـت اللجـانت قد طلبـر كـن الجزائـم
أسيس ـت لىـع إصرارھـمن ـروا عـرنسا، ولقد عبـف

ع ـة لمجتمـذرة أساسيـب ة تشكلـة و العدالـة للحقيقـلجن
  .وحدـم

  .دثـالحذا ـروا ھـص حضـشخ 500ن ـر مـحوالي أكث
 فتحت ة،ـام المواليـة وفي اWيـاسبـذه المنـو بھ 

اN أوسع ـمج ة والمكتوبةـة والبصريـافة السمعيـالصح
ط ـسلف ن و أعطته الكلمةـعائ�ت المفقودي لتحـالف

ر ـالب المعبـة المفقودين والمطـقضي على الضوء بقوة
وداء في ـرية السـا العشـرف ضحايـن طـا مـعنھ
  .ةـة والحقيقـم عن العدالـبحثھ

  
  تولون و مارسيليا و ليل :ـالقافلة تمر ب

  
ر ـن شھـم 23/026/27 اريخـد بتـل الوفـد استقبـلق

 و لـلي: يـا، وھـرنسـبفدن ـي ث�ث مـر فـسبتمب
ات ـي بلديـرف منتخبـن طـم ونـتول و مارسيليـا

   .نيـمحليون ايـومستش
  

 باZضافةة ـة مناقشات مفتوحـاء القافلـط أعضـد نشـولق
 .لـبليافة ادي الصحـي نـة فـدوة صحفيـد نـعق إلى
اش حاد حول ـح نقـاءات بفتـت ھذه اللقـد سمحـولق
اق ـروع ميثـي مشـلمرتبطة بتبناو المشئومةائج ـالنت

 خطورة ھذا إلى هـة، وتنبيـة الوطنيـم والمصالحـالسل
ه على ـد عرضـبع اZنسانوق ـالمشروع على حق

ي ـف اءات أخرىـلق إجـراءرر ـولقد تق .اءـاNستفت
ر ھذه ـاھم على مواصلة سيـمن أجل التف حقةال�ام ـاWي

  .ةـالقضي
  

  موجز
 

 تنظيم مكتب أس،أو،أس مفقودين إعـادة
 بالجزائر

  
ة ـالرسمي ةـالناطق ورـرة ديتـنصي دةـالسي إدارةت ـتح
ة ـر، المكلفة بمھمـن بالجزائـ�ت المفقوديـعائ الفـلتح
 اعدتھاـمسر و ـن بالجزائـوديـأس مفق أو ب أسـمكت

وأوت  ةجويليـ يرـدة شھـب مـم المكتـتنظي بإعـادة ـيمق
ات ـة ملفـر ودراسـل تسييـل من أجـة عمـام بخطـالقيو 

ة ـة البسيكلوجيـالمتابع إلى ةـباZضافن ـالمفقودي
 اZداري رـالتسيي :امـدة مھـعن فھناك ـلعائ�ت المفقودي

ع ـات مـع�قالاNت وـاتص راءـإج ة وـالشراك و
 .اتـالمؤسس
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  في اطار التحالف ا<ورومتوسطي بعثة
  

 ةـن شھر جويليـم ىـا اWولـر يومـة عشـالخمسة ـطيل
ة ـرفقـبة ـالقسري اNتـة ل�عتقـمخصص ةـالقيام ببعثتم 

 حـالفلت ةيـالرسم ةـالناطق ورـنصيرة ديت  دةـالسي
 إلـىرت ـي حضـوالت ر،ـزائـن بالجـوديـ�ت المفقـعائ
 ب محاميـجان إلى لـت تعمـكان ةـثالبع .رـزائـالج

ة ـاصـاNت خـول حـر حـن بالجزائـة المفقوديـجمعي
  .ةـريـقساNت ـن اعتقـع
  

ول ـحاوى ـشك ةـة البعثـبمعيون ـرر المحامـح دـولق
ق ـفري إلى اـم تسيلمھـوترية ـاNت القسـذه اNعتقـھ

  .رـالجزائب نوديـمفقالول ـل حـالعم
  

ة ـة الدوليـاللجن عـم اءـلق إجراء لـت بأمـخرج ةـالبعث
  .رـالجزائـن بـف المفقوديـرح ملـلط رـب اWحمـللصلي

  
  ا<حمرة للصليب ـة الدوليـاء مع اللجنـلق
  

أس  وأعضـاء أس أ 18/07/2005ي ـف التقـى
يد ـر بالسـرة بالجزائـة الحاضـودين و أعضاء البعثـمفق

صليب ة للـة الدوليـجنللد اـي دوغ رئيس وفـأوليف
  .اWحمر

 رب اWحمـة للصليـة الدوليـاللجن ةـالبعثأخبرت 
ة امتدت ـاNت سريـباعتق و ةـدان مسبوقـاNت فقـبح

   راـشھ 23ي ـوالـح إلـى
 ةـكيفي ولـوا اwراء حـادلـرون تبـون الحاضـالمشارك

  .نـوديـف المفقـة ملـويـتس
  
  انـاSنسوق ـة لحقـة الجزائريـر الرابطـؤتمـم
  
 اZنسـانوق ـة لحقـر الرابطة الجزائريـد مؤتمـقانع
 خـبتاري ،اصمةـالع رـالجزائواحي ـن في ومرداسـبب

ن ـحسي دـالسيانتخب  .2005ر ـسبتمب 23و 22
 زـمرور ـد النـي عبـعلي يح دـا السيـا أمـوان رئيسـزھ

ى ـيبقف اZنسـانوق ـات حقـراقـد اختـال ضـلنضل
  .اـرفيـا شـرئيس

  
ذا ـي ھـا فـا مھمـن مكانـت المفقودي�ـت عائذـد أخـولق
ر ـن التعبيـم تنـة و تمكـالكلم ث نالتـحي ؤتمر،ـالم
ي ـ�ت فـذه العائـلھ الرابطـةه ـذي تقدمـم الـن الدعـع

  .ـمنضالھ
 
 
 
 
 
 

ة ـذي للشبكـر التنفيـان المديـل فـوبالمقاب
 اد بولسانـارك شـم اZنسـانوق ـة لحقـاWورومتوسطي

 ان،ـوق اNنسـة لحقـة الدوليـس الفدراليـب رئيـئو نا
ق ـا المتعلـلطلبھم يستجيبلم  ةـال توبيانـميش

ا ـك أمنيتنـق بذالـم تتحقـول رة،ـى التأشيـول علـبالحص
  .رـا في المؤتمـفي مشاركتھم

  
ي ـى المضـن علـوديـTت المفقـم عائـتصمي

ة ـالحقيق إلـىول ـوصـل الـن أجـا مـقدم
  ةـلداـوالع

  
اق ـق ميثـطبيرات لتـدأت التحضيـذي بـت الـي الوقـف

ن ـوديـت المفق�ـف عائـتحال داـب ة،ـوالمصالحم ـالسل
�ت ـائـن و العـديوـقأس مف أو ة أســجمعي و رـبالجزائ

ة ـى مواصلـعل إصرارو  ر وعيـاwن أكثا ـي تمثلھـالت
  .ةـرفـة والمعـالحقيق إلىول ـوصـة اليــاغ إلىال ـالنض

ار ـي انتظـت فـازالـن مـأس مفقودي أو ة أسـن جمعيإ
   .ةـوتفليقـز بـزيـد العـعب دـع السيـاء مـلق راءـإج


