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 نجاح : 2008 ريلفأ 10 في البليدة ورشة  منتدى

آخرين ينادي

   

 رسالة انظر( بالبليدة  ورشة منتدى أّول انعقد

 بمركز 2008 ريلفأ 10 يوم )26 عدد ا1خبار

 عائ�ت تمكنتف .جزائرنا لجمعية التابع التوثيق

 المحادثة من اFرھاب ضحايا عائ�ت و المفقودين

 التبادل و لجنب، جنبا كامل، يوم خ�ل مّرة 1ول

 جمعية رئيسة ار،خدّ  شريفة ألقتو .معاشھم حول

 المشاركين جميعب للترحيب ا,فتتاح كلمة ،جزائرنا

 ھذا يكتسيھا التي البالغة ا1ھمية إلى اFشارة و

 كان و  .التفكير في ل�ستمرار ورشة المنتدى

 عن البحث :ذلك بعد تلتھا التي التدخ�ت مضمون

 و .العدالة استق�لية و الجزائري القانون في الحقيقة

 قد و  .ا,نتقالية العدالة تجارب إلى المساء كّرس كما

 في دولية خبيرة ھي و ، سيتروني ي�غبر أبرزت

 فيھا بما الجنوبية أمريكا تجارب  ،ريسالق ا,ختفاء

 التي الخصوص وجه على وغواتيما, البرازيل

 الدولة من مسبقة موافقة دون الحقيقة عملية أدخلت

 تأسيسب ,حق وقت في المبادرة ھذه دفعت ولكن

 أوجه رسم في المتدخلة فنجحت ھكذا، .خاصة لجنة

 من كل تسبب حيث وبيرو، الجزائر بين الشبه

 سقوط في المسلحة والجماعات الدولة أعوان

    .ضحايا

 القانون في أستاذ ھو و ، شيخ بن مجيد ذلك بعد قام

 في العملية ھذه مثل تأسيس شروط عرضب  ،الدولي

  .الجزائر

أن الضحايا  أثبتت للغاية مثمرة مناقشة تلته و

ديث حول ھذه القضايا يشعرون بالحاجة إلى الح

 إنّ  . الھامة التي تخص المجتمع الجزائري بكامله

 في الشريكة الجمعيات تشجع ھذه ا,يجابية التجربة

 توسيع و التفكير ,ستمرار أخرى مناسبات تنظيم

 المجتمع أعضاء سائر إلى تدريجيا الشراكة نطاق

 .المدني

    

 بتقديم الجزائر في المفقودين عائ�ت جمعت قام

 المتّحدة ا%مم ھيئة إلى جديد تقرير

  
 بتدعيم ، الجزائر في المفقودين عائ�ت جمعت قام

 تقرير بتقديم ، اFنسان لحقوق الدولية الفيدرالية من

 المرتكب بالتعذيب المتعلقة ا1عمال يتضمن بديل

 لجنة قبل من الجزائر تقييم إطار في الجزائر في

  .2008 ماي 2 في جريا الذي التعذيب مكافحة

  

 ا,نتھاكات مدققة بصفة و التقرير ھذا لنا يسرد

 الجزائر في اFنسان حقوق ضد المرتكبة الخطيرة

   .1996 عام منذ

 ضحايا من العديد اتشھاد على قائم فإنه 

 على ا,نترنت على موجود التقرير .التعذيب

 : التالي العنوان

  
 

http://www2.ohchr.org/english/bodie<
s/cat/docs/ngos/CollectifdesFamillesD

>isparu(e)senAlgerie.pdf  
  

يترأس ھذا التقييم الذي يعد مبادرة من الفيدرالية 

دولية لحقوق اFنسان وفد من تجمع عائ�ت ال

من قبل ضحيتين  قالمرفالمفقودين في الجزائر و 

من ين خبيرللتعذيب و التي استقبلت من طرف 

 ،ھكذا. التعذيب المكلّفة بمكافحةلجنة ا1مم المتحدة 
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و تمكنت  افتمكنت الضحيتين من تقديم شھاداتھ

طرح  منأيضا المنظمتان غيرا لحكوميتين 

    .     البالغة 1عضاء اللجنة السابقة ذكرھا اھمومھ

 
لجنة ا%مم المتحدة المكلّفة بمكافحة التعذيب تدين 

لتعذيب و تطالب أن تقام ا أعمال الجزائر 9رتكابھا
   حول المفقودينتحقيقات 

  
اعتبرت لجنة ا1مم المتحدة المكلّفة بمكافحة 

جھھا عائ�ت التعذيب أنه نظرا للعراقيل التي توا

من واجب "شكاوى أّنه لل ھاتقديم المفقودين عند

أن تقوم [...] السلطات القضائية المختصة

تقديم شكاوي فردية بتحقيقات تلقائيا دون استلزام 

سعيا و من أجل ج�ء مصير ا1شخاص المفقودين 

و تثبيت ومحاكمة و معاقبة مرتكبي ھذه 

  ..." ا1فعال

  

لمسلّحة من العقاب و في شأن إف�ت الجامعات ا

كذا أعوان الدولة، تطالب لجنة ا1مم المتحدة 

المكلّفة بمكافحة التعذيب و كذا لجنة حقوق اFنسان 

الذي ينص على  2الفصل تعديل  2007في عام 

من المرسوم رقم  45العفو للمجرمين و كذا المادة 

الذي ينص على تنفيذ الميثاق من أجل السلم  06-1

للتوضيح بأن اFعفاء  "[...]نية والمصالحة الوط

من المقاضاة , ينطبق في أي حال من ا1حوال 

على جرائم كالتعذيب في سبيل المثال و بما في 

ذلك ا,غتصاب أو ا,ختفاء القسري التي تعتبر 

   ."غير قابلة للتقادمكجرائم 

لجنة ا1مم المتحدة  أيضا تطالب أخرى، جھة من

من الحكومة الجزائرية المكلّفة بمكافحة التعذيب 

إزالة شرط المصادقة على وفاة الشخص :" ب

 "المفقود لتمكين العائ�ت الحصول على تعويض

ھيئة ا1مم المتحدة ھذه وھذا ، على الرغم من أن 

ذّكرت أن ا,ختفاء القسري قد يعتبر كمعاملة , 

 . إنسانية 1فراد عائ�ت المفقودين

المتحدة المكلّفة تعتبر لجنة ا1مم  ،أخرىمن جھة 

نشر أسماء ا1شخاص "[...] بمكافحة التعذيب أّن 

منذ التسعينات قد تكون المفقودين التي تم تحديدھا 

ية للتحصل على عناصر تدعم اعملية مفيدة للغ

  "  التحقيق

تطلب الھيئة من الدولة الجزائرية  ،ففي ھذا اFطار

  . قائمة جميع المفقودين

شرطة و ا,عتقا,ت و فيما يتعلق باحتفاظ ال

التعسفية، قامت لجنة ا1مم المتحدة المكلّفة بمكافحة 

التعذيب بتوصيات مثالية مطالبة الجزائر بالتأكد 

من احترام حق المتھمين با,ستفادة من محامى 

حقھم في استقبال أھلھم و احترام  واعتقالھم  فور

  . ا,ستفادة من فحص طبي

    

و أخيرا، تشجع لجنة ا1مم المتحدة المكلّفة بمكافحة 

التعذيب الجزائر في التعاون مع اFجراءات 

المتّحدة و تعاھدھا بإبرام معظم  iمملالخاصة 

ا,تفاقيات المتعلقة بحقوق اFنسان و ا,تفاقية 

الدولية لحماية كل ا1شخاص ضد ا,ختفاء 

  . القسري، على وجه الخصوص

بر كل ھذا انتصار كبير لتجمع ھكذا إذن فيعت

عائ�ت المفقودين في الجزائر و لكل ضحايا 

    .التعذيب في الجزائر

  
 

                                                                           عبرور لويز مع لقاء
  

 اللقاء خ�ل الجزائر في المفقودين عائ�ت تجمع قام

 السامية المندوبة مع 2005 عام المنعقد ا1ول

 ا1خطار شأن في قلقه عن بالتعبير Fنسانا لحقوق

 المصالحة و السلم أجل من الميثاق عن تنجم قد التي
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 تجمع رغب اللقاء، ھذا متابعة إطار في  .الوطنية

 اFجراءات في التفقد الجزائر في المفقودين عائ�ت

 الميثاق تنفيذ نصوص أصبحت أن منذ المأخوذة

   .المفعول سارية

 في قلقھا عن أخرى مّرة السامية المندوبة أعربت

 حثّ  و الجزائر في القسري ا,ختفاء قضية أنش

 خاصة بصفة الجزائر في المفقودين عائ�ت تجمع

 على للتوصل انتقالية قضائية آلية إنشاء أھمية على

     .الجزائر في قانون دولة تحقيق

 ا�نسان حقوق لجنة في اتصالين إيداع

لجنة حقوق اFنسان في جوان بتم إيداع اتصالين 

. في شأن فريد مشاني و جمال سعدون 2008

 1993ماي من عام  16اختفى فريد مشاني يوم ف

بعد أن اعتقل من طرف الشرطة بحي حسين داي 

تم القبض على أشخاص آخرين في و. بالعاصمة

و شھد ھؤ,ء أنّھم  .نفس اليوم و في نفس الظروف

كانوا معتقلين برفقة فريد و لكن , تزال السلطات 

 . ھذا ا1خيرالجزائرية تنكر اعتقال 

" ھارب"ك فريد مشانيتعتبر السلطات الجزائرية 

و لم يتمكن والديه من التحصل . و حكم عليه غيابيا

مصير ابنھم رغم سعيھم الذي  عنعلى أية معلومة 

  . , يكاد أن ينقطع

  

فتخص جمال  ،الشكوى الثانيةفيما يخص  أّما

من  و الذي اختفى 1996 سعدون المفقود منذ سنة 

فاستدعي من . الثكنة أين كان يقوم بالخدمة الوطنية

قبل الدرك الوطني في شھر مارس للقيام بواجباته 

إزاء الخدمة العسكرية، وبعث بعده إلى ثكنة بشار 

كتب . ثم إلى عبادلة في جنوب غرب الجزائر

وّضح أين ي 1996ماي  4يوم رسالة لوالديه جمال 

إّن ھذه . فيھا الظروف التي كان يعيشھا المجنّدين

الرسالة آخر ع�مة على حياة جمال تحصلوا 

في يوم من ا1يام، استقبل أولياء جمال .  عليھا

مكالمة ھاتفية من أحد أصدقاء ابنھم الذي أعرب 

     .  أخذ لھم عن قلقه الكبير 1ن ابنھم قد

لكي . رة بسبب ا,ختفاءضرالعائ�ت جد مت ذهإّن ھ

يعترف لھم و 1بنائھم حقوقا، قام طاقم تجمع 

تتبع تاريخھم و كل عائ�ت المفقودين في الجزائر ب

     . اFجراءات التي قاموا بھا

ويجب على لجنة حقوق اFنسان أن تبدأ اnن 

اFجراء لتحديد مسؤولية الدولة الجزائرية في ھذه 

  . القسرية اFختفاءات

 
  متى تتوقف؟ : اختفاءات جديدة 

  
البالغ و ن بمدينة الوادي قاطاختفى محمد ميسوم ال

. 2008مارس  12سنة من العمر، منذ يوم  30

ة السابعة خرج محمد في ذلك اليوم على الساع

مساءا ل�لتحاق بالھاتف العمومي للقيام بمكالمة 

  .   ھاتفية بعد أن استقبل مكالمة

بعد أن ,حظت زوجته عائشة أنّه لم يعد إلى 

أن تتّصل به عبر ھاتفه النّقال لكن  تالمنزل، حاول

فتقدمت عائشة إلى دار الشرطة . بدون جدوى

. ھامارس للتصريح عن اختفاء زوج 15بغّمار يوم 

 . فقالت لھا الشرطة أنّھا لم تقوم باعتقال محمد

 من ث�ث على القبض ألقي محمد، أب شھادة حسب

 قليلة أيام غليزان بو,ية رھيو بواد محمد أصدقاء

  .ابنه اختفاء قبل
 

دائرة ا,ستع�م و ا1من  ھكذا فقام أعوان من

)DRS(  بتوقيف كل من محمد قصاص و

و عبد القادر بطاھر قبل أن  مصطفى بوزقوزة

تّم تحديد مكان تواجد محمد قصاص .  يختفوا

و تّم اFفراج عن مصطفى  بسجن سركاجي 

  .  بوزقوزة في نھاية شھر ماي
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فيما يخص عبد القادر بطاھر، ف� يزال مفقودا إلى 
  . يومنا ھذا

  
بثكنة  بصفة سّرية يبدوا أّن محمد بن ميسوم معتقل

لكن لم يتمكن أبوه و . ادربعض المصحسب  عنطر

, زوجته من التحصل على معلومات حول مصير 

  . مارس 12المفقود منذ يوم 

خوفا على حياة والس�مة الجسدية والمعنوية محمد 

بن ميسوم الذي حرم من حريته وحقوقه ا1ساسية 

في معرفة أسباب اعتقاله ، وا,ستفادة من مساعدة 

ين في الجزائر محامي، قام تجمع عائ�ت المفقود

المفقودين بإب�غ مجموعة  .سآ .أو .و جمعية آس

العمل حول اFختفاءات القسرية التابعة لھيئة ا1مم 

المتّحدة للقيام في أسرع وقت ممكن باتصا,ت مع 

السلطات الجزائرية لكي تعطي معلومات حول 

مصير السيد بن ميسوم  و لكي يوضع ھذا ا1خير 

  . تحت حماية القانون

  

 %طفال المفقودين" أسمعك"مشروع  

 
من قبل شبكة نادا " أسمعك"تّم إنشاء مشروع 

الوزيرة أفريل تحت رئاسة  10بقصر الثقافة يوم 

  المرأة المكلفة با1سرة وقضايا الجزائرية المنتدبة

  . السيدة نوارة جعفر

يرمي ھذا المشروع إلى خلق خلية استماع و  

 تتكون ھذه ا1خيرة، إذ حول حقوق ا1طفال إرشاد

تم فتح خط . يين و قانونيينانمن مختصين نفس

 160ي بإمكانه الّرد على ذال) 3033(أخضر 

بإمكان الطفل أو ا1ولياء أن . مكالمة في اليوم

يھتفون في كل أمان و بضمان عدم الكشف عن 

الغرض منه ھو تحسين الظروف المعيشية . ھويته

ب السيد لiطفال الذين يواجھون صعوبات، حس

   .   أعرار، رئيس شبكة نادا

 :النمط التالي حسب سيرإّن ھذا الجھاز الجديد ي

اFرشاد و التدخل على أساس كل حالة  ا,ستماع و

    .على حدة

ا1ھداف الرئيسية من ھذا اليوم ھي المساھمة في 

تحسين حقوق الطفل في الجزائر وترقية ثقافة 

  ا1طفال  حقوق

تشجيع السلطات العمومية على الزيادة في  و

  .  تعزيز حماية حقوق ا1طفال في الجزائر

تم القرار على أن تكون رئيسة جمعية آس أو آس 

  " كيلإأستمع "المفقودين النقطة المحورية لمشروع 

  

  

  :معرض كتب حقوق ا�نسان

  

دعي تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر من قبل 

 الثالثةللمشاركة في الطبعة  حقوق اFنسان رابطة

  .من معرض كتاب حقوق اFنسان

فاتخذ طاقم تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر 

لتقديم نشاطاته و ,سيما كتاب  عرض موقف

سيرة ذاتية / واجب الّذاكرة : "صور تحت عنوان

تدّخلت . ونظمت مناقشات لمدة يومين" ,ختفاء

المخصصة نصيرة ديتور خ�ل المحاضرة 

ھل بإمكان العدالة : العدالة و الّذاكرة": لموضوع

  "؟مشتركةأن تساھم في تأسيس ذاكرة 
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 "أمين ھناك يعد لم " لفيلم عرض أّول
  

تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر  أيضا قام

بتنظيم أّول عرض للفيلم القصير ھذا في إطار 

  .     معرض كتاب حقوق اFنسان

لمشاھدة العرض في العاصمة  اغفير اجمھورأقبل 

الفرنسية منھم أعضاء جمعيات أخرى للدفاع عن 

حقوق اFنسان الذين طلبوا نسخة من القرص 

ل اجتماعات خ� لبثه) دي في دي(المضغوط 

  . التوعية

  
تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر بمدرسة 

  لندن ل�قتصاد 
  

لندن خ�ل نقاش منظم بتم أيضا عرض ھذا الفيلم 

من  "ا,ختفاء القسري"ماي تحت عنوان  15يوم 

ل فرع حقوق اFنسان التابع لمدرسة لندن قب

 "أوتوقراف أ بي بي"ل�قتصاد بشراكة الناشر 

سير /  "واجب الذاكرة"لكتاب الصور المعنون 

إّن عرض ھذا الفيلم بترجمة . ذاتية لحا,ت اختفاء

با,نجليزية قد مّكن من تحسيس بعض الطلبة و 

حقوق اFنسان حول  نالمختصين و مناضلي

    .   القضية

 شملت قد مؤثرة الجد دوتور نصيرة شھادة إنّ 

 المھتمين ضرينالحا انتباه ألفتت و بكاملھا القاعة

  .بكاملھم بالنقاش

 الموقع في سھرةال هھذ مشاھدة إعادة يمكنكم

   :الموالي

http://www.humanrightstv.com/chan<
>nel/23  
  
  
  
  
  

و مجلس انخراط في الفيدرالية  ؤتمرم
  ضد ا9ختفاء القسري 	ورومتوسطيةا
  

تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر و على  قام

كعضو  نصيرة دوتورالناطقة الرسمية  رأسه

ضد ا,ختفاء  1ورومتوسطيةا للفيدراليةمؤسس 

بالمساھمة في تنظيم المؤتمر الذي انعقد  القسري

. جوان في الرباط بالمغرب 14و  13و  12يومي 

إّن موضوع ھذا المؤتمر الذي انعقد بستة لغات 

,تفاقية الدولية ضد ا,ختفاء القسري تحدي ا″كان 

جمع ھذا ا1خير جمعيات . ″بلدان ا1ورومتمسطية

عائ�ت المفقودين و المفقودات من الجزائر و 

البوسنة و الھرسك و قبرص و إسبانيا و العراق و 

لبنان و ليبيا و المغرب و صربيا و سوريا و 

  .تركيا

 كلية العلوممراسم ا,فتتاح في بوافتتح المؤتمر   

رئيس المجلس ا,ستشاري  ك� من ضوربح

 ليديدي ن أحمد حرزني ومحمدلحقوق اFنسا

          .  ا1مين العام لوزارة العدل المغربية

 اليوم في الدولي القانون في مختصين خبراء قام

 و الدولية ا,تفاقية رھانات لتوضيح بتدخ�ت التالي

 صبيحة كّرست .الضحايا لعائ�ت تقدم من تمثله ما

 لتقديم المساء كّرس و المغرب لتجربة الثاني اليوم

 و ضد ا,ختفاء القسري 1ورومتوسطيةلفيدرالية اا

 ھذه جميع تناوبت قد و .أھدافھا و القانوني نظامھا

 النشاط على لمحة لتقديم الميكروفون أمام الجمعيات

    .بلدانھا في اFختفاءات لمكافحة به تقوم الذي

  

  العدالة ظلم

  

 الجزائر لمحكمة التابع الجمھورية وكيل طلب

 بسنتين الحكمب المنصرم، مارس شھر في العاصمة
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 رسالة انظر( سدھوم ا1ستاذ ضد نافذا سجنا

 قرار شأن في القذف″ بتھمة )26 عدد ا�خبار

 13 يوم قاضي قبل من الحكم وصدر  .″قضائي

 سجن( التنفيذ وقف مع اسجن أشھر 6 :ريلفأ

 اثر استئنافا سدھوم ا�ستاذ بالطبع قدم وقد .)مؤجل

  .الحكم ھذا

 مّرة القضية في الحكم يتم أن المفروض من كان و

 غير أجل لىع تأجيله تم ولكن جوان 16 يوم أخرى

    .مسمى

 سيدھوم ا1ستاذ رقبة يھدد الذي ديموقليس سيف إنّ 

 قد ضّده نطقت التي العقوبة إنّ  .عنقه من جدا قريبة

 إنّ  .مشددة تكون قد ذلك من أسوء أم مؤكدة تكون

 حقوق مدافعي لوضعية مرآة تمثل القضية ھذه

       .الجزائر في اFنسان

 
 وظائفھا من خّدار شريفة عزل

 
قام تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر بإخطار 

بمدافعي حقوق اFنسان الخاصين المقررين 

التابعين لھيئة ا1مم المتّحدة و للجنة اFفريقية 

لحقوق اFنسان و الشعوب، من عزل شريكتنا 

ھكذا، . السيدة شريفة خّدار، رئيسة جمعية جزائرنا

 تفي المغرب، أخطر ىفبعد العودة من تكوين جر

زم�ءھا في مقر و,ية البليدة من قبل  ھذه ا1خيرة

إنھا اليوم مجردة .  ھاملع منصب أنھا عزلت من

لن لكن شريفة . من رتبتھا و فقدت جزء من راتبھا

تتخلي عن نشاطاتھا تجاه حقوق اFنسان وستبقى 

    .    صامدة الموقف في شأن الميثاق

 
العائ�ت تحتج ضد  :مظاھرة أمام دار الصحافة

  مقاطعة الصحفيين 
  

. قامت جمعية آس ل�حتفال باليوم العالمي للطفل ،

للتذكير بأنه بنشر بيان صحفي  المفقودين .آس. أو

منذ نشر نصوص تنفيذ الميثاق، لم يتم إصدار أي 

بغية ا,حتجاج ضد . مقال في شأن ملف المفقودين

 .آس. أو. آس صمت الصحفيين، نظمت جمعية

المفقودين تجمعا أمام دار الصحافة بالجزائر 

و قامت عائ�ت و أو,د المفقودين بعد . العاصمة

تجمعھم ا1سبوعي أمام مقر اللجنة الوطنية 

بالذھاب ا,ستشارية لترقية و حماية حقوق اFنسان 

 للغاية وأمام دار الصحافة الذي يعد مكان رمزي 

 مقاطعةو ا,حتجاج ضد  بغية التظاھرذلك 

 "مسألة"الصحفيين الجزائريين في شأن 

       . المفقودين

  

  

  لمغرب بحقوق ا�نسان 

  
في إطار الذكرى الستين لwع�ن العالمي لحقوق 

و بمناسبة تأسيس اFتحاد من اجل اFنسان، 

المتوسط ، قامت العديد من الجمعيات المغربية من 

ضمنھا تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر 

يوم إع�مي و نشاطي بشراكة رابطة بتنظيم 

 :تحت عنوان 8حقوق اFنسان و جامعة باريس 

إّن التدخ�ت المبرمجة . "لمغرب بحقوق اFنسان"

تطرقت على العديد من  في إطار ھذا اليوم

القسري و حقوق  ءالموضوعات من بينھا ا,ختفا

كان و .  النساء و الحقوق ا,قتصادية و ا,جتماعية

التذكير بأنه , يمكن  ه المبادرة ھوھذ الغرض من

نسيان و إھمال حقوق اFنسان في أوروبا أو في 

  !شمال إفريقيا

            

  موجزات
  

 الجزائر في المفقودين عائ�ت تجمع منشور إنشاء
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وضع تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائر تحت 

تجمع عائ�ت قام . وسائل جديدة ل�تصال تصرفه

بالطلب لوكالة مختصة في  الجزائرالمفقودين في 

ا,تصال بإنشاء منشور بث�ثة أجزاء و الذي يقدم 

     . فيه الجمعية و نشاطاتھا

بمعرض كتب تم توزيع ھذا المنشور 1ّول مّرة 

تجمع عائ�ت المفقودين في إّن  .حقوق اFنسان

, يترك أية فرصة لبث ھذا المنشور  الجزائر

  . خ�ل المناسبات

   

  طفل ا�فريقييوم ال

  
جوان و ذلك بحدث  16تم ا,حتفال بھذا اليوم في 

قام . شبكة نادا بالجزائر العصمةمنظم بشراكة 

 آس المفقودين. أو. العديد من أعضاء جمعية آس

     . بالمشاركة في النشاطات المنظمة لھذه المناسبة

 
  تمّكنت أّمه من زيارته :محمد رحموني 

  
تمكنت أخيرا السيدة رحموني من زيارة ابنھا يوم 

ماي بالسجن العسكري بالبليدة بعد محاو,ت  20

و لكن لم تتمكن . عدى طلبت فيھا رخصة زيارة

رؤيته مّرة أخرى إ, بعد مرور شھر منذ زيارتھا 

فتمكنت بعده  . اعتراض السلطاتا1ولى بسبب 

 من رؤية ابنھا الذي كان في حالة ضعف كبير و

 . التعذيب آثارالذي كان يحمل 

  

الدفاع عنه إلى حد  نلم يتمكن محاميه ع و لكن
  ا^ن   

  

قبول ھكذا، فرغم طلبات الزيارة المكررة و ال

منع ا1ستاذ سيدھوم الرسمي للوكيل العسكري، يتم 

     .  من الدخول إلى سجن البليدة بصفة تلقائية

  

 

تكوين حول آليات ا�تحاد ا�فريقي بالقاھرة 
  )مصر(
 

يومي  تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائرشارك 

في دورة تكوينية حول  2008ماي  25و  24

آليات اFتحاد اFفريقي المنظمة من طرف 

. الفيدرالية الدولية لحقوق اFنسان و معھد القاھرة

تطّرق المكونين على اللجنة ا,قتصادية و 

ا,جتماعية  التابعة لwتحاد اFفريقي و على اللجنة 

اFفريقية لحقوق اFنسان و الشعوب و المحكمة 

  .  إلخ...اFفريقية

 متواجدة اnنأدوات جديدة لم تكن تعرف من قبل،

 تجمع عائ�ت المفقودين في الجزائرتحت تصرف 

 . لحماية حقوق المفقودين الجزائريين

 
 الدولي بالجزائر العاصمةتكوين حول القانون 

 

نظمت الرابطة الجزائرية لحقوق اFنسان بشراكة 

أيام في  3دام الجمعية السويسرية كوداب، تكوين 

  . القانون الدولي لحقوق اFنسان

ساھم فيه تجمع عائ�ت المفقودين في و قد 

إلى  ا,تصا,ت التي أوجھھا الجزائر عن طريق

و . التي أودعھا بلجنة حقوق اFنسانو المنظمين 

المفقودين . آس. أو. لقد تمّكن عضو من جمعية آس

من ا,ستفادة من ھذا التكوين الذي انعقد بمدينة 

  .    زرالدة في الجزائر

  

. آس. أو. لقاءات و دعوات من جمعية آس

  المفقودين

  

زيارات من ممثلي  يتلق عن جمعيةال تكف, 

سفارات وصلوا حديثا إلى الجزائر و كذى من 
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إّن  .المفقودين بمسألةباحثين وصحفيين مھتمين 

. أو . آسالعديد من الدعوات توّجه إلى أعضاء 

كمثل التي أرسلت للحضور في  المفقودين آس

المنظم بقصر الثقافة أو  "البركة"مؤتمر جمعية 

  .   مريكية الجديدةأيضا بمناسبة تدشين السفارة ا1

 
 


