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   اءـبـتـن ا�خـوات مـنـع سـستـ
  

ع ـ، المدافمـسيدهدين ـالح الـور صـالدكتقـرر 

كـان متخفيـا ذي ـالو  انـاإلنسوق ـن حقـع

ور ـالظه ىـإلود ـعين أ، 1994ر ـديسمب منـذ

  .2003سبتمبر  29يـف

   

ل مـاكقـا بالسيـد رافم، مـدهـسين ـديـصالح ال

الناطقـة ، ورـرة ديتـنصي واعد ـراح متقـداود، ج

، نـوديـالمفقالت ـائـع تحـالفاسم ـبالرسميـة 

ر ـة الجزائـلى محكمإدم ـقوت، نـاميـومح

ي ـفضده الذي صـدر م ـلحكا إللغـاءة ـالعاصم

 ةسن 20 فيه بـ  نـأديذي ـالو 1997ارس ـم 10

  .دينارألف  500 000 اـة قدرهـا وغرامـسجن
 

مسـاعـد ل ـن قبـم مـاعهـمستإم ـن تأد ـوبع

ن ـخمسيذو  رجل ـذا الـ، هالجمهـوريـة لـوكي

ي ـاجـركـن سـسج إلىه ـنقلتـم ا ـامـع

روف ـي ظـز فـاحتج أيـن) الجزائر العاصمة(

 ازهـاحتجرة ـالل فتـخ. اـى لهـرثـي ةـصحي

خـل فـي دا، ـومـي 18رت ـي استمـالت

 15 إضـراب عـن الطعـام، لـوضـع حـد لـ

ه ـاميـحمطلـب از، ـن االحتجـا مـومـي

، 2003 رـوبـكتأ 14ا ـؤقتـه مـعن راجـاإلف

 بـرئ وأخيرا ، ـب،طلـذا الـهلقـد رفـض و

د ـه بعـراحـق سـطلأ و مـسيدهن ـالح الديـص

  .2003 رـوبـأكت 16وذلك فـي ن،ـوميـي
 

ن ـوديـالت المفقـائـع وم،ـذلك اليي ـف

ام ـوم أمـة اليـوا طيلـتجمع رـزائـالجـب

ر ـزائـي الجـف انـان رمضـة عبـمحكم

ولـم . هـدعمفـي مظـاهـرة لـة ـاصمـالع

ن ـع النـعواإلوم ـيالة ـايـى نهـحتيتفـرقـوا 

 .لـاضـذا المنـراءة هـببد ـؤكـم مـالحك

م  ـدهـسيور ـدكتـال تعـرض ي،ـاضـي المـف

ه ـ، على موقف1980ام ـي عفـف. بـرهيـللت

م ـوض عليهـالمقبراح ـس القـإلطد ـؤيـالم

  .ريـربـالب الربيـعرات ـاهـمظ اءـأثن

  

بممـارسـة  هـريشهوبعـد ت 1988فـي  و

رض ـعت ،ةـرطـالش مـراكـزي ـب فـذيـالتع

ة ولكن ـاسـة السيـرطـل الشـن قبـد مـديـللته

د ـبع إال اتـالسلط يتـم إيقـافـه من قبـل لـم

    .1992يـانفـج 11  بـالنقا

  

 انـاإلنسوق ـن حقـدافع عـالمحـذر  ،بحماس

دولي على ـع الـالمجتم مـدهـسين ـديـالح الـص

ارج ـخ دامـاإلعات ـب وعمليـذيـة التعـارسـمم

 ةـاء القسريـاالختفرة ـاهـظ اء وـاق القضـنط

  .اياالضحع ونشر شهادات ـمن خالل جم خصـوصا
 

ة ـالثـث وعندمـا قـدم، 1994ر ـي ديسمبـف

، هـل قتلـه من أجـزلـى منـاص مسلحين إلـأشخ

 و. اإلختفـاء مـدهـن سيـديـالح الـصقـرر 

تعـرضـت ، هـذه واتـرة تسع سنـفتالل ـخ

 ةـحمايرصد ـن مأيقـات والمضـ هـرتـأس

وء على ـالض س$$$$$لط اإلنسانوق ـالمدافعين عن حق

  .ات الهاتفيةـالمـالمك

أس ر ـمق رـنوفمب 20 فيزار صالح الدين سيدهـم 

 له اـلدعمهلعائالت ا يشكـر ل أو أس مفقودين
  

 لف اتحـل ـةامـعالجمعيـة ال 2003ر ـوفمبـن 3

  نـوديـالت المفقـائـع
  

 ي ـالـي والمـاألدب رـريـلتقتـم تبنـي ا

  .اعـاإلجمـب

رى ـ، جةـألنشطاز ـوجـرض مـد عـبع

ي ـونـانـم القـدعـال لىـز عـركيـالت

، 2002ام ـي عـف و. رـزائـي الجـف التـائـلعل

 جنيـدي تـفجحـت الجمعيـة في األخيـر ن

الت ـائـع مـرافقـةن ـاميـة محـالثـث

  . اتـالمؤسس لـدىإجـراءاتهـم ي ـف نـوديـالمفق
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رة ـم الجمعيـة العـامـة اءـأعضعـرض 

ي ـف ةـالمبين ةـاسيـاألسادئ ـالمب رىـأخ

 ةـاإلقليميان ـاللج اـدتهـأعي ـالت رةـذكـالم

 دة وـرات عـت مـي اجتمعـالت ةـالثماني

ة ـاللجن يسـرئ يـاروق قسنطينـفإلى  تقـديمـه

ة ـأيـة وحمـرقيـة لتـوطنيـة الـاريـاإلستش

 ذيـال و 2002ر ـسبتمب 5 في انـوق اإلنسـحق

  .ةـوريـى رئيس الجمهـلإ اـهينقلس هـنبأد ـوع

  

الت ـائـع لبطـااب مـي أعقـه فـنأدو ـيب

 اءـإنش يـاروق قسنطينـفاقتـرح ، نـوديـالمفق

  .إال أنها رفضتق ـة تحقيـلجن
 

دول ـج فيما بعـد حـولاش ـز النقـكترا 

ن عؤال ـان السـوك. 2004 سنـةل الـاألعم

ات التي ـوبـوالصع تحـالفل الـعم بءـع

  .اإلعـانـةلى ـول عـفي الحص تـهواجه

ل ـمجم فيمـا بعـد ورـرة ديتـت نصيـدمق

و  ينا متـربصتــبه تـقام يـالت الـاألعم

الل ـخ انـاإلنسوق ـة حقـمن رابط ـةوعـمتط

 فيق ـالتحقـؤالء األشخـاص بـهقام . فـالصي

، نـوديـالمفقم ـائـوث قـديـتح و اتـملفال

 تـرنتة االنـوقع على شبكـمانجـاز 

ة ـر معينـاييـمع ةاـراعـع مم، ـاتئيـااإلحصو

تـاريخ  ان وة، مكـدينـمال، ودـن المفقـس(

  .ثيقة العرض الشامل في طور اإلنجاز، وو)اإلعتقـال
 

ي ـضو فـو عـ، وهيـازمـس اليـإدريأثـار 

 ن ـع اسقـاط األنشطـة وعـوضـم ،حـالفتال

 اتخـاذ جميـع هـنأد ـعتقإ ون ـوديـالمفق

 . دـالارج البـخ إلنجـاح المشـروع ادرات ـالمب

 روريـن الضـح مـد أصبـلى ذلك، فقـاء عـوبن

ع ـل المجتمـداخالفـة محـتكـوين متـربصـة 

 اتاءـختفاالل ـمشكمن أجـل خـلق  ري ـزائـالج

 ةـالرئاسيات ـابـاق االنتخـي في سيـسياسكمقياس 

  .2004 لـ
 

المسـألـة األسـاسيـة  حـول  تانـد ذلك، كـبع

يس ـرئ اـأهـأنشي ـالت الخاصةة ـجنلا

ب ـوجـبم يـةرـزائـة الجـوريـجمهال

من  2003ر ـسبتمب 14ي ـادر فـوم الصـرسـالم

 أوري ـاء القسـة االختفـل لمشكلـح ادـإيج أجـل

  .إلراديلأر ـغي

ذه ـه بـأنا ـواضح حـأصب، التـشاورد ـبع و

ة ـا سلطـليس له هألن غير مؤهلة،ة ـاللجن

ز ـزيـد العـس عبـرئيوضـح . قـالتحقي

 ال "ة ـاللجنبـأن هـذه صوت عال بة، ـوتفليقـب

ي ـق، التـة للتحقيـلجن ةـون بمثابـكتن أن ـيمك

 القضائية  ةـاإلداري السلطـات لـل محـتح

و  إدارةز ـركـمإال ون ـسيك و )…"(المختصـة

 التـعائـالة وـومـن الحكـل بيـة وصـحلق

  ".ذلكـبة ـالمعني
 

يتعـلق األمـر بتحـديد اءات، ـذه االدعـد هـوبع

ي ـع حقيقـلى وضـة عـالحكوم ارـإلجبل ـالسب

ون ـتكـوف ي سـة التـوطنيق ـقية التحـلجنل

ات ـخصيو ش نـن ومثقفيـاميـمح نـة مـمؤلف

الت ـائـع جمعيـات يـممثل و ةـزائريـج

ي ـف ملتقـىد ـفي عقتـرقب وال نـوديـالمفق

   .رـزائـا والجـفرنس

ال ـبرنامج شمالمكلـفة ب ون،ـبيقنول ـنيك ترحـاقت

ن ـزءا مـوض جـان يف طـاألوسرق ـالش/اـأفريقي

من   ـةمجموعلخمسيـن ي ـونـانـم القـدعـال

اء ـل القضـجأن ـن مـل المسيحييـعممنظمـة 

ي ـف الذي يـرغـب  ACAT بـذيـلى التعـع

 .تحـالفل الـلعم ةـاهمـم مسـديـتق

ة ـللجنمن  نـليـبام ـريـمي و ونـبيقن ولـنيك

 ازـإيجـب عـرضـا ACATـة لـذيـالتنفي

ي ـري التـء القساـاالختفحـول  دةـجديالة ـحمللا
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 ومن أجـل، 2004ام ـع اء فيـإلنشل تططـخ

ع ـاريـات ومشـاقشـمن-راتـؤتمـم مـتنظي

ـي تعـد فـي طـور ة المظاهرات التـمختلف

  .الـدراسـة
  

   ملـتقـىروع ـمش

  

ي ـف 3المنعقـدة  ـةامـالع جمعيـةد الـبع

 24ي ـف اإلدارةجلس ـم عـاجتم ر،ـوفمبـن

ي ـرح التـالمقت الملتقـى رةـرسيخ فكـر لتـنوفمب

 .جمعيـة العـامـةالل الـوقشت خـن
 

 مـن الملتقـىمشـروع هـذا ام، ـل عـبشك

ر ـة والتفكيـاقشـللمن اـاسـأسون ـن يكأه ـأنـش

إنشـاء لجنـة وطنيـة حقيقيـة من أجـل  حـول

إلـى  اءـعضأعـاد األ. الحقيقـة والعـدالـة

 تتكـون "الخاصةاللجنة  ضـد«فكـرة الذاكـرة 

 . انـاإلنسوق ـحق فـيراء ـوخبن ـاميـن محـم
 

وثيقـة  صيـاغـةرر ـة، تقـايـذه الغـا لهـوتحقيق

ور ـتط ازـبإيجف ـتص مجمـل األعمـال

 أوري ـاء القسـاالختف ومعـالجـة ملفـات

. ةـريـزائـالجات ـالسلطقبـل ن ـم يالإرادـال

مجمـل ع ـمويجـب أن تـرسـل هـذه الوثيقـة 

 ةـدالـللع يـدولـالز ـركـالم إلـىروع ـالمش

 وركـويـي نيـا فـرهـمق )ICJT(ة ـقاليـاالنت

ع مـ التحـالف اءـأعضن ـم عـضو أيـن التقـى

رق ـالش/اـال أفريقيـشم جـامـرنـبر ـديـم

ن عأبدى  ذيال، يـالـي ميقـانـه ،طـاألوس

 .دعم المشروعلـ ـههتمامإ

  

ملتقـى  دـاعقانرة ـى فكـعل اءـاألعضق ـفتا

لضمـان  هـذا و .اـن شخصـربعيأ ضمني" قـمغل"

 على مساهمة اصةحـرو ال سـريـة المنـاقشـات

بـوجـه  و ةـريـزائـالجات ـشخصيال

لى ـع  ياإيجـاب لرد ي األحزابولؤمس الخصـوص

  .نـداءال

 ،اآلخـرين ةـاركـمش طـلبم ـالمه نـدو مـيب

يس ـ، رئورـبد النـعحيى ـلى يـع ثلمـ

، انـوق اإلنسـاية حقـوطنية لحمـبطة الراـلا

، النـب أفـمكتل ـ، ممثت وازوـي آيـأرزق

ة ـرقيـوطنية لتـارية الـة اإلستشـلجنيس الـورئ

اروق ـ، فانـوق اإلنسـة حقـايـوحم

وق ـي لحقـدولـاد الـاالتحوحضـور .يـقسنطين

و ـة العفـمنظمو، ACATو مـن  ،انـاإلنس

السيمـا ، كـذلكـا رنسـة فـريـة وحـدوليـال

ة ـالمفوضي المكتـب الجـزائـري لـدى ؤولـالمس

ؤون ـن وزارة الشـل مـوممث ةـاألوروبي

  .ةـرنسيـة الفـارجيـالخ
 

 معـا، األقنعة إاسقاط" ةـو الدوليـة العفـمنظم

 "ة والعدالةـل الحقيقـجأن ـم

   

ر ـزائـة الجـال بسنـاحتفب 2003تميـزت سنـة 

ن ـاع عـدفـلاات ـعيجم قـررت .اـرنسـي فـف

ع ـة مـدوليـو الـة العفـومنظم انـاإلنسوق ـحق

ضـد م ـتنظيب نـوديـالت المفقـائـع تحـالف

ول ـات حـاقشـرات ومنـاهـا مظـخللهتتدث ـحال

  ". اإلنسانوق ـر و حقـزائـالج ةـسن"وع ـوضـم
 

 بكـاملهـا اـرنسـفمـن و ـة العفـمنظم فـرق

د ـديـد العـعأو وةـدعـالذه ـت لهـابـستجإد ـق

ا، ـارسيليـم (دن ـدة مـي عـف التظـاهـراتمن 

كمـا أرسلـت  ).…نـري و ونـا، ليـالنسيـف

م العـفو الـدولـي قسمن قبـل ا ـأيض ةـعريض

 لجان حقيقيـة ى الفـرق لالشتـراطإلالفرنسي 

 .اء القسريـل مع ظاهرة االختفـق في التعامـلتحقيل

لى ـ، عيليون دو دي مون 282ن ـة مـمجموع

ي ـفللقـاءات  وعـأسبت ـال، نظمـل المثـسبي

  .2004ر ـوفمبـن 22ى ـلإ 16ن ـرة مـالفت
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 النـاطقـة الرسميـة ،ورـرة ديتـنصيعبـرت 

 لىـعـن وديـالت المفقـائـع تحـالفم ـاسـب

 ةـوميـاة اليـع الحيـواقو ن ـوديـرة المفقـاهـظ

ة ـسلطالة ـي قبضـري فـزائـب الجـللشع

ة ـل، وبصفـذا العمـالع بهـاالضطب. ةـتعسفيلا

بالتحسيـس  282ه ـوعـمجمعمـلت ة ـخاص

ي ـر فـة التعبيـريـرام حـحتإو انـاإلنسوق ـحقل

 ة،ـايـذه الغـا لهـوتحقيق. الجهـويـةدارس ـالم

ليونيل  حـالف وتالباسم  ـةالرسمي ـةاطقـالن اتجهـا

 فـألإلـى  282رئيس مجموعة   روسليت،

وصف ـة لـدارس مختلفـن مـب مـالـط

ة ـاعيـة واالجتمـاسيـالسي ةـالـالح

 فـي  تـتسببالتـي  ةـاريخيـة والتـاديـواالقتص

  .دـي البلـف انـاإلنسوق ـحق ةـأزمذه ـه

  

 الـريـمي، دخلينالمتن ـد مـديـن العـن بيـم 

ة ـة التنفيذيـاللجن فـي ةوـون، عضـواسـب

 ةـأهميلى ـع ددتـة شـو الدوليـالعف ةـلمنظم

ة ـألـر مسـيعتبالذي اب ـدى الشبـي لـوعـال

ة ـمنظم مجمـل أنشطـة ي ـف استعـراضيـة

   .الدوليـة وـالعف

  

ان ـسكانجـذب ، ةـالثقافي ةـاألنشطالل ـمن خ

هذا النشـاط المفتـوح حـول  ىإلة ـالمنطق

  ).ذوقال رح،ـالمس الموسيقى،(ولـة المجهزائـر الج

 تـم عـرض ون،ـدو لي ونتـم وعـأسب القـإلغ

اول ـذي يتنـ، ال"دةـرشي"م ـه وفيلـوسيقيـة مـحفل

واألنشطـة المـرتكبـة مـن قبـل  راعـرة الصـفت

 2002و  1996ن  ـبيمـا  ةـالمسلحاعات ـالجم

وتـوبـع ذلك بمنـاقشـات أيـن تدخـلت كـل من 

منظمـة  منسقـة بـرنـامجليـز مـارتينـي 

ودليلـة مـزيـان، ـزائـر بالجالعـفو الـدوليـة 

محـاميـة سـابقـة بنقـابـة الجـزائـر 

صـاحبـة الجـائـزة الدوليـة لحقوق العـاصمـة، 

ر ـزائـالج ـةسن"دث ـذا الحـه. اإلنسـان

ة ـتغطي تحصلـت عـلى "؟ انـاإلنسوق ـوحق

ع ـوقيـالتعـلى اق وـة النطـواسع ةـالميـإع

  .ـةعـريضلى الـع ردواص اللذيـن شخ 45000
 

   رـالجزائ سفـارة أمـامع ـتجم 
  

قـررت ، "اـرنسـي فـر فـزائـة الجـسن" إلنهـاء

ة، ـرنسيـالف الـدورة /ة ـو الدوليـة العفـمنظم

عن  يرـزائـر الجـسفيإستـجـواب الالتحـالف و

  .ةـابلـا مقـب فيهـة يطلـالـق رسـريـط

  

ألـزم بقـي بـدون إيجـابـة طلب ـذا الـه

م ـلى تنظيـة عـو الدوليـة العفـمومنظ التحـالف

 امـأم 2003 رـديسمب 15وم ـرة يـاهـمظ

. إستقبـالـه يـف ـهوفد رغبتوجـدد الـارة ـالسف

تـم ذا، ـح لهـه ال يسمـامجـبرنأن  ةـبحج

أمـام  عـقياتوتسليـم العـريضـة الحـاملـة ل

إلـى مـوظـف الذي وعـد اب ـبمـدخـل ال

ات ـت السلطـوصمب بشعـار الالعقـا .بتسليمهـا

ان ـكاء،  ـرة االختفـاهـلى ظـع ةـزائريـالج

لبسـة واأل ةـأقنعدون ـرتـن يـريـاهـالمتظ

 .اءـبيض

: ع ـلى الموقـع عـن التجمـور مـص(
www.disparus-dz.org  

 
   "ةـامـعـرق الـطـال فـي ضـوضـاء"
  

من قبـل  تـم إصـدار حكـم  2003كتوبر أ 4في 

 اتـأمهعلى  رانـوهب  بـن زرجـة بـكممح

ا ـدرهـق مـاليـة ةـرامـع غـدفـب نـوديـفقالم

  .امةرق العـالط وضاء فيضن أجل ـمدينار  1000
 

، وعنـد 2003رـوبـأكت 4اء ـوم األربعـيفـي 

ة ـمحكم امـأمانتهـاء التجمـع األسبـوعـي 

ران، ـوهة ـواليل  نـوديـالمفق اتـمهأل رانـوه
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 وبعنـفحجـز  ةـاب مدنيـثين بـشخصيقـام 

وا ـامـق، وةـي بوطيبـست، نـمنه ةدـواح

  .ـامـاراتهـسي ةـايـى غـا إلـبسحبه
 

ومن قـام أشخـاص آخـرين   ،ومـوتزاة لـذلك

الجهـات لى إ ـوننتمي ـواكان إذاروف ما ـغير المع

 اتـأمهرين من ـة آخـل ستـاعتقبإ، الـرسميـة

ة ـبخت و قلشـمماما  من بينهـن نـوديـفقالم

. سنة 82و  75والي ـى التبلغأن من العمـر علي

 مركز الشرطة ذن إلىـأخمجموع الاء في ـع نسـسب

 اعـوهران، حيث تم االستمبـ ـةالثاني المقـاطعـة

  .ةـفي زنزان نـهوثم وضع نـإليه

  

ة ـرفقـب ـرطـةلشحـافظ اجيء مـمع م 

 حـاملين معهـن نـرج عنهـفأ تـم ، يـنبطاض

 2004 ةـجويلي 12 يـومللحضـور ات اءـستدعإ

أمـام المحـافظـة عـلى التـاسعـة 

فـي  يـوم اإلستـدعـاء،  ،المـركـزيـة

ة ـرطـالشحضـرت األمهـات إلـى مـركز 

ن ـة بـمحكمى ـال ـهـن نقلفتـم  ةـركزيـالم

ام ـالع ىدعـالم طـلب منهـن .رانـوهب زرجب

م ـستت هـنأان ـضمب، وعيـع األسبـالتجمف ـوق

 .اـحله ىرـيجسو نـوديـة المفقـقضية ـالجـمع

 ودة ـى العـلإ هـاتـه اءـع نسـسبال  استـدعيتو

استـدعـاءات للمثـول أمـام ر لسحب ـد الظهـبع

 .2003ر ـكتوبأ 4ي ـفالقـاضي 
  

  

  

   عشـرون شكـوى من طـرف العائـ"ت
  

، نـوديـائالت المفقـوعـا التحـالف انجـذب

د ـ، قالتائـالعل ـن قبـزايدة مـورة متـبص

 نـالمفقوديارب ـقأع ـالقة مـي عـف ـادخلت

 مـرافقـةذه األخيرة ـهطلبـت . ةـنة القليعـمديل

اوى ـالشك ملفـاتي ـق فـة للتحقيـونيـانـالق

 أين رـالحجن ـة عيـن قريـا مـن شخصـعشريل

في . 90ـوات الـي سنـفا ـشخص 82ال ـتم اعتق

تمت اإلشـارة  اءات،ـذه االختفـه أصـل

حـارس بـلدي يـدعـى صـراحـة إلـى وب

ال ـرفقة رجـبر ـزبي يدركالـ و غـرديس

ن ـن الرجليـهذين أروف ـن المعـوم. دركـال

ب بين ـزرع الرعدقيقيـة بـ ورةـبص واـقام

 .اسـالن
  

  حـالـة عـبـد الـقـادر مـزوار
  عائلـة المفـقـودل ـةع من مضايقـوقائ

  

ارس ـم 6د في ـوولمـ، مزور ادرـد القـعب

 ايةـن طـاكن بعيـزب السـانيكي أعـميك ،1959

 جويلية 2وم ـي عتفـلا ،ومرداسـب ةـواليـب

ن ـمسلحي اصـأشخة ـربعرف أـطمن  2002

و كليو ـرينوع ـن نـمارة ـسي عـلى متـن واـكان

 عـلىع ـوق عتقـال ذا اإلـه .ونالل زرقاء

ه ـن شقيقـبإوجود ـب اـحاـصب 7السـاعـة 

 رأبـسنوات في الم 8 عمر آنذاكن الـالغ مـالب

وبنـاءا عـلى  .ودـي للمفقـزل السكنـالمنأمـام 

ة ـى ضربـادر مزور تلقـد القـعبفـإن ، الصبـي

 هـتكبيل أيديل ـد قبـالحدي نـب مـبواسطة قضي

 افـرتكبي االختطـن مإـ، فةـبالمناسب و. ذهـوأخ

ة ـة كاتبـوثائق والفواتير وآلـف الـمختل ذواـأخ

  .دقذلك سيارة المفـكو ركـةالش مـوخت
 

 درك ـالن ـم قـام رجـال ،وعـأسبد ـوبع

في المرآب، المـوجـودة  ة ـمعدات المهنيال ـزحجب

  .ـةائلـعالول ـدخ واـمنعل وـالمح واـغلقأو

  

 بعـد بضعـة أيـام تقـدم األب الـى مـركـز 

اط ـار الضبـد كبـحأ فأخبـره ،الهـراوةبدرك ـلا

 لـوجستيكـي م ـدع دمـقه ـبأنه ـيشتب هـابن بأن

كـان وم، ـي ذلك اليـف. ةـات المسلحـاعـللجم

د ـة عبـهوية ـبطاقك ـمتلية ـد الفرقـائـق
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 يهـا علـىر علـه عثـنأول ـويق زوارـادر مـالق

  .افـان االختطـن مكـة مـقليل ارـأمتد ـبع

  

ن ـلى متـن عـشخصي 2002 ةـويليـج 29ي ـف

ة، ـاصمـر العـزائـالجبة ـو، مسجلـو كليـرين

ه ـبنإن أبـ وهـوأعلمارع ـالشسـألـوا عـن األب 

ة ـي ثكنـف معتقـل سـريـا اة وـد الحيـلى قيـع

 انـك إذا اددـحين أن دون ـري مـن العسكـلألم

ا هتذيـن أكـد .درةـحيبة أو ـف بوزريعـاونـبشاط

البحـث روري ـن الضـس مـه ليـنأالشخصيـن ب

 زوارـم ادرـد القـعب ألن ةـيه الحقيقـهويتعـن 

  .ةـفة مزيـويبهـ "نـيسج"و ـه
 

اء ـدعـاستتلقـى األب ، 2003 يـجانف 6ي ـف

 هـمنب ـي طلـرسم ختـمدون ـبد ـط اليـبخ

الوطنـي درك ـالة ـفرق أمـامه ـنفسبدم ـقالت

ع ـرجـأن يستطلـب منـه ظـابط ن ـراوة أيالهـب

التتي التـي احتجـزت من قبـل و هـابن ارةـسي

. رـأشهة ـست دةـلم كردـابط الـضاستعملهـا 

  .السيارةاع ـرجـستإاألب  رفـضة الحال، ـوبطبيع
 

درك ـالهـم رجـال ،  2003 يـانفـج 9ي ـف

ت ـارة بيـزيوا بـامـن قـالذي، راوةالهـوطني بـال

ز إذا ـي الحجـارة فـالسيبإيـداع وه ددـوه األب

 ارةـالسيرفـع  تـم راـو أخي. اـهردـستيلـم 

فـي  ـتووضع وطنيـال دركـالمقـرات ن ـم

  .2003 ريـفيف 16فـي  ز،ـالحج
 

ي ـوم، والتـالي جـريـدةي ـال فـمقالر ـد نشـبع

د ـوالتـم استـدعـاء اء، ـختفاإلروف ـظبق ـتتعل

فتـم . ةـالرويبه ـحكمم إلـى ةـالضحي

اني ـسليمران، ـد الجيـأحو و ـهابـه واستـجـ

ود ـع المفقـالف مـلى خـان عـك ذيـالد ـرشي

 دـرشي انيـسليمأيـن هـدد . ودـام الشهـأم

  .ه التجاريـمحل نعله يتنازل  م إذ لل ـبالقتود المفق
 

 ن ـالم واألمـاالستع مـديريـة حظـرت خـدمـات

(DRS) ة بن ـثكنى ـدوه إلـأخو األبزل ـمنى ـإل

. ومـية الـه طيلـوابـم استجـتث ـحي ون ـعكن

ا ـذا مـوه. ودـشه هـفقبر ةودـعـه المنوا ـوطلب

م ـه إليهـوجـحيث تالي ـوم التـفي الي هـفعل

 الذيـن حضـروا اصـة أشخـة سبعـرفقـب

ادر ـد القـد وعبـرشي يـانـسليمن ـبي النـزاع

ان ـ، وكهـائـاختفن ـم وعـأسبل ـقب. زوارـم

له ل ـحص إذاه ـه أنـرتـأس خبـرد أـق ةـالضحي

ا ـممسؤول عو الـي هـانـسليمد ـوء، رشيـسأي 

دى ـروف لـد معـرشيي ـانـسليم (.هـدث لـسيح

ا، ـامـن عـل عشريـقب. ةـرطـالش زـمراك

ن ـبيا ـراوح سنهـتي يتـاله ـبنتإل ـقت عنـدمـا

د ـبع .)هـة بيتـي حديقـف اـهدفن وا ـامـع 22

ات ـؤسسـع المـون مـع الطعـاد جميـاستنف

رد أي   زوارـمد ـحمألم يتـلقـى ة، ـالمختص

ة ـوطنيـال ةـاريـاالستشة ـاللجنرف ـن طـم

ي ـوالت انـاإلنسوق ـحق ةـايـوحم ةـرقيـلت

ى ـد اختفـق " زوارـمادر ـد القـن عبأد ـشهت

اختطف الـذي  و ـةواضحظـروف غيـر ي ـف

  …"مجهولين"ل ـن قبـم

  

  

  

  اتـرعـع التبـجم
  

ة ـحملن ـوديـمفقالأس أو أس شنـت جمعيـة 

البس ـوالم ةـاألغذين ـات مـرعـع التبـلجم

  .طفالهمودين وأـائالت المفقـعلى إ لألطفالب ـولع

 ب ـالمكتاء ـعضأل كـانت ةـاسبـالمنذه ـهبو

 سالميـة اإل ةـالكشافاء ـاء رؤسـقلة لـفرصال

ن ـبن ـور الديـرئيس نـ، واليـةرـالجزائ

د ـوعب القـوعـد بـذلك محمـك و مـراهـب

وربط ، ـائهـمطوسار، وـعرـن عـرحمـال

  .وـونسكـاليي ـممثلالصلـة مـع 
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 اتـوهب ، أغذيـةةـاجحـة نـه الحملكـانت هـذ

. أعطيـت من قبـل وسيط الكشـافـة اإلسالميـة

ن ـر مـبكثيأهميـة ر ثـب أكـالطلان ـوك

ال ـفع ةـالمسئولي ـات هـرض، والجمعيـالع

 اعدةـات لمسـن العمليـوع مـذا النـد هـديـتجل

 .التـائـلعن اـر ميـدد كبـع

  بإختصـار

  2003 أكـتـوبـر 19و  18

 ن ـوديـأعضاء  أس أو أس مفقاستجـاب  

ي ـوطنـي الـراطـد الديمقـن المعهـوة مـدعـل

ر ـة غيـي منظمـوه ،ةـدوليـؤون الـللش

ل ـعمأخذت جـانب من ورشـات   ةـوميـحك

 ،دعوةـالت الـة حمـاليـفع: "وعـوضـول مـح

ن ـة مـسلسل حـول األولـى لـعمالة ـورش

ل ـعمتي ـع المدنـات المجتمـلمنظم ةـاألنشط

ا ذات ـقضايـأن الـوة بشـدعـال الـي مجـف

 .يـوطنـام الـاالهتم
 

   2003ر ـديسمب 10

 ،ةـراكيـاالشتوى ـة القـلجبه األول نـاألميدعـا 

أس أو أس   اءـأعضد ـحمأت ـآي نـحسي

لى ـافت عـستضإي ـتر الـؤتمـي المـف ودينـمفق

ة ـة الجزائريـرابط، رئيس للد النورـعبى ـيحي

في  ةالمركز الدولي للصحاف ان في ـوق اإلنسـلحق

وق ـحق" :وعـوضـالم ،ةـالجزائر العاصم

 "الـواألفع والـاألق: انـاإلنس
 

   2003ر ـديسمب 15

ر ـوزيـد، الـيإ يـأوشارة ـة زيـاسبـمنب

اون ـلتعا ةـاديـاتح ةوزارلـدى دب ـالمنت

ر ـالسفي استـدعـىة، ـادي والتنميـاالقتص

، وسـية ـمياطـفـالت كيسشف ـوول انيـاأللم

 إلـىور ـنصيرة ديت وودين ـة أس أو أس مفقرئيس

 اـاللهـختحـدث مـن ي ـر رسمـغي اءـلق

ي ـري التـاء القسـرة االختفـاهـظ ولـح

  .ام األولـي المقـوقشت فـن

  2003ر ـديسمب 16

ع ـل مـيعم يـصحف ،رـحيم دـمحم لـأستقب

أس أو ر ـي مقـف ،ةـريطانيـة البـة اإلذاعـهيئ

 راءوأات ـع المعلومـجم لـن أجـن مـأس مفقودي

روع ـول مشـح مـهرـات نظـوجهالت وـائـالع

 . الحكـومي إلنشـاء ميكـانيزم أد هـوك

  2003ديسمبر  27

 ةـالجزائري ةرابطـن الـم ةادرـلى مبـع ااءـبن

ر في ـد مؤتمـ، عقانـاإلنس وقـن حقـعاع ـللدف

ن ـاء مـأعضشـارك . رابطـةي للـر الوطنـالمق

ائالت ـالعن ـد مـوف منهـم ودين ـأس أو أس مفق

، رئيس اعينـسماج ـور الحـحضزان وبـغليمـن 

ان ـوق اإلنسـة حقـة لحمايـزائريـة الجـرابطلل

 .ةـذه الواليـله

  2003ديسمبر  31

نظمـت دة، ـة الجديـسنة رأس الـي عشيـف

ة ـاإلستشارية ـام اللجنـمأ امـع عـتجم العائالت

. انـاإلنسوق ـحق ةـرقيوت ةـلحماي ةـالوطني

ذا ـي هـف وااركـص شـشخ يائتـم واليـح

ذا ـد هـزي في توطيـابع رمـط واـوأعطدث ـالح

 رـام مقـمأوع ـالشماءوا ـأض و امتالص عـالتجم

 ةـوحماي ةـرقية لتـالوطني ةـاالستشارية ـاللجن

 .انـاإلنسوق ـحق
 


