
 

 

 

 

 

 75نشرة بريدية 

 يسمبرد_ نوفمبر _ أكتوبر 

 

 وفاة حسين آيت أحمد

تلقينا ببالغ الحزن واألسى، نبأ وفاة حسين آيت أحمد، 

 3102ديسمبر  32والذي وافته المنية يوم األربعاء 

 .سنة 98بلوزان بسويسرا، عن عمر يناهز 

، الوفي لمثله، كافح من حسين آيت أحمد رجل اليقينيات

أجل تحرير وطننا، كما ناضل بال هوادة، غداة 

اإلستقالل، من أجل الديقراطية، دولة القانون وحرية 

 .الشعب الجزائري

يصر تحالف عائالت المفقودين بالجزائر وجمعية أس أو 

أس مفقودون، على تقديم تكريم للرجل الذي دافع بال 

ساند بشدة قضية كلل أو ملل عن حقوق اإلنسان، و

ضحايا اإلختفاءات القسرية، كما فتح لنا أبواب مقر 

حزبه، جبهة القوى اإلشتراكية، منذ بدايات حركة 

نقدم تعازينا الخالصة إلى جميع  .عائالت المفقودين

 .ذويه

معرض للصور بوهران بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

 :اإلنسان

 

 

لذاكرة نظم مركز األبحاث من أجل الحفاظ على ا

" ودراسة حقوق اإلنسان معرضا للصور تحت عنوان 

مع نورة زايير، مصورة " صورة، قصة، ذاكرة

 10قامت نورة زايير بلقاء . فوتوغرافية من وهران

عائالت من أجل أخذ صور، حول كل ما يخص حياتهم 

 .اليومية، تجسد آالمهم منذ فقدان ذوييهم

عرض  كان من المفترض أن يقام المعرض في قاعة

لوحات فنية بوسط مدينة وهران، إال أن مالك القاعة، 

تعرض إلى مضايقات من طرف السلطات وبالتالي غير 

أقيم المعرض في نهاية . رأيه، رافضا تقديم القاعة

األمر، بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان، والذي أستقبل العديد من الزوار، السيما 

كما قدم من الجزائر . فيينعائالت مفقودين وصح

تأثر . العاصمة، مغني شاب، قام بالغناء تكريما للضحايا

الزوار الحاضرون كثيرا بذلك، كما حقق المعرض 

 . نجاحا، إذ مّكن من تحسيس جمهور أوسع

 : اللجنة اإلفريقية تفحص دولة الجزائر

 

 

تم فحص دولة الجزائر خالل الدورة العادية السابعة 

والخمسون للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 

 .نوفمبر ببانجول بغامبيا 09و 10والتي إنعقدت بين 

بغية الرد على التقرير الدوري الخامس والسادس 

و  3101للجزائر، من أجل الفترة الممتدة ما بين 

المفقودين بالجزائر بتحرير ، قام تحالف عائالت 3100

تقرير بديل من أجل تقديم مالحظاته حول إحترام 

الجزائر، إللتزاماتها المنبثقة عن الميثاق اإلفريقي 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب

يهتم التقرير، بمواضيع عدة متعلقة بحقوق اإلنسان، 

السيما اإلختفاء القسري، اإلحتجاز التعسفي والتعذيب، 

كما يتناول التقرير بالتحليل اإلطار .....حرية الجمعيات



التشريعي، وممارسة السلطات  الجزائرية بخصوص 

يقترح التقرير البديل . هذه القضايا، على حد سواء

كذلك، مجموعات توصيات، بغية أن تتقيد الجزائر و 

أحكام الميثاق اإلفريقي، وكذا إحترام حقوق اإلنسان 

 .بشكل أكبر

اق واسع خالل مهمة دفاع، قام بث هذا التقرير على نط

بها تحالف عائالت المفقودين بالجزائر بغامبيا خالل هذه 

مثل تحالف عائالت . للجنة اإلفريقية 25الدورة 

هذه المهمة، الناطقة إطار  فيالمفقودين بالجزائر، 

أمام محافظي اللجنة  سمية والتي قدمت مداخلةالر

ن بالجزائر، اإلفريقية حول الوضع العام لحقوق اإلنسا

. التحرش الذي يتعرض له مدافعو حقوق اإلنسانحول و

( جمعية ضحايا اإلرهاب) قامت رئيسة جمعية جزائرنا 

 ائر،المدعوة من طرف تحالف عائالت المفقودين بالجز

 .بالحديث عن إنتهاكات حقوق المرأة من طرف الجزائر

 :تدريب في اإلتصال

 

 

ة من الدورة التكوينية إختتم هذا التدريب، الدورة السادس

في اإلتصال المنظمة من طرف تحالف عائالت 

تم التدريب بالجزائر العاصمة في . المفقودين بالجزائر

كيف يتم "تحت عنوان  3102ديسمبر  08و  09

 ".اإلتصال بنجاح

تمثل التمرين األول المقترح من طرف المدربان على 

ابة المشاركين، في العمل في مجموعات من أجل اإلج

و  "ما الذي يجعل اإلتصال جيدا" :على األسئلة التالية

كان على ". ما هي تطلعاتكم بخصوص هذا التدريب"

بعدها، . كل مجموعة، تعيين مقرر ليقوم بتقديم عملها

عجلة اإلدراك : قامت المدربة بتقديم تقنيتي إتصال

 .الحسي، واإلتصال بدون عنف

 في اليوم الموالي، درس المشاركون مفهوم المفعول 

تم القيام بتمارين تطبيقية . اإلرتجاعي وإعداده السليم

إختار المشاركون موضوعا للمعالجة . طيلة اليوم الثاني

حيث تم تصوير محاوالت المشاركين، بغية التعليق فيما 

تهدف هذه التمارين إلى . بعد إنطالقا من قواعد اإلتصال

المشاركين يدركون مدى أهمية وضع إستراتيجية جعل 

إتصال، وكيفية هيكلة الخطاب من أجل دفاع أفضل عن 

 . حقوق اإلنسان

 :مختصرات

قبول حاالت جديدة أمام فريق العمل حول اإلختفاءات 

 :القسرية

 

 

قام فريق العمل حول اإلختفاءات القسرية التابع لألمم 

سري جديدة، كما قام حالة إختفاء ق 03المتحدة، بتسجيل 

بإرسالها للحكومة الجزائرية، من أجل تعجيل تحقيقات 

للكشف عن مصير األشخاص المفقودين، وحماية 

 .حقوقهم

ورشة دفاع من أجل تعزيز الحوار مع المسؤولين 

 :السياسيين

 

 

نظمت شبكة سوليدار وجمعية جزائرنا، وذلك بتاريخ 

منظمات  قدرة  دفاع"نوفمبر، ورشة تحت عنوان  38

المجتمع المدني من أجل مناخ أفضل ومشاركة في حوار 

 ".السياسيين



دعيت نصيرة ديتور و إطارات جمعوية أخرى 

كان الهدف منها هو القيام . للمشاركة بهذه الورشة

بتحليل نقاط القوة في دفاع ناجح، كيفية إغتنام الفرص 

 .وتحسين فاعليتها لدى أصحاب القرار السياسيين

 :بة حول إشكالية اإلختفاءات القسريةتحسيس طل

في  3أمام طلبة ماستر  مداخلةنصيرة ديتور  قدمت

قامت بتقديم عمل . 3حقوق اإلنسان بجامعة باريس

قضية  بخصوصالجمعية، سياسة الحكومة الجزائرية 

مفقودي سنوات التسعينات، ومساعي العائالت من أجل 

أبدى . الحقيقة حول مصيرهم إيجاد ذويهم، وإكتشاف

الطلبة إهتماما كبيرا، كما قاموا بطرح العديد من 

 .األسئلة

 :تحضير الفحص الدوري العالمي لدولة الجزائر

في إطار الفحص الدوري لدولة الجزائر في جانفي 

من قبل مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة،  3105

ماع شارك تحالف  عائالت المفقودين بالجزائر، باجت

. بادرت به الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان

التحالف الجزائري من أجل " تمخض عن هذا اإلجتماع 

، والذي أطلق  عملية التفكير، "الفحص الدوري العالمي

حيث تقرر أن تقدم عدة . من أجل إعداد إستراتيجية دفاع

جمعيات جزائرية تقريرا بديال مشتركا، وكذا تنظيم 

سوف يتم إجراء تدريب حول . نيفمهمة دفاع بج

الفحص الدوري العالمي وتقنيات التحرير بتونس 

العاصمة، نهاية جانفي من أجل تدريب المشاركين على 

 .تحرير التقرير

 : يةـــفــــات صحـــــانـــبي

 :5102ديسمبر  01

تدعو عائالت المفقودين : اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

إلى فرض إحترام الحق في الحقيقة النواب الجزائريين 

 .و العدالة

http://bit.ly/1Ul3fhS 

 :5102نوفمبر  51

تدعو جمعية أس أو أس مفقودون إلى إطالق سراح 

 .مناضلو حقوق اإلنسان

http://bit.ly/1Ul3fhS 
 

 

 صـــحـــــف

 :3102ديسمبر 

http://bit.ly/1LgAMbQ 
 

 :3102نوفمبر 

http://bit.ly/1U6E6Zq 
 

 :3102أكتوبر 

http://bit.ly/1SFCCo2 

 

 

 :لإلتصال بنا

 :   عنوان البريد اإللكتروني

  cfda@disparus-algerie.org 

 

 :الموقع اإللكتروني

disparus.org-www.algerie 

 82 87 44 43 1(0) 0033: الهاتف

 14 81 36 53 9 0033: الفاكس

 

 صفحتنا      

 الموقع التذكاري اإلفتراضي     
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