
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: إحياء اليوم العالمي لضحايا اإلختفاءات القسرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمناسبة الٌوم العالمً لضحاٌا االختفاءات المسرٌة، فً 

 أوت، نظم كل من تحالف عائالت المفمودٌن 30

بالجزائر وجمعٌة أس أو أس مفمودون، تجمعا أمام 

اللجنة الوطنٌة االستشارٌة لترلٌة وحماٌة حموق 

أرٌد لهذا التجمع، الذي ضّم عائالت مفمودٌن . اإلنسان

وفاعلٌن فً المجتمع المدنً، أن ٌكون إحٌاء للذكرى 

. وللمطالبة

إال أن الحضور األمنً المكثف ذّكر بأن النضال لم ٌنته 

إذ ٌعود الممع األمنً مرة أخرى مستعمال العنف . بعد

كانت االعتماالت عدٌدة، مبّررة . الشدٌد إزاء المشاركٌن

ببساطة بتواجد العائالت والمناضلٌن، المطالبٌن بالحك 

نّدد حزب الموى االشتراكٌة فً . فً الحمٌمة والعدالة

" ، كما طلب "منع تجمع لعائالت المفمودٌن" بٌان له بـــ

اإلفراج الفوري وغٌر المشروط لجمٌع المناضلٌن 

باإلضافة إلى ذلن، ذكرت الرابطة ". المولوفٌن

60 رلمنشرةبرٌدٌة  
2016أفرٌل، ماي، جوان   

 



تعارض كذا " الجزائرٌة للدفاع عن حموق اإلنسان بــ 

عنف مع الدستور وااللتزامات الدولٌة للجزائر 

" أكدت الرابطة أٌضا ". إلنسانابخصوص حماٌة حموق

إن الدولة الجزائرٌة ملزمة أخاللٌا بإلرار المعاهدة 

الدولٌة من أجل حماٌة جمٌع األشخاص ضد اإلختفاء 

المسري، المتبناة من لبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، 

نادى كل من تحالف عائالت ". 2006فً دٌسمبر 

المفمودٌن بالجزائر وجمعٌة أس أو أس مفمودون، فً 

التضامن الوطنً من أجل مواجهة لمع " بٌان لهما، إلى 

تأسٌس لجنة من أجل إرساء " ، كما طلبا " السلطات

الحمٌمة، حالة بحالة، من أجل جمٌع ضحاٌا سنوات 

". التسعٌنات

: أسبوع تحسيسي ضد اإلختفاءات القسرية

 

موازاة مع ذلن، أطلمت حملة تحسٌسٌة حول اإلختفاءات 

المسرٌة من طرف تحالف عائالت المفمودٌن بالجزائر، 

تمّكن الجمهور . طٌلة أسبوع عبر الشبكات االجتماعٌة

على مدار أسبوع كامل، من التعرف على وجوه 

ولصص مفمودٌن، من خالل فٌدٌوهات، أشعار وكذا 

. شهادات

لم ٌتوان . كانت عالمات المساندة عدٌدة عمب هذه الحملة

المتصفحون عن مشاركة المنشورات المذاعة بدورهم، 

. وجعل الئحة اتصاالتهم ٌمومون بذلن أٌضا

باإلضافة إلى تحرٌرهم عبارات تشجٌع على مختلف 

تلمت عائالت المفمودٌن هذا . مجموعات الفاٌس بون

. الدعم بالكثٌر من التأثر و األمل

تدريب في تقنيات المقابلة و اقتطاع عينات الحمض 

 : سبتمبر24، 23النووي في 

 

نّظم تحالف عائالت المفمودٌن بالجزائر اجتماعا بتارٌخ 

 بالجزائر العاصمة، مع ممثلٌن عن 2013 نوفمبر 13

EPAF و EAAF ًمن أجل وضع برنامج تدرٌبات ف ،

تمنٌات الممابلة ،التطاع عٌنات الحمض النووي 

إثر هذا االجتماع، تشكلت . واستعمال لاعدة بٌانات

مجموعة من عشرٌن مشاركا من أجل االستفادة من 

تدرٌبات و االلتزام إلى جانب تحالف عائالت المفمودٌن 

هذا التدرٌب هو الثالث فً . بالجزائر على المدى الطوٌل

 .الدورة

. استهل التدرٌب بمدخل إلى األنتربولوجٌا الشرعٌة

لامت المختصة فً األنتربولوجٌا بشرح مجرٌات تحمٌك 

أولً، والمراحل المتبعة من أجل جمع معلومات، على 

وجه الخصوص فً حالة احتمال حدوث اختفاء لسري، 

أٌن تكون التفاصٌل المادٌة جّد مهمة باإلضافة إلى 

. ظروف االختفاء

بعد بعض التمارٌن ولعبة األدوار، دعً المشاركون إلى 

وفك السٌاق EAAFتكٌٌف نموذج الئحة األسئلة من نوع 

ٌجب أن تحتوي الالئحة على معلومات جّد . الجزائري

دلٌمة، خصوصا تحدٌد هوٌة المفمود، ظروف االختفاء، 

بنٌة أسنان المفمود، المالبس و األغراض الشخصٌة التً 

 .إلخ...... كان ٌرتدٌها ٌوم االختفاء



بعد االنتهاء من ذلن، لام المشاركون بمحاورة ألارب 

و بما أن الذاكرة .  المفمودٌن المتواجدٌن بهذا التدرٌب

اإلنسانٌة لٌست معصومة عن الخطأ، ألحت المدربة 

على أهمٌة جمع شهادات أخرى لدى عائلة أو أصدلاء 

 المفمود، بغٌة الحصول على معلومات مطابمة ودلٌمة

 للميثاق من أجل السلم والمصالحة 11الذكرى 

 عنف أمني واعتقاالت مكثفة: الوطنية

من أجل " ككل عام، بمناسبة ذكرى المٌثاق المسمى

، التمت عائالت المفمودٌن "السلم والمصالحة الوطنٌة

 صباحا، من أجل تجمع 10ومناضلٌن على الساعة 

ٌهدف هذا الحدث إلى إبراز معارضة عائالت . سلمً

المفمودٌن لهذا النص المبّجل للنسٌان، المكرس لإلفالت 

من العماب لمرتكبً االنتهاكات، والذي ٌحرم العائالت 

هذه السنة، تّم التجمع أمام . من حمهم فً الحمٌمة والعدالة

 صباحا، تّم 10لبل الساعة . المجلس الشعبً الوطنً

لدى . نشر جهاز أمنً مكثف عبر كامل أنحاء المدٌنة

وصول المشاركٌن، لامت لوات األمن، المتواجدة بعدد 

أكثر من نصف . كبٌر، باستعمال العنف الشدٌد

األشخاص المتواجدٌن بالتجمع ــ عائالت المفمودٌن و 

المناضلون على حّد سواء ــ تّم التٌادهم عنوة إلى مراكز 

. شرطة مختلفة

 

 ٌدٌن كل من تحالف عائالت المفمودٌنبالجزائر وجمعٌة 

أس أو أس مفمودون، فً بٌان لهما، االستعمال المتكرر 

للعنف إزاء العائالت ومناضلً حموق اإلنسان، مذكران 

بأن الجزائر لد ألرت العهد الدولً للحموق المدنٌة 

. والسٌاسٌة

بوهران، عرض للنقاش حول موضوع تحقيقات ما قبل 

: الوفاة

 

، االسم الذي منحه الفرٌك األرجنتٌنً "أنتٌمون"

لألنتربولوجٌا الطبٌة للفٌلم الوثائمً، هو لبل كل شًء، 

بالفعل، ففً . رمز نضال أمام االضطهاد والظلم. رمز

 سنة من لبل 2500التراجٌدٌا اإلغرٌمٌة المكتوبة منذ 

من دفن أخٌه حسب الطموس " أنتٌمون"، منع "سوفوكل"

" أنتٌمون"مع ذلن، تجاوز . الدٌنٌة من لبل ملن تٌباس

. المحظور، وتّم اعتماله

للفرٌك " أنتٌمون"تّم عرض الفٌلم الوثائمً األرجنتٌنً

 سبتمبر، 24األرجنتٌنً لألنتربولوجٌا الطبٌة بتارٌخ 

بوهران، بمركز األبحاث من أجل الحفاظ على الذاكرة 

" ودراسة حموق اإلنسان، بمناسبة ذكرى المٌثاق المسمى

ٌبرز الفٌلم الوثائمً ". من أجل السلم والمصالحة الوطنٌة

تطبٌك علوم الطب الشرعً فً التحمٌمات، من أجل 

توضح . إلماء الضوء على مصٌر ضحاٌا اإلختفاءات

 عاما األخٌرة، من 18اللمطات المسجلة على مدار 

طرف أعضاء الفرٌك باألرجنتٌن وكذا سلفادور، أثٌوبٌا، 

. هاٌتً و تٌمور الشرلٌة، العملٌة الكاملة للتحري

تنملت عائالت مفمودٌن، مناضلو حموق اإلنسان، 

جامعٌون وطلبة إلى مكتب وهران من أجل حضور 

تّم تنشٌط النماش من طرف كل من . العرض والنماش

أناٌٌجٌنارت، خبٌرة فً األنتربولوجٌا، و نصٌرة دٌتور، 

. ناطمة رسمٌة لتحالف عائالت المفمودٌن بالجزائر

 

 

 

 

 :مختصرات



: تجمع ـ عمل ـ شبيبة يفتتح جامعته الصيفية

كل سنة، ٌنظم تجمع ـ عمل ـ شبٌبة جامعات على عاللة 

جرت الجامعة الصٌفٌة أٌام . بإشكالٌات حموق اإلنسان

" تحت عنوان  (بجاٌة ) سبتمبر بتٌشً 3، 2، 1

". فاعل البد منه للتطور: المجتمع المدنً

تّم دعوة عضوٌن من جمعٌة أس أو أس مفمودون، وكذا 

متطوعٌن فً إذاعة من ال صوت لهم، إلى جامعة تجمع 

المجتمع " ـ عمل ـ شبٌبة، من أجل النماش خالل ورشة 

انبثك عن النماش ". المدنً المستمل أمام تحدٌات الساعة

إرادة لوٌة لتعمٌك وتوسٌع الحوار ما بٌن الجمعٌات 

والنمابات، وكذا الرّد جماعٌا و بفعالٌة أكبر، على 

. التحدٌات من أجل جزائر دٌممراطٌة و اجتماعٌة

مع اختتام الجامعة الصٌفٌة، لرر المناضلون المشاركة 

سبتمبر الممبل،  29فً تجمع عائالت المفمودٌن، فً 

وكذا االلتماء بمكتب جمعٌة أس أو أس مفمودون 

بالجزائر العاصمة، بغٌة عمد اجتماع للمجتمع المدنً 

 .الجزائري

 :برنامج من أجل اتفاق الجمعيات

فً إطار برنامج من أجل اتفاق الجمعٌات مع الجزائر، 

 سبتمبر، بممر 26حضرت نصٌرة دٌتور اجتماعا فً 

جمعٌة جزائرنا، والتً تموم بمساعدة .  جمعٌة جزائرنا

هدف االجتماع . ضحاٌا اإلرهاب، هً حاملة المشروع

 ورشات سوف ٌتم 5إلى تحدٌد النشاطات وتحضٌر 

. وضعها

: اجتماع عقب الجامعة الصيفية تجمع ـ عمل ـ شبيبة

 سبتمبر، وكما تّم االتفاق علٌه مسبما خالل 30فً 

الجامعة الصٌفٌة ببجاٌة، اجتمعت جمعٌة أس أو أس 
. مفمودون، بفاعلٌن فً المجتمع المدنً بمكتب الجمعٌة

تناول االجتماع تشكٌل فضاء فعلً و الذي سوف تحدد 
 معالمه مستمبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



روابط مقاالت صحفية 

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/08/30/manifestations-des-familles-des-disparus-la-laddh-et-le-

ffs-denoncent-la-repression-_n_11779066.html  

 

http://www.tsa-algerie.com/20160830/laddh-denonce-repression-dune-manifestation-familles-de-

disparus/ 

 

: روابط بياًاث صحفيت

 

  2016 جىيلية 21ــ

 "لهن صىث ال هي إراعت" على الرقابت فرض

http://bit.ly/2gTSLpY  

  

 2016 أوت 30 ــ

  ديسوبر 10 يىم في الوفقىديي أههاث ضذ العٌف إستخذام

http://bit.ly/2e1be4O 
 2016 سبتمبر 29 ــ

  الىئام قاًىى بإلغاء تطالب الوفقىديي عائالث

http://bit.ly/2gK39pq 

 2016 سبتمبر 29 ــ

 الشرطت تقوع وتىقف العذيذ

http://bit.ly/2fQypB8 

 

 قراءة في الصحف

 2016سبتمبر 

http://bit.ly/2iI0KeC 

 :لإلتصال بٌا

 cfda@disparus-algerie.org : البريد اإللكتروني

 www.algerie-disparus.org: المىقع اإللكتروني

 82 87 44 43 1(0) 0033 : الهاتف
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