
 

 

 تــكّل:التعبئة الشعبیة من أجل الدیمقراطیة ال 

لم یتوقف آالف الجزائریین من شغل شوارع الجزائر من أجل 

التأكید ، مرة تلو األخرى، على رفضھم لھذا النظام. یتواصل 

 حراكھم في إثارة دھشة العالم، لصبغتھ السلمیة و ثباتھ.

تصمد االحتجاجات أمام جمیع التقنیات المستعملة من طرف 

السلطة لخنقھ: غلق منافذ العاصمة، التوقیف والمضایقات، منع 

ب الجزائري بالقضاء رفع بعض الرایات، ولكن عبثا. یطالب الشع

على النظام برمتھ، ومازال ینادي باستقالة عبد القادر بن صالح، 

رئیس الغرفة العلیا الذي أصبح رئیس الدولة بالنیابة، في شھر 

 أفریل الفارط.

إلى حــّد اآلن، مّكــــن، كل یوم من المظاھرات، الجزائریین 

قبل والجزائریات، من الحصول على تنازالت أو تراجع من 

الدولة. لعــل أبرزھا، ھو حتما، استقالة الرئیس عبد العزیز 

 بوتفلیقة، والمتابعات القضائیة ضد عصبتھ.

 

 

 بالنسبة إلى كل من جمعیة " أس أو أس مفقودون" و العائالت، 

فقد بعثت الوضعیة الحالیة األمل من جدید، كما دعمت 

إذ تواصل دینامیكیتیھما. عائالت المفقودین ال تضع سالحھا، 

تواجدھا في قلب الحراك كل جمعة، مع رفع صور ذویھا و 

الھتاف بشعاراتھا. العدید من المتظاھرین یقومون بمساندتھا، 

 یھتفون بتضامنھم، كما یلتقطون صورا برفقتھا.

 

 71رقم  بریدیة نشرة
         9120 جوان ،ماي ،افریل              



إطالق نقاشات عامة مفتوحة من قبل جمعیة " أس أو 

 أس مفقودون" بالجزائر العاصمة:

أس مفقودون" سلسلة من الندوات نظمت جمعیة " أس أو 

العامة بمقراتھا بالجزائر العاصمة، من أجل إثراء النقاش، 

 وبذلك، التمكین من الفھم الجید والتحلیل للھــبة الشعبیة.

حققت كل ندوة نجاحا حقیقیا، كما كان عدد المشاركین كبیرا. 

كانت جمیع النقاشات جـــّد ثریة، كما شھدت طرح تساؤالت عدة 

 ھة إلى المتدخلین.موج

قام كل من البروفسور مجید بن شیخ، العمید السابق لكلیة 

الحقوق ورئیس سابق لمنظمة العفو الدولي، واألستاذ المحامي 

نور الدین بن یسعد، محامي ورئیس الرابطة الجزائریة للدفاع 

، 2019أفریل  25عن حقوق اإلنسان، بتنشیط أول ندوة بتاریخ 

 الشعبیة: وضعیة و آفاق".تحت عنوان " الھبة 

، معنونة 2019مـــاي  29تــّم تنشیط ندوة أخرى، بتاریخ 

"الحراك واالنتقال الدیمقراطي بالجزائر"، من قبل األستاذ 

 المحامي مصطفى بوشاشي.

، جرى ثالث نقاش، كان المتدخل 2019جوان  13بتاریخ 

الرئیسي فیھ، السید كریم طــابو، تحت عنوان "بین األمل 

 الدیمقراطي و اإلغراءات السلطویة".

وأخیرا اختتم سلسلة الندوات ھذه، رئیس حزب الجیل الجدید، 

السید جیاللي سفیان، وذلك بنقاش تحت عنوان "الشعب 

 واالنتقال الدیمقراطي".

 

"الندوة الوطنیة" للمجتمع المدني الجزائري من أجل 

 خروج سلمي من األزمة:

المدني من أجل االنتقال الدیمقراطي  قــام كل من تحالف المجتمع

-عمل-المتكون من رابطات حقوق اإلنسان، جمعیة "تجمع

شبیبة"، جمعیة "أس أو أس مفقودون"، جمعیة "أس أو أس 

باب الواد"، .... إلخ، كونفدرالیة النقابات المستقلة، المنتدى 

جوان، بتنظیم "ندوة وطنیة"، من أجل  15المدني، یوم السبت 

رج سیاسي للمطالب الشعبیة وإرساء أول قواعد تقدیم مخ

 150الجمھوریة الجزائریة الجدیدة. شارك بھذه الندوة الوطنیة، 

 شخص، یمثل كالّ منھم منظمة بحــّد ذاتھا.

في السابق، أجرت ھذه الفعالیات الثالث، أربعة لقاءات 

تحضیریة، والتي اختصت أولھا، ذكرى رمزي یـــطو، شھید 

 وضحیة عنف أمني. الحراك الشعبي

توصلت ھذه الندوة األولى، المرتقبة للغایة، إلى توافق وتحریر 

نص مشترك، ســمّي "خارطة طریق من أجل الخروج من األزمة 

وانتقال دیمقراطي". تجمع الوثیقة على ضرورة "مرحلة انتقالیة 

أشھر إلى سنة" وكذا إنشاء "لجنة مستقلة من أجل  06من 

 ن نتائج االنتخابات".إدارة، تنظیم، وإعال

 

من ضمن توصیات خارطة الطریق أیضا، فتح نقاش عــــام  

یجمع فاعلي الطبقة السیاسیة، المجتمع المدني و متظاھرو 

الحراك. یرتقب قریبا، ندوة وطنیة واسعة المدى، تــضّم جمیع 

 أطراف المجتمع المدني الجزائري، وكذا األحزاب السیاسیة.

 



التقرب من الھیئات الدولیة من قبل تحالف عائالت 

 المفقودین بالجزائر:

بالموازاة مع عملھ االعتیادي حول ملفات المفقودین، یلتزم 

ق تحالف عائالت المفقودین بالجزائر بالتحرك عندما تنتھك حقو

یخ اإلنسان، وكذا عندما تكون حیاة الغیر في خطر. لذلك، وبتار

یم حالف عائالت المفقودین بالجزائر بتقد، قام ت2019أفریل  10

نداء عاجل بخصوص القمع الذي یتعرض لھ الجزائریون 

أفریل  10و  2019المتواجدون بمظاھرات التاسع من أفریل 

 ، خالل المظاھرات السلمیة بالجزائر العاصمة.2019

 بالفعل، یتظاھر الطلبة الجزائریون كالعادة، كل یوم ثالثاء

رق دث یذكر، منذ بدایة االحتجاجات، قبل التفصباحا، بدون أي ح

 ن قبلمیة ذاتیا بدایة الظھیرة. قد تـــّم تحیة ھذه التعبئة الجزائر

الرأي العام الوطني والدولي، من أجل سلمیتھا وتحضرھا في 

 عدة مناسبات.

م، إال أنھ، وللمرة األولى منذ بدایة الحراك ضد النظام القائ

 ، محاولة تشتیت آالف الطلبة خاللاستعملت قوات األمن القوة

، صمةالمظاھرة. تــــّم نشر دعم أمني ھــــام وسط الجزائر العا

عبر  ین,كما تــــّم إیقاف العدید من الحافالت التي تقّل المتظاھر

 حواجز الدرك الوطني.

 ابلتمیزت القوات المقاومة للشغب بعدوانیتھا، باستعمالھا للقن

المیاه من أجل تفریق المتظاھرین،  المسیلة للدموع وخراطیم

 وكذا القیام بإیقافات عنیفة.

ي ق فتــــّم التقدم إلعالم المقرر الخاص حول ترقیة وحمایة الح

مع حریة التعبیر والرأي، وكذا المقرر الخاص حول الحق في التج

السلمي وحریة الجمعیات، لدى مجلس حقوق اإلنسان لمنظمة 

 األمم المتحدة.

 

 

 

 

 :مخـــتـــــصـــرات

جمعیة "أس أو أس مفقودون" تضع تحت التصرف، 

 06 65 63 21 78رقم خاص بمفقودي الحراك  

، أفضى الحراك إلى سیاق من  قمع 2019فیفري  22منذ 

 وایقافات من قبل قوات األمن.

لذلك، وضعت جمعیة "أس أو أس مفقودون" تحت التصرف 

 رقما، من أجل منح المساعدة القانونیة، و المآزرة  لألشخاص

الموقوفین من قبل قوات األمن، وكذا لذوي الشخص المفقود 

 أثناء أحداث الحراك.

 

 مقابلة لنصیرة دیتور من قبل صحفیة "فرانس أنفو":

بالجزائر العاصمة،  بمقرات جمعیة "أس أو أس مفقودون"

عادت الناطقة الرسمیة للجمعیة إلى الحدیث عن نضالھا الطویل 

 سنة. 22من أجل العثور على أثر ابنھا المفقود منذ أكثر من 

بینما تصرخ الشبیبة الجزائریة عالیا وبقوة، معبرة عن غضبھا 

في الشارع منذ أربعة أشھر، تعود االختفاءات القسریة خالل 

 نات، إلى صمیم المجتمع الجزائري.سنوات التسعی

عادت كلیمون بارو ، صحفیة في فرانس أنفو، من خالل مقابلة 

أجرتھا، وذلك بالتفصیل عبر بورتریھات ھاتھ األمھات وأبنائھن 

المفقودین، إلى اإلجراءات المطولة والصعبة التي مــرت بھا 

المقابلة كذلك، موقف الدولة الجزائریة  ھؤالء النسوة. تتناول



بخصوص ملف المفقودین و المستجدات السیاسیة الجدیدة 

المحتملة، والتي أعادت األمل،  كما یمكن أن تكون الحّل من أجل 

 جمیع عائالت المفقودین.

 

 :قراءات في الصحف
 

 أفریل 
http://bit.ly/2TAdhR9 

 مــاي 

http://bit.ly/2TzfmNk 

 جوان 
:http://bit.ly/2OeEERR 

 لالتصال 
  algerie.org-cfda@disparusالبرید اإللكتروني:

  disparus.org-www.algerie:الموقع 

  : 14 81 36 53 9(0) 0033الھاتف 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 حالة جدیدة مسجلة من قبل لجنة حقوق اإلنسان:

سجلت لجنة حقوق اإلنسان حالة جدیدة الختفاء قسري، كما 

تحقیقات تكشف قامت بتبلیغھ للحكومة الجزائریة، من أجل فتح 

 مصیر األشخاص المفقودین وكذا حمایة حقوقھم.

یسھر تحالف عائالت المفقودین بالجزائر كذلك، على متابعة 

البالغات المحالة باسمھ أمام كل من المجلس و اللجنة اإلفریقیة 

لحقوق اإلنسان والشعوب. بذلك، أرسل تحالف عائالت المفقودین 

ا على مالحظات الدول ، ردّ 2019بالجزائر في شھر جوان 

األطراف، بخصوص مقبولیة بالغات سابقة. سوف تدرج اللجنة، 

 عن قریب، استنتاجاتھا بخصوص ھذه القضیة.  

  

http://bit.ly/2TAdhR9
http://bit.ly/2TzfmNk
http://bit.ly/2OeEERR
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