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 قوق اإلنسانحباللجنة املعنية 

( مددا التوكولددوخ اارتيددار   4)5اللجنددة جو ددا املددا   آراء اعتمددا ا   
 ** *2259/2013بشأن البالغ رقم 

مةةةةن  دوتةةةةل مليكةةةةب البةةةةلاا  حملاملةةةةةة ا ةميةةةةب   ةةةة      البالغ املقدم من:
 جتمع عةئالت املفقلدين يف اجلزائر(

 صةحبب البالغ وبراهيم البلاا  حملابن صةحبب البالغ( الشخص املدعى أ ه ضحيب:
 اجلزائر   ب الطرف:الدول

 الرسةلب األوىل(ات يخ حمل ٢٠١٣ يسةن/أبريل  ٥  ات يخ تقدمي البالغ:
مةن الظاةةم  97و 9٢القرا  املتخذ مبلجب املةدتني    اللاثئق املرجعيب:

 ١٤الدولةةب الطةةرف يف  الةدالل  للنظةةبا وا ةة   ىل
 حململ ي د  يف شكل وايقب( ٢٠١٣ هحزيران/يل ي

 ٢٠١7آذا /مة س  ١7  ات يخ اعتمةد اآل اء:
 االلتفةء القسري    امللضلع:

 با لي اال ت ةف سبل استظفةد   املسةئل اإلجرائيب:
احلق يف سةبيل ا ت ةةف اعةة ح وحاةر التعةذيب أو   املسةئل امللضلعيب:

حةةةةةق و املعةملةةةةةب القةسةةةةةيب أو الال  سةةةةةة يب أو املةيظةةةةةبح 
  الفةةرد يف احلريةةب ويف األمةةةن علةةى شخ ةةهح واحةة ام

بح واالعةةة اف خلشخ ةةةيب كرامةةةب الشةةةخص األصةةةيل
 القة ل يب

  ١6ا و١٠ا و9ا و7ا و6(ا و٣( وحمل٢حمل٢   ملاد العةد:
__________ 

 (.٢٠١7آذا /مة س  ٢9-6حمل ١١9اعتمدهتة اللنظب يف دو هتة  *
شةةة أ أعءةةةء اللنظةةب التةليةةب أدةةةةهم يف د اسةةب هةةذا الةةبالغ: السةةيد  ات يةةة مةةة ي عبةةدو  وشةةل ا والسةةيد عيةةة   **

ا والسةةةيد  اةةةتل هعةشةةةل ا والسةةةيد   لةةةزي برا ةةةدس كيةةةةري ا والسةةةيد  سةةةة   كليفال ةةةدا والسةةةيد أ ةةةد أمةةةني بةةةن
السةيد  مة سةية و  كةلااتا أوليفييه دي اروايةلا والسةيد كريسةتلف هةةيظ ا والسةيد يةلج   واسةةواا والسةيد خ مةرمي

والسةةةيد   و بةةةللي اا والسةةةيد مةةةةو ج. كةةةرانا والسةةةيد د كةةةةن الكةةة  ملهلمةةةلياا والسةةةيد  اةةةلتي  خيا تةةةزي  ف.
 للس  مة ليل سة تلس خيي ا والسيد يلاة  شةينا والسيد  مة غل واتراة .
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صةةةحبب الةةبالغ تةةدعى مليكةةب البةةلاا ا وهةة  ملا ظةةب جزائريةةب. وتةةد ع  صةةةحبب الةةبالغ أن  ١-١
عةر  اللتفةةء واحلةمةل للنظسةيب اجلزائريةب ت ١96٥ يسةةن/أبريل  ٣ابظةة براهيم البلاا  املللةلد يف 

ا 7ا و6(ا و٣( وحمل٢حمل٢للمةةلاد ةً قسةري تتحمةةل الدولةةب الطةةرف املسةة،وليب عظةها مبةةة يشةةكل ا تةةكةة
 ٢ا مةةةةةةن العةةةةةةةد. وتعتةةةةةةا صةةةةةةةحبب الةةةةةةبالغ  فسةةةةةةةة ضةةةةةةحيب ا تةةةةةةةةأ املةةةةةةةدتني ١6ا و١٠ا و9و

( مةةةن العةةةةد. واملةةةة   ةةة   دوتةةةل  مةةةن ٣حملالفقةةةر   ٢مقةةةروء  خالقةةة ان مةةةع املةةةد   7( و٢ حملالفقةةر 
 مع عةئالت املفقلدين يف اجلزائر.جت

 الوقائع لما عرضتها صاحبة البالغ  
لطفلةةني. وكةةةن يعمةةل   وأخً ةً كةةةن متزوجةة  ١96٥ يسةةةن/أبريل  ٣بةةراهيم البةةلاا  املللةةلد يف  ١-٢

 كةةةب حةالةةب بسةةةحب الشةةةةداء  ١99٤كةةة لن المةين/يظةةةير   ١7كعسةةكري يف اكظةةب بلي يعةةةب. ويف 
ف يف  قطةب تفتةيع عظةد ضةةحيب كليمةة دو اةرا  ا ببلديةب واد قةريع للذهةب  ىل عمله. وقد أُوقة

 ه أسرته مظذ ذلك اللقت. بلاليب اجلزائر العةصمب. ومل تر  التةبعب لدائر  خب اللاد
ب ةةحبب ةً ا خشرت مليكب البةلاا  حمليشةة   ليةةة الحقة١99٤كة لن المةين/يظةير   ١9ويف  ٢-٢

كز الشر ب اللاقعب ضلاح  مكةن التفةئه. وقد ذهبت البالغ(  جراءات البحث عن ابظةة يف مرا 
صةةةةةحبب الةةةةبالغ  ىل اكمةةةةب خيظةةةةةم خجلزائةةةةر العةصةةةةمب حيةةةةث اسةةةةتقبلةة وكيةةةةل اجلمةل يةةةةب وأبل ةةةةةة 
خلتفةةةةء ابظةةةةة. و لةةةب وكيةةةل اجلمةل يةةةب  تلةةةف مراكةةةز شةةةر ب واليةةةب اجلزائةةةر العةصةةةمب. ويف مركةةةز 

ع ضةةب  يةدعى أ. ي.ا وأكةد لةه هةذا األلة  أ ةه شر ب بلديب واد قريعا تكلم وكيةل اجلمةل يةب مة
بظ ةةةةيحب وكيةةةةل اجلمةل يةةةةب  أوقةةةةف بظفسةةةةه بةةةةراهيم البةةةةلاا . وقةةةةد ذهبةةةةت صةةةةةحبب الةةةةبالغا عمةةةةالً 

الءةةب  بةدا أ. ي. اومدعلمب برسةلب ملقعب مظها  ىل مركز شر ب واد قريع حيث التقةت الءةةب  
علةى  سةةلب وكيةل اجلمةل يةب هةدأ وأقةر  ف هليتةة. وعظد ا  ةالع الءةةب  جتةهةة حني اكتشةً عظيف

ي. تقدمي شةةد  اللاة  ال   ةلبت هبة صةحبب  إبيقةاه براهيم البلاا  وقتله. وقد  اض الءةب  أ.
  ن األمر مستحيل.  البالغا قةئالً 

بظ ةةيحب وكيةةل اجلمةل يةةب لةةدي اكمةةب خيظةةةما عةةةدت صةةةحبب الةةبالغ  ىل مركةةز  وعمةةالً  ٣-٢
 ةيب صةل  ابظةةة املتةلو. وألةا الءةةب  صةةحبب الةبالغ  ن لب أ. ي. و لب ملقةبشر ب واد قريع 

ال ةةل  ملجةةلد  يف مركةةز الشةةر ب الرئيسةة  و لةةب  ليةةةة العةةلد  يف اليةةلم التةةة . ويف اليةةلم التةةة ا 
ةً متلايةةً شخ ة ٢6عةدت صةحبب البالغ  ىل مركز شر ب واد قريع وأ لعةة الءةب  علةى صةل  

التعذيبا وأمرهة خلتعةرف علةى ابظةةة. ومل تتعةرف صةةحبب الةبالغ علةى ابظةةة  حيمللن مجيعةم آاث 
ي. صةةةةحبب الةةةبالغ  اسةةةتدعى الءةةةةب  أ.ةًا يف تلةةةك ال ةةةل  الفلتلغراايةةةب. وبعةةةد  سةةةب عشةةةر يلمةةة

. وبعةد بءةعب هظةةأ خسةم ابظةةةاقةمةت عظدئةذ ببظةةء قةا  التزويدهة بةرقم قةا ابظةةة يف مقةا  العةليةب
  صةةةحبب الةةبالغ مةةن جديةةد إلبالغةةةة  ن الشةةخص املةةدالن يف القةةا املشةةة  أيما  لةةب الءةةةب

  ليه لي  ابظةة يف احلقيقب.
ةسةتدعةهة ليخاهةة ااكمةب احلمةمةةت لةدي مةل يةب اجلوجلأت صةحبب البالغ  ىل وكيةل  ٤-٢

 ن قءةةةيب ابظةةةةة ُسةةةل يت دون أن يقةةةدم  ليةةةةة تفةصةةةيل ألةةةريا و ن الشةةةر ب سةةةتزو هة لتشةةةر   ةةةة 
براقةب صةحبب البالغ  ىل مركز شر ب واد قريع ا عةدت الشر بصمت  مأمةيميةت واة  ابظةة. و ح

 لإلهة ب من قبل ضبةط شر ب مقظعني والذت خلفرا . هظةأ تعرضت حفيدهة ا
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ر العةصةةةةمب  صةةةةدا  ا  اءةةةةت اكمةةةةب عبةةةةةن  مءةةةةةن يف اجلزائةةةة٢٠٠٠أي /مةةةةةيل  ٢ويف  ٥-٢
من السلطةت  ن براهيم البلاا  كةن ال يزا  ةً ضمظياً يعتا  قرا  ا وهل مة ابظةة حكم ي،كد التفةء

علةةةى قيةةةد احليةةةة . ومةةةع ذلةةةكا ،لةةةت صةةةةحبب الةةةبالغا قبةةةل ا ةكمةةةب وبعةةةدهةا تتلقةةةى معللمةةةةت 
 ىل مركةةز شةةر ب املقة عةةب ا ةمسةةب  ١999متظةقءةةب عةةن حةلةةب ابظةةةة. وهكةةذاا اسةةُتدعيت يف عةةةم 

تشةةرين  ٥ بالغةةةة مبكةةةن احتنةةةيه. ويف ةً م البةةلاا ا  ااءةةحيةةث ألاهةةة املفةةل  بعةةدم واةةة  بةةراهي
ا أقر املاليم بد أ خب اللاد  ن براهيم البةلاا  التفةى يف ،ةروف غةمءةب. ٢٠٠٠األو /أكتلبر 

وأبدت يوجب براهيم البلاا  ملااقتةة علةى احل ةل  علةى تعةليض. ومظةذ ذلةك اللقةتا اضةطلعت 
خلعديد من ا طلات القءةئيب وغ  القءةةئيب للح ةل   صةحبب البالغ وكذا يوجب براهيم البلاا 

على معللمةت بشأن ،روف التفةئه. وقةد تعرضةت يوجةب بةراهيم البةلاا  لل هيةب وسةلء املعةملةب 
 من جة ب الشر ب واألمن العسكري يف   ة  جةلدهة الراميب  ىل العمل  على يوجةة. اً مرا  
أ(  شةةر  عةةالن  ةةث حمل قةمةةت الزوجةةب مبةةة يلةة : وايمةةة يتعلةةق خإلجةةراءات غةة  القءةةةئيبا 6-٢

(ح ٢٠٠١(ح وحملب( تقةةةدمي شةةةكلي  ىل املرصةةةد الةةةل   حلقةةةل  اإل سةةةةن حمل٢٠٠٠عةةةن شةةةخص حمل
(. وقةمةةةةت صةةةةةحبب الةةةةبالغ مةةةةن ٢٠٠٢تلجيةةةةه  سةةةةةلب  ىل  ئةةةةي  مجعيةةةةب   قةةةةةذ املختفةةةةني حمل وحملج(

ي  اجلمةل يةةةب جةتةةةةة مبةةةة يلةةة : حملأ( تقةةةدمي شةةةكلي  ىل وييةةةر العةةةد  و حةلةةةب  سةةةخب مظةةةةة  ىل  ئةةة
(ح ٢٠٠٣(ح وحملب( تلجيةةةه  سةةةةلب  ىل  ئةةةي  احلكلمةةةب حمل٢٠٠٢الفر سةةةيب قبةةةل يي تةةةه  ىل اجلزائةةةر حمل

لةدحض وحملج( تلجيه  لب  ىل  ئي  اللنظب االستشة يب الل ظيب ل قيةب حقةل  اإل سةةن و ةيتةةة 
سةب ذاهتةة   ئةي  امل،س(ح وحملد( تقدمي شةكلي  ىل٢٠٠٣ تةئج التحقيقةت ال  أجرهتة هذه ا يئب حمل

العةد  والشة،ون ووييةري ( تقدمي شةكلي  ىل  ئةي  اجلمةل يةبا و ئةي  احلكلمةبا ه(ح وحمل٢٠٠٤حمل
تقةةةدمي  (ح وحملي(٢٠٠7(ح وحملو( تقةةةدمي  لةةةب  ىل  ئةةةي  د أ بلديةةةب العةشةةةل  حمل٢٠٠6الدالليةةةب حمل

ب األوىل بلاليةشكلي  ىل  ئي  اجلمةل يبا وويير العد ا وويير الدالليةبا وقةئةد املظطقةب العسةكريب 
 لةةب تةةدلل  تقةةدمي (ح وحمل (٢٠٠7البليةةد  و ىل مستشةةة  حقةةل  اإل سةةةن لةةدي  ئةةي  اجلمةل يةةب حمل

تقةةدمي  لةةب تةةدلل جديةةد  ىل  (ح وحملط(٢٠٠7 ىل  ئةةي  واةةد اللنظةةب الدوليةةب لل ةةليب األ ةةر حمل
 ة(. وأقةةةر ت بعةةةض السةةةلطةت بتلق ةةة  هةةةذه الطلبةةةةت لكظةةةة٢٠٠9وييةةةر العةةةد  و ئةةةي  اجلمةل يةةةب حمل

أجةةرت اللنظةةب  ةبب الةةبالغ  ىل ا ةةةكم أو  ىل  جةةراءات  لةةب التعةةليض. كمةةاكتفةةت إبحةلةةب صةةةح
ةً  اءةةت صةةةحبب الةةبالغ  تةئنةةه  اءةةةً حتقيقةةة الل ظيةةب االستشةةة يب ل قيةةب حقةةل  اإل سةةةن و ةيتةةة

 .قة عةً 
وايمةةة يتعلةةق خإلجةةراءات القءةةةئيبا  لبةةت أسةةر  البةةلاا  اةةتل حتقيةةق مظةةذ التفةةةء بةةراهيم  7-٢

 ٢6مث يف  ١99٥شةبةط/اااير  ٢٠تدعت شر ب خب اللاد يوجةب بةراهيم البةلاا  يف البلاا . واس
ذتةه اكمةب خب الةلاد ودائةر  االهتةةم مبحكمةب ١999 أيلل /سبتما . ويف أعقةب القةرا  الةذي اذ 

بةةةراض الةةةدعليا قةةةةد مت الةةةةذي قءةةةى  يف االسةةةتئظةف ٢٠٠٠أي /مةةةةيل  ٢اجلزائةةةر العةصةةةمب يف 
وشةكلي  ىل وكيةل ٢٠٠٣تشرين األو /أكتلبر  ١ ىل وكيل اجلمةل يب يف صةحبب البالغ شكلي 

. كمةةةةة قةةةةد مت صةةةةةحبب ٢٠٠6حزيران/يل يةةةةه  ١٤اجلمةل يةةةةب لةةةةدي اكمةةةةب اجلزائةةةةر العةصةةةةمب يف 
 تشةةةةةةةرين األو / ٣١الةةةةةةةبالغ شةةةةةةةكلي  ىل  ئةةةةةةةي  اكمةةةةةةةب خيظةةةةةةةةم بلاليةةةةةةةب اجلزائةةةةةةةر العةصةةةةةةةمب يف 

 كةةةةةةة لن المةةةةةةةين/  ٢٨ب يف حسةةةةةةني داي يف و لةةةةةةب تةةةةةةدلل م  ىل وكيةةةةةةل اجلمةل يةةةةةة ٢٠٠7 أكتةةةةةةلبر
 . ٢٠٠9 يظةير
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مةةةن قبةةةل الشةةةر ب والةةةد أا وكةةةذلك مةةةن قبةةةل وكيلةةة  اً واسةةةُتدعيت صةةةةحبب الةةةبالغ مةةةرا   ٨-٢
ذ يف اللقةت ءةة ببا  اجلمةل يب لدي اكمب الشراقب وخب الةلاد. وكة ةت تقةدم  ليةةة معللمةةت مت

ألةةري ةت سةةلطأن األجةةةز  األمظيةةب تفةةتع عةةن ابظةةةة كة ةةت ت،كةةد الةةذي كة ةةت بعةةض السةةلطةت 
 يةب يةل اجلمةل عك  ذلك. بل  ن بعض السةلطةت مل تقةر حةس خسةتالم شةكةواهة. وأمةر وكت،كد 

ا ٢٠١١ يف عةةةةةمهةةةةذا التحقيةةةةق شةةةةر ب واد قةةةةريع اةةةةأجرت  الةةةةدي اكمةةةةب الشةةةةراقب بفةةةةتل حتقيةةةةق
  . قكظةة مل تعتقله من األجةز  األمظيب ل أاءى  ىل أن براهيم كةن مطللخً و 
على الفريق العةمةل املعة   ةةالت االلتفةةء القسةري ةً وُعرضت قءيب براهيم البلاا  أيء 9-٢

 . ٢٠٠7أو غ  الطلع  يف كة لن األو /ديسما 

 الشكوى  
تد ع  صةةحبب الةبالغ أن ابظةةة ضةحيب اللتفةةء قسةري تتحمةل الدولةب الطةرف املسة،وليب  ١-٣

شةةخةم مةةن االلتفةةةء مةةن االتفةقيةةب الدوليةةب حلمةيةةب مجيةةع األ ٢ املةةةد  عظةةها حسةةبمة هةةل اةةدد يف
 ١99٤/يظةةةةير كةةةة لن المةين  ١7القسةةةري. وتةةةري صةةةةحبب الةةةبالغ أن التفةةةةء ابظةةةةة القسةةةري مظةةةذ 

من العةد يف  ١6و ١٠و 9و 7و 6(ا و٣حملالفقر   ٢(ا و٢حملالفقر   ٢للملاد ةً يشك ل حملأ( ا تةةك
 ٢  خالقةة ان مةةع املةةةد  مقةةروء 7( واملةةةد  ٢حملالفقةةر   ٢للمةةةد  ةً كةةحةةق بةةراهيم البةةلاا  وحملب( ا تةة 

 ( من العةد يف حق صةحبب البالغ وأسرهتة.٣حملالفقر  
 ٢٠٠6شةةةةةبةط/اااير  ٢7ال ةةةةةةد  يف  ٠١-٠6وتةةةةةري صةةةةةةحبب الةةةةةبالغ أن األمةةةةةر  قةةةةةم  ٢-٣

ظ ةةةلم عليةةةه يف لاللتةةةزام العةةةةم املةً واملتعلةةةق بتظفيةةةذ ميمةةةة  السةةةلم وامل ةةةةحلب الل ظيةةةب يشةةةكل لرقةةة
للةةدو  بعةةدم ةً سةةلبيةً التزامةةةً مةةن العةةةدا مبعةةذ أن هةةذا احلكةةم يشةةمل أيءةة ٢مةةن املةةةد   ٢ الفقةةر 

ةةذت الدولةةب الطةةرف تةةدب  ٠١-٠6وخعتمةةةد األمةةر  قةةم  .(١حملاذةةةذ تةةداب  تتعةةة   مةةع العةةةد اً ا اذ 
ا ت ةةةةةةف اعةةةةةة  مةةةةةن احلقةةةةةل  املعةةةةة ف هبةةةةةة يف العةةةةةةدا وال سةةةةةيمة احلةةةةةق يف سةةةةةبيل جيةةةةةرد ةً تشةةةةةريعي

وتةةدع  صةةةحبب الةةبالغ أنةةة وابظةةةة ضةةحيتةن  ةةذا  .(٢حملا مةةن مفةعيلةةةةا تةةكةةةت حقةةل  اإل سةةةن
 يف هذه احلةلب. ململسب ( من العةد ا ُتةكت ب ل   ٢حملالفقر   ٢الظص التشريع  وأن املةد  

ظةةةةة و ذ تشةةة  صةةةةحبب الةةةبالغ  ىل أن مجيةةةع سةةةبل اال ت ةةةةف ا ليةةةبا سةةةلاء القءةةةةئيب م ٣-٣
 ي حتقيقةةةةت اعليةةةبا اّنةةةة تةةةد ع  أناإلدا يةةةبا قةةةد اسةةةتُظفدتا دون بلةةةلغ أي  تةةةةئج أو  جةةةراء أ أو

 مةيةب ابظةةةا بةراهيم البةلاا ا مةن ا تةةكةةت  ا٢من املةد   ٣مبلجب الفقر  ملزمبا الدولب الطرف 
صةةحبب  ا تةد ع (٣حملحقلقه مةن جة ةب مةل،ف  الدولةب. وخإلشةة    ىل االجتةةةدات السةةبقب للنظةب

أن عةةدم التحقيةةق يف ا تةةكةةةت مزعلمةةب قةةد يةة،دي يف حةةد ذاتةةه  ىل ا تةةةةأ مسةةتقل ةً الةةبالغ أيءةة
 (.٣حملالفقةةةر   ٢للمةةةةد   للعةةةةد وأن  ةةةرد  فةةة  تةةةل ط األجةةةةز  األمظيةةةب ال  كةةةن أن يشةةةكل امتمةةةةالً 

__________ 

واملتعلةةةق بتظفيةةةذ ميمةةةة  السةةةلم وامل ةةةةحلب الل ظيةةةب. وتةةةظص  ٢٠٠6شةةةبةط/اااير  ٢7ال ةةةةد  يف  ٠١-٠6األمةةر  (١حمل
لةداةع واألمةن اق أاةراد قةلي ب أو مجةعيةب يف حةمظه على أ ه "ال جيلي الشروع يف أي متةبعب ب ةفب اردية ٤٥املةد  

مةةةب وجنةةةد  األ للنمةل يةةةب عميةةةع أسةةةالكةة بسةةةبب أعمةةةة   ُةف  ةةةذت مةةةن أجةةةل  ةيةةةب األشةةةخةم أو املمتلكةةةةت
 واحلفةظ على م،سسةت اجلمةل يب اجلزائريب الد قرا يب الشعبيب". 

لسيد اةبيةن سةلفيل ا وال سةيمة ب ال  أدىل هبة ااملطةبقت،يد صةحبب البالغ حننةة خإلشة    ىل اآل اء الفرديب  (٢حمل
  تشةرين األو / ٣١ يفا اآل اء املعتمةد  ١٨١١/٢٠٠٨ا الةبالغ  قةم شةيةلب ضةد اجلزائةريف قءيب  تلك اللا د 

 . ٢٠١١أكتلبر 
  .9-9ا الفقر  ٢٠١٠الي/يلليه  ٢6ا اآل اء املعتمد  يف بظعزيز  ضد اجلزائرا ١٥٨٨/٢٠٠7ا ار البالغ  قم  (٣حمل
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الدولةب حقه يف سبيل ا ت ةف اعة  مةن مةل،ف  ممة سب وتد ع  صةحبب البالغ أن ابظةة ُحرم من 
 ( العةد ا ُتةكت.٣حملالفقر   ٢وأن املةد  

وعلى الرغم من القرا  الذي يظطلي علةى  قةرا  ضةم  مةن السةلطةت  ن بةراهيم البةلاا    ٤-٣
كةن ال يزا  على قيد احليةة ا ت،كةد صةةحبب الةبالغ أن تءةة ب املعللمةةت بشةأن حةلةب ابظةةة مظةذ 

 ن بةراهيم البةلاا  مةةت. وعةالو  علةى ذلةكا  وكذا غيةبه الطليل يلحيةةن ١99٤اعتقةله يف عةم 
خيءةةع خ تةةةةأ احلةةق يف احليةةة ا  ذ ال اً كبةة  اً  يشةةكل عةةز  السةةنني يف  اةةر صةةةحبب الةةبالغ لطةةر 

. و ذ تءةةع صةةةحبب الةةبالغ يف اعتبة هةةة أن االجتةةةةدات أليةةب مراقبةةب السةةنظةء وال حةةراس السةةنلن
وأن هذه األل   ختت تقر مبس،وليب الدولةب  (٤حملالسةبقب للنظب تطل ت يف سية  االلتفةء القسري

عةةن ا تةةةةأ احلةةق يف احليةةة  يف احلةةةالت الةة  مل تمبةةت ايةةةة واةةة  الءةةحيبا اّنةةة تةةد ع  أن الدولةةب 
 من العةد ا ُتةكت.  6الطرف مل تف بلاجبةة املتمم ل يف  ةيب حق ابظةة يف احلية ا وأن املةد  

عةةدم لتفةةء ابظةةةةا مبةة يف ذلةةك سةةةت الة  أحة ةةت خاملالبو ذ تشة  صةةةحبب الةبالغ  ىل  ٥-٣
 ته والعةةةةةملمعللمةةةةةت عةةةةن احتنةةةةةيه وسةةةةنظه وحةلتةةةةه ال ةةةةحيبا وعةةةةدم تلاصةةةةله مةةةةع أسةةةةر تةةةةلار أيةةةةب 

هة  أو املةيظةب. و    سةة يبا ة ج ا اّنة تد ع  أن براهيم البلاا  تعر  ألحد أشكة  املعةملب الال
ن ضةروب ب وغ ه ميزيد من لطر التعر  للتعذي  ىل أن االحتنةي التعسف  املطل ةً تش  أيء

 ب للنظةةةةبا تشةةةةد دت السةةةةةبقاملعةملةةةةب القةسةةةةيب أو الال  سةةةةة يب أو املةيظةةةةب. وخإلشةةةةة    ىل االجتةةةةةةدا
هيم لتفةةةةء بةةةرااعلةةةى أن حةلةةةب الكةةةرب وعةةةدم اليقةةةني والءةةةيق الظةمجةةةب عةةةن ةً صةةةةحبب الةةةبالغ أيءةةة

لال  سةة يب أو عةملةب اه أمةل  تشةكل أحةد أشةكة  املالبلاا  وتءة ب املعللمةت اللا د  مظذ التفةئ
يف  7املةةد   ن ا تةةةأعةاملةيظب خلظسبب لألسر . وتد ع  صةحبب البالغ أن الدولةب الطةرف مسة،ولب 

( مةن العةةد يف حقةه ٣ فقةر حملال ٢مقةروء  خالقة ان مةع املةةد   7حق براهيم البلاا  وا تةةةأ املةةد  
 ويف حق أسرته.

بب الةةبالغ  ىل أن بةةراهيم البةةلاا  احُتنةةز مبعةةز  عةةن العةةةمل ا ةةة ج  دون و ذ تشةة  صةةةح 6-٣
 أن احتنةةةيه ليةةها و ىل  مكة يةةب االت ةةة  مبحةةةم ودون  بالغةةه  سةةبةب اعتقةلةةه أو خلةةتةم امللجةةةب 

ن وجةةةةلده يقي ةةةةد يف سةةةةنالت االحتنةةةةةي لةةةةدي الشةةةةر ب وأ ةةةةه ال يلجةةةةد أي سةةةةنل  دةةةة  ملكةةةةة مل
تحقيقةةةت ه وأن البظةةةة ُحةةرم مةةن حقةةه يف احلريةةب واألمةةةن علةةى شخ ةةم ةة ها اّنةةة تةةدع  أن ا أو
ولب عةةةن لطةةةرف مسةةة، اتكةةةن خلفعةليةةةب والكفةةةةء  الاليمتةةةني. وتةةةد ع  صةةةةحبب الةةةبالغ أن الدولةةةب  مل

 من العةد يف حق براهيم البلاا . 9ا تةةأ املةد  
قةةةل  األسةسةةةيب مةةةة يسةةةتتبعه ا تةةةةةأ ألبسةةة  احلةً وخلظاةةةر  ىل أن االلتفةةةةء القسةةةري غةلبةةة 7-٣

تفةةء وعةدم ينةب لاللللشخص ا روم من حريتها تري صةحبب الةبالغ أن الدولةب الطةرف تُعتةاا  ت
 ص براهيم البلاا . من العةد ايمة خي ١٠ا مس،ولب عن ا تةةأ املةد  اجلديب جراء التحقيقةت 

اضةحب عةةن و ذ تشة  صةةةحبب الةبالغ  ىل أن السةةلطةت اجلزائريةب مل تقةةدم قة  معللمةةةت و  ٨-٣
م ةة  بةةراهيم البةةلاا  وأنةةة احتنزتةةه دون اإلقةةرا  بةةذلكا اّنةةة تةةد ع  أن الدولةةب الطةةرف مل تعةمةةل 

__________ 

ا اآل اء غيةةةةزوت وآلةةةرون ضةةةةد اجلزائةةةةرا ١7٥٣/٢٠٠٨الةةةبالغ لةةةةدعم حنةةةةة خلةةةةبالغ  قةةةم  بتستشةةةةد صةةةةةحب (٤حمل
كةةةة اين ضةةةةد ا حملوالت ةةةةليب( ١9٠٥/٢٠٠9ح والةةةةبالغ  قةةةةم ٤-٨ا الفقةةةةر  ٢٠١٢الي/يلليةةةةه  ١9املعتمةةةةد  يف 

جةةاوين ضةةد ا ١7٨١/٢٠٠٨ح والةةبالغ  قةةم ٤-7ا الفقةةر  ٢٠١٢آذا /مةةة س  ٢6ا اآل اء املعتمةةد  يف اجلزائةةر
ا ١7٨٠/٢٠٠٨ قةةةةمح والةةةةبالغ   ٤-٨ا الفقةةةةر  ٢٠١١تشةةةةرين األو /أكتةةةةلبر  ٣١ا اآل اء املعتمةةةةد  يف اجلزائةةةةر

  .١٠-7ا الفقر  ٢٠١١آذا /مة س  ٢٢ا اآل اء املعتمد  يف العلابديب ضد اجلزائر
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وأن كرامتةةه وشخ ةةيته القة ل يةةب ا ُتةكتةةة. وتةةد ع  صةةةحبب الةةبالغ ةً بةةراهيم البةةلاا  خعتبةةة ه شخ ةة
 اإلقةةةةرا  أن السةةةةلطةت اجلزائريةةةةب حرمةةةةت ابظةةةةةة مةةةةن  ةيةةةةب القةةةةة لن ومةةةةن مث حرمتةةةةه مةةةةن حقةةةةه يف

 من العةد.  ١6بشخ يته القة ل يب. وهكذا تعتا السلطةت مس،ولب عن ا تةةأ املةد  
وتطلةةب صةةةةحبب الةةةبالغ  ىل اللنظةةب أن  مةةةر الدولةةةب الطةةرف مبةةةة يلةةة : حملأ( االسةةةتظتةج أن  9-٣

مةن العةةد يف حةق  ١6و ١٠و 9و 7و 6(ا و٣حملالفقر  ٢(ا و٢حملالفقر   ٢اجلزائر ا تةكت امللاد 
( مةن العةةد ٣حملالفقةر   ٢مقةروء  خالقة ان مةع املةةد   7( واملةد  ٢حملالفقر   ٢البلاا  واملةد   براهيم

يف حةةق صةةةحبب الةةبالغ وأسةةرهتةح وحملب( البحةةث عةةن بةةراهيم البةةلاا ح وحملج( عةةر  املتةةل  ني يف 
تةةلا  ح وحملد( هةةذا االلتفةةةء القسةةري علةةى السةةلطةت املد يةةب املخت  ةةب مةةن أجةةل مالحقةةتةم جظةئيةةةً 

عةن  ااةراد أسةرتهألو ةًا ااهيم البةلاا ا  ذا كةةن ال يةزا  حيةكة  اجلا املظةسبب والفعةلب والسريعب لأش
الءر  الذي حلقةما مبة يف ذلك تعةليض كةةف ومتظةسةب مةع لطةل   احلةلةبا و عةةد   هيةل اتمةب 

 عدم تكرا  هذا الءر . بوكةملبا وضمةانت 

 مالحظات الاولة الطرف   
ا  عظةةت الدولةةب الطةةرف يف مقبلليةةب مجيةةع البالغةةةت الةة  ت طةة  ٢٠١٥أي /مةةةيل  ٤يف  ١-٤

 من لال  تقدمي  سخب من مذكرهتة املرجعيب.  ١99٨ ىل عةم  ١99٣الف   من عةم 
وتةةري الدولةةب الطةةرف أن البالغةةةت الةة  تلقةة  مبسةة،وليب وقةةلع حةةةالت االلتفةةةء القسةةري  ٢-٤

علةةةى مةةةل،فني حكةةةلميني أو أشةةةخةم  ١99٨ ىل عةةةةم  ١99٣لةةةال  الفةةة   املمتةةةد  مةةةن عةةةةم 
". وتةري الدولةب الطةرف شةملآلرين خيءعلن للسلطةت العةمب جيب أن يظار ايةة "حسب نج 

أ ةةه يظب ةة  أن تلضةةع هةةذه البالغةةةت يف السةةية  األعةةم للحةلةةب االجتمةعيةةب والسيةسةةيب واألوضةةةع 
مةن اإل هةةب يةةدف شةكل ى  ىل مكةاحةب األمظيب السةئد  يف البلةد يف اة   كة ةت احلكلمةب تسةع

مةةةةن  9١و ٨7 ىل "سةةةةقلط الظاةةةةةم اجلمةةةةةل ي". افةةةة  ذاأ السةةةةية  خلةةةةذاتا وعمةةةةاًل خملةةةةةدتني 
ألمةةم املتحةةد  ملظامةةب االدسةةتل ا اذةةذت احلكلمةةب اجلزائريةةب تةةداب  وقةئيةةب وألطةةرت األمة ةةب العةمةةب 

 د.من العة ٤من املةد   ٣إبعالن حةلب الطلا ئا واقةً للفقر  
املظةةة ق الةة  كة ةةت بعةةض وتشةة  الدولةةب الطةةرف  ىل أ ةةه كةةةن ي ةةعب علةةى املةةد ينيا يف  ٣-٤

تظتشر ايةة املسةكن الفلضةليبا التمييةز بةني عمليةةت اجلمةعةةت اإل هةبيةب وعمليةةت قةلات األمةن 
الةةة  كةةةةن املةةةد يلن يظسةةةبلن  ليةةةةة عةةةدداً كبةةة اً مةةةن حةةةةالت االلتفةةةةء القسةةةري. وحسةةةب الدولةةةب 

كةةةةن يظب ةةةة  أن يظاةةةر يف عةةةةدد كبةةة  مةةةن حةةةةةالت االلتفةةةةء القسةةةةري يف ذلةةةك السةةةةية . الطةةةرف  
واملفةلم العةم للشخص املختف  يف اجلزائر لال  الف   ملضلع الد اسةب يشة  يف واقةع األمةر  ىل 
ست حةالت  تلفب. اةحلةلب األوىل تتعلق خألشخةم الذين أبلة  أقةة هبم عةن التفةةئةم يف حةني 

ن تلقةةةء أ فسةةةم التةةلا ي عةةن األ اةةة  لال ءةةمةم  ىل اجلمةعةةةت املسةةلحب و لبةةلا مةةن أنةةم قةةر وا مةة
أسرهم أن تعلةن أن دوائةر األمةن اعتقلةتةم ق ةد "التءةليل" وجتظةب "مءةةيقةت" الشةر ب. واحلةلةب 
المة يةةةب تتعلةةةق  شةةةخةم أُبلةةة  عةةةن التفةةةةئةم بعةةةد أن اعتقلةةةتةم دوائةةةر األمةةةنا مث أللةةةت سةةةبيلةم 

تلا ي عن األ اة . وتتعلق احلةلب المةلمب  شخةم التطفتةم  ملعةةت مسةلحب اةست للا ذلك لل
اعُتقد لطًأ أنة اتبعب للقلات املسلحب أو دوائر األمةنا  مةة بسةبب عةدم الكشةف عةن هليتةةة أو 
ا تحة ةةة صةةةفب أاةةةراد الشةةةر ب أو اجلةةةيع خ تةةةداء ييةةةم أو اسةةةتخدام واثئةةةق هةةةليتةم. وتتعلةةةق احلةلةةةب 

م تبحةةث أسةةرهم عةةظةما يف حةةني أن هةة،الء أ فسةةةم هةةم مةةن قةةر وا هنةةران أقةةة هبم الرابعةةب  شةةخة
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حةس م ةةد   البلةد بسةبب مشةةكل شخ ةيب أو  زاعةةت أسةريب. وتتعلةق احلةلةب ا ةمسةب  أحيةةانً  بل
قُتلةةةلا وداظةةةلا يف مطللبةةةلن  شةةةخةم أبل ةةةت أسةةةرهم عةةةن اقةةةدانم وهةةةم يف واقةةةع األمةةةر   هةةةةبيلن 

الف ةةةةةئل أو صةةةةراعةت مذهبيةةةب أو تظةةةةةيع علةةةةى ال ظةةةةئم بةةةةني اجلمةعةةةةةت  األدغةةةة   اةةةةر اقتتةةةةة  بةةةني
املسلحب. واحلةلب السةدسب ال  تةذكرهة الدولةب الطةرف تتعلةق  شةخةم مفقةلدين لكةظةم يعيشةلن 

  مة دالل اإلقليم الل   أو لة جه هبليت مزو   ح للا عليةة بلاسطب شبكب لتزوير اللاثئق.
تظةةةلع احلةةةةالت الةةة  يشةةةملةة املفةةةةلم العةةةةم  ىل وت،كةةةد الدولةةةب الطةةةرف كةةةذلك أ ةةةه  اةةةراً  ٤-٤

لاللتفةةةةء ومةةةة اتسةةةمت بةةةه مةةةن تعقيةةةدا قةةةر   املشةةةرع اجلزائةةةري بعةةةد االسةةةتفتةء الشةةةع  علةةةى ميمةةةة  
السلم وامل ةحلب الل ظيب اعتمةد سيةسةب لةدعم "معةجلةب ملةف املفقةلدين املأسةةوي". وتعةة  مسةألب 

مةةن لةةال  تظةةةو  مجيةةع حةةةالت االلتفةةةء يف سةةية  "املأسةةة  الل ظيةةب" شةةةمل  يف   ةةة  املختفةةني
وتقدمي الدعم  ىل مجيع الءحةي حةس يتسةذ  ةم جتةةوي هةذه ا ظةبا ومةظل مجيةع ضةحةي االلتفةةء 

ةةد الدولةةب الطةةرف أن األمةةر يتعلةةق بةةرد اجلةةاوذوي احلقةةل  مةةن أهلةةةم احلةةق يف  لةةةم  ةلةةب . وت،ك 
اللاجبةةب وتعكةة  احل ةةيلب اإلح ةةةئيب لتظفيةةذ األحكةةةم ةً. زائريةةب حاةة  بتأييةةد األمةةب عملمةةاألمةةب اجل
والظ ةةةلم الالحقةةةب املتعلقةةةب  ٢٠٠6شةةةبةط/اااير  ٢7ال ةةةةد  يف  ٠١-٠6لألمةةةر  قةةةم اإل فةةةةذ 

يف املةئةب مةن  ٨٥مةن أبةداه أكمةر اً مبعةجلب قءيب املفقلدين يف ميمة  السلم وامل ةحلب الل ظيب  ييةد
 ب الءحةي أو ذوي احلقل  من أهلةم. أقة  
 ىل  بيعةب ميمةة  السةلم وامل ةةحلب الل ظيةب واألسة  الة  بعد ذلك وتش  الدولب الطرف  ٥-٤

عةن القلالةب الظمطيةب واألحكةةم ال ةة مب اً يستظد  ليةة ومءمل ه و  لم تطبيقه. وامليمة ا بعيةد
يب  ىل  ابةت احلقيقةب و قةمةب العةد ا يشةك ل ال  ت ل  امليمة  على أ ه عةئق أمةم اإلجراءات الرام

اآلليةةةب الل ظيةةةب ا ليةةةب الةةة  ترمةةة   ىل الت ةةةدي لأليمةةةب وا ةةةروج مظةةةةة والةةة  ُعرضةةةت علةةةى الشةةةعب 
أسبةب األيمةب اجلزائريةب  للملااقب عليةة واعُتمدت عن  ريق االستفتةء. وتبني  الدولب الطرف بدايبً 

ول ةئ ةةةة الرئيسةةيب ب ةةر  تقيةةيم أاةةر تظفيةةذ امليمةةة . واعُتمةةد امليمةةة  يف سةةية  األيمةةب السيةسةةيب 
ديةةة  يشةةة   ىل  -واألمظيةةةب الةةة  هةةةزت البلةةةد وُوصةةةفت بةةةة "الفتظةةةب الكةةةاي"ا وهةةةل مفةةةةلم ات خيةةة  

ظة . وتشة  ديبةجةب امليمةة   ىل بعةد واةة  الاإلسةالم  تمع اجملا الاةت العميقب ال   شبت دالل 
ةً  جرامية أن الفتظب الكاي ال  حةولت "االحنراف خجلزائر عن جةدتةه ال ةحيحب" تشةكل "عةدواانً 

يسةةةعى  ىل تقةةةليض أ كةةةةن الدولةةةب الل ظيةةةب ذاهتةةةة"ا ممةةةة أدي  ىل حةةةدو  "مأسةةةة  و ظيةةةب" كلفةةةت 
تظةةو مةع قةيم اإلسةالم احلةق الشعب "اديب خهاب من األ وا  والدمةء" بسبب "  هةب مهن " "ي

وممل السلم والتسةةمل والتءةةمن اإلسةالميب". ويةةدف هةذا األمةر ومراسةيمه التظفيذيةب األ بعةب  ىل 
الت ةةةةدي  ةةةةةذه "الفتظةةةةةب الكةةةةةاي" ومظةةةةع تكةةةةةرا  األحةةةةةدا  مةةةةةن لةةةةال  تةةةةةداب  سيةسةةةةةيب وقة ل يةةةةةب 

  قة ل يةةةب ي تةةةب عليةةةةة اقت ةةةةديب. ويةةةظص األمةةةر املتعلةةةق بتظفيةةةذ امليمةةةة  علةةةى تةةةداب - واجتمةعيةةةب
ا قءةء الدعلي العملميب واستبدا  العقلخت أو ذفيءةة خلظسبب  ىل كل شةخص أُديةن  عمةة  
  هةبيةةةب أو اسةةةتفةد مةةةن األحكةةةةم املتعلقةةةب خسةةةتعةد  الةةةلخم املةةةدينا ايمةةةة عةةةدا األشةةةخةم الةةةذين 

أو شةة كلا يف  االعملميةب ا تكبلا  ةةي  مجةعيةب أو أاعةة  اغت ةةب أو  فةذوا تفنة ات يف األمةةكن
خللاةةةة   ةةةظل ذوي قءةةةةئ  تلةةةك األعمةةةة . ويةةةظص  هةةةذا األمةةةر أيءةةةةً علةةةى  جةةةراء يتعلةةةق بت ةةةريل 

احلقةةل  مةةن ضةةحةي "املأسةةةة  الل ظيةةب" احلةةق يف التعةةليض. وخإلضةةةةاب  ىل ذلةةكا ُوضةةعت تةةةداب  
ةت جلميةةةةةع اجتمةعيةةةةةب واقت ةةةةةةديب ةلةةةةةت املسةةةةةةعد  علةةةةةى  عةةةةةةد  اإلدمةةةةةةج املةةةةةة  وداةةةةةع تعليءةةةةة

يتءةمن األمةر تةداب  سيةسةيبا اًا األشخةم الذين حيمللن صفب ضحةي "املأسة  الل ظيةب". وألة  
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ممل مظع أي شةخص اسةت ل  يف السةةبق الةدين اسةت الاًل سةةهم يف حةدو  "املأسةة  الل ظيةب" مةن 
ممة سةةةةةب أي  شةةةةةةط سيةسةةةةة ا كمةةةةةة يقءةةةةة  بعةةةةةدم قبةةةةةل  أي مالحقةةةةةب قة ل يةةةةةب ارديةةةةةب أو مجةعيةةةةةب 

دف أاراد قلات الداةع واألمن التةبعةب للنمةل يةبا عميةع مكلانهتةةا بتةمةب ا تكةةب أعمةة  تستة
  ُةف ذت من أجل  ةيب األشخةم واملمتلكةت وجند  األمب واحلفةظ على م،سسةت اجلمةل يب. 

ضةةةحةي "املأسةةةة  الل ظيةةةب"ا تةةةري الدولةةةب مجيةةةع وخإلضةةةةاب  ىل   شةةةةء صةةةظةديق لتعةةةليض  6-٤
ب اجلزائةةري صةةةحب السةةيةد  وااةةق علةةى بةةدء عمليةةب امل ةةةحلب الل ظيةةب خعتبة هةةة الطةةرف أن الشةةع

السةبيل اللحيةد لتءةميد اجلةةرا  الة  للفتةةة هةةذه املأسةة . وتشةدد الدولةةب الطةرف علةى أن  عةةالن 
ميمةةة  السةةلم وامل ةةةحلب الل ظيةةب يظةةد ج يف   ةةة  الرغبةةب يف جتظةةب امللاجةةةةت القءةةةئيب واحلمةةالت 

يب احلسةخت السيةسيب. لذاا تعتا الدولب الطرف أن اللقةةئع الة  تةدعيةة صةةحبب اإلعالميب وت ف
البالغ ايمة يتعلق بف   املأسة  الل ظيب مشمللب خآلليب الدالليب الشةملب للتسليب ال  تظص عليةةة 

 أحكةم امليمة .

 كعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الاولة الطرف  

ا قةةةةدمت صةةةةحبب الةةةةبالغ تعليقةهتةةةة علةةةةى مالحاةةةةت الدولةةةةب ٢٠١٥الي/يلليةةةه  ١6يف  ١-٥
 الطرف.

وت،كةةةد صةةةةحبب الةةةبالغ أن املالحاةةةةت الةةة  قةةةد متةة الدولةةةب الطةةةرف غةةة  مظةسةةةبب ألنةةةة  ٢-٥
ملجةةةب  ىل هيئةةب ألةةري لتعزيةةز حقةةل  اإل سةةةن و ةيتةةةة حملالفريةةق العةمةةل املعةة   ةةةالت االلتفةةةء 

. وتشدد صةحبب الةبالغ علةى ٢٠٠9ة أُبديت يف الي/يلليه القسري أو غ  الطلع ( وقد ب ألن
 ىل مقبلليةةب الةةبالغ أو ل ةةةئص القءةةيب أو الطعةةلن  أن مالحاةةةت الدولةةب الطةةرف ال تشةة  بتةةةاتً 

واسةةتخفةاةة هبةةذا السةةلطةت اجلزائريةةب  عةةدم جديةةباملقدمةةب مةةن أسةةر  الءةةحيبا وهةةل مةةة يةةد  علةةى 
 اإلجراء. 

سةريع ىل أن الطعةلن املقدمةب مل ية،د أي مظةةة  ىل  جةراء حتقيةق و ذ تش  صةحبب الةبالغ   ٣-٥
أو اذةةةةذ  جةةةراءات جظةئيةةةبا و ىل أن السةةةلطةت اجلزائريةةةب مل تقةةةدم أي أدلةةةب ململسةةةب تةةةلح  ببةةةدئةة 
عمليةت تفتيع اعليب لتحديةد مكةةن بةراهيم البةلاا  وحتديةد املسة،ولني عةن التفةئةها اّنةة ذلةص 

 من جة ب اللنظب. استُظفدت وأن البالغ يظب   اعتبة ه مقبلالً   ىل أن سبل اال ت ةف ا ليب

و ذ تشةةةة  صةةةةةحبب الةةةةبالغ  ىل االجتةةةةةةدات السةةةةةبقب للنظةةةةب الةةةة  تفيةةةةد   ةةةةه ال  كةةةةةن  ٤-٥
اّنةة تةذك ر  ن ا ارديً ةً االحتنةج مبيمة  السلم وامل ةحلب الل ظيب ضد األاراد الذين يقدملن بالغ

ي شةةكل مةةن األشةةكة  اسةةتنةبب كةايةةب ملسةةألب حةةةالت االلتفةةةءا ألن أحكةةةم امليمةةة  ال امةةل  
 الكةمل.واجلا هذه االستنةبب يظب   أن تقلم على اح ام احلق يف معراب احلقيقبا والعدالبا 

 القضااي واإل راءات املعروضة على اللجنة  

 الظار يف املقبلليب  

مةةن  9٣علةةى اللنظةةبا واقةةةً للمةةةد   قبةةل الظاةةر يف أيةةب ادعةةةءات تةةرد يف بةةالغم مةةةا جيةةب ١-6
 اةمةة الةدالل ا أن تقةر  مةة  ذا كةةن الةبالغ مقبةلاًل أم ال مبلجةب الاوتلكةل  االلتيةة ي امللحةق 

 خلعةد.
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مةةةن الاوتلكةةةل   ٥حملأ( مةةةن املةةةةد  ٢وقةةةد  كةةةدت اللنظةةةبا كمةةةة تةةةظص علةةةى ذلةةةك الفقةةةر   ٢-6
أيةةب هيئةةب ألةةري مةةن هيئةةةت التحقيةةق االلتيةةة يا مةةن أن القءةةيب ذاهتةةة ليسةةت ملضةةع  اةةر أمةةةم 

الةةةةدو  أو التسةةةةليب الدوليةةةةب. وتشةةةة  اللنظةةةةب  ىل أ ةةةةه جةةةةري  بةةةةالغ الفريةةةةق العةمةةةةل املعةةةة   ةةةةةالت 
االلتفةةةةةء القسةةةةري أو غةةةة  الطةةةةلع   ةلةةةةب االلتفةةةةةء.  ال  أنةةةةة تةةةةذك ر  ن اإلجةةةةراءات أو اآلليةةةةةت 

سةن وتتممل واليتةة يف د اسب حةلب ا ة جب عن  طة  املعةهداتا ال  وضعةة  ل  حقل  اإل 
حقةةةل  اإل سةةةةن يف بلةةةد أو  قلةةةيم مةةةة أو اال تةةكةةةةت اللاسةةةعب الظطةةةة  حلقةةةل  اإل سةةةةن يف العةةةةمل 
وتقةةدمي تقةةة ير عةةن ذلةةكا ال تظةةد ج عملمةةةً ضةةمن  جةةراءات التحقيةةق الةةدو  أو التسةةليب الدوليةةب 

وهكةذاا تةري اللنظةب أن  .(٥حملل  االلتيةة يمةن الاوتلكة ٥حملأ( من املةد  ٢خملفةلم اللا د يف الفقر  
 اةةةر الفريةةةق العةمةةةل املعةةة   ةةةةالت االلتفةةةةء القسةةةري أو غةةة  الطةةةلع  يف قءةةةيب بةةةراهيم البةةةلاا  

 جيعل البالغ غ  مقبل  مبقتءى هذه املةد .  ال

خإلشةة    ىل  اعظد الطعةن يف مقبلليةب الةبالغ اوتالحظ اللنظب أن الدولب الطرف تكتف  ٣-6
ة املرجعيةةب بشةةأن معةجلةةب مسةةألب حةةةالت االلتفةةةء يف ضةةلء تظفيةةذ ميمةةة  السةةلم وامل ةةةحلب مةةذكرهت

الل ظيةةةةةب. وتةةةةةذكر اللنظةةةةةب  ن الدولةةةةةب الطةةةةةرف ليسةةةةةت ملزمةةةةةب اقةةةةة  إبجةةةةةراء حتقيقةةةةةةت معمقةةةةةب يف 
اال تةةكةةةةةت املزعلمةةةةب حلقةةةةل  اإل سةةةةةن املبل ةةةة  عظةةةةةة  ىل سةةةةلطةهتةا ال سةةةةيمة عظةةةةدمة يتعلةةةةق األمةةةةر 

ا تةةةةةأ للحةةةق يف احليةةةة ا بةةةل أيءةةةةً مبالحقةةةب كةةةل مةةةن يشةةةتبه يف أ ةةةه  وأء قسةةةري  ةةةةالت التفةةةة
السةةلطةت اً وألطةةرت صةةةحبب الةةبالغ مةةرا   .(6حملمسةة،و  عةةن تلةةك اال تةةكةةةت واةكمتةةه ومعةقبتةةه

املخت ةةةبا سةةةلاء القءةةةةئيب مظةةةةة أو اإلدا يةةةبا خلتفةةةةء ابظةةةةة. وتالحةةةظ اللنظةةةب أن اللنظةةةب الل ظيةةةب 
يف قءيب براهيم البلاا . بيةد أن صةةحبب ةً حقل  اإل سةن و ةيتةة أجرت حتقيقاالستشة يب ل قيب 

الةةبالغ اع ضةةت علةةى  تةةةئج هةةذا التحقيةةقا وقبلةةت اللنظةةب اع اضةةةة خلظاةةر  ىل عةةدم وجةةلد أي 
أن اكمةةب الشةةراقب أمةةرت  ن جتةةري ةً معللمةةةت مقدمةةب مةةن الدولةةب الطةةرف. وتالحةةظ اللنظةةب أيءةة

ع الةة  يظتمةة   ليةةةة شةةر ب وادي قةةري التحقيةةق أجرتةةه اا ال ةةددح غةة  أن هةةذيف هةةذ حتقيقةةةً  الشةةر ب
للنظةب  ي.ا الءةب  الذي يُد عى أ ه ألقى القبض على براهيم البلاا  وأعدمها وال  كن مةن مث أ.

جتةر أي  . ولذا يستظتج من اللقةئع كمة وصفتةة صةةحبب الةبالغ أن الدولةب الطةرف ملاً اةيد اعتبة ه
ودقيةةق و زيةةه يف عمليةةب االلتفةةةء. وخإلضةةةاب  ىل ذلةةكا مل تقةةدم الدولةةب الطةةرف أي حتقيةةق معمةةق 

تفسةة  اةةد د يف مالحاةهتةةة علةةى حةلةةب بةةراهيم البةةلاا  قةةد يسةةمل  ةةة  ن ذلةةص  ىل تةةلاار سةةبيل 
علةى الةرغم مةن تلصةيب اللنظةب  ٠١-٠6ا ت ةف اعة . و ضةاب  ىل ذلةكا يتلاصةل تطبيةق األمةر 

(. وهكةةذا ذلةةص ١٣و ٨و 7الفقةةرات  اCCPR/C/DZA/CO/3حملا اةةر اللايقةةب  مبلاءمتةةه مةةع العةةةد
مةةن الاوتلكةةل  االلتيةةة ي ال امةةل عةئقةةةً أمةةةم مقبلليةةب  ٥حملب( مةةن املةةةد  ٢اللنظةةب  ىل أن الفقةةر  

 هذا البالغ.

__________ 

تشةةرين  ٣٠ا اآل اء املعتمةةد  يف عمةةة ي ضةةد اجلزائةةرا ٢٠9٨/٢٠١١ا اةةرا يف مجلةةب أمةةل  ألةةريا الةةبالغ  قةةم  (٥حمل
تشةةةةرين  ٢9 يفا اآل اء املعتمةةةةد  سةسةةةةني ضةةةةد اجلزائةةةةرا ٢٠٢6/٢٠١١ح والةةةةبالغ  قةةةةم ٢٠١٤األو /أكتةةةةلبر 
    آذا / ٢٢يف  ا اآل اء املعتمةةةةةةد بةةةةةةلمجع  ضةةةةةةد اجلزائةةةةةةرا ١79١/٢٠٠٨ح والةةةةةةبالغ  قةةةةةةم ٢٠١٤األو /أكتةةةةةةلبر 

املعتمةةةةد   ا اآل اءمةةةةزين ضةةةةد اجلزائةةةةرا (Rev.1وحمل ١779/٢٠٠٨. والةةةةبالغ  قةةةةم ٢-7ر  ا الفقةةةة٢٠١٣مةةةةة س 
 . ٢-7ا الفقر  وجاوين ضد اجلزائرح ٢-7ا الفقر  ٢٠١٢أكتلبر  ٢٥ يف

ومةزين ضةد ح ٣-7ا الفقةر  وعمة ي ضد اجلزائةرح ٣-6ا الفقر  ئراسةسني ضد اجلز ا ارا يف مجلب أمل  ألريا  (6حمل
وبةةلمجع  ضةةد ح ٤-6ر  ا الفقةةولةة اين ضةةد اجلزائةةرح ٤-7ا الفقةةر  وجةةاوين ضةةد اجلزائةةرح ٤-7ا الفقةةر  اجلزائةةر
 . ٤-7ا الفقر  اجلزائر
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( مةةن العةةةد ٢حملالفقةةر   ٢وتالحةةظ اللنظةةب أن صةةةحبب الةةبالغ أشةةة ت  ىل ا تةةةةأ املةةةد   ٤-6
مةةن العةةةد تةةظص علةةى التةةزام عةةةم  ٢بةةراهيم البةةلاا . وتةةذك ر اللنظةةب  ن أحكةةةم املةةةد  ايمةةة خيةةص 

وهكةةذاا تعلةةن اللنظةةب أن هةةذا  .(7حملللةةدو  األ ةةراف وال  كةةن االحتنةةةج هبةةة مظفةةرد  يف بةةالغ مةةة
 من الاوتلكل  االلتية ي.  ٣اجلزء من البالغ غ  مقبل  مبلجب املةد  

ا ١6و ١٠و 9و 7و 6الةةة  تمةةة  مسةةةةئل يف   ةةةة  املةةةلاد  وتةةةري اللنظةةةب أن االدعةةةةءات ٥-6
دلةب كةايةب وأ ةه ال تلجةد مةن العةةد مدعلمةب   ٢من املةةد   ٣مقروء  مبفردهة وخالق ان مع الفقر  

تعلةةةق يغ ايمةةةة عقبةةةةت حتةةةل  دون مقبلليتةةةةة. وهكةةةذا تظاةةةر اللنظةةةب يف األسةةة  امللضةةةلعيب للةةةبال
 عةد.( من ال٣حملالفقر   ٢و ١٢و ١6و ١٠و 9و 7و 6خال تةةكةت املزعلمب للملاد 

 الظار يف اأُلس  امللضلعيب للبالغ  

 اةةرت اللنظةةب يف هةةذا الةةبالغ يف ضةةلء مجيةةع املعللمةةةت الةة  أاتحةةةة  ةةة الطراةةةنا واقةةةً  ١-7
 من الاوتلكل  االلتية ي. ٥من املةد   ١ألحكةم الفقر  

   ىل مالحاةهتة اجلمةعيب والعةمب ال  وتالحظ اللنظب أن الدولب الطرف اكتفت خإلشة   ٢-7
 ةةالت االلتفةةء القسةري أو غة  الطةلع  و ىل اللنظةب ايمةة املع  مل ةفريق العالقد متةة آ فةً  ىل 

يتعل ق ببالغةت ألريا من أجل  كيد ملقفةة القةئل   ه سبق تسليب ممل هذه القءةي يف   ة  
جيةةلي  يةةل اللنظةةب  ىل اجتةةداهتةةة السةةةبقب وتةةذكر   ةةه التظفيةةذ ميمةةة  السةةلم وامل ةةةحلب الل ظيةةب. وحت

للدولب الطرف أن حتةتج  حكةةم ميمةة  السةلم وامل ةةحلب الل ظيةب ضةد أشةخةم حيتنةلن  حكةةم 
العةد أو قدملا بالغةت  ىل اللنظب أو يعتزملن تقد ةة. وتقء  أحكةم العةد  ن حترم الدولةب 

خحةةةةة ام الكرامةةةةةب األصةةةةةيلب يف الةةةةةذات  الطةةةةرف علةةةةةى م ةةةةة  كةةةةةل شةةةةةخص وتعةمةةةةةل كةةةةل شةةةةةخص
وخلظاةةةةر  ىل عةةةةدم  دلةةةةة  التعةةةةديالت الةةةة  أوصةةةةت هبةةةةة اللنظةةةةب ايمةةةةة يتعلةةةةق خألمةةةةر  .(٨حملالبشةةةةريب

اّن هذا األلة  يسةةهم يف اإلاةالت مةن العقةةب يف هةذه القءةيب وال  كةن مةن مث  ٠١-٠6  قم
  .(9حملاعتبة ه متفقةً وأحكةم العةد

وتالحةةظ اللنظةةب أن الدولةةب الطةةرف مل تةةرد  علةةى ادعةةةءات صةةةحبب الةةبالغ بشةةأن األسةة   ٣-7
امللضةةلعيب وتةةذكر خجتةةداهتةةة الةة  مفةدهةةة أن عةةبء اإلابةةةت جيةةب أال يقةةع علةةى عةةةتق صةةةحب 
الةةةةبالغ وحةةةةدها لةصةةةةب أن صةةةةةحب الةةةةبالغ ال يتسةةةةةوي دائمةةةةةً مةةةةع الدولةةةةب الطةةةةرف يف  مكة يةةةةب 

وأن املعللمةةةت الاليمةةب ال الكةةةة يف أغلةةب األحيةةةن سةةلي الدولةةب  احل ةةل  علةةى عظةصةةر اإلابةةةت

__________ 

ا ٢٠١٥تشةةرين المةةةين/ لاما  ٥ا اآل اء املعتمةةد  يف بةةلبالا  ضةةد بةةيال وسا ٢٠١9/٢٠١٠ا اةةر الةةبالغ  قةةم  (7حمل
 ١7املعتمةةةد  يف  ا اآل اءبلليةةةةكلف ضةةةد بةةةيال وسا ٢٠٣٠/٢٠١١ح والةةةبالغ  قةةةم مةةةن التةةةذييل أوالً  6الفقةةةر  

 اء املعتمةةةةد  ا اآلكةسةةةةتظيةدا ضةةةةد املكسةةةةيكا ٢٢٠٢/٢٠١٢والةةةةبالغ  قةةةةم  ح٤-7ا الفقةةةةر  ٢٠١٤الي/يلليةةةةه 
لقةرا  املعتمةد يف اا أوكرا يةة. ضةد أ. با ١٨٣٤/٢٠٠٨والةبالغ  قةم  ح٨-6ا الفقةر  ٢٠١٣الي/يلليه  ١٨ يف
ا اآل اء املعتمد  ايب ا ل خسل ضد أو وغل ا ١٨٨7/٢٠٠9 ح والبالغ  قم٥-٨ا الفقر  ٢٠١٢الي/يلليه  ٢٣
 . ٤-9 ا الفقر ٢٠١٠تشرين األو /أكتلبر  ١9يف 

 .٢-٨ا الفقر  وعمة ي ضد اجلزائر ا٢-7ا الفقر  سةسني ضد اجلزائرا ار  (٨حمل
 . ٢-٨ا الفقر  عمة ي ضد اجلزائرا ار  (9حمل
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مةةن الاوتلكةةل  االلتيةةة يا اةةّن الدولةةب الطةةرف ملزمةةب  ٤مةةن املةةةد   ٢وواقةةةً للفقةةر   .(١٠حملالطةةرف
خلتحقيةةةق  سةةةن  يةةةب يف مجيةةةع االدعةةةةءات الةةةلا د  بشةةةأن ا تةةكةةةةت أحكةةةةم العةةةةد الةةة  ترتكبةةةةة 

ويف  .(١١حملهةةةةا وأن حتيةةةل  ىل اللنظةةةب املعللمةةةةت الةةة  تكةةةلن  ليهتةةةةالدولةةةب الطةةةرف  فسةةةةة أو ممملل 
عدم تقدمي الدولةب الطةرف أي تلضةيل هبةذا ا  ةلما اّ ةه يتعةني  يةالء ادعةةءات صةةحب حة  

 البالغ االهتمةم اللاجب مة دامت معللب مبة ايه الكفةيب.

وتشةة  اللنظةةب  ىل أن عبةةة   "االلتفةةةء القسةةري" ال تةةرد صةةراحب يف أي مةةن مةةلاد العةةةدا  ٤-7
غ  أن االلتفةء القسري يشك ل سلسلب اريد  من األعمة  ال  ام ل ا تةةكةً مسةتمراً للعديةد مةن 

 . (١٢حملهذا ال كاحلقل  املع ف هبة يف 

لة   عظةدمة  كةب حةالةب بسةةحب وتالحظ اللنظب أن ابن صةحبب البالغ شلهد للمر  األ ٥-7
ا وأن صةحبب البالغ وأاراد أسرهتة مل تةردهم أي ألبةة  ١99٤كة لن المةين/يظةير   ١7الشةداء يف 

لمةدع  العةةم لةدي اكمةب اجلزائةر صةر  لي.  عظه مظذ ذلك اليلم. وتالحظ اللنظب أن الءةب  أ.
 ةةةحبب الةةبالغ أ ةةه أوقةةف كةةد لوأالعةصةةمب يف  فةةر شةةر ب واد قةةريع   ةةه أوقةةف بةةراهيم البةةلاا  

متءةةةة بب عديةةةد  بشةةةأن م ةةة  بةةةراهيم معللمةةةةت بلجةةةلد ةً ابظةةةةة وأعدمةةةه. كمةةةة حتةةةي  اللنظةةةب علمةةة
القةضةة  بةةراض  صةةدا  حكةةم ي،كةةد التفةةةءها ممةةة  ٢٠٠٠أي /مةةةيل  ٢البةةلاا ا مبةةة يف ذلةةك قةةرا  

اأ. وتالحةةظ اللنظةةب أن آ ةةذةً يةةداع  ىل االاةة ا  أن السةةلطةت اجلزائريةةب كة ةةت ال تةةزا  تعتةةاه حيةة
الدولب الطرف مل تقد م أي معللمةت تسمل بتلضيل املعللمةت املتظةقءب الة  قةدمتةة  ىل صةةحبب 

ةةد  ات يةخ واةتةةه ا تملةب أو ،رواةةةة. مكةةن احتنةةةيه أو الةبالغ بشةةأن م ة  بةةراهيم البةلاا ا ومل ت،ك 
ن م ة  الشةخص املختفة  وتذك ر  ن سلب احلريب مث عدم االع اف بةذلك أو عةدم الكشةف عة

ي،د يا يف حةالت االلتفةء القسريا  ىل حرمةن هذا الشخص من  ةيب القة لن ويُعةر   حيةتةه 
أدىل بةةه وخإلضةةةاب  ىل ذلةةكا وخلظاةةر  ىل مةةة  .(١٣حمل طةةر جسةةيم ودائةةم تُعتةةا الدولةةب مسةة،ولب عظةةه

بةةراهيم البةةلاا ا مةةن علةةى التفةةةء عديةد  ا قءةةةء عةةد  سةةظلات ت ةةرحيةت و ىل ي. مةةن  الءةةب  أ.
أ. أو  أن يكلن هذا األل  قد تعر  إلعدام إبجراءات ملجز  على يةد الءةةب  ي.اً ا تمل جد

تةةليف أاظةةةء احتنةةةيه علةةى الةةرغم مةةن عةةدم العمةةل  علةةى جمتةةه. ويف هةةذه احلةلةةبا تالحةةظ اللنظةةب أن 
ية  براهيم البلاا . وبظةًء الدولب الطرف مل تقدم أي معللمةت قد تبني أنة وات خلتزامةة  مةيب ح

عليها ذلص اللنظب  ىل أن الدولب الطرف أللت خلتزامةة  مةيب حيةتها وهةل مةة يشةك ل ا تةةكةةً 
 من العةد.  6من املةد   ١للفقر  

وتقةةر اللنظةةب بد جةةب املعةةةان  الةة  يظطةةلي عليةةةة التعةةر  لالحتنةةةي ملةةد  غةة  اةةدد  دون  7-6
( بشةأن حاةةر التعةذيب وغة ه مةن ١99٢حمل٢٠ذك ر بتعليقةة العةةم  قةم ات ة  خلعةمل ا ة ج . وت

__________ 

ح والةبالغ  قةم ٣-٨ا الفقةر  ومةزين ضةد اجلزائةرح ٣-٨ا الفقةر  عمةة ي ضةد اجلزائةرا ارا يف مجلةب أمةل  ألةريا  (١٠حمل
ح ٤-7ا الفقر  ٢٠١٠يلليه /الي ٢6ا اآل اء املعتمد  يف العبةين ضد اجلمةه يب العربيب الليبيبا ١6٤٠/٢٠٠7

 . ٣-٨ا الفقر  وجاوين ضد اجلزائر
ا اآل اء املعتمةد  اجلزائةر ظةلن ضةد ا ١٢97/٢٠٠٤ح والبالغ  قم ٣-٨ا الفقر  عمة ي ضد اجلزائرا ار بالغ  (١١حمل

 . ٣-٨ا الفقر  ٢٠٠6الي/ يلليه  ١٤يف 
ح ٣-١١ا الفقةر  ٢٠١٥ يسةةن/أبريل  ١ا اآل اء املعتمةد  يف كةةتلا  ضةد  يبةة ا ٢٠٠٠/٢٠١٠ا ار البالغ  قم  (١٢حمل

 .٤-9ا الفقر  ٢٠١٥ليه الي/يل  9ا اآل اء املعتمد  يف س ان وآلرون ضد كلللمبيةا ٢١٣٤/٢٠١٢والبالغ  قم 
ا ٢٠١٤تشةةرين األو /أكتةةلبر  ٣٠ا اآل اء املعتمةةد  يف لةةلدي ضةةد  السةةليدا ٢١١7/٢٠١١ا اةةر الةةبالغ  قةةم  (١٣حمل

 . ٤-٨ا الفقر  وبلمجع  ضد اجلزائرح ٤-٨ا الفقر  ومزين ضد اجلزائرح ٤-7 الفقر 
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ضةةروب املعةملةةةب أو العقلبةةب القةسيةةةب أو الال  سةةة يب أو املةيظةةبا الةةذي أوصةةت ايةةه الةةدو  األ ةةراف 
خذةذ التةداب  الاليمةب ملظةع عةز  السةنني. وتالحةظ اللنظةب أن صةةحبب الةبالغ وأاةراد أسةر  بةراهيم 

ا قة  علةى أي معللمةةت عةن م ة ه أو مكةةن احتنةةيه. وعليةها تةري اللنظةب أن البلاا  مل حي ةلل 
 ٢يف ةً وكةةةةن ال يةةةزا  يعتةةةا حيةةة ١99٤كةةةة لن المةين/يظةةةةير   ١7بةةةراهيم البةةةلاا ا الةةةذي التفةةةى يف 

لةدي السةلطةت اجلزائريةب مبعةز  اً ا ،ل  يلب هذه الف   الزمظيب على األقل اتنةز ٢٠٠٠أي /مةيل 
 تةةةري ج . وخلظاةةةر  ىل عةةةدم تقةةةدمي الدولةةةب الطةةةرف تلضةةةيحةت هبةةةذا ا  ةةةلما عةةةن العةةةةمل ا ةةةة

 . (١٤حملمن العةد يف حق براهيم البلاا  7اللنظب أن هذا االلتفةء يشكل ا تةةكةً للمةد  

 ١٠ تعلقةب خ تةةةأ املةةد يف املزاعم املب ل   مستقلب ويف ضلء مة تقد ما لن تظار اللنظب  7-7
 . (١٥حملمن العةد

مبةة تسةبب ايةه التفةةء بةراهيم البةلاا  مةن قلةق وضةيق ل ةةحبب ةً   اللنظب علمةةً أيءةوحتي ٨-7
 7أن اللقةةةةئع املعروضةةةب عليةةةةة تكشةةةف وقةةةلع ا تةةةةةأم للمةةةةد  تةةةري الةةةبالغ وأاةةةراد أسةةةرهتة. وهةةة  

مةةةن العةةةةد يف حةةةق صةةةةحبب الةةةبالغ وأاةةةراد  ٢مةةةن املةةةةد   ٣مقةةةروء  مظفةةةرد  وخالقةةة ان مةةةع الفقةةةر  
  .(١6حملأسرهتة

ا حتةةةي  اللنظةةةب علمةةةةً مبةةةزاعم صةةةةحبب الةةةبالغ الةةة  9وايمةةةة يتعلةةةق خدعةةةةء ا تةةةةةأ املةةةةد   7-9
وبدون أمر قءةئ  ومل تلجه  ليه هتمب ومل يعةر  علةى ةً مفةدهة أن براهيم البلاا  قُبض عليه تعسف

سةةةةةلطب قءةةةةةةئيب  كظةةةةةه االعةةةةة ا  أمةمةةةةةةة علةةةةةى مشةةةةةروعيب احتنةةةةةةيه. و اةةةةةراً  ىل عةةةةةدم و ود أي 
ألري من الدولب الطرف يف هذا ال ددا تري اللنظب أ ه جيب  يةالء ادعةةءات صةةحبب  معللمةت

مةن العةةد يف  9لذا ذلص اللنظةب  ىل حةدو  ا تةةةأ للمةةد   .(١7حملالبالغ مة تستحقه من اعتبة 
 . (١٨حملحةلب براهيم البلاا 

ةةد حرمةةةن الشةةخص مةةن احلمةيةةب القة ل يةةب يشةةكل  اءةةةً  ١٠-7 لالعةة اف وتةةري اللنظةةب أن تعمر
بشخ ةةةيته القة ل يةةةبا ال سةةةيمة عظةةةد العمةةةل ب ةةةل   مظةنيةةةب علةةةى عرقلةةةب جةةةةلد أقة بةةةه مةةةن أجةةةل 

ويف هةةذه القءةةيب بعيظةةةةا تالحةةظ اللنظةةب أن الدولةةب  .(١9حملممة سةةب حقةةةم يف سةةبل ا ت ةةةف اعةلةةب
الطةةرف مل تقةةدم أي تلضةةيل مقظةةع بشةةأن م ةة  بةةراهيم البةةلاا  وال بشةةأن مكةةةن وجةةلده ا تمةةلا 

الرغم من الطلبةت املتعدد  الة  قةدمتةة صةةحبب الةبالغ يف هةذا ال ةدد. وذلةص اللنظةب  ىل على 
__________ 

لةةة اين ضةةةد ح وبةةةالغ ٥-٨ا الفقةةةر  مةةةزين ضةةةد اجلزائةةةرح وبةةةالغ ٥-٨ا الفقةةةر  عمةةةة ي ضةةةد اجلزائةةةرا اةةةر بةةةالغ  (١٤حمل
العلةةلاين ضةةد ا ١٢9٥/٢٠٠٤ح والةةبالغ  قةةم ٥-٨ا الفقةةر  جةةاوين ضةةد اجلزائةةرح وبةةالغ ٥-7ا الفقةةر  اجلزائةةر

 . ٥-6ا الفقر  ٢٠٠7الي/يلليه  ١١ا اآل اء املعتمد  يف اجلمةه يب العربيب الليبيب
 . 6-٨ا الفقر  عمة ي ضد اجلزائرا ار  (١٥حمل
جةةةاوين ضةةةد ح وبةةةالغ 6-7ا الفقةةةر  لةةة اين ضةةةد اجلزائةةةرح وبةةةالغ 6-٨ا الفقةةةر  ضةةةد اجلزائةةةر مةةةزين ا اةةةر بةةةالغ (١6حمل

ا ١٤٢٢/٢٠٠٥والةبالغ  قةم  ح٥-7ا الفقةر  العبةين ضد اجلمةه يب العربيب الليبيةبح وبالغ 6-٨ا الفقر  اجلزائر
 . ١١-6ا الفقر  ٢٠٠7بر تشرين األو /أكتل  ٢٤ا اآل اء املعتمد  يف احلةس  ضد اجلمةه يب العربيب الليبيب

 . ٥-7ا الفقر  ٢٠١6آذا /مة س  ١١ا اآل اء املعتمد  يف شةين ضد اجلزائرا ٢٢97/٢٠١٣ا ار البالغ  قم  (١7حمل
وين ضةد وجةا ح 7-7ا الفقةر  ولة اين ضةد اجلزائةرح 7-٨ا الفقةر  ضةد اجلزائةر نمةزيا ارا يف مجلب أمل  ألةريا  (١٨حمل

 . 7-٨ا الفقر  اجلزائر
ح 9-١٠ا الفقةر  ٢٠١6الي/يلليةه  ١٢ا اآل اء املعتمةد  يف خسةظيت ضةد  يبةة ا ٢١6٤/٢٠١٢ا ار البالغ  قم  (١9حمل

 ح9-١٠ا الفقةةةر  ٢٠١٥الي/يلليةةةه  ٣ا اآل اء املعتمةةةد  يف اث و وآلةةةرون ضةةةد  يبةةةة ا ٢٠٣٨/٢٠١١والةةةبالغ  قةةةم 
 .٥-9الفقر   اس ان وآلرون ضد كلللمبيةوبالغ 
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عةمةةً حرمةه مةن  ةيةب القةة لن ومةن حقةه يف  ٢٣أن التفةء براهيم البلاا  قسراً مظذ مة يزيد علةى 
 من العةد.  ١6أن يُع ف له خلشخ يب القة ل يبا مبة يشك ل ا تةةكةً للمةد  

مةةن العةةةد الةة  تقتءةة   ن  ٢مةةن املةةةد   ٣ حكةةةم الفقةةر  ةً ةحبب الةةبالغ أيءةةوحتةةتج صةة ١١-7
إل فةةذ  كيةداً للحقةل  وواجبةب ااعةلب ميسر  و سبل ا ت ةف  ألي شخصتكفل الدو  األعءةء 

املكرسةةةب يف العةةةةد. وتُةةةذكر اللنظةةةب  نةةةة تعلةةةق أمهيةةةب علةةةى قيةةةةم الةةةدو  األ ةةةراف إب شةةةةء آليةةةةت 
 .(٢٠حملب ملعةجلةةةب الشةةةكةوي املت ةةةلب خ تةةكةةةةت احلقةةةل  الةةة  يكفلةةةةة العةةةةدقءةةةةئيب و دا يةةةب مظةسةةةب

( بشةأن  بيعةب االلتةزام القةة لين العةةم املفةرو  علةى الةدو  ٢٠٠٤حمل٣١وتذك ر بتعليقةةة العةةم  قةم 
األ ةةةةراف يف العةةةةةدا الةةةةذي تشةةةة  ايةةةةه علةةةةى وجةةةةه ا  ةةةةلم  ىل أن ذل ةةةةف الدولةةةةب الطةةةةرف عةةةةن 

خال تةةكةت  كن أن ية،ديا يف حةد ذاتةها  ىل لةر  مسةتقل للعةةد.  التحقيق يف املزاعم املتعلقب
ويف هذه احلةلبا وجةةت أسةر  بةراهيم البةلاا  ا تبةةه السةلطةت املخت ةبا وحتديةداً وكيةل اجلمةل يةب 

لدولةةب الطةةرف مل تبةةةد   ىل اةةتل لةةدي اكمةةب اجلزائةةر العةصةةمبا  ىل التفةةةء هةةذا األلةة  بيةةد أن ا
ةةةةةق ودقيةةةةةق  أي و زيةةةةةه يف هةةةةةذا االلتفةةةةةةء ومل تتلةةةةةق صةةةةةةحبب الةةةةةبالغ سةةةةةلي معللمةةةةةةت حتقيةةةةةق معم 

هيئةةةب قءةةةةئيب بعةةةد صةةةدو  األمةةةر   ىل قة ل يةةةةً  ومتءةةةة بب. مث  ن عةةةدم القةةةد   علةةةى اللنةةةلء مبةمةةةب
املتعلق بتظفيذ ميمة  السلم وامل ةحلب الل ظيةبا ال يةزا  حيةرم بةراهيم البةلاا  وصةةحبب  ٠١-٠6  قم

علةى سةةبيل ا ت ةةف اعةةة ا ذلةك أن األمةةر املةذكل   ظةةع مكة يةب احل ةةل  الةبالغ وأاةةراد أسةرهتة مةةن  
مةةن اللنةةلء  ىل العدالةةب لكشةةف الظقةةةب عةةن أكمةةر اجلةةرائم لطةةل  ا ممةةل حةةةالت االلتفةةةء القسةةري 

اللنظةةب  ىل أن اللقةةةئع املعروضةةب عليةةةة تكشةةف  (. وذلةةص7ا الفقةةر  CCPR/C/DZA/CO/3حملا اةةر 
( ١حملالفقةةر   6مةةن العةةةدا مقةةروء  خالقةة ان مةةع املةةلاد  ٢ةد  مةةن املةة ٣عةةن حةةدو  ا تةةةةأ الفقةةر  

 7( مقةةروء  خالقةة ان مةةع املةةةد  ٣حملالفقةةر   ٢يف حةةق بةةراهيم البةةلاا  وا تةةةةأ املةةةد   ١6و 9و 7و
 يف حق صةحبب البالغ وأاراد أسرهتة.

مةةةةن الاوتلكةةةةل  االلتيةةةةة ي  ٥مةةةةن املةةةةةد   ٤وذلةةةةص اللنظةةةةبا  ذ تت ةةةةرف واقةةةةةً للفقةةةةر   -٨
 6لمةةلاد لب الطةةرف امللحةةق خلعةةةدا  ىل أن اللقةةةئع املعروضةةب عليةةةة تكشةةف عةةن ا تةةكةةةت الدولةة

 6ن مةةةةةع املةةةةةلاد ( مقةةةةةروء  خالقةةةةة ا٣حملالفقةةةةةر   ٢مةةةةةن العةةةةةةدا وللمةةةةةةد   ١6و 9و 7( و١حملالفقةةةةةر  
ولةب يءةً ا تةةأ الدأمن العةدا يف حق براهيم البلاا . وتالحظ اللنظب  ١6و 9و 7( و١ حملالفقر 

الةةةةبالغ وأاةةةةراد  يف حةةةةق صةةةةةحبب ٢مةةةةن املةةةةةد   ٣مقةةةةروء  خالقةةةة ان مةةةةع الفقةةةةر   7الطةةةةرف للمةةةةةد  
 أسرهتة.

مةةن العةةةدا يقةةع علةةى الدولةةب الطةةرف التةةزام بتةةلا  سةةبيل  ٢حملأ( مةةن املةةةد  ٣وواقةةةً للفقةةر   -9
كةةماًل لألشةخةم جةااً  الةدو  األ ةراف أن تةلار ذلك ويقتء  ا ت ةف اعة  ل ةحب البالغ. 

ذين ا تةكةةةت حقةةةلقةم املعةةة ف هبةةةة يف العةةةةد. ويف هةةةذه القءةةةيبا اةةةّن الدولةةةب الطةةةرف ملزمةةةب الةةة
يف التفةةةةء بةةةراهيم البةةةلاا  وتزويةةةد صةةةةحبب الةةةبالغ و زيةةه يلةةة : حملأ(  جةةةراء حتقيةةةق معمةةةق ودقيةةةق  مبةةة

ا  وأاراد أسرهتة مبعللمةت مف لب عن  تةئج هذا التحقيقح وحملب( اإلاراج عن براهيم البلاا  ال اً  ذ
كةن ال يزا  ابلسةً مبعز  عن العةمل ا ة ج ح وحملج( يف حة  مة  ذا كةن براهيم البلاا  قد تليفا 
 عةةةد  جمتةةه  ىل أسةةرتهح وحملد( مقةضةةة  املسةة،ولني عةةن اال تةةكةةةت املرتكبةةب واةةةكمتةم ومعةةةقبتةمح 

 ىل  وحمله( تقةةدمي تعةةليض مظةسةةب  ىل صةةةحبب الةةبالغ عةةن اال تةةكةةةت الةة  تعرضةةت  ةةة وكةةذلك
__________ 

ا ٢٠١٤تشةةةرين األو /أكتةةةلبر  ٣٠ا اآل اء املعتمةةةد  يف قةةةروان ضةةةد اجلزائةةةرا ٢١٣٢/٢٠١٢ا اةةةر الةةةبالغ  قةةةم  (٢٠حمل
 . ١١-7الفقر  
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براهيم البلاا   ن كةن ال يزا  على قيد احلية ح وحملو( تلا  مة يظةسب من تداب  ال ضةيب ل ةةحبب 
ا يتعني على الدولب الطرف أيءةً أن ٠١-٠6البالغ وأاراد أسرهتة. وب رف الظار عن األمر  قم 

تعةةذيب ءةةحةي جةةرائم مةةن قبيةةل اللحتةةرم علةةى عةةدم  عةقةةب ممة سةةب احلةةق يف سةةبيل ا ت ةةةف اعةةة  
واإلعةةةةدام لةةةةة ج  طةةةةة  القءةةةةةء وااللتفةةةةةء القسةةةةري. وهةةةة  ملزمةةةةب أيءةةةةةً خذةةةةةذ التةةةةداب  الاليمةةةةب 
للحيلللب دون تكرا  ممل هذه اال تةةكةةت يف املسةتقبل. ويف هةذا ال ةددا تةري اللنظةب أ ةه يظب ة  

ا وأن ٢  مةةةن املةةةةد ٢لاللتةةةزام املظ ةةةلم عليةةةه يف الفقةةةر  ةً واقةةةة للدولةةةب الطةةةرف أن تةةةظقل تشةةةريعةهت
ا  يةةةث  كةةةن التمتةةةع خحلقةةةل  املكرسةةةب يف ٠١-٠6تعيةةةد الظاةةةر علةةةى وجةةةه ا  ةةةلم يف األمةةةر 

 يف الدولب الطرف. كةمالً ةً  العةد اتع

و ذ تءةةع اللنظةةب يف اعتبة هةةة أن الدولةةب الطةةرفا خ ءةةمةمةة  ىل الاوتلكةةل  االلتيةةة يا  -١٠
وقةع ا تةةةأ للعةةد أم الا وأنةة تعة ةدتا قد اع ات خلت ةم اللنظب يف حتديد مة  ذا كةةن قةد 

مةن العةةدا  ن تكفةل جلميةع األاةراد امللجةلدين يف  قليمةةة أو ا ةضةعني للاليتةةة  ٢عماًل خملةةد  
وت،من سبيل ا ت ةةف اعةةاًل وواجةب اإل فةةذ عظةد ابةةت اال تةةةأا احلقل  املع ف هبة يف العةدا 

يلمةًا معللمةت عةن التةداب  الة  اذةذهتة  ١٨٠ءلن اّنة تلد أن تتلقى من الدولب الطرفا يف غ
تعمةةيم للضةةع آ اء اللنظةةب ملضةةع التظفيةةذ. وخإلضةةةاب  ىل ذلةةكا تطلةةب اللنظةةب  ىل الدولةةب الطةةرف 

  على  طة  واسع بل ةهتة الرديب.و شرهة هذه اآل اء 

    


