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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

( مددا التوكولددوخ اارتيددار   4)5اعتمددا ا اللجنددة  وملددة املددا   آراء   
 ** *2283/2013 بشأن البالغ رقم

 الكرامة( منظمةعبد القادر بومجعة )متثله  قدم من:امل
 (صاحب البالغ وحممود بومجعة )والد صاحب البالغ لشخص املدعى أنه ضحية:ا

 اجلزائر الدولة الطرف:
 )اتريخ الرسالة األوىل( ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٨ اتريخ تقدمي البالغ:

ام مررررن النظرررر ٩٧و ٩٢ تنيمبوجررررب املرررراداملتخرررر  قرررررار ال الواثئق املرجعية:
 ١٦الرررررر   أحيررررررا طىل الدولررررررة الطرررررررف   و الرررررردا ل   

 )مل يصدر   شكا وثيقة( ٢٠١٣آب/أغسطس 
 ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ اتريخ اعتماد اآلراء:

 القسر اال تفاء  املوضوع:
 استنفاد سبا االنتصاف احمللية اإلجرائية: املسائا
من  غريهو منع التع يب و احلق   سبيا انتصاف فعال؛  املوضوعية: املسائا

أو  انيةضررررروب املعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو الالطنسرررر
؛ هن علرررى شخصررراحرررق الفررررد   احلريرررة واألمرررو املهينرررة؛ 

اف االعرررررررر و احررررررررام الكرامرررررررة املت صرررررررلة   اإلنسررررررران؛ و 
   احلرررقو احلرررق   اصصوصرررية؛ و ابلشخصرررية القانونيرررة؛ 

 سريةاألياة احل
__________ 

  (.٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠ - تشرين األول/أكتوبر ١٦) ١٢١اعتمدهتا اللجنة   دورهتا  *

طيلرز  برانرد    ةالسريد عيراب برن عاشرور  والسريد شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم   النظر   ه ا البالغ: **
 اب مرررمي كويتررا  ش  والسرريدواسرراوا  والسرريدة طيفررات ييليررتليفييرره د  فروفيررا  والسرريد يرروج  طكيهررريس  والسرريد أو 
 وسررريه  يس  والسررريدج. كرررران  والسررريد دنكررران الكررر  موهومررروينا  والسررريد فررروتي  ابينارترررز  والسررريدة مارسررريا ف.
  ل.رغو واترفاما ةفور  والسيد يوفال شاين  والسيد -   والسيدة أنيا ينايربتمانويا سانتو  ابييس
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(  ١)١٠و(  4طىل  ١) ٩و  ٧و(  ١)٦و(  ٣)٢ مواد العهد:
 (١)٢٣  و١٧و  ١٦و

 (٢)5  و٢ مواد الربوتوكول اال تيار :

  هو عبد القادر بومجعة  وهو مروانن ٢٠١٣ حزيران/يونيه ١٨صاحب البالغ  املؤرخ  ١-١
  ١٩4٦نيسرران/أبريا  ١حممررود بومجعررة  املولررود    ع  صرراحب الرربالغ أن والرردهئررر . ويررد  جزا

مبرررا يشررركا طىل الدولرررة الطررررف  يُعرررز   قسرررر ضرررحية ا تفررراء كررران مررروانن جزائرررر    وهرررو أيضرررا  
(. ٣)٢و  (١)٢٣و  ١٧و  ١٦و(  ١)١٠و(  4طىل  ١) ٩و  ٧و(  ١)٦لمرررررررررررواد انتهاكرررررررررررا  ل

د را قد (. و ٣)٢(  و١)٢٣و  ١٧و  ٧مواد للالبالغ أنه كان ضحية انتهاك  ع  صاحبويد  
كرررانون   ١٢العهرررد والربوتوكرررول اال تيرررار  امللحرررق بررره حيرررز النفررراط ابلنسررربة طىل الدولرررة الطررررف   

  الكرامة صاحب البالغ. منظمة. ومتثا ١٩٨٩األول/ديسمرب 
 ٠١-٠٦خترراط ترردابري مؤقتررة حلمايترره وطلررأل   طنررار األمررر نلررب صرراحب الرربالغ اوقررد  ٢-١

ال سرريما و املتعلررق بتنفيرر  ميثررام السررلم واملصرراحلة الوننيررة   ٢٠٠٦شررباف/فرباير  ٢٧الصررادر   
مررن يسررتعما  مررن  ررالل تصرررااته أو كتاابترره أو أ   عمررا  "كرراالررجت مرررم  4٦ ابملررادة يتعلررق مررا

هبرررا للمسرررا  مبؤسسرررات اجلمهوري رررة اجلزائري رررة الد  قراني ررررة آ رررر  جرررراا امل سررراة الونني رررة أو يعترررد  
الش عبي ررررة  أو إلضرررعاف الدولرررة  أو لاضررررار بكرامرررة أعوا رررا الررر ين  ررردموها بشررررف  أو لتشرررويه 

طىل اللجنررة أن تطلررب صراحب الرربالغ مسعرة اجلزائررر   احملافررا الدوليررة". وبنراء علررى طلررأل  نلررب 
مرن مسراع لرد  اللجنرة. ونلرب  هما يب لر بسبب ترهيبهه أو علي التنغيصطىل الدولة الطرف عدم 

ررره .اختررراط تررردابري مؤقترررة حلمايرررة حممرررود بومجعرررة أيضرررا   أن األمرررا اررردوه   صررراحب الررربالغ  و  وتوج 
أن تطلرب مفراده للجنرة طىل ابطلرب ال يرزال علرى قيرد احليراة  )حممرود بومجعرة( ه ا األ رري يكون 

حيررا وأُ  لقررانون  والشررروع   اإلفررراج عنرره.ت محايررة اوضررع حممررود بومجعررة  ررطىل الدولررة الطرررف 
ررررت اللجنرررة ٢٠١٣آب/أغسرررطس  ١٦نلرررب اختررراط التررردابري املؤقترررة     رسرررالتها طىل   -  وطكَّ

مرررن نظامهرررا الررردا ل   ونلبرررت طليهرررا   هررر ا السررريام علرررى وجررره  ٩٢ ابملرررادة -الدولرررة الطررررف 
تنفيرر  ميثررام السررلم ب املتعلررق ٠١-٠٦األمررر رقررم  و اصررةالتحديرد "أال  ررتت بتشررريعاهتا الوننيررة  

 واملصاحلة الوننية  ضد صاحب البالغ وأفراد أسرته". 

 الوقائع لما عرضها صاحة البالغ  
  وكرررران يسرررركن   قريررررة األمررررري عبررررد القررررادر  بواليررررة أوالد عشرةلررررروالررررد بومجعررررة حممررررود  ١-٢

 حضررررورا   تسررررعينات القرررررن العشرررررين  شررررهدت قررررد   املعزولررررةو اجلبليررررة   وهرررر ه املنطقررررة جيجررررا.
أُعرررردموا ءجررررراءات مرررروجزة  قررررد ع  صرررراحب الرررربالغ أن آالف األشررررخا  ويررررد   .قررررو    عسرررركر   

طلغرراء االنتخرراابت التشررريعية.    أعقررابلال تفرراء القسررر  أو التعسررف    لالحتجرراينتعرضرروا  أو
 ٢٠طىل ١٩من منزلره   ليلرة  من اجليش الون  الشعيبجنود  قبض عليهحممود بومجعة  فقد  أما

الرز  يرتردون العسركريني الر ين  نرودتلأل الليلة  نرم العديد من اجل. فف  ١٩٩٦آب/أغسطس 
وهررو   كسررر آ رررون مررنهم تفرر ة غرفررة أحررد أبنائررهبينمررا    نرقررا  عنيفررا   ابب منررزل أسرررته العسرركر 
السريدة ا. ب.  والردة صراحب الربالغ   شراهدتر بومجعة صاحب ه ا البالغ. وملا عبد القاد

فتحرت   و نرودألوامرر اجل فإ ا أطعنت  بومجعة د القادربنادم الكالشنيكوف موجهة طىل ابنها عب
ونلبروا بطاقرة عرن رمضران بومجعرة   ا  العسركريون   تفتريش املنرزل  ثر بردأالباب الرئيسر  ملنزارا. و 
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لكررن و بنرراء علررى أوامررر قائرردهم    ة املكررانغررادر مل األ ررريونهررؤالء  وأتهررب هويررة حممررود بومجعررة.
طلرأل   أ ربهم أبن الشخص املطلوب هو حممود بومجعرة   واقرع األمرر. عنرد يرتد  قناعا  جند   

القرربض علررى حممررود بومجعررة بطريقررة وحشررية دون طكررر أسررباب طلررأل أو املكرران  ألقررى العسرركريون
 . أُغم  عليها قرب من والدهتم الجت. وبق  أوالده ابلطليه سي   ونه ال  

قررد سرررة حممررود بومجعررة   صررباا اليرروم الترراا أن عمليررة قادهررا املقرردم  . ل. وتبررني  أل ٢-٢
وهرو أ. ب.   نقراو    قريرة األمرري عبرد القرادر. تقريبرا   شخصرا  القربض علرى عشررين أسفرت عرن 

    مركررز جيجررا ابلقرروة الررجت صررادرها اجلرريش  أحررد سرركان القريررة  هررؤالء األشررخا    حافلترره
 طىل ثكنة   مقر القطاع العسكر  العمليايت   جيجا. 

لقرر  القرربض الرر ين أُ اآل رررين وطهبررت ينوجررة حممررود بومجعررة  مصررحوبة أبسررر األشررخا   ٣-٢
فحسب  العسكريون عليهم   الليلة نفسها  طىل مقر القطاع العسكر    جيجا حيث مل ينكر

 ٢٠طىل  ١٩أجررررروا مرررردالات   ليلررررة  أيضررررا  أن يكونرررروا قرررردوجررررود ينوجهررررا عنرررردهم  بررررا أنكررررروا 
 أ  علرىلكنهرا مل  صرا بعد طلأل عدة مرات طىل الثكنرة نفسرها ينوجته وطهبت  آب/أغسطس.

ر. ب. أ مرررا و   أكرررد م. ب. ١٩٩٦معلومرررات عرررن مصرررري ينوجهرررا. و  كرررانون األول/ديسرررمرب 
. بيرررنهم بعرررد طلرررأل بصرررحبة حممرررود بومجعرررة   الليلرررة نفسرررها لكرررنهم ُفصرررا أُلقررر  القررربض عليهمرررا

 تها أسرة حممود بومجعة. املعلومات الوحيدة الجت تلق  ه  وكانت ه ه 
مررررن الرعررررب العررررام كرررران يسررررود منطقررررة جيجررررا    ع  صرررراحب الرررربالغ أن منا ررررا  ويررررد   4-٢

برد القرادر ابشرررت عمليرة انتقرام ضررد األمررري عالرون  بقريرة   وأن فرقرة الرردرك ١٩٩٧آطار/مرار  
طىل معرفة عندما سعى هؤالء آب/أغسطس  ٢٠طىل  ١٩  ليلة  ا تفواأقارب األشخا  ال ين 

طكررر أحررد ضررحا  هرر ه و . أربعررة عشررر يومررا  نرروال ع  أ ررم احُتجررزوا وُعرر بوا دَّ ويُرر مصررري طويهررم.
نررررأل تسرررراند اجلماعررررات "ططا رفضررررت االعررررراف أب العمليررررة أن  . ج.  رئرررريس الفرقررررة قررررال لرررره:

 اإلرهابية  فستواجه نفس مصري والدك".
  علررى أوقرررات متقطعرررة عديررردة    سرراعمينوجرررة حممررود بومجعرررة  برر لت  السررريامهرر ا و   5-٢
  فقررد وهكرر ا .أل ررا كانررت خترراف مررن االنتقررام ٢٠٠٣و ١٩٩٨سرريما   الفرررة بررني عررام   الو 

اايئتران اإلقليميتران املختصررتان ولررا الطراهري  و طهبرت طىل دائررة املردع  العررام   حمكمرجت جيجرا 
نجح ترررمل و  ها.اأ  شررركو  مرررن شررركاو  دون أن جيرررر  تسرررجيا ابلنظرررر   قضرررية ا تفررراء ينوجهرررا؛

  الررررون  لرررد  السرررلطات اإلداريرررة  وفررررم الررردركاملب ولرررة  العديررردة غرررري الرمسيرررةسررراعيها م أيضرررا  
رسررررالة ب ١٩٩٧أ ر/مررررايو  ٢٧: )أ(   وبعثررررت أيضررررا   لثكنررررات العسرررركرية  ومراكررررز الشرررررنة.او 

مسرر لة مسررجلة طىل قائررد القطرراع العسرركر  بيجررا تطلررب فيهررا أن يتررد ا ويلقرر  الضرروء علررى 
شرركو  رمسيررة طىل املرردع  العررام للجمهوريررة ب ١٩٩٧حزيران/يونيرره  ٣   ا تفرراء ينوجهررا؛ و)ب(

ت ابالنتقام  علقت  ثها ؛ وبعد أن ُهددساع  شيئا  ثمر أ  من ه ه املجيجا. ومل ت   حمكمة
 . ٢٠٠5 حىت عام

رسرررالة طىل كررررا مررررن: ب  بعثرررت ينوجررررة حممرررود بومجعررررة ٢٠٠5كرررانون الثاين/ينرررراير   ٢و   ٦-٢
رئررريس اجلمهوريرررة؛ و رئرريس اللجنرررة االستشررارية الوننيرررة لتعزيرررز ومحايررة حقررروم اإلنسرران؛ )ب(  )أ(
شرريئا   لكررن مسرراعيها هرر ه مل تثمرررو وينيررر العرردل. و )هررر( وينيررر الدا ليررة؛ و الرروينير األول؛ )د( و  )ج(
. وصرردر ٢٠٠5كررانون الثاين/ينراير   4ُسرجلت شرركواها لرد  حمكمررة الطراهري     ررريا  وأ. أيضرا  

هبرر ا القرررار الررر    . وتسررلمت الزوجررة ط طررارا  ٢٠٠5حزيران/يونيرره  ١٨أمررر برررفض شرركواها   



CCPR/C/121/D/2283/2013 

GE.17-21416 4 

اتريرخ طصررداره  علرى أكثرر مرن شررهر  لره  وقرد تسرلمته بعررد مضر  اب رفرض احملكمررةير كر أسرب مل
 . األمر ال   جعا الطعن فيه أمام غرفة االهتام ابحملكمة مستحيال  

 الشكوى  
مرن الربوتوكرول اال تيرار  امللحرق  5حكام املادة ألير  صاحب البالغ أن بالغه  تثا  ١-٣

رردة والسياسررية. ابلعهررد الرردوا اصررا  ابحلقرروم املدنيرر  طاهترراعلررى أن عرررب هرر ه القضررية  وهررو يؤك 
 تشررررين الثررراين/ ٣٠لطررروع    علرررى الفريرررق العامرررا املعررر   ررراالت اال تفررراء القسرررر  أو غرررري ا

عقبررررة أمررررام ا تصررررا  اللجنررررة ألنرررره ( ال يشرررركا ١٠٠٠٢5٣٩ )القضررررية رقررررم ٢٠٠٨ نرررروفمرب
أن  أيضرا  صراحب الربالغ ع  ويرد   لتسروية.لة للتحقيرق أو ير كن اعتبار الفريق العاما هيئة دول ال

املسرررراع  اإلداريررررة والقضررررائية العديرررردة الررررجت برررر لتها ينوجررررة الضررررحية تشررررهد علررررى اسررررتنفاد سرررربا 
مرررا يتعلرررق فيال سررريما و   بتررراات  ليرررة غرررري فعالرررة االنتصررراف احملليرررة. ويضررريا أن سررربا االنتصررراف احمل

تجزين علمها  الة األشخا  احملأنكرت السلطات بصورة منهجية  ططمبس لة اال تفاء القسر   
نظررام يفتقررر طىل الشررفافية  وأن  اأ رريررد ع  صرراحب الرربالغ فررإن السررلطة القضررائية  أمررا عررن . سرررا  

أن سرربا االنتصرراف مل تعررد  أ ررريا  ع  ويررد   .ةدوائررر األمررن حمرردود درجررة الرقابررة الررجت متارسررها علررى
املتعلررق بتنفيرر  ميثررام و  ٢٠٠٦شررباف/فرباير  ٢٧ املررؤرخ ٠١-٠٦متاحررة منرر  طصرردار األمررر رقررم 

ترنص علرى أنره "ال جيروين الشرروع   أ  متابعرة  بصرورة منره  45 فاملادةالسلم واملصاحلة الوننية؛ 
 فردية أو مجاعية    حق أفراد قو  الد فاع واألمن للجمهوري ة  بميع أسالكها". 

احب الرررربالغ أن والررررده ضررررحية ع  صرررروفيمررررا يتعلررررق ابألسررررس املوضرررروعية للشرررركو   يررررد   ٢-٣
 يرترردون ين   اجلرريش الررون  الشررعيب مررن  جنررود طىل الدولررة الطرررف بسرربب أفعررالعررزاه ا تفرراء قسررر  

مرررن النظرررام األساسررر  للمحكمرررة ( ‘١‘٢الفقررررة ) ٧  وطلرررأل علرررى النحرررو املبرررني   املرررادة عسررركر   
شرررخا  مررن اال تفررراء القسرررر . مررن االتفاقيرررة الدوليرررة حلمايررة مجيرررع األ ٢اجلنائيررة الدوليرررة  واملرررادة 

صرراحة طىل حراالت  ال يشرري صاحب البالغ أنه ابلرغم مرن أن أ  حكرم مرن أحكرام العهرد ويؤك د
لحررق   عرردم لعلررى انتهاكررات للحررق   احليرراة  و تنطررو   فررإن املمارسررة العمليررةاال تفرراء القسررر   

ق الفررد حلرالطنسانية أو املهينة  و التعرب للتع يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال
قرررد الدولررة الطرررف  أن ع  صرراحب الرربالغ   هرر ه القضرريةيررد  و ن علررى شخصرره. ا  احلريررة واألمرر

  (.٣)٢و  (١)٢٣  و١٧و  ١٦و(  ١)١٠و(  4طىل  ١) ٩و  ٧و(  ١)٦ملواد انتهكت ا
الدولررة الواقررع علررى لتررزام اباللطررابع األمسررى للحررق   احليرراة  و ابصرراحب الرربالغ  ويُرر ك  ر ٣-٣

نرع لكرن أيضرا  مب  و ا  يتعسرفسرلبا  ابالمتنراع عرن سرلب الشرخص حقره   احليراة ليس فقط الطرف 
  مبررا   طلررأل عنرردما يكرررون وابملعاقبررة علرررى هرر ا الفعررا ٦أ  فعررا ينطررو  علررى انتهرراك للمررادة 

الدولرررة قررع علررى الوالتررزام الاللجنررة ابصررراحب الرربالغ ر ويرر ك   الدولررة. أعررواناجلرراين أو اجلنرراة مررن 
فرررتح  قيررق   مجيررع حررراالت اال تفرراء  وأبن مرررن باألشرررخا  رهررن االحتجرراين  و  حيرراة مايررة 

  مبرا   طلرأل   احلراالت ٦للمرادة  ش ن عدم فتح ه ا التحقيق أن يشركا   حرد طاتره انتهاكرا  
أن  ه ال يشرأل  صراحب الربالغ أنر ويؤك ردالدولة مسؤولني عن اال تفاء.  أعوانالجت يكون فيها 

ال شررأل   أن و  .وسرريطرهتاسررلطات الدولررة  جرررت  ررت أعررنيا تفرراء والررده كرران نتيجررة عمليررة 
 قوامره املسرا  كبرريا     طررا  يشركا لره  ال يرزال ضضرعال   قد يكون حممود بومجعة  سرا  االحتجاين 

ألحكرررام قرررانون  طكرررر احتجررراين حممرررود بومجعرررة   السرررجالت  وفقرررا  وكررران جيرررب قررره   احليررراة.  
علرررررى عررررردم  شررررهدتلعوامررررا  مقرنرررررة بعررررردم فررررتح  قيرررررق  اإلجررررراءات اجلزائيرررررة اجلزائررررر . وهررررر ه ا
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هرررا وابالقرررران مرررع (  مقرررروءة مبفرد١)٦للمرررادة  الدولرررة الطررررف ابلتزاماهترررا  وتشررركا انتهاكرررا   وفررراء
  (.٣)٢املادة 

عردم التعرررب   لحرق ل "غرري القابرا للتقييرد"ابلطرابع املطلرق وير ك  ر صراحب الربالغ مث  4-٣
 سرررا  يؤكررد أن االحتجرراين هررو و  املعاملررة القاسررية أو الالطنسررانية أو املهينررة.للعقوبررة أو للتعرر يب أو 

يضررع الشررخص  ررارج نطررام  مررن حيررث أنررهبيئررة مواتيررة ملمارسررة التعرر يب بصررورة منهجيررة ينشرر  
أن تكرون  كرن املمارسرة للجنرة الرجت أشرارت طىل أن هر ه جتهرادات اير ك  ر ابهرو محاية القانون. و 

الدولرررة الطررررف الواقرررع علرررى لترررزام الاب ر أيضرررا  مرررن العهرررد. ويررر ك   ٧للمرررادة    حرررد طاهترررا انتهاكرررا  
؛ )ب( اختررراط تررردابري ضرررد هررراهررر ه االنتهاكرررات ومعاقبرررة املسرررؤولني عنوقررروع منرررع  )أ( :يلررر  مابرررر

حصوام على حمام؛ )ج( فتح  قيق طاتحة طمكانية   مثا تسجيا احملتجزين أو السر  االحتجاين 
العلم بر لأل. ويُر ك  ر صراحب الربالغ   هر ا مبجرد أو  سر  ادعاء  دوث احتجاين تقدمي مبجرد 
صراحب الربالغ أن والرده   ويؤك دااللتزام ابلتحقيق. مع يتعارب  ٠١-٠٦ن األمر رقم أبالصدد 

ال يررزال أو  أ  سررجا  كرران الرر   جيهررا أسررباب توقيفرره واالسررتمرار   احتجرراينه وعرردم طكررره  
. ويدع  صراحب عاما   سبعة عشر مبعزل ابلكاما عن العامل اصارج  من السر   رهن االحتجاين 

الدولرة الطررف مل تتخر  أ  أن يُعرز  طىل الدولرة الطررف؛ )ب(  السرر  البالغ: )أ( أن االحتجاين 
لتحقيرق حملكمرة الطراهري قاضر  اأن حفر  ؛ )ج( السرر  االحتجاين  تتدابري ملنع أو معاجلة حاال

صرراحب الررربالغ مررن مث أن حممررود بومجعررة ضرررحية  ويؤكرردطنكرررار العدالررة. مررع الشرركو  يتسرراو  
والشررد ة ع  صراحب الربالغ أن الكررب . وفيمرا يتعلرق أبسررة حممرود بومجعرة  يرد  ٧انتهراك للمرادة 

بعة سررر وهررر  أمرررور عرررانوا منهرررا  بسررربب رفرررض السرررلطات  وعررردم فتحهرررا  قيقرررا   التررريق ن وعررردم 
مرررع  مقرررروءة ابالقرررران  ٧للمرررادة  مجيعهرررا معاملرررة ال طنسرررانية وانتهاكرررا   تشرررك ا تقريبرررا   عامرررا   عشرررر
  .(٣)٢ املادة
ر صاحب البالغ أبن حق الفرد   احلرية وىف األمان علرى شخصره  علرى النحرو ك  يُ  مث  5-٣

فرررب علررى الدولررة يواالحتجرراين التعسررفيني  و  التوقيرراظررر امررن العهررد   ٩املعرررف برره   املررادة 
هرررو ع  صررراحب الررربالغ أن حممرررود بومجعرررة ويرررد   الطررررف تررروفري عررردد مرررن الضرررماتت اإلجرائيرررة.

مررود حم ابلنظررر طىل أن (١)٩لمررواد التاليررة: )أ( املررادة لالدولررة الطرررف مررن جانررب ضررحية انتهرراك 
ألقروا  ال ين العسكرينيكون ل (٢)٩املادة ؛ )ب( للحرمان التعسف  من احلريةضحية هو بومجعة 

أمررر ءلقرراء أسررباب القرربض عليرره  ومل يقرردموا طليرره أ   بترراات  القرربض علررى حممررود بومجعررة مل يرر كروا 
لكرون  (٣)٩املرادة ؛ )ج( أ  ط طار رمس  من  القبض عليهقط   ومن املرجح أنه مل يتلق القبض

 مرا    عشرر يو اثر تتعرد  ملردةما كان لُيحتجز  طرهابية  أفعال    املشتبه   ضلوعه حممود بومجعة
طنالقررا  مرن الطعررن  حممررود بومجعرةلعرردم متك رن  (4)٩املرادة )د(  ؛لقررانون اإلجرراءات اجلنائيررة نبقرا  

  . ارج نطام محاية القانون نظرا  طىل وضعه    مشروعية احتجاينه
 ن "يعامرا مجيرعالقائرا أب ابلطابع األساس  والعامل  للمبردأ ويُ ك  ر صاحب البالغ أيضا   ٦-٣

نسرران"   األشررخا  احملرررومني مررن حررريتهم معاملررة طنسررانية  رررم الكرامررة املت صررلة   شررخص اإل
ب تعرر  قرد ( من العهد. ويدفع صاحب البالغ أبن حممرود بومجعرة ١)١٠كما يرد طلأل   املادة 

مرررن العهرررد  وأنررره كررران ابألحرررر  ضرررحية  ٧للمرررادة  تشررركا انتهاكرررا  مهينرررة أو ملعاملرررة ال طنسرررانية 
بطبيعتهررررا تتعررررارب مررررع احرررررام هرررر  ( ألن املعاملررررة الالطنسررررانية أو املهينررررة ١)١٠لمررررادة لانتهرررراك 

  الكرامة املت صلة   اإلنسان.
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هرو أبن لكا فرد احلرق   االعرراف بره شخصرية قانونيرة. و  وي ك  ر صاحب البالغ أيضا   ٧-٣
مررررن  4٠ب املررررادة يشررررري طىل املالحظررررات اصتاميررررة بشرررر ن التقريررررر الرررردور  الثرررراين للجزائررررر مبوجرررر

  الر ين ال يزالرون علرى قيرد احليراة ختفرنيأن األشرخا  امل هب ه املناسبةللجنة ا رأت طط  (١)العهد
علرررى النحرررو  بشخصررريتهم القانونيرررة   ارررم احلرررق   االعرررراف السرررر  ويكونرررون رهرررن االحتجررراين 

ع  صراحب يرد   بنراء عليره . و انُتهرألقرد  قهر ا احلر وأنمرن العهرد   ١٦عليه   املرادة  املنصو 
 ١٦لمرادة ل الدولرة الطررفاالحتجاين السر   حملمود بومجعة يشكا انتهاكا  مرن جانرب أن  بالغال

 من العهد.
من العهد  م  األفراد من أ  تد ا تعسف  أو  ١٧ن املادة أبويُ ك  ر صاحب البالغ  ٨-٣

  طلررأل طىل  ا  سررتندكمررا أنرره  ممراسررالهتم     سرركناهم أو    غررري قررانوين   حيرراهتم اصاصررة أو
  (٢)اللجنررة اجتهرراداتوطىل  ( بشرر ن احلررق   حرمررة احليرراة اصاصررة١٩٨٨)١٦يررق العررام رقررم التعل
أمررر ءلقرراء حممررود بومجعررة ودون  لتوقيرراة ابلنظررر طىل الطريقررة الوحشرريع  أن الدولررة الطرررف  يررد  

 ومجعة.أو مبحمود ب  شخصيا  هو   سواء فيما يتصا به ١٧انتهكت املادة قد   القبض
( مرررن العهرررد تررررنص علرررى احلرررق   محايررررة ١)٢٣ن املررررادة أبر صررراحب الررربالغ يُررر ك   طط و  ٩-٣

تهرراك   و  طلررأل انأسرررته مررن والررد وينوج حرررم  قررد يؤكررد أن ا تفرراء حممررود بومجعررة فإنرره األسرررة  
 أو مبحمود بومجعة.  شخصيا  هو للمادة امل كورة  سواء فيما يتصا به 

احلصرررول علرررى سررربا طمكانيرررة ( تضرررمن ٣)٢دة ن املررراأبر صررراحب الررربالغ   يُررر ك   وأ رررريا   ١٠-٣
 لعهرد. ويؤكردا  حق مرن حقوقره الرجت اميهرا ألانتهاك وقوع ع  انتصاف فعالة أل  شخص يد  

 أن لواقرررعا كرررم  يسرررتحيا عليرررهصررراحب الررربالغ أن حممرررود بومجعرررة  ضرررحية اال تفررراء القسرررر   
ت اللجنررة  طىل اجتهررادا . واسررتنادا  هرر ه االنتصررافسرربا أ  سرربيا مررن يسررلأل أب  شرركا كرران 

 ملررد عاةاالنتهاكررات ءجررراء  قيقررات   اأيضررا  ن الدولررة الطرررف ملزمررة أبصرراحب الرربالغ  يرر ك  ر
ر  أن يرررهرررو و  ؛معررراقبتهمبعنهرررا و  األشرررخا  املررردَّعى أ رررم مسرررؤولونقاضررراة مبحلقررروم اإلنسررران  و 

لواقعة التزاماهتا اتكون قد تقاعست عن ضحية  لطلبات ينوجة ال بعدم استجابتهاالدولة الطرف  
  ٠١-٠٦م صرررراحب الرررربالغ أن األمررررر رقررررأ ررررريا  مررررن العهررررد. ويؤكررررد  ٢املررررادة عليهررررا مبوجررررب 

يا انتصرراف فعررال. اللتررزام الدولررة الطرررف بضررمان سررب   يشرركا انتهاكررا  منرره 45 املررادةسرريما  الو 
(  ٣)٢دة لمررالانتهرراك وث دوبنرراء علررى طلررأل  نلررب صرراحب الرربالغ طىل اللجنررة أن تعرررف  رر

 من العهد. ١٦  و١٠و  ٩و  ٧و  ٦مقروءة مبفردها وابالقران مع املواد 
(  ٣)٢لمررررواد لانتهرررراك حرررردوث طلررررب صرررراحب الرررربالغ طىل اللجنررررة أبن تعلررررن: )أ( يو  ١١-٣
( فيما يتعلق مبحمود بومجعرة؛ ١)٢٣  و١٧و  ١٦و(  ١)١٠و(  4طىل  ١) ٩و  ٧و(  ١)٦و

يطلررب هرو ( فيمرا يتعلرق بشخصرره. و ١)٢٣  و١٧و  ٧و(  ٣)٢لمررواد لانتهراك حردوث و)ب( 
عرررالوة علرررى طلرررأل طىل اللجنرررة أن تطلرررب طىل الدولرررة الطررررف مرررا يلررر : )أ( طنرررالم سرررراا حممرررود 

سبيا انتصاف فعال  مبا    ضمان حصوله على)ب( وبومجعة ططا كان ال يزال على قيد احلياة؛ 
وأسررته بنترائت هرو )ج( طبالغره واء القسرر  لوالرده؛ وفعال بشر ن اال تفر دقيقطلأل طجراء  قيق 

__________ 

  .١٠  الفقرة CCPR/C/79/Add.95 الوثيقة انظر (١)
  الفقررررة ٢٠٠١نيسررران/أبريا  ٣  اآلراء املعتمررردة   رو رررا  غارسررريا ضرررد كولومبيرررا  ٦٨٧/١٩٩٦الررربالغ رقرررم  (٢)

٣-١٠.  
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التحقيق  وتقدمي تعويض مالئرم طىل الضرحية  وطىل صراحب الربالغ وأسررته عرن االنتهاكرات الرجت 
عرن االنتهاكرات الرجت تعرضروا طو  احلقروم مرن أهلره )د( تعرويض حممرود بومجعرة أو وتعرضوا اا؛ 
 مباشرررررةن  ررررث الدولررررة الطرررررف علررررى: )أ( صرررراحب الرررربالغ مررررن اللجنررررة أ يطلررررب  اررررا. وأ ررررريا  

عررن ا تفرراء حممررود بومجعررة وحمرراكمتهم  األشررخا  املفرررب أ ررم مسررؤولونطجررراءات جنائيررة ضررد 
)ب( اختاط تردابري وتنفي  ميثام السلم واملصاحلة الوننية؛ املتعلق بمر األومعاقبتهم على الرغم من 

  مناسبة لكيال تتكرر ه ه االنتهاكات   املستقبا.

 مالحظات صاحة البالغ وطلباكه اإلضافية  
  أبلررررم حمررررام  صرررراحب الرررربالغ اللجنررررة أبن فرقررررة ٢٠١٣تشرررررين الثرررراين/نوفمرب  ٢١   -4

 قرد الجت يسكنها عبرد القرادر بومجعرة   قريرة األمرري عبرد القرادر احملليةالتابعة لبلدية  الون  الدرك
ع  أن رجرال الردرك اسرتجوبوه يرد  هو . و ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣استدعت ه ا األ ري   
ع  صراحب أ  حمضرر أو وثيقرة   هر ا الصردد. ويرد    دون أن يسلموه بش ن ظروف ا تفاء والده
وبنرراء علررى  .٠١-٠٦مررن األمررر رقررم  4٦مبوجررب املررادة  مبقاضرراته جنائيررا   الرربالغ أنرره تلقررى هتديرردا  

ر الدولرررة الطرررف ابالمتنررراع عرررن طينعررراج   نلرررب حمرررام  صررراحب الرربالغ طىل اللجنرررة أن تُررر ك  طلررأل
تشررررررين  ٢٢اختررررراط تررررردابري جنائيرررررة ضرررررده أو ضرررررد أفرررررراد أسررررررته. و  عرررررن صررررراحب الررررربالغ أو 

ررر٢٠١٣الثررراين/نوفمرب  مرررن النظرررام  ٩٢ملرررادة ابرت اللجنرررة   مراسرررالهتا مرررع الدولرررة الطررررف   طكَّ
  ٠١-٠٦األمر رقم  صةو ااالحتجاج ابلتشريعات احمللية  بعدم الدا ل  للجنة  وكررت نلبها 

  ضد صاحب البالغ وأفراد أسرته.

 مالحظات الاولة الطرف  
الررجت تتنرراول   نعنررت الدولرة الطرررف   مقبوليرة مجيررع البالغرات ٢٠١5أ ر/مرايو  4   ١-5

وقرررردمت ارررر ا الغرررررب نسررررخة مررررن مرررر كرهتا   ١٩٩٨طىل عررررام  ١٩٩٣الفرررررة املمترررردة مررررن عررررام 
 املرجعية.

أو أشخا  آ ررين  مسؤولية أعوان الدولةع  رف أن البالغات الجت تد  الط وتر  الدولة ٢-5
 ١٩٩٣ مررن عررام عررن حرراالت اال تفراء القسررر   ررالل الفرررة يتصرر فون ابسررم السررلطات العامررة 

نهت شرراما". وتررر  الدولررة الطرررف أنرره لرر وفقررا  بالغررات جيررب النظررر فيهررا "هرر   ١٩٩٨طىل عررام 
 السياسرررية -  السررريام األعرررم للحالرررة االجتماعيرررة مرررن جديررد ينبغرر  أن توضرررع هررر ه البالغرررات 

 شركا   فررة كانرت احلكومرة تسرعى طىل مكافحرة ألوضاع األمنيرة الرجت كانرت سرائدة   البلردول
ففرر  هررر ا السرريام ابلررر ات   مررر  طىل "طسررقاف النظررام اجلمهرررور ".ير كرران أشرركال اإلرهررراب   مررن

  وفقررا  وقامررتمررن الدسررتور  اخترر ت احلكومررة اجلزائريررة ترردابري وقائيررة  ٩١و ٨٧وعمررال  ابملررادتني 
األمانرة العامرة ملنظمرة األمرم املتحردة أب را أعلنرت حالرة    ءبرالغمن العهرد 4من املادة  ٣للفقرة 

  الطوارئ   البلد.
يصرعب علرى املردنيني    بعرض املنرانق الرجت كانرت  أنره كران علىالدولة الطرف  وتؤكد 5-٣

تنتشر فيها املساكن العشوائية  التمييرز برني عمليرات اجلماعرات اإلرهابيرة وعمليرات قروات األمرن 
هر ا  كان املدنيون ينسبون طليها حراالت اال تفراء القسرر . وترر  الدولرة الطررف أنكثريا  ما  الجت  

  عردد كبررري مرن حرراالت اال تفراء القسررر . و  واقررع  النظررر هرو السرريام الر   ينبغرر    طنراره
  اجلزائر  الل الفررة موضروع الدراسرة طىل سرت  املختفني لألشخا يشري املفهوم العام   األمر
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تتعلرق ابألشرخا  الر ين أبلرم أقرارهبم اب تفرائهم   حرني أ رم  فاحلالة األوىل  أما .حاالت خمتلفة
سرلحة  ونلبروا طىل املماعرات اجلن األنظرار بغيرة االنضرمام طىل قرروا أبنفسرهم التروار  عركانوا قد 

" طينعررراجاعتقلرررتهم وطلرررأل بغررررب "التضرررليا"  ومنرررب "قرررد أن دوائرررر األمرررن عرررن أسررررهم اإلعرررالن 
دوائرر األمرن  اعتقاام مرن جانرباحلالة الثانية أبشخا  أُبلم اب تفائهم بعد وتتعلق الشرنة ام. 

أمررا احلالررة الثالثررة و بعررد أن أ لررت السررلطات سرربيلهم.  السررر  االلتحررام ابلعمررالكررنهم ا ترراروا و 
فتتعلق أبشخا  ا تطفتهم جمموعات مسلحة اعُتقرد  طر   أ را اتبعرة للقروات املسرلحة أو دوائرر 

 ررم انتحلرروا صررفة أفررراد الشرررنة أو اجلرريش ألاألمررن  طمررا ألن أفرادهررا مل يفصررحوا عررن هررو هتم أو 
أسررهم تبحررث كانرت هرويتهم. وتتعلررق احلالرة الرابعرة أبشرخا    سرتخدام واثئرقابابرترداء ينيهرم أو 

لكرررنهم ابدروا طىل التخلررر  عرررن أقرررارهبم  برررا عمررردوا   بعرررض األحيررران طىل مغرررادرة البلرررد و عرررنهم 
بسرربب مشرراكا شخصررية أو نزاعررات أسرررية. ويتعلررق األمررر   احلالررة اصامسررة أبشررخا  أبلغررت 

القترال    قُتلروا وُدفنروا   أمراكن ني مطلروبنير طرهرابي  واقع األمكانوا لكنهم  و أسرهم اب تفائهم 
صرررراعات عقائديرررة أو مناينعرررات برررني اجلماعرررات ل نتيجرررة  برررني الفصرررائا املختلفرررة  أو  طثرررر معرررارك

تتعلرق الرجت سادسرة احلالرة الاملسلحة املتنافسة على غنائم احلرب. وأ ريا   تشري الدولة الطررف طىل 
هبو ت مزورة حصلوا    اصارجلكنهم يعيشون طما دا ا اإلقليم الون  أو و أبشخا  مفقودين 

 عليها عن نريق شبكات تزور الواثئق. 
وتؤكرررد الدولرررة الطررررف كررر لأل أنررره نظررررا  طىل تنررروع احلررراالت الرررجت يشرررملها املفهررروم العرررام  5-4

لررى ميثررام السررلم واملصرراحلة بعررد االسررتفتاء الشررعيب ع    قررر ر املشرررع اجلزائررر هالال تفرراء وتعقررد
مسرر لة املختفررني   تُعررا  اجلررة ملررا املفقررودين امل سرراو ". و اعتمرراد سياسررة ترردعم "مع  الوننيررة

وتقردمي الردعم    تفراء   سريام "امل سراة الوننيرة"طنار شاما من  الل تنراول مجيرع حراالت اال
ا  اال تفراء وطو  احلقروم طىل مجيع الضحا  حىت يتسىن ام ماوين ه ه احملنة  ومرنح مجيرع ضرح
حالرة الشرعب  طيناءسرليم فعرا من أهلهم احلق   اجلرب. وتؤكد الدولة الطررف أن األمرر يتعلرق بررد 

احلصررريلة اإلحصرررائية لتنفيررر  األحكرررام الواجبرررة ف. اجلزائرررر   وهرررو رد وافرررق عليررره الشرررعب عمومرررا  
 مسررر لة األشرررخا عاجلرررة والنصرررو  الالحقرررة املتعلقرررة مب ٠١-٠٦اإلنفررراط الرررواردة   األمرررر رقرررم 

   ٨5الت ييررد الرر   أعرررب عنرره أكثررر مررن تعكررس املختفررني   ميثررام السررلم واملصرراحلة الوننيررة 
 املائة من أقارب الضحا  أو طو  احلقوم من أهلهم.

نبيعرررة ميثرررام السرررلم واملصررراحلة الوننيرررة وأسسررره  علرررىالدولرررة الطررررف بعرررد طلرررأل  وتؤكرررد 5-5
الررجت تصررور امليثررام  زئيررةلقوالررب النمطيررة واألحكررام اجلوبعيرردا  عررن ا .ه التنفي يررةونصوصرر ومضررمونه

امليثررام اآلليرررة يشررك ا أمرررام اإلجررراءات الراميررة طىل طثبرررات احلقيقررة وطقامررة العررردل   علررى أنرره عقبررة
  اسرتفتاء  واعتمردهاُعرضت علرى الشرعب والجت  لتصد  لألينمة واصروج منهاالدا لية لالوننية 
ر كيررا نشرر ت األينمررة اجلزائريررة ومساهتررا الرئيسررية بغيررة تقيرريم أثرر  لطرررف أوال  تعرررب الدولررة او عررام. 

األمنيررة الررجت هررزت  - اعُتمررد امليثررام   سرريام األينمررة السياسرريةقررد ماوينهررا. و علررى تنفيرر  امليثررام 
الشررقام العميررق الرر   ديرر  يشررري طىل  - لفتنررة الكرررب "  وهررو مفهرروم اترضرر البلررد وُوصررفت بررر "ا

 "الفتنررة الكرررب "بعررد وفرراة الرسررول. وتشررري ديباجررة امليثررام طىل أن  ةاإلسررالمي األمررةدا ررا  حرردث
الجت حاولت "االحنراف ابجلزائر عرن جادتره الصرحيحة" تشركا "عردوات  طجراميرا  يسرعى طىل تقرويض 
أركان الدولة الوننية طاهتا"  ممرا أد  طىل حردوث "م سراة وننيرة" كلفرت الشرعب "فديرة ابهظرة مرن 

ثررررا السررررلم والتسررررامح يتنرررراىف مررررع قرررريم اإلسررررالم احلررررق ومُ  والرررردماء" بسرررربب "طرهرررراب لجرررر  األرواا
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األربعرررة طىل التصرررد  اررر ه "الفتنررررة  التنفي يرررة هوالتضرررامن اإلسرررالمية". ويرمررر  هررر ا األمرررر ومراسرررريم
اقتصرررادية.  - سياسرررية وقانونيرررة واجتماعيرررة تررردابريالكررررب " ومنرررع تكررررار وقائعهرررا وطلرررأل ابعتمررراد 

علررى اخترراط ترردابري قانونيررة يرتررب عليهررا انقضرراء الرردعو  العموميررة  التنفيرر   األمررر  ويررنص هرر ا
كررا شررخص أُديررن أبعمررال طرهابيررة  أو اسررتفاد مررن طىل  ابلنسرربة  طسررقانهاالعقرروابت أو  وختفيررا

األحكررام املتعلقررة ابسررتعادة الررو م املرردين  فيمررا عرردا األشررخا  الرر ين ارتكبرروا جمرراينر مجاعيررة أو 
اب أو تفجريات   األماكن العمومية  أو شاركوا فيها. وينص  ه ا األمرر أيضرا  علرى أفعال اغتص

 سراة الوننيرة" احلرق ضرحا  "املأهراا طجراء يتعلق بتصريح قضائ  ابلوفاة  رنح طو  احلقروم مرن 
اجتمررراع  واقتصررراد  تتضررررمن طات نرررابع وابإلضرررافة طىل طلرررأل  ُوضرررعت ترررردابري    التعرررويض.

 ارررم صرررفةمجيرررع األشرررخا  الررر ين طىل دة اإلدمررراج املهررر  ودفرررع تعويضرررات املسررراعدة علرررى طعرررا
تدابري سياسية  مثرا منرع أ  شرخص اسرتغا  على األمر  ينصضحا  "امل ساة الوننية". وأ ريا   

  السررابق الرردين اسررتغالال  سرراهم   حرردوث "امل سرراة الوننيررة" مررن ممارسررة أ  نشرراف سياسرر    
أفرراد قروات    حرقفرديرة أو مجاعيرة بصرورة   مالحقرة قانونيرة أ جرواين مباشررةكما يقض  بعردم 

الدفاع واألمن التابعة للجمهورية  بميع مكوتهتا  بتهمة ارتكاب أعمال نُرف  ت من أجرا محايرة 
 ة. مة واحلفاظ على مؤسسات اجلمهورياأل وصون األشخا  واملمتلكات

ضرررحا  "امل سررراة الوننيرررة"  ترررر  الدولرررة مجيرررع تعرررويض ل صرررندوم طنشررراءوابإلضرررافة طىل  ٦-5
وافرق علرى بردء عمليرة مصراحلة وننيرة ابعتبارهرا قرد الطرف أن الشعب اجلزائر  صاحب السيادة 

وتؤكرد الدولرة الطررف أن طعرالن ميثرام السرلم واملصراحلة الوننيرة  السبيا الوحيد لتضرميد جراحره.
لتشررهري اإلعالمرر  وتصررفية احلسرراابت ينرردرج ضررمن طنررار الرغبررة   منررب املواجهررات القضررائية وا

الرربالغ مشررمولة ابآلليررة الدا ليررة  املرردَّعاة  تعترررب الدولررة الطرررف أن الوقررائع ومررن مث  السياسررية. 
 اجلامعة للتسوية الجت تنص عليها أحكام امليثام. 

 كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف  
ليقاتررره علرررى مالحظرررات الدولرررة ب الررربالغ تع  قررردم صررراح٢٠١5آب/أغسرررطس  ٦   ١-٦

 . الطرف
يؤكد صاحب البالغ أن املالحظات الجت قد متها الدولة الطرف غري مناسبة أل ا تشري و  ٢-٦

تعزيرررز مرررن هيئرررات طىل وثيقرررة جوطجيرررة غامضرررة وطات نرررابع عرررام  وهررر  موجهرررة طىل هيئرررة أ رررر  
 وهر   اال تفاء القسر  أو غرري الطروع ( حقوم اإلنسان ومحايتها )الفريق العاما املع   االت

مالحظررات ويؤكررد صرراحب الرربالغ أن  .٢٠٠٩ترجررع طىل متوين/يوليرره  عفررا عليهررا الررزمن طط وثيقررة
تقرررردم أ  رد بشرررر ن  وال   ه القضرررريةاحملرررردَّدة اررررصررررائص اصطىل  ال تشررررري طنالقررررا  الدولررررة الطرررررف 

  تفاء حممود بومجعة. اصاصة الالبسات امل
 اا تصررا  اللجنررة برردعو  أ ررعلررى الدولررة الطرررف  اعرررابأن صرراحب الرربالغ   ويررر  ٣-٦

 وفقررا   ١٩٩٨ طىل عررام ١٩٩٣  حرراالت اال تفرراء القسررر    الفرررة مررن عررام  أن تنظررريتعررني 
لدولة الطرف أن صدقت على العهرد لسبق طط  غري ط  ابل؛ غري فرد  هو اعرابنهت شاما ل

لنظرر   البالغرات الرجت اباب تصا  اللجنة على ه ا النحو وعلى بروتوكوله اال تيار  واعرفت 
 يقدمها األفراد ال ين انُتهكت حقوقهم املنصو  عليها   العهد. ويشدد صاحب الربالغ أيضرا  

مررن العهررد ال يررؤثر أب   4دة علررى أن طعررالن حالررة الطرروارئ علررى النحررو املنصررو  عليرره   املررا
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ممارسررررررة احلقرررررروم املنصررررررو  عليهررررررا   الربوتوكررررررول   حررررررال   حظررررررر اال تفرررررراء القسررررررر   أو 
حالررة الطرروارئ نرروال عقرردين مررن الطرررف علررى  الدولررةطبقرراء  أنكرر لأل يضرريا  هررو اال تيررار . و 
 هررو انانتهاكرات جسرريمة ومنهجيررة حلقروم اإلنسرر سررلطات الدولررة امرارتكبررت  الا الرزمن تقريبررا  
 ( من العهد. ٣)4للمادة يشكا انتهاكا    حد طاته 

 املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة  

 النظر   املقبولية  
مررن  ٩٣قبررا النظررر   أ  ادعرراءات ترررد   بررالغل مررا  جيررب علررى اللجنررة  وفقررا  للمررادة  ١-٧

  تيرار  امللحرقوكرول االب الربوتنظامها الدا ل   أن تقررر مرا ططا كران الربالغ مقبروال  أم ال مبوجر
  ابلعهد.

مررن الربوتوكررول  5)أ( مررن املررادة ٢وقررد أتكرردت اللجنررة  كمررا تررنص علررى طلررأل الفقرررة  ٢-٧
اال تيررار   مررن أن القضررية طاهتررا ليسررت موضررع نظررر أمررام أ  هيئررة أ ررر  مررن هيئررات التحقيررق 

لفريررق العامررا لبلغررت أُ قررد   هحالررة اال تفرراء هرر أنة الدوليررة. وتشررري اللجنررة طىل الرردوا أو التسرروي
املعرر   رراالت اال تفرراء القسررر  أو غررري الطرروع . طال  أ ررا ترر ك ر أبن طجررراءات أو آليررات جملررس 

حالة حقروم اإلنسران   ثتتمثا واليتها   والجت  حقوم اإلنسان اصارجة عن نطام املعاهدات
اإلنسران   العرامل وتقردمي تقرارير االنتهاكرات الواسرعة النطرام حلقروم  رث   بلد أو طقليم مرا أو 

عنهررا  ال تنررردرج عمومرررا  ضررمن طجرررراءات التحقيرررق الررردوا أو التسرروية الدوليرررة ابملفهررروم الررروارد   
تر  اللجنرة أن نظرر الفريرق العامرا ل لأل و  .(٣)من الربوتوكول اال تيار  5)أ( من املادة ٢الفقرة 

جيعا هر ا الربالغ غرري  حممود بومجعة ال حالةاملع   االت اال تفاء القسر  أو غري الطوع    
  مقبول مبقتضى ه ه املادة.

اسررُتنفدت. قررد ع  أن سرربا االنتصرراف احملليررة وتالحرر  اللجنررة أن صرراحب الرربالغ يررد   ٣-٧
الطعررررن   مقبوليررررة الرررربالغ  ابإلشررررارة طىل  ألغرررررابأن الدولررررة الطرررررف تكتفرررر    وتالحرررر  أيضررررا  

لة حرراالت اال تفرراء   ضرروء تنفيرر  ميثررام السررلم واملصرراحلة مرر كرهتا املرجعيررة بشرر ن معاجلررة مسرر 
  مرررررات عديرررردة السررررلطات  قررررد نب هررررتالوننيررررة. وتالحرررر  اللجنررررة أن والرررردة صرررراحب الرررربالغ 

لكررن هرر ه السررلطات التزمررت الصررمت و ا تفرراء ينوجهررا  طىل  القضررائية منهررا واإلداريررة   املختصررة
بشر ن قضرية حممرود  أصردرت قررارا  قرد لطراهري أبن حمكمرة ا حيال ه ا األمر. و ريط اللجنرة علمرا  

طمكانيررة  ودوندون مررربر   دعو الرربرررفض  لكنرره كرران قرررارا  و   ٢٠٠5حزيران/يونيرره  ١٨بومجعررة   
لطعررررن فيرررره بسرررربب أت ررررر اإلبررررالغ برررره. ومل تقرررردم الدولررررة الطرررررف طىل اآلن أ  تفسررررري حمررررد د   ا

مترراا حررىت  بيا انتصرراف فعررالمالحظاهتررا عررن قضررية حممررود بومجعررة قررد ُيسررتخلص منرره ترروافر سرر
على الرغم مرن توصرية اللجنرة بضررورة  ٠١-٠٦ضافة طىل طلأل  يتواصا تطبيق األمر ابإل. و اآلن

__________ 

تشرررررين  ٣٠  اآلراء املعتمرررردة   عمررررار  ضررررد اجلزائررررر  ٢٠٩٨/٢٠١١انظررررر    مجلررررة بالغررررات  الرررربالغ رقررررم  (٣)
تشررررررين  ٢٩    اآلراء املعتمررررردة ساسرررررني ضرررررد اجلزائرررررر  ٢٠٢٦/٢٠١١؛ والررررربالغ رقرررررم ٢٠١4األول/أكتررررروبر 
آطار/مررار   ٢٢     اآلراء املعتمرردةبررومجع  ضررد اجلزائررر  ١٧٩١/٢٠٠٨؛ والرربالغ رقررم ٢٠١4األول/أكترروبر 

 ٢5تمرررردة     اآلراء املعمررررزين ضررررد اجلزائررررر  ((Rev.1و ١٧٧٩/٢٠٠٨؛ والرررربالغ رقررررم ٢-٧  الفقرررررة ٢٠١٣
  اآلراء املعتمردة رجرربوين ضرد اجلزائر  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والربالغ رقرم ٢-٧  الفقرة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

 .٢-٧  الفقرة ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٣١  
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(. ومرررررن مث ١٣  و٨و  ٧  الفقررررررات CCPR/C/DZA/CO/3مواءمترررره مرررررع العهرررررد )انظرررررر الوثيقرررررة 
 كا عقبرة أمرامتشرمرن الربوتوكرول اال تيرار  ال  5)ب( مرن املرادة ٢ختلص اللجنة طىل أن الفقررة 

 . مقبوال   ه ا البالغ اعتبار
هاكرررات تثرررري مسرررائا   طنرررار حررردوث انتيرررد ع  صررراحب الررربالغ  أنوتالحررر  اللجنرررة  4-٧

 ١٦و(  ١لفقررررة ا) ١٠و(  4طىل  ١الفقررررات ) ٩و  ٧و(  ١الفقررررة ) ٦و(  ٣الفقررررة ) ٢ املرررواد
 ٢٣و ١٧املرادتني نار ط  ( من العهد  وك لأل ٣الفقرة ) ٢املادة مع ة مبفردها وابالقران ءمقرو 

ل دون يوجررد مررا اررو  (. وتررر  اللجنررة أن هرر ه االدعرراءات مدعومررة أبدلررة كافيررة وأنرره ال١الفقرررة )
علرررررق الغ فيمرررررا يت  األسرررررس املوضررررروعية للررررربطىل النظرررررر  ططن وتنتقرررررا اللجنرررررة .اعتبارهرررررا مقبولرررررة
(  ١الفقررررة ) ١٠و ( 4طىل  ١الفقررررات ) ٩و  ٧و(  ١الفقررررة ) ٦للمرررواد  املررردَّعاةابالنتهاكرررات 

    ( من العهد.٣الفقرة ) ٢(  و١الفقرة ) ٢٣و  ١٧و  ١٦و

 النظر   اأُلسس املوضوعية للبالغ  
نظرررت اللجنررة   هرر ا الرربالغ   ضرروء مجيررع املعلومررات الررجت أاتحهررا اررا الطرفرران  وفقررا   ١-٨

 اال تيار .من الربوتوكول  5من املادة  ١ألحكام الفقرة 
وتالح  اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت ابإلشارة طىل مالحظاهتا اجلماعية والعامة الجت   ٢-٨

طىل الفريررق العامررا املعرر   رراالت اال تفرراء القسررر  أو غررري الطرروع   سررابقا  قررد متها كانررت قررد 
ا طنره سربق مرن أجرا أتكيرد موقفهرا القائروطلرأل فيما يتعل ق ببالغرات أ رر   نفسها وطىل اللجنة 

تسررروية مثرررا هررر ه القضرررا    طنرررار تنفيررر  ميثرررام السرررلم واملصررراحلة الوننيرررة. و يرررا اللجنرررة طىل 
للدولرررة الطرررف أن  رررتت أبحكرررام ميثرررام السرررلم واملصررراحلة يس ر أبنررره لرررجتهاداهتررا السرررابقة وتررر ك   ا

اللجنرة. بالغرات طىل أو  كرن أن يقرد موا الوننية ضد أشخا  اتجون أبحكام العهد أو قدموا 
تعامرررا كرررا أبن وتقضررر  أحكرررام العهرررد أبن  رررر  الدولرررة الطررررف علرررى مصرررري كرررا شرررخص و

وابلنظر طىل عردم طد رال الدولرة الطررف  .(4)املت صلة   شخص اإلنسانشخص ابحرام الكرامة 
ُيسرهم   اإلفرالت مرن العقراب    ٠١-٠٦األمرر رقرم إن التعديالت الرجت أوصرت هبرا اللجنرة  فر

 . (5)أحكام العهدمع  كن اعتباره متفقا   الل لأل ه ه القضية  و 
علرى ادعراءات صراحب الربالغ بشر ن األسرس  د  اللجنة أن الدولة الطرف مل تررُ وتالح ٣-٨

مفادهررا أن عرربء اإلثبررات ال جيررب أن يقررع علررى عرراتق و ابجتهاداهتررا اللجنررة املوضرروعية  وترر ك ر 
دائمرررا  مرررع الدولرررة الطررررف   صررراحب الررربالغ وحرررده   اصرررة أن صررراحب الررربالغ ال يتسررراو  

اإلثبات  وأن املعلومرات الالينمرة متلكهرا الدولرة الطررف دون غريهرا    أدلةطمكانية احلصول على 
مررن الربوتوكررول اال تيررار   فررإن الدولررة الطرررف  4مررن املررادة  ٢ووفقررا  للفقرررة  .(٦)األحيرران معظررم

يُردَّعى ملزمة ابلتحقيق  سن نية   مجيع االدعاءات الواردة بش ن انتهاكرات أحكرام العهرد الرجت 
ن  يا طىل اللجنة املعلومرات الرجت تكرون أبها  ويالدولة الطرف نفسها أو ممثل ارتكاهبا من جانب

__________ 

 .٢-٨  الفقرة عمار  ضد اجلزائر املقدَّم من البالغو ؛ ٢-٧  الفقرة ساسني ضد اجلزائر املقدَّم من البالغانظر  (4)
 . ٢-٨  الفقرة عمار  ضد اجلزائر املقدَّم منانظر البالغ  (5)
  مرررزين ضرررد اجلزائررررمرررن ؛ و ٣-٨  الفقررررة عمرررار  ضرررد اجلزائررررالبالغرررني املقررردَّمني مرررن انظررر    مجلرررة بالغرررات   (٦)

 ٢٦اء املعتمررررردة     اآلر العبررررراين ضرررررد اجلمهوريرررررة العربيرررررة الليبيرررررة  ١٦4٠/٢٠٠٧رقرررررم الررررربالغ ؛ و ٣-٨الفقرررررة 
   .٣-٨  الفقرة جربوين ضد اجلزائروالبالغ املقدَّم من ؛ 4-٧  الفقرة ٢٠١٠متوين/يوليه 
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طيررالء  ينبغرر  عندئرر ل و  حررال عرردم تقرردمي الدولررة الطرررف أ  توضريح هبرر ا اصصررو    .(٧) وينهترا
 ادعاءات صاحب البالغ االهتمام الواجب ما دامت معللة مبا فيه الكفاية.

ن عبارة "اال تفاء القسر " ال ترد صراحة   أ  من مرواد العهرد  غرري أباللجنة  وُت ك  ر 4-٨
الرررجت متث رررا انتهاكرررا  مسرررتمرا   األفعرررالمرررن ومتكاملرررة أن اال تفررراء القسرررر  يشرررك ا سلسرررلة فريررردة 

 . (٨)قوم املعرف هبا   ه ا الصألللعديد من احل
وتالحرررررر  اللجنررررررة أن حممررررررود بومجعررررررة قررررررد شرررررروهد آل ررررررر مرررررررة   ليلررررررة ١٩ طىل ٢٠  5-٨

آب/أغسطس ١٩٩٦ وقت طلقاء جنود اجليش الون  الشرعيب القربض عليره   منزلره. وتالحر  
ررردا أ مرررا احتُ جرررزا مرررع الضرررحية   الليلرررة نفسرررها  وأن صررراحب الررربالغ  اللجنرررة أن شخصرررني أك 
وأسرته ال يزالون من  طلأل احلرني وحرىت اآلن ال يعلمرون أ  شر ء عرن مصرريه. وتالحر  اللجنرة 
أن الدولة الطرف مل تقدم أ  دليا يسمح بتحديد مصري حممود بومجعة  با ط ا مل تؤكد قط أ ا 
 تجزه. وت ك ر اللجنة أبن سلب الشخص حريته مث رفض االعرراف بر لأل  أو رفرض الكشرا 
عررن مصررري الشررخص املختفرر  يعرر     حرراالت اال تفرراء القسررر   حرمرران هرر ا الشررخص مررن 

و  هررر ه  .(٩)الدولرررة مسرررؤولة عنررره تكرررونجسررريم مسرررتمر و حياتررره صطرررر  وتعرررريضمحايرررة القرررانون 
القضررية  تالحرر  اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أ  معلومررات قررد تبررني أ ررا أوفررت ابلتزامهررا 
 ماية حياة حممود بومجعة. وبناء  عليه  ختلص اللجنة طىل أن الدولة الطرف قد أ لَّرت ابلتزامهرا 

  ماية حياة حممود بومجعة  وهو ما يشكا انتهاكا   للفقرة ١ من املادة ٦ من العهد. 
وتقررر اللجنررة بدرجررة املعرراتة الررجت ينطررو  عليهررا االحتجرراين ملرردة غررري حمررددة ومبعررزل عررن  ٨-٦

( بشر ن حظررر التعر يب وغرريه مرن ١٩٩٢)٢٠بتعليقهرا العرام رقرم نرة اللجالعامل اصارج . وتر ك ر 
ضرروب املعاملررة أو العقوبرة القاسيرررة أو الالطنسرانية أو املهينرة  الر   أوصررت فيره الردول األنررراف 

. وتالحر  اللجنرة   هر ه القضرية أن صراحب الربالغ وأفرراد السرر  االحتجاين  بسن أحكام متنع
ا قررط علررى أ  معلومررات عررن مصررريه أو مكرران احتجرراينه. ومررن مث  أسرررة حممررود بومجعررة مل اصررلو 

حممرود بومجعرة  الر   سررا  تر  اللجنة أن من احملتما أن تكون السلطات اجلزائرية ال تزال  تجز 
أ  . وابلنظررر طىل عرردم تقرردمي الدولررة الطرررف ١٩٩٦آب/أغسررطس  ٢٠طىل  ١٩ا تفررى   ليلررة 

__________ 

  اآلراء املعتمرردة   ائرررجمنررون ضررد اجلز   ١٢٩٧/٢٠٠4؛ ورقررم ٣-٨  الفقرررة مررزين ضررد اجلزائررر :انظررر البالغررني (٧)
 .٣-٨  الفقرة ٢٠٠٦متوين/يوليه  ١4

الفقررررة   ٢٠١5نيسررران/أبريا  ١  اآلراء املعتمررردة   كررراتوال ضرررد نيبرررال  ٢٠٠٠/٢٠١٠انظرررر البالغرررات رقرررم  (٨)
  الفقرررة ٢٠١5ليرره متوين/يو  ٩راء املعتمرردة     اآلسررريت وآ رررون ضررد كولومبيررا  ٢١٣4/٢٠١٢ورقررم  ؛٣-١١
. 4-٧  الفقررررة ٢٠١٧آطار/مرررار   ١٧املعتمررردة    اآلراء  البررروايت ضرررد اجلزائرررر  ٢٢5٩/٢٠١٣؛ ورقررم 4-٩
لرررردول اا  أن تتخرررر  أيضرررر "جيررررب: 4( بشرررر ن احلررررق   احليرررراة  الفقرررررة ١٩٨٢)٦التعليررررق العررررام رقررررم  انظررررر أيضررررا  و 

  حلرردوثاكثرررية بحت  مررن املؤسرا أ ررا أصرراألنرراف ترردابري حمررددة وفعالررة ملنررع ا تفراء األشررخا   وهرر  ظرراهرة 
 جيررب أنلررأل  طعررن حرمرران أشررخا  مررن حيرراهتم بشرركا تعسررف . وابإلضررافة طىل    كثررري مررن األحيررانوتسررفر 
علرى  وف قرد تنطرو فعالة إلجرراء  قيقرات شراملة   حراالت األشرخا  املختفرني   ظرر  ترتيباتلدول ا تضع

 . "انتهاك للحق   احلياة
  ٢٠١4تشرررين األول/أكترروبر  ٣٠  اآلراء املعتمرردة     ضررد  اجلزائرررالعُررد    ٢١١٧/٢٠١١انظررر الرربالغ رقررم  (٩)

 .4-٨  الفقرة وبومجع  ضد اجلزائر؛ 4-٨  الفقرة ومزين ضد اجلزائر؛ 4-٧ الفقرة
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مررا مررن العهررد في ٧اال تفراء يشرركا انتهاكررا  للمرادة  هبرر ا اصصررو   ترر  اللجنررة أن هرر ا طيضراا
 . (١٠)حمود بومجعةيتعلق مب

املتعلقرررة ابنتهررراك  االدعررراءاتو  ضررروء مرررا تقرررد م  لرررن تنظرررر اللجنرررة بصرررورة مسرررتقلة    ٧-٨
  .(١١)من العهد ١٠ املادة
ا تفراء  عرنوشرد ة تمجرني صاحب الربالغ مرن ضريق  عاتهو يط اللجنة علما  أيضا  مبا  ٨-٨

 ٧للمرررادة  عرررن حررردوث انتهررراكترررر  أن الوقرررائع املعروضرررة عليهرررا تكشرررا هررر  و  حممرررود بومجعرررة.
 . (١٢)صاحب البالغما يتعلق ب( من العهد في٣)٢ان مع املادة وابالقر مبفردها مقروءة 

(   ررريط 4طىل  ١الفقررررات ) ٩لمرررادة لانتهررراك  ابلشررركو  القائلرررة  ررردوثوفيمرررا يتعلرررق  ٩-٨
أمرر صاحب البالغ الجت تفيد أبن حممود بومجعة قُبض عليره تعسرفا  ودون  ابدعاءاتنة علما  اللج

مشرروعية   أمامهرا  الطعرن   ومل توجه طليه هتمة  ومل يُعرب على سرلطة قضرائية  كنرهطلقاء قبض
احتجررراينه. ونظررررا  طىل عررردم ورود أ  معلومرررات أ رررر  مرررن الدولرررة الطررررف   هررر ا الصررردد  ترررر  

ومرن مث  فرإن اللجنرة  .(١٣)أنه جيب طيالء ادعاءات صاحب البالغ ما تستحقه من اعتبراراللجنة 
حمرررررود فيمرررررا يتعلرررررق مب مرررررن العهرررررد( 4طىل  ١)الفقررررررات  ٩ختلرررررص طىل حررررردوث انتهررررراك للمرررررادة 

 . (١4)بومجعة
طنكررارا  حلررق هرر ا مررن احلمايررة القانونيررة يشرركا  وتررر  اللجنررة أن حرمرران الشررخص عمرردا   ١٠-٨

ال سريما عنردما توضرع عراقيرا بصرورة منهجيرة أمرام و عراف بشخصريته القانونيرة  اال الشخص  
و  هرر ه  .(١5)سرربا انتصرراف فعالررةالتمتررع بجهررود أقررارب الضررحية الراميررة طىل ممارسررة حقهررم   

القضررية بعينهررا  تالحرر  اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أ  توضرريح مقنررع بشرر ن مصررري حممررود 
وأن حممرود بومجعرة كران     علرى الررغم مرن جهرود ينوجترهوطلرأل تمرا  حملبومجعة ومكران وجروده ا
آ ر ظهور له. وختلص اللجنة طىل أن ا تفاء حممود بومجعة قسررا  منر   أثناءحوينة سلطات الدولة 

 لررره بشخصررريتهحرمررره مرررن محايرررة القرررانون ومرررن حقررره   أن يُعررررف قرررد عامرررا   ٢١مرررا يزيرررد علرررى 
 من العهد. ١٦للمادة  وهو ما يشكا انتهاكا  قانونية  ال

__________ 

  ١٩٠5/٢٠٠٩ورقررم  ؛5-٨  الفقرررة مررزين ضررد اجلزائررر؛ و5-٨  الفقرررة عمررار  ضررد اجلزائررر :انظررر البالغررات (١٠)
  جرربوين ضرد اجلزائررو  ؛5-٧  الفقررة اوتصرويبه ٢٠١٢آطار/مرار   ٢٦املعتمردة      اآلراء رياين ضد اجلزائرر

ين/يوليرره متو  ١١عتمرردة     اآلراء املالعلررواين ضررد اجلماهرييررة العربيررة الليبيررة  ١٢٩5/٢٠٠4رقررم و ؛ 5-٨الفقرررة 
   .5-٦  الفقرة ٢٠٠٧

 . ٦-٨  الفقرة عمار  ضد اجلزائر املقدم من انظر البالغ (١١)
  جررربوين ضررد اجلزائررر؛ و٦-٧  الفقرررة  رررياين ضررد اجلزائررر؛ و٦-٨  الفقرررة مررزين ضررد اجلزائررر ات:انظررر البالغرر (١٢)

احلاسرررر  ضررررد   ١4٢٢/٢٠٠5؛ ورقررررم 5-٧  الفقرررررة العبرررراين ضررررد اجلماهرييررررة العربيررررة الليبيررررة؛ و٦-٨الفقرررررة 
 .١١-٦فقرة   ال٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢4  اآلراء املعتمدة   اجلماهريية العربية الليبية

 .5-٧  الفقرة ٢٠١٦آطار/مار   ١١  اآلراء املعتمدة   شاين ضد اجلزائر  ٢٢٩٧/٢٠١٣انظر البالغ رقم  (١٣)
  الفقرررة  رررياين ضررد اجلزائرررو ؛٧-٨  الفقرررة مررزين ضررد اجلزائررر البالغررات املقدمررة مررن: انظررر    مجلررة بالغررات  (١4)

  .٧-٨  الفقرة جربوين ضد اجلزائر؛ و٧-٧
؛ ٩-١٠  الفقررة ٢٠١٦متوين/يوليره  ١٢  اآلراء املعتمردة   ابسرنيت ضرد نيبرال  ٢١٦4/٢٠١٢انظر البالغ رقرم  (١5)

؛ ٩-١٠  الفقرررة ٢٠١5متوين/يوليرره  ٣  اآلراء املعتمرردة   اثرو وآ رررون ضررد نيبررال  ٢٠٣٨/٢٠١١والرربالغ رقررم 
  .5-٩  الفقرة سريت وآ رون ضد كولومبياو
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  تالحرر  اللجنررة أن الدولررة الطرررف مل تقرردم أ  ١٧وفيمررا يتعلررق برردعو  انتهرراك املررادة  ١١-٨
طىل  أمرر طلقراء قربضالليا ابلقوة ودون منتصا    العسكرينيعنصر يربر أو يشرا سبب د ول 

أسرررة حممررود حممررود بومجعررة. وختلررص اللجنررة طىل أن د ررول مرروظف  الدولررة طىل منررزل أسرررة منررزل 
 وهرررو مرررا يشررركا انتهاكرررا      منرررزام غرررري مشرررروع يشررركا ترررد ال   األوضررراعهررر ه ة   ظرررا عررربومج

 . (١٦)من العهد ١٧للمادة 
اءات املتعلقرررة ابنتهررراك و  ضررروء مرررا تقرررد م  لرررن تنظرررر اللجنرررة بصرررورة مسرررتقلة   االدعررر ٨-١٢
 . ( من العهد١)٢٣ املادة
تفررب علرى مرن العهرد الرجت  ٢مرن املرادة  ٣م الفقرة واتت صاحب البالغ أيضا  أبحكا ١٣-٨

شرررخص سررربا انتصررراف ميسررررة وفعالرررة وواجبرررة اإلنفررراط  لكررراأبن تكفرررا  الررردول األنرررراف التزامرررا  
ر اللجنررة أب ررا تعلررق أليررة علررى طنشرراء الرردول األنررراف أتكيرردا  للحقرروم املكرسررة   العهررد. وتُرر ك   

و  طات الصرررلة ابنتهاكرررات احلقررروم الرررجت يكفلهرررا آليرررات قضرررائية وطداريرررة مناسررربة ملعاجلرررة الشررركا
( بشررر ن نبيعرررة االلترررزام القرررانوين العرررام ٢٠٠4)٣١بتعليقهرررا العرررام رقرررم  وتررر ك ر أيضرررا   .(١٧)العهرررد

 عردم قيراماملفروب على الدول األنراف   العهرد  الر   تشرري فيره علرى وجره اصصرو  طىل أن 
يفض     حد طاته  طىل انتهراك  قدنتهاكات لتحقيق   االدعاءات املتعلقة ابالابالدولة الطرف 

مسرررتقا للعهرررد. و  هررر ه القضرررية  وجهرررت أسررررة حممرررود بومجعرررة انتبررراه السرررلطات املختصرررة طىل 
هرر ا  بشرر نالدولررة الطرررف طىل فررتح أ   قيررق عميررق ودقيررق تبررادر أن  دونا تفرراء هرر ا األ ررري 

اال تفرراء  ومل يتلررق صرراحب الرربالغ وأسرررته أ  معلومررات. وعررالوة علررى طلررأل  ال يررزال صرراحب 
ألنره يسرتحيا عليهمرا لوصرول طىل سربيا انتصراف فعرال ل حمرومني مرن أ  طمكانيرةالبالغ وأسرته 

املتعلررق بتنفيرر  ميثررام السررلم  ٠١-٠٦اللجرروء طىل أ  هيئررة قضررائية بعررد صرردور األمررر رقررم  قررانوت  
األمر اظر اللجوء طىل العدالة لكشا مالبسات أشد اجلرائم ه ا صاحلة الوننية  وطلأل ألن وامل

(. وختلرص اللجنرة ٧  الفقررة CCPR/C/DZA/CO/3انظرر الوثيقرة  طورة مثرا اال تفراء القسرر  )
( مررن العهرررد  ٣الفقررررة ) ٢طىل أن الوقررائع املعروضررة عليهرررا تكشررا عررن حررردوث انتهرراك للمررادة 

حمرود بومجعرة  وانتهراك مب مرا يتعلرقفي ١٦  و٩و  ٧و(  ١الفقررة ) ٦قرران مرع املرواد مقرروءة ابال
   صاحب البالغ.فيما يتعلق ب ٧مقروءة ابالقران مع املادة ( ٣الفقرة ) ٢للمادة 

مررررن الربوتوكرررول اال تيرررار  امللحررررق  5مرررن املرررادة  4واللجنرررة  طط تتصررررف وفقرررا  للفقرررررة  -٩
 ٦اد لمرررو لرف الدولرررة الطررر املعروضرررة عليهرررا تكشرررا عرررن انتهررراك ئعابلعهرررد  ختلرررص طىل أن الوقرررا

  (٣الفقررررررة ) ٢مرررررن العهرررررد  واملرررررادة  ١٧  و١٦و(  4طىل  ١الفقررررررات ) ٩و  ٧و(  ١الفقررررررة )
من العهرد  ١٧  و١٦و(  4طىل  ١الفقرات ) ٩و  ٧و(  ١الفقرة ) ٦مقروءة ابالقران مع املواد 

  ١٧و ٧مرررادتني للجنرررة أيضرررا  انتهررراك الدولرررة الطررررف وتالحررر  الل حمرررود بومجعرررة.مرررا يتعلرررق مبفي
  البالغ. صاحبما يتعلق ب( في٣الفقرة ) ٢مقروءتني مبفردلا وابالقران مع املادة 

مرررن العهرررد  فرررإن الدولرررة الطررررف ملزمرررة بتررروفري سررربيا  ٢)أ( مرررن املرررادة ٣ووفقرررا  للفقررررة  -١٠
الدول األنرراف جرربا  كرامال  لألشرخا   متنحانتصاف فعال لصاحب البالغ. ويقتض  طلأل أن 

__________ 

 .١٠-٨  الفقرة ين ضد اجلزائرمز  :انظر البالغ (١٦)
  ٢٠١4تشررررين األول/أكتررروبر  ٣٠  اآلراء املعتمررردة   قرررروان ضرررد اجلزائرررر  ٢١٣٢/٢٠١٢انظرررر الررربالغ رقرررم  (١٧)

 .١١-٧الفقرة 
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ضرررية  فرررإن الدولرررة الطررررف ملزمرررة هكرررت حقررروقهم املعررررف هبرررا   العهرررد. و  هررر ه القالررر ين انتُ 
ا تفاء حممود بومجعة  وتزويد صاحب البالغ  بش نيل : )أ( طجراء  قيق عميق ودقيق ونزيه  مبا

فراج فورا  عن حممرود بومجعرة ططا كران )ب( اإلووأسرته مبعلومات مفصلة عن نتائت ه ا التحقيق؛ 
)د( مقاضراة و  حرال وفاتره؛   حممرود بومجعرة طىل أسررته رفرات)ج( طعرادة و؛ حمتجزا سرا  ال يزال 

)هرررر( تقررردمي تعرررويض مناسرررب طىل واملسرررؤولني عرررن االنتهاكرررات املرتكبرررة وحمررراكمتهم ومعررراقبتهم؛ 
بومجعررة طن كرران ال يررزال علررى قيررد  طىل حممررودو   صرراحب الرربالغ عررن االنتهاكررات الررجت تعرررب اررا

أسررررته. وبصررررف النظرررر عرررن األمرررر و صررراحب الررربالغ  مناسررربة لرضررريةتررردابري  اختررراطاحليررراة؛ و)و( 
  يتعررني علررى الدولررة الطرررف أيضررا  أن  ررر  علررى أن  ررار  ضررحا  اجلرررائم مثررا ٠١-٠٦ رقررم

دون  انتصاف فعال التع يب  واإلعدام  ارج نطام القضاء  واال تفاء القسر  حقهم   سبيا
تكررررررار ارتكررررراب . والدولرررررة الطرررررف ملزمرررررة أيضرررررا  ابخترررراط التررررردابري الالينمرررررة للحيلولررررة دون عراقيررررا

الطرررف    املسررتقبا. و  هرر ا الصرردد  تررر  اللجنررة أنرره ينبغرر  أن تررنقح الدولررة انتهاكررات مماثلررة
  وأن تلغ  على وجه ٢ادة من امل ٢املنصو  عليه   الفقرة الواقع عليها لاللتزام  تشريعاهتا وفقا  

 كن ممارسة احلقروم املكرسرة  لك الجت ال تتفق مع العهد  ٠١-٠٦ رقم اصصو  أحكام األمر
    العهد ممارسة كاملة   الدولة الطرف.

واللجنة  طط تضع   اعتبارها أن الدولة الطررف  ابنضرمامها طىل الربوتوكرول اال تيرار    -١١
بتحديررد مررا ططا كرران قررد حرردث انتهرراك للعهررد أم ال  وتعهرردت قررد اعرفررت اب تصررا  اللجنررة 

من العهد أبن تكفا متترع مجيرع األفرراد املوجرودين   طقليمهرا واصاضرعني لواليتهرا  ٢عمال  ابملادة 
ابحلقوم املعرف هبا   العهد  وأبن تتيح سبيا انتصاف فعاال  وقابال  لانفاط مرىت ثبرت حردوث 

 املتَّخر ةيومرا   معلومرات عرن التردابري  ١٨٠الدولة الطرف    غضون انتهاك  تود أن تتلقى من 
لوضررع آراء اللجنررة موضررع التنفيرر . وابإلضررافة طىل طلررأل  تطلررب اللجنررة طىل الدولررة الطرررف نشررر 

  ه ه اآلراء على نطام واسع بلغاهتا الرمسية.
    


