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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

( مدددددو الول و دددددو  4الفقددددد   ) 5اللجندددددة اواددددد  املدددددا    آراء اعتمددددد  ا  
 *** **2398/2014االختياري، بشأن البالغ رقم 

ية نصرية دوتور  مون ّع و  ثله احملاممت) أعراب مليس   بالغ مقدم من:
  أسر املفقردين يف اجلزائر(

 وحمع د مليس )ابن صاحب البالغ( صاحب البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:
 اجلزائر   الطرف:الدولة 

 )ات يخ الرسالة األوىل( 2014آذا /ما س  10  ات يخ تقدمي البالغ:
مون الظاوام  9٧و 92تني القرا  املتخذ مبرجب املاد   الراثئق املرجعية:

 16الداخلي للجظوة  واحملواإ  ىل الدولوة الطورف يف 
 )مل يصد  يف شكل وثيقة( 2013آب/أغسطس 

 2018ن/أبريل نيسا 6  ات يخ اعتعاد اآل اء:
 اختفاء قسري    املرضرع:

 استظفاد سبل االنتصاف احمللية   املسائل اإلجرائية:
املعاملووووة  التعوووورع للعقربووووة أوفعوووواإ   سووووبيل انتصووووافاحلووووق يف   املسائل املرضرعية:

القاسوية أو الال نسووانية أو املةيظوة  حووق الفورد يف احلريووة 
واألموووون علووووى نفسووووه  الكرامووووة اإلنسووووانية  االعوووو اف 

 ابلشخصية القانرنية  حرية التجع  
__________ 

 

 (.2018آب/أغسطس  2٧) أُعيد  صدا ها ألسباب فظية *
 (.2018نيسان/أبريل  6 -آذا /ما س  12) 122اعتعدهتا اللجظة يف دو هتا  **
شووا يف يف د اسووة هووذا الووبالغ أعنوواء اللجظووة التاليووة أيووابه : السوويد عيوواع بوون عاشوور   والسوويدة  لووزي برانوود    **

والسووويد يووورجي كريسوووترف هوووايظز      والسووويدأوليفيوووي دو فروفيووولوالسووويد والسووويد أأووود أموووني فوووت     كةوووريس  
والسووويد دنكوووان الكوووي والسووويدة ما سووويا ف.ي. كوووران  والسووويدة  يفووواش يليوووت   والسووويد ابمووورمي كريتوووا   واسووواوا  

مرهرموور ا  والسوويدة فوورتيت اب ا تووزيس  والسوويد موواو و بوورليه  والسوويد خرسوويه مانريوول سووانترس ابيوويس  والسوويد 
 يرفاإ شاين  والسيدة ما غر واترفاإ.
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 21و 16و 14و 10و 9و ٧و 6( و3و 2)الفقراتن  2   مراد العةد:
 (2الفقرة ) 5و 3و 2  مراد الربوتركرإ االختيا ي:

هووووور أعووووراب ملوووويس  وهوووور جزائوووووري  2014آذا /مووووا س  10املوووو    صوووواحب الووووبالغ  1-1
  وهور جزائوري اجلظسوية 1964آذا /موا س  ٧اجلظسية. ويدف  أبن ابظه  حمعود ملويس  املرلورد يف 

 2للعووووراد  يُعووووز   ىل الدولووووة الطوووورف  مبووووا يشووووكل انتةاكووووا    وقوووو  ضووووحية اختفوووواء قسووووري أينووووا  
من العةد الدويل اخلوا  ابحلقورا املدنيوة والسياسوية.  16و 10و 9و ٧و 6( و3و 2 )الفقراتن

مقووروءتني  ٧( و2)الفقوورة  2وي كوود صوواحب الووبالغ أنووه وقوو   هوور أينووا   ضووحية انتةووايف املووادتني 
موووون العةوووود. وقوووود دخوووول العةوووود والربوتركوووورإ االختيووووا ي  21و( 3)الفقوووورة  2ابالقوووو ان ابملووووادتني 

وميثوووول  .1989كوووانرن األوإ/ديسوووعرب   12الطووورف يف امللحوووق بوووه حيوووز التظفيوووذ ابلظسووووبة للدولوووة 
 .ية نصرية دوتر  من ّع   أسر املفقردين يف اجلزائراماحملصاحب البالغ 

  طلبت الدولة الطرف فصل الظار يف مسألة مقبرلية الوبالغ 2014متر /يرليه  25ويف  1-2
اللجظوووة الدولووووة   أبلغووووت 2014تشوووورين األوإ/أكتوووربر  3عووون الظاووور يف أسسووووه املرضووورعية. ويف 
 املقوور  اخلووا  املعووت ابلبالغووا  اجلديوودة والتوودابري امل قتووةالطوورف وكووذلح صوواحب الووبالغ بقوورا  

 . ابلظار يف مقبرلية البالغ ويف أسسه املرضرعية معا  

 الوقائع  ما ع ضها صاح  البالغ  

 كوووان صووواحب الوووبالغ  أثظووواء فووو ة الظوووزاع الوووذي حووودف يف تسوووعيظا  القووورن املاضوووي يف 2-1
اجلزائور  يودير مقةوى يف وسووي بلديوة بمور خووادم )واليوة اجلزائور العاصووعة(. وي كود أن أفوراد الشوورطة 
من قس  شورطة البلديوة كوانرا آنوذايف يقتحعورن املقةوى الوذي ميسوكه مورتني يف األسوبرع  و مورون 

 بغلق األبراب ويفتشرن مجي  األشخا  احلاضرين بدعر  البحث عن   هابيني.
  كووووان صوووواحب الووووبالغ  يف حوووودود السوووواعة الثانيووووة بعوووود 1993إ/سووووبتعرب أيلر  9ويف  2-2

  مها أ. غ.  ييا   الاةر  برفقة ابظه حمعد مليس عظدما تقد م  ليةعا شرطيان مسلحان يرتداين  اي  
( وأ. ب. )متوور،(  وأموورا حمعوود ملوويس بتقوودمي واثئووق هريتووه. وأموورا  الشوورطيان بعوود )متقاعوود حاليووا  

وأ كبوووا  يف سووويا ة  ييوووة ون تقووودمي أي تربيووور وال أمووور قنوووائي ابلقوووب  عليوووه. ذلوووح مبرافقتةعوووا  د
  مهووا أ. يف. وس. م.. واقتووادا   ىل قسوو  شوورطة بموور خووادم. ووقوو  هووذا احلووادف  نوور  شوواهدين

ذين الشخصوني مون االنتقوام  مل اوربا علوى اإلعوالن لود  بلديوة بمور خوادم عون وبسبب خرف هو
. أموووووا صووووواحب الوووووبالغ فسوووووا  و اء سووووويا ة 2000 أبريل/نيسوووووان 16صوووووفتةعا شووووواهدين  ال يف 

الشوورطة و أ  الشووورطيان ميسوووكان اببظوووه ويووودخال   ىل قسووو  الشووورطة. وحووواوإ بووودو   الووودخرإ  ىل 
قسوو  الشوورطة ليستفسوور عوون سووبب القووب  علووى ابظووه. لكوون الشوورطيان مظعووا  موون ذلووح  وهووددا . 

 ونفى الشرطيان فيعا بعد علعةعا ابلقب  على حمعد مليس. 
وترج ه شقيق حمعد مليس بدو    برفقة صديق له   ىل قسو  الشورطة. وصورحت الشورطة  2-3

ووه صوواحب الووبالغ موورة أخوور   ىل قسوو  الشوورطة  أن حمعوود ملوويس غووري مووذكر  يف سووجالهتا. وترج 
برفقووة الشوواهدين  أ. يف. وس. م.  لكظووه قربوول بووظفس املعاملووة  سوور  أن أحوود أفووراد الشوورطة طلووب 

   العووائلي. وي كوود أنووه مل يترقووا قووي عوون البحووث عوون ابظووه  وقوود ذهووب موورا  مظووه العووردة ومعووه دفوو
 لعودة سواعا . وي كود أن ابظوه ال يوزاإ علوى عديدة  ىل أقسام الشرطة والد يف حيث استجرب مورا ا  
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يف مكوان سوري ووةورإ دون أي اتصواإ ابخلوا ن ودون أي مراقبوة  قيد احلياة وأنوه حمتجوز انفوراداي  
 نتيجة هلذ  الصدمة. شديدا   ا  . ويقرإ  ن صحة  وجته تدهر   تدهر ا  قنائية لاروف احتج

وأودع صاحب البالغ شكر  أوىل لد  قس  الد يف  لكن مل يتخذ بشأهنا أي  جراء.   2-4
و  اإلدا يووة والقنووائية. وفيعووا يتعلووق ابلطعوورن القنووائية  فقوود ام بعوود ذلووح العديوود موون الشووكوقود  

وووه صووواحب الوووبالغ يووورم  التعاسوووا   ىل مووودعي اجلعةر يوووة لووود  حمكعوووة  1998أاي /مووواير  28وج 
 شووووووبا / 18اجلزائوووووور العاصووووووعة و ىل موووووودعي اجلعةر يووووووة لوووووود  حمكعووووووة بموووووور مووووووراد  ايووووووس. ويف 

وووه التعاسوووا  مووورة أخووور   ىل مووودعي اجلعةر يوووة لووود  حمكعوووة بمووور موووراد  ايوووس. 2006 فربايووور   وج 
 200٧متر /يرليووه  2٧ويوورم  2006آب/أغسووطس  9بقيووت التعاسوواته دون  د  أ سوول يوورم  وملووا

  2008متر /يرليوه  23شكر  جديودة  ىل مودعي اجلعةر يوة لود  حمكعوة بمور موراد  ايوس. ويف 
 د هذا األخري مبحنر ألزم فيه صاحب البالغ ابتباع  جراءا  التعري  احملددة يف ميثواا السول  

ملويس. وألن التعوري     دون تقودمي  جوااب  بشوأن اختفواء حمعود2005واملصاحلة الرطظية لعوام 
مشرو  ابحلصرإ على شةادة وفاة  مل يكن صاحب البالغ  الذي يصر على معرفة احلقيقة عن 

تشووورين  20و 2008آب/أغسوووطس  6مصوووري ابظوووه  يرغوووب يف مباشووورة  جوووراءا  التعوووري . ويف 
  وج ه شكاو  جديدة  ىل مدعي اجلعةر يوة لود  حمكعوة بمور موراد  ايوس. 2011األوإ/أكتربر 

 لرغ  من هذ  الشكاو   مل ار أي حتقيق ومل ي تب على الطعرن املقدمة أي نتيجة تذكر.واب

وووووه صووووواحب الوووووبالغ يووووورم  2-5  أاي / 28وفيعوووووا يتعلوووووق ابلطعووووورن غوووووري القنوووووائية  فقووووود وج 
: )أ( شووكر   ىل  ئوويس اجلعةر يووة وو يوور العوودإ  )ب( وشووكر   ىل  ئوويس املرصوود 1998 موواير

 حزيوووران/ 22 ىل وسووويي اجلعةر يوووة الوووذي  د عليوووه يووورم  وخطوووااب   الووورطت حلقووورا اإلنسوووان  )ن(
. وأعلعتوووووه اللجظوووووة الرطظيوووووة االستشوووووا ية ل قيوووووة وأايوووووة حقووووورا اإلنسوووووان برسوووووالة 1998 يرنيوووووه
 ىل املعلرموا  الوه قودمتةا مصوام األمون  اسوتظادا  "أنوه  1999كوانرن األوإ/ديسوعرب   31 م  خوة

لووديةا ومل تقووب  عليووه  وأن م سسووة الوود يف الوورطت  راب  الوورطت  فوولن الشووخص املعووت مل يكوون مطلوو
  وبعوود تلقووي صوواحب 2000حزيران/يرنيووه  21. ويف "يف هووذ  القنووية هووي الووه أجوور  حتقيقووا  

جواء فيةوا أن  2000حزيران/يرنيوه  14البالغ  سالة من املرصد الورطت حلقورا اإلنسوان م  خوة 
سو  شورطة بمور خووادم  قود م صواحب الووبالغ هوذ  امل سسوة مل تعثور علووى أي أثور حملعود ملوويس يف ق

على حادثة ترقيا  شكر  جديدة  ىل املرصد الرطت حلقرا اإلنسان ذكَّر فيةا أبنه كان شاهدا  
 آب/ 1  وبوني  هريوة الشورطيني. واسوُتدعي يورم مابظه على يدي شرطيني من قس  شرطة بمر خواد

 31أايووة حقوورا اإلنسووان. ويف موون قلبوول اللجظووة الرطظيووة االستشووا ية ل قيووة و  2004أغسووطس 
  اتصول صواحب الوبالغ بورئيس االحتواد الودويل حلقورا اإلنسوان وابألموني العوام 2005أاي /ماير 

 ىل و يور العودإ و ىل  ئويس اجلعةر يوة    وج ه خطااب  2006شبا /فرباير  11حلزب الععاإ. ويف 
ئووويس املرصووود الووورطت حلقووورا و ىل و يووور الداخليوووة واجلعاعوووا  احملليوووة و ىل  ئووويس احلكرموووة و ىل   

 9اإلنسان. وابستثظاء  د مقتنب من املرصد الرطت حلقورا اإلنسوان  مل يتلوق أي  د آخور. ويف 
 ىل قائوود الفرقووة اإلقليعيووة للوود يف يف بموور خووادم وكووذلح  ىل     أ سوول خطووااب  2006آب/أغسووطس 

  200٧متر /يرليوه  2٧كعاإ   اا اب ا  املستشا  لد   ائسوة اجلعةر يوة حلقورا اإلنسوان. ويف 
ووه خطووااب    ىل و يوور العوودإ و ئوويس احلكرمووة وكعوواإ   اا اب ا و ىل قائوود الفرقووة اإلقليعيووة  جديوودا   وج 

للووود يف يف بمووور خوووادم و ئووويس اجلعةر يوووة وو يووور الداخليوووة واجلعاعوووا  احملليوووة. واسوووُتدعي صووواحب 
 2008شووووبا /فرباير  2٧الووووبالغ موووون قلبوووول الشوووورطة القنووووائية لبموووور خووووادم  برسووووالتني موووو  ختني 
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. و غو  هوذ  االسوتدعاءا   مل يبل وح صواحب الوبالغ "ألغوراع التحقيوق"  2008متر /يرليه  6و
  وج ه صواحب الوبالغ مون 2008آب/أغسطس  6قد فُت . ويف  ومتعع قا   جداي   قي أبن حتقيقا  
وووه خطوووااب   جديووود خطوووااب   يس  ىل  ئووو 2011تشووورين األوإ/أكتوووربر  20يف   ىل و يووور العووودإ  ووج 

اجلعةر يوووة و ىل و يووور الداخليوووة واجلعاعوووا  احملليوووة و ىل  ئووويس اللجظوووة الرطظيوووة االستشوووا ية ل قيوووة 
وأايووة حقوورا اإلنسووان  لكظووه مل يتلووق أي  د. وكووان آخوور  د تلقووا  موون الوورايل املظتوودب لوودائرة بموور 

يثواا السول  يودعر  فيوه  ىل التعواس اإلجوراءا  املقور ة يف م 2009شوبا /فرباير  8مراد  ايوس يف 
 واملصاحلة الرطظية.

وابملرا اة م  هذ  الشكاو  العديدة  فلن صاحب البالغ عنر م سس يف مجعية جندة  2-6
املفقردين ويشا يف ابنتاام يف لقاءا  ويف التجععا  األسوبرعية الوه تظاعةوا اجلععيوة. وي كود أن 

التجععا   وكوان    أثظاء أحد2010آب/أغسطس  11الشرطة ألقت عليه القب  بعظا  يرم 
  وأثظوواء مشووا كته يف ّعوو  أقامتووه 2013حزيران/يرنيووه  1. ويف عامووا   82يبلووح موون الععوور آنووذايف 

 85اجلععيووة  ي كوود أنووه أُلقووي عليووه القووب  علووى السوواعة التاسووعة والظصووا )وكووان ععوور  آنووذايف 
. ويقوورإ  ن ا  ( واقتيوود ابلقوورة  ىل قسوو  شوورطة املدنيووة حيووث احتجووز  ىل السوواعة الرابعووة عصوور عامووا  

 . قد ألقي عليةا القب  يف ذلح اليرم أينا   عاما   ٧٧ وجته البالغة 

 الشكوى  
ابظه وق  ضحية اختفاء قسري تعز  املس ولية عظوه  ىل الدولوة صاحب البالغ أن  يد عي 3-1

مووون العةووود.  16و 10و 9و ٧و 6( و3و 2)الفقوووراتن  2للعوووراد  الطووورف  مبوووا يشوووكل انتةاكوووا  
 شوووووبا / 2٧املووووو     01-06مووووون األمووووور  قووووو   46و 45و 39و 2٧أبن املوووووراد  ويووووودف  أينوووووا  

ويف ضووورء وعووول   املتنوووعن تظفيوووذ ميثووواا السووول  واملصووواحلة الرطظيوووة  مقوووروءة معوووا   2006 فربايووور
للطبيعوة القسورية لالختفواء  األمور الوذي تسوبب   ائوه  حقيقيوا   أحكام هذا امليثاا  تشكل  نكوا ا  

 . 21و 19و 14و ٧و 2يف العديد من االنتةاكا  ألحكام العةد  ال سيعا املراد 
 ىل  1998ويووزع  أن اإلجووراءا  القنووائية وغووري القنوووائية الووه قووام  ووا موون أاي /مووواير  3-2

احملليوة  وهوي السوبل الوه تبوني    تليب شر  اسوتظفاد سوبل االنتصواف 2011تشرين األوإ/أكتربر 
أنوه نتيجوة للفصول الرابو  مون ميثواا  عن ذلح  أهنا غري فعالة وعدمية اجلدو . وي كد أينا   فنال  

   مقووووو ش  2005أيلرإ/سوووووبتعرب  29السووووول  واملصووووواحلة الرطظيوووووة  الوووووذي اعتعووووود ابالسوووووتفتاء يووووورم 
املتنعن تظفيوذ ميثواا السول   2006شبا /فرباير  2٧امل     01-06من األمر  ق   45 ابملادة

واملصووواحلة الرطظيوووة  مل يعووود يرجووود يف اجلزائووور سوووبل انتصووواف حمليوووة فعالوووة ووديوووة ومتاحوووة ألسووور 
األشووووخا  ضووووحااي االختفوووواء القسووووري. ويووووذك ر يف هووووذا الصوووودد أبن اللجظووووة قوووود سووووبق هلووووا أن 

لووووث للدولووووة ( بشووووأن التقريوووور الثا200٧  يف سووووياا مالحااهتووووا اخلتاميووووة )200٧اسووووتظتجت يف 
(  أن األموور املوووذكر  أعووال   بصووويغته احلاليووة  يشوووج   فيعووا يبووودو CCPR/C/DZA/CO/3الطوورف )

أبن هوذا األمور  على اإلفال  من العقاب وأنه بذلح غري مترافق م  أحكام العةود. ويوذك ر أينوا  
أي مظه ّعل احلصرإ علوى  3٧و 30و 28و 2٧ال يع ف جبرمية االختفاء القسري وأبن املراد 

ابحلصوورإ علووى حكوو  قنووائي يثبووت الرفوواة.  مشووروطا   "لنووحااي املأسوواة الرطظيووة"تعووري  ابلظسووبة 
وير  أن امليثاا ونصرصوه التطبيقيوة هتودف  ىل التععيوة علوى مسوألة املختفوني مبوظ  التعوري  دون 
البحووث عوون احلقيقووة ودون  حقوواا العدالووة. ويووذك ر أبنووه علووى الوورغ  موون الشووكاو  الووه قوودمةا  

يُفووت  أي حتقيووق يف القنووية. وينوويا أن عوورع قنووية حمعوود ملوويس علووى الفريووق العاموول املعووت  مل
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أموام قبورإ الوبالغ  فةوذا اإلجوراء لويس  ل عائقوا   اال  االختفاء القسوري وغوري الطورعي ال يشوك  
مووون الربوتركووورإ  5)أ( مووون املوووادة 2رية ابملعووومل املقصووورد موون الفقووورة للتحقيوووق أو التسووو  جووراء دوليوووا  

 ختيا ي. وير  ابلتايل أن بالغه هذا مقبرإ. اال
املتنوعن  2006شوبا /فرباير  2٧امل     01-06وير  صاحب البالغ أن األمر  ق   3-3

 2اباللتوووووزام العوووووام املكووووور س يف املوووووادة  تظفيوووووذ ميثووووواا السووووول  واملصووووواحلة الرطظيوووووة يشوووووكل  خوووووالال  
 سولبيا   ل الودوإ األطوراف التزاموا  ع وحت ( من العةد من حيث أن هذا احلك  يقتني أينا  2 )الفقرة

مظووه   45وابعتعوواد األموور املووذكر   ال سوويعا املووادة  بعوودم اذوواذ  جووراءا  مظافيووة ألحكووام العةوود.
التعتووو  ابحلقووورا املكفرلوووة  ميظووو  تلقائيوووا   تكووورن الدولوووة الطووورف بوووذلح قووود اذوووذ   جوووراء تشوووريعيا  

 ىل سوووبيل انتصووواف فعووواإ مووون انتةاكوووا    ال سووويعا احلوووق يف  مكانيوووة اللجووورء (1)مبرجوووب العةووود
 2حقوووورا اإلنسوووووان. ويوووور  صووووواحب الوووووبالغ أن اإلخووووالإ اباللتوووووزام املظصوووور  عليوووووه يف املوووووادة 

  قوود ت تووب عظووه تبعووا  تتحعوول الدولووة الطوورف املسوو ولية أو تقصووريا   ( موون العةوود  فعووال  2 )الفقوورة
بعوود بوودء سووراين مفعوورإ امليثوواا . وي كوود أنووه  غوو  كوول هووذ  املسوواعي الووه قووام  ووا (2)الدوليووة عظةووا

ونصرصه التطبيقية  ظلوت الشوكاو  الوه قودمةا بوال جودو  وذلوح  غو  املعلرموا  الدقيقوة الوه 
من مدعي اجلعةر ية لد  حمكعة بمر مراد  ايس يدعر  فيوه  ىل  واحدا   قدمةا  ومل يتلق سر   دا  

أنوووه وقووو  ضوووحية هوووذا احلكووو   لوووذلح التعووواس  جوووراءا  التعوووري  املقووور ة يف امليثووواا. ويووور  تبعوووا  
 ( من العةد.2)الفقرة  2التشريعي الذي يتظا، م  املادة 

ووو 3-4 أنوووه مل يعووود يرجووود يف اجلزائووور سوووبل انتصووواف حمليوووة فعالوووة  د صووواحب الوووبالغ أينوووا  وي ك 
ميثاا السول  وودية ومتاحة ألسر األشخا  ضحااي االختفاء القسري. ويذك ر أبنه مظذ اعتعاد 

 01-06موووون األموووور  قوووو   46و 45ظيووووة ونصرصووووه التطبيقيووووة  ال سوووويعا املوووواداتن واملصوووواحلة الرط
املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول  واملصواحلة الرطظيوة  أ سواإ عور  سوة عشورة شوكر  ومل يتلوق سور  
 ديووون ُدعوووي فيةعوووا  ىل اتبووواع  جوووراءا  التعوووري  املقووور ة يف امليثووواا. ويوووذك ر أبن هوووذ  اإلجوووراءا  

وهور مشورو  ابحلصورإ  "النحااي املترفني بفعول اإل هواب"عري  لصام تترخى سر  ورد الت ال
علووووى حكووووو  قنووووائي يثبوووووت وفووووواة الشووووخص املختفوووووي دون  جوووووراء أي حتقيووووق. وهوووووذا التعوووووري  

لععوووور الشووووخص ووضووووعه  للنوووور  الووووذي حلووووق ابلنووووحية وأبسوووورته ولكوووون وفقووووا   يتحوووودد وفقووووا   ال
( بشوووأن التقريووور 200٧ااهتوووا اخلتاميوووة )االجتعوواعي واملةوووت. ويوووذك ر أبن اللجظوووة أقوور   يف مالح

(  أبن هووووذا التعوووري  غووووري كامووول وغووووري CCPR/C/DZA/CO/3الووودو ي الثالوووث للدولووووة الطووورف )
( بشووأن مظوو  التعووذيب وغووري  موون ضووروب 1992)20ل  ىل تعليووق اللجظووة العووام  قوو  شووامل  و يوو

 تعليووووووووق اللجظووووووووة العووووووووام و ىلاملعاملووووووووة العقربووووووووة أو املعاملووووووووة القاسووووووووية أو الال نسووووووووانية أو املةيظووووووووة 
( بشووأن طبيعووة االلتووزام القووانرين العووام املفووروع علووى الوودوإ األطووراف يف العةوود 2004)31  قوو 

( مون العةود. ويور  3)الفقورة  2لدع  حجتوه القائلوة أبن هوذا التعوري  ال يلويب مقتنويا  املوادة 
أن احلق يف سبيل االنتصاف يتنعن ابلنرو ة احلق يف تعري  مظاسب واحلق يف معرفة احلقيقوة  

( للجظوة بشوأن التقريور الودو ي الثالوث للدولووة 200٧سوتظاد  ىل املالحاوا  اخلتاميوة )وي كود  ابال
__________ 

 

يف سبيل  سظاد هذ  احلجة   يل صواحب الوبالغ  ىل اآل اء الفرديوة امل يودة الوه أبوداها السويد فابيوان سوالفيريل   (1)
 (. CCPR/C/103/D/1811/2008  )جبا  وشيةرب ضد اجلزائروابألخص يف قنية 

االلتوزام القووانرين  ( بشوأن طبيعوة2004)31مون التعليوق العوام  قو   4يسوظد صواحب الوبالغ حجتوه بشوأن الفقورة  (2)
 العام املفروع على الدوإ األطراف يف العةد.
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مظووه اللتووان تقوور ان عوودم مقبرليووة  46و 45  وال سوويعا املوواداتن 01-06الطوورف  أبن األموور  قوو  
حلوق النوحااي  الشكاو  اله تستةدف عظاصر قرا  الدفاع واألمون للجعةر يوة  يشوكل انتةاكوا  

علووي أمووام اهليمووا  الرطظيووة والدوليووة. ويووزع  أن ميثوواا السوول  واملصوواحلة الرطظيووة يف تقوودمي طعوون ف
ونصرصووه التطبيقيووة موون حيووث اآلاث  امل تبووة عليةووا معادلووة إلجووراءا  العفوور العووام علووى األفعوواإ 

( والتعليوووووق العوووووام 1992)20العوووووام  قووووو   املرتكبوووووة مووووون قبووووول أعوووووران الدولوووووة  و يووووول  ىل التعليوووووق
لجظة  و ىل مرقا هذ  اللجظة   اء طاب  هذ  اإلجراءا  املخالا للحق يف ( ل200٧)31  ق 

لوذلح أن حمعود  ( من العةد. ويور  تبعوا  3)الفقرة  2سبيل انتصاف فعاإ مكفرإ مبقتنى املادة 
مليس ُحرم من حقه يف التعاس سبيل انتصاف فعاإ وأن الدولة اجلزائرية أخلت ابلتزامةا مبرجب 

 ( من العةد. 3)الفقرة  2املادة 
ويذك ر صاحب الوبالغ ابلتطور ا  علوى صوعيد اجتةوادا  اللجظوة   اء مسوألة االختفواء  3-5

القسوووري ويووور  أن وووورد احتعووواإ أو خطووور فقووودان الشوووخص حياتوووه يف سوووياا االختفووواء القسوووري 
من العةد قود وقو . ويوذك ر ابلرقوائ  الوه  6للعادة  مباشرا   الستظتان أن انتةاكا   كافيا    يشكل سببا  

اكتظفووت اختفوواء ابظووه حمعوود ملوويس ويوور  أن فُووور   العثوور  عليووه تتنوواءإ مبوورو  األايم  وهوور يعتقوود 
 كبووريا    االنفوورادي يف مكووان سووري يشووكل خطوورا  ابلفعوول أن ابظووه فووا ا احليوواة  ذلووح أن االحتجووا  

ة يكورن حيظموذ حتوت  أوة سوجانيه الوذين ال  نوعرن لإلخالإ ابحلق يف احلياة ألن النوحي جدا  
لذلح أن الدولة اجلزائرية أخلت ابلتزامةا  عاية حق حمعود ملويس  ألي مراقبة قنائية. وير  تبعا  
 من العةد. 6للعادة  يف احلياة  مبا يشكل انتةاكا  

د وي كوود صوواحب الووبالغ أن املالبسووا  الووه أحاطووت ابختفوواء حمعوود ملوويس  وابلتحديوو 3-6
السرية املطلقة اله أحاطوت أبسوباب القوب  عليوه ومكوان احتجوا   وحالتوه الصوحية وعودم وقورع 
أي اتصوواإ أبسوورته وال ابلعووامل اخلووا جي  تقتنووي  طووالا ترصوويا االحتجووا  االنفوورادي يف مكووان 

 ٧ للعوادة مبا يشكل انتةاكوا  من ضروب املعاملة الال نسانية أو املةيظة يف حقه   سري ومتثل ضراب  
الكرب بسبب اختفاء حمعود ملويس أنه عاىن هر نفُسه وأسرتُه من القلق و  من العةد. وي كد أينا  

وبسووبب عوودم  جووراء حتقيووق متععووق وعوودم تقوودمي أي مكيوود  يووي بشووأن مصووري ابووظة  املختفووي  
أمووام  حقوواا حووق أسوور  عائقووا   فعيثوواا السوول  واملصوواحلة الرطظيووة ونصرصووه التطبيقيووة تشووكل فعووال  

( مووون 2)الفقووورة  24 يف معرفوووة احلقيقوووة. ويوووذك ر أبن هوووذا احلوووق مكفووورإ مبرجوووب املوووادة املختفوووني
 االتفاقية الدولية حلعاية مجي  األشخا  من االختفاء القسري وأقرته اللجظة يف اجتةاداهتا. وتبعا  
لوووذلح  يووور  أن موووا عووواش  وأسووورته مووون قلوووق وكووورب  عوووالوة علوووى اسوووتحالة معرفوووة احلقيقوووة  وهوووي 

من  ضراب  ة الظامجة عن وجرد ميثاا السل  واملصاحلة الرطظية ونصرصه التطبيقية  يشكل االستحال
ضروب التعذيب أو املعاملة الال نسانية أو املةيظوة يف حقوه ويف حوق أسورته  وهور موا يكشوا عون 

 ( من العةد.3)الفقرة  2مقروءة ابالق ان م  املادة  ٧وقرع انتةايف للعادة 
مون العةود   9ابحلق املكفرإ لكول شوخص يف األمون مبرجوب املوادة ويف معرع التذكري  ٧-3

  يوور  صوواحب الووبالغ أن مالبسووا  والقاضووي مبظوو  القووب  علووى الشووخص أو احتجووا   تعسووفا  
لوذلح   مون احلريوة ومون األمون. وتبعوا   تعسوفيا   القب  على حمعد مليس واحتجوا   تشوكل حرمواش  

من العةد  وهر ما أد   ىل انتةوايف  9ير  أن ابظه ُحرم من النعاش  املظصر  عليةا يف املادة 
 هذ  املادة يف حقه. 
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أنووه يف  موون العةوود  ي كوود صوواحب الووبالغ أينووا   10ويف معوورع التووذكري أبحكووام املووادة  3-8
حمعوود ملوويس قوود  ظوول تقوواعس السوولطا  اجلزائريووة عوون  جووراء حتقيووق يف حووادف االختفوواء  يكوورن

 10للعوادة  ُحرم من حريتوه ومل يعامول معاملوة  نسوانية ومبوا  فوت كرامتوه  وهور موا يشوكل انتةاكوا  
 من العةد يف حقه. 

 (3)32مووون العةووود وكوووذلح ابلتعليوووق العوووام  قووو   14ويف معووورع التوووذكري أبحكوووام املوووادة  3-9
عادلوة  ي كود صواحب  ويف حماكعوة للجظة بشوأن احلوق يف املسواواة أموام احملواك  واهليموا  القنوائية

مووون  45الووبالغ أن املووودعني العوووامني يطبقووورن  يف واقووو  األموور وألسوووباب سياسوووية  أحكوووام املوووادة 
ويرفنورن البوت  واسوعا   املتنعن تظفيذ ميثاا السل  واملصواحلة الرطظيوة تطبيقوا   01-06األمر  ق  

ة ضد أحد أعران الدولة يف أي شكر  يكرن مرضرعةا حالة اختفاء قسري  سراء كانت مرجة
بفت  حتقيق يف احلادف  غ  معرفة أياء املس ولني عن  أو ضد شخص وةرإ  أو تنعظت طلبا  

  حالة االختفاء  كعا هر احلاإ يف هذ  القنية.
من العةد وابجتةاد اللجظوة الراسوخ  16ويذك ر صاحب البالغ بعد ذلح أبحكام املادة  3-10

ووو ا مووون أايوووة القوووانرن لفووو ة مطر لوووة ميكووون أن يشوووكل  نكوووا ا  د حرموووان شوووخص موووومووو دا  أن تعع 
للشوووخص  ذا كوووان الشوووخص يف عةووودة سووولطا  الدولوووة عظووود ظةووور   للعووورة  للشخصوووية القانرنيوووة

كانت هظايف  عاقة مظتاعة جلةرد أقا به الرامية  ىل اللجرء  ىل سبل انتصاف فعالة    األخرية  و ذا
( بشووأن التقريوور الووودو ي 200٧ىل املالحاووا  اخلتاميووة )  يف ذلووح  ىل احملوواك . و يوول أينووا   مبووا

لوذلح   (. وتبعوا  CCPR/C/DZA/CO/3من العةد ) 40الثالث الذي قدمته اجلزائر يف  طا  املادة 
دون االعوو اف بووذلح  تكوورن قوود  يوودف  أبن  بقوواء السوولطا  اجلزائريووة علووى حمعوود ملوويس حمتجووزا  

 االع اف له بشخصيته القانرنية  مبا يشكل انتةاكا   حرمته من أاية القانرن وحرمته من احلق يف
  من العةد. 16للعادة 

ويف األخووري  يووذك ر صوواحب الووبالغ  ابإلشووا ة  ىل احلووق يف التجعوو  السوولعي املظصوور   3-11
 46مون العةوود وكوذلح  ىل الشوورو  الووه تسوع  بتقييوود هوذا احلووق  أبن املووادة  21عليوه يف املووادة 

حتار التعبري  (4)(9)الفقرة  املتنعن تظفيذ ميثاا السل  واملصاحلة الرطظية 01-06األمر  ق  من 
اجلعوواعي ألسوور املفقووردين واملوودافعني عوون حقوورا اإلنسووان  مبووا يف ذلووح حووني يتعلووق األموور بعقوود 

وبصر ة مباشورة ضوحية انتةاكوا  حلقوه يف  لقاءا  أو ّععا  سياسية. وي كد أنه كان شخصيا  
لعدة سواعا  يف  2013وعام  2010ويذك ر أبنه احُتجز مرتني يف عام حرية التجع  السلعي  

لوه  أبنوه ال  وق   . ويوزع  أنوه أُبلوح شوفةيا  عاموا   85و 82قس  الشرطة وكان يبلح حيظةا من الععور 
التاووواهر ألن الظصووور  التطبيقيوووة مليثووواا السووول  واملصووواحلة الرطظيوووة متظووو  أي شوووكل مووون أشوووكاإ 

اللجظوة الرطظيوة االستشووا ية ل قيوة وأايوة حقورا اإلنسوان مظو  بظفسووه التاواهر  ويوذك ر أبن  ئويس 
ماووواهرا  عوووائال  املفقوووردين أموووام مقووور هوووذ  امل سسوووة. وعليوووه  يووور  أنوووه وقووو   2010يف عوووام 

  من العةد. 21ضحية انتةايف املادة 
__________ 

 

 .9عادلة  الفقرة  ( بشأن احلق يف املساواة أمام احملاك  واهليما  القنائية ويف حماكعة200٧)32التعليق العام  ق   (3)
سوظرا  وبغراموة  (5)  ىل  وس (3) يعاقب ابحلبس من ثوالف"من األمر املذكر  على ما يلي:  46تظص املادة  (4)

جزائوري كول مون يسوتععل  مون خوالإ تصور اته أو كتاابتوه أو أي ععول  ديظوا  500 000 ىل  250 000من 
إلضوعاف  أو  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية للعساس مب سسا  اجلعةر ية يعتد  االرطظية أو  آخر  جراح املأساة

  ".بشرف  أو لتشريه يعة اجلزائر يف احملافل الدوليةأعراهنا الذين خدمرها  الدولة  أو لإلضرا  بكرامة
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 2االسوتظتان أن اجلزائور انتةكوت املوراد ويطلب صاحب البالغ  ىل اللجظوة موا يلوي: )أ(  3-12
 2واملووووووووادة حمعوووووووود ملوووووووويس موووووووون العةوووووووود يف حووووووووق  16و 10و 9و ٧و 6(  و3و 2 اتن)الفقوووووووور 
موون العةوود يف حووق  21  واملووادة (3)الفقوورة  2مقووروءة ابالقوو ان موو  املووادة  ٧واملووادة   (2 )الفقوورة

حث الدولة الطرف على احو ام التزاماهتوا الدوليوة و ععواإ احلقورا صاحب البالغ وأسرته  )ب( 
ب العةد  وكذلح احلقرا املكفرلة مبرجب وعل املعاهدا  الدولية حلعايوة حقورا املكفرلة مبرج

 ىل اللجظوووة أن حتوووث الدولوووة الطووورف علوووى  اإلنسوووان الوووه صووود قت عليةوووا اجلزائووور. ويطلوووب أينوووا  
العثوور  علووى حمعوود ملوويس واحوو ام ( أ)  صوودا  األموور  جووراء حتقيقووا  مسووتقلة ونزيةووة موون أجوول:

املتور طني يف هوذا االختفواء القسوري  ( مون العةود  )ب( تقودمي3)الفقرة  2تعةدها مبرجب املادة 
  ( موووون العةوووود3)الفقوووورة  2للعووووادة  وفقووووا  السوووولطا  املدنيووووة املختص ووووة موووون أجوووول مالحقووووتة    ىل
تقووودمي اجلووورب املظاسوووب والفعووواإ والسوووري  حملعووود ملووويس   ن كوووان ال يوووزاإ علوووى قيووود احليووواة   (ن)

ويشوودد علووى أن هووذا  ( موون العةوود.3)الفقوورة  2للعووادة  وفقووا   عوون النوور  الووذي حلقةوو   وألسوورته
 كوامال    مو  خطور ة االنتةوايف املرتكوب  وأن يشوعل تعرينوا   ومتظاسوبا   اجلرب يظبغي أن يكرن مالئعوا  

وضعاش  بعدم التكرا   ال سيعا  نشاء جلظة مستقلة مكلفة بكشا مصري األشخا   وشامال  
يووو  ضوووحااي الظوووزاع الوووذي شوووةدته اجلزائووور يف تسوووعيظا  القووورن املاضوووي. ويف األخوووري  املختفوووني ومج

موووون األموووور  46و 45و 39و 2٧يطلووووب  ىل اللجظووووة أن تُلووووزلم السوووولطا  اجلزائريووووة  لغوووواء املووووراد 
 املتنعن تظفيذ ميثاا السل  واملصاحلة الرطظية.  01-06  ق 

 مالحظات ال للة الط ف   
 فصول الظاور يف مسوألة مقبرليوة الوبالغ الدولة الطرف طلبت  2014متر /يرليه  25يف  4-1

املتنووعظة  د احلكرموووة اجلزائريووة و ىل احملووورَّ    وأحالوووت  ىل املووذك رة أسسوووه املرضوورعيةعوون الظاوور يف 
املرفوووق  وووا بشوووأن عووودم مقبرليوووة البالغوووا  املقدموووة  ىل اللجظوووة فيعوووا يتعلوووق بتظفيوووذ ميثووواا السووول  

دون   فوواا نسووخ مظةعووا. وملووا  فنووت اللجظووة فصوول الظاوور يف مقبرليووة كوون واملصوواحلة الرطظيووة  ل
  2015آذا /موا س  9  دعت الدولوة الطورف اللجظوة  يف أسسه املرضرعيةعن الظار يف  البالغ

عووودم مقبرليوووة البالغوووا  املقدموووة  ىل اللجظوووة فيعوووا يتعلوووق  ىل االسوووتظاد  ىل املوووذكرة املرجعيوووة بشوووأن 
  صاحلة الرطظية برصفةا مالحاا  متصلة مبرضرع االدعاءا .بتظفيذ ميثاا السل  وامل

حتع لول أعوران الدولوة أو أشوخا  آخورين تصورفرا وتعترب الدولة الطرف أن البالغا  الوه  4-2
حتووووت  موووورة السوووولطا  الععرميووووة املسوووو ولية عوووون وقوووورع حوووواال  االختفوووواء القسووووري أثظوووواء الفوووو ة 

. وتعتورب الدولوة الطورف أن مثول هوذ  "ج شوامللوظة وفقوا  "اب معاجلتةا  1998 ىل  1993 من
البالغووووا  اووووب  د اجةووووا يف السووووياا األيوووول للرضوووو  االجتعوووواعي السياسووووي والاووووروف األمظيووووة 
السوووائدة يف البلووود يف فووو ة كانوووت فيةوووا احلكرموووة مظةعكوووة يف مكافحوووة شوووكل مووون اإل هووواب كوووان 

موون  91و 8٧ووفقووا  للعووادتني . ويف هووذا السووياا  "هنيووا  للدولووة اجلعةر يووةا"يسووعى  ىل  حووداف 
الدستر  اجلزائري  اذذ  احلكرمة اجلزائريوة تودابري اح ا يوة وأبلغوت األمانوة العاموة لتمو  املتحودة 

 من العةد. 4املادة  من 3 عالهنا حالة الطرا ئ  وفقا  للفقرة 
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أثظووواء حووودوف  وقووودمت الدولوووة الطووورف ترضووويحا  بشوووأن السوووياا الوووذي كوووان سوووائدا   4-3
(. وهوذ  الترضويحا  الظعطيوة تكر هوا الدولوة الطورف ابسوتعرا  مبظاسوبة 1998-1993)  الرقائ

 .(5)مجي  البالغا  املتعلقة  اال  االختفاء القسري

 مالحظات إضافية مو ال للة الط ف  
  ىل اللجظوووة حمووور ا     أحالوووت الدولوووة الطووورف أينوووا  2014تشووورين األوإ/أكتوووربر  2٧يف  5-1

يسية تساءلت فيه عن الغاية و اء سلسلة البالغوا  الفرديوة املقدموة  ىل اللجظوة ابملذكرة الرئ ملحقا  
  وهر ما يظد ن ابألحر   يف ناور الدولوة الطورف  يف  طوا  حتريول مسوا  2009مظذ مطل  عام 

اإلجووراء  وودف عوورع مسووألة ات  يووة عامووة علووى اللجظووة الووه تغيووب عظةووا أسووباب تلووح املسووألة 
تتظاوإ السياا العام الذي  "الفردية"ولة الطرف أن مجي  هذ  البالغا  ومالبساهتا. وتالحت الد

علوى تصورفا   حدثت فيه حاال  االختفواء. وتالحوت الدولوة الطورف أن الشوكاو  ترك وز حصورا  
قرا  األمن  وال تتطرا البتوة لتصورفا  لتلوا اجلعاعوا  املسولحة الوه اعتعود  أسواليب متريوه 

 ى القرا  املسلحة. جرامية إللقاء املس ولية عل
 وتوذك ر الدولوة الطوورف أهنوا لون تبوودي  أيةوا بشوأن األسووس املرضورعية املتعلقوة ابلبالغووا  5-2

 املوذكر ة قبول صودو  قوورا  بشوأن مقبرليتةوا. وتنويا أن واجووب أي هيموة قنوائية أو شوبه قنووائية
أن قووورا  الظاووور  يتعثووول أوال  يف معاجلوووة املسوووائل األوليوووة قبووول مظاقشوووة األسوووس املرضووورعية. وتعتووورب 

مسوائل املقبرليوة واملسوائل املتعلقوة ابألسوس املرضورعية يف هوذ  احلالوة  بصر ة متال مة ومتزامظة  يف
معاجلوة  مبعاجلة البالغا  املعروضة كبريا    عالوة على كرنه قرا ا  مل يتفق عليه  ينر  ضرا ا   ابلذا  

ياهتا الذاتيوة. ويف معورع اإلشوا ة مظاسبة  سوراء مون شحيوة طبيعتةوا العاموة أو مون شحيوة خصرصو
الحاووت الدولووة الطوورف أن الفووروع املتعلقووة بظاوور اللجظووة يف مقبرليووة   ىل الظاووام الووداخلي للجظووة 
املتعلقوووة ابلظاووور يف األسوووس املرضووورعية وأنوووه ميكووون مووون    وووث هووواتني  الوووبالغ ذتلوووا عووون تلوووح

 ظفاد سووبل االنتصوواف احملليووة مظفصوول. وفيعووا يتعلووق برجووه خووا  مبسووألة اسووت املسووألتني علووى عوور
ت كووود الدولوووة الطووورف أن الشوووكاو  أو طلبوووا  احلصووورإ علوووى املعلرموووا  املقدموووة مووون صووواحب 

 البالغ مل تُقدَّم عرب القظرا  الكفيلة أبن تتي  للسلطا  القنائية احمللية الظار فيةا.
حملليووة  ويف معوورع التووذكري ابجتةووادا  اللجظووة بشووأن واجووب اسووتظفاد سووبل االنتصوواف ا 5-3

وووود الدولووووة الطوووورف أن ووووور د الشووووح يف احتعوووواال  الظجوووواح أو اخلوووورف موووون التووووأخري ال يعفووووي  ت ك 
البالغ مون اسوتظفاد سوبل االنتصواف هوذ . وفيعوا يتعلوق ابلقورإ  ن صودو  امليثواا اعول  صاحب

اجملاإ مستحيال   تورد الدولوة الطورف أبن عودم اذواذ صواحب الوبالغ أي خطورة  أي طعن يف هذا
وحودود  فيةا هور موا مظو  السولطا  اجلزائريوة مون اذواذ مرقوا بشوأن نطواا  ادعاءاته للظارلتقدمي

املتنوعن تطبيوق  01-06مد  انطباا أحكام هذا امليثاا. وابإلضافة  ىل ذلح  فلن األمر  قو  
املرفرعوة ضود "أفوراد  ميثاا السل  واملصاحلة الرطظية يش   أن يقتصر عودم القبورإ علوى الودعاو 

اجلعةر يووة  أي  ملةووامة  الوودفاع واألموون للجعةر يووة" عوون األععوواإ الووه تصوورفت فيةووا وفقووا  قوورا  
امل سسووا . وابملقابوول  فوولن أي ادعوواء  أايووة األشووخا  واملعتلكووا  وجنوودة األمووة واحلفووا  علووى

واألموون ميكوون بشووأهنا  ثبووا  أن هووذ  القوورا   يتعلووق أبععوواإ ميكوون أن تظسووب  ىل قوورا  الوودفاع
 القنائية املختصة.  ذا اإلطا  هر ادعاء ميكن أن تظار فيه اهليما تدخلت خا ن ه

__________ 

 

وموا تالهوا   3-4(  الفقورة CCPR/C/119/D/2259/2013) البعطوي ضود اجلزائورانار  على سبيل املثواإ  قنوية  (5)
 وما تالها. 3-5(  الفقرة CCPR/C/121/D/2283/2013) برمجعة ضد اجلزائروقنية 
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 اللجنة م الالت  

 الظار يف املقبرلية  
  املعظيوة  قورا اإلنسوان تورد يف بوالغم موا  اوب علوى اللجظوة شوكر قبل الظار يف أي   6-1

مبرجوووووب  مووووون ناامةوووووا الوووووداخلي  أن تقوووور  موووووا  ذا كوووووان الوووووبالغ مقبووووورال  أم ال 93وفقووووا  للعوووووادة 
أبن قوورا  املقوور  اخلووا  بعوودم الفصوول  وتووذك ر اللجظووة أينووا   الربوتركوورإ االختيووا ي امللحووق ابلعةوود.

( ال يسوووتبعد  مكانيوووة الفصووول بوووني 2-1بوووني املقبرليوووة واألسوووس املرضووورعية للوووبالغ )اناووور الفقووورة 
 هاتني املسألتني عظد نار اللجظة فيةعا.

مووون  5)أ( مووون املوووادة 2ذلح مبقتنوووى الفقوورة وقوود مكووود  اللجظوووة  مثلعوووا هووي ملزموووة بووو 6-2
الربوتركرإ االختيا ي  أن املسألة ذاهتا ليست حمول د اسوة يف  طوا  أي  جوراء آخور مون  جوراءا  

التسرية الدوليني. وتالحت اللجظة أن الفريق العامل املعوت  واال  االختفواء القسوري  التحقيق أو
علوى أن اللجظووة توذك ر أبن اإلجووراءا  أو اآلليووا   أو غوري الطوورعي قود أُبلووح  الوة االختفوواء هووذ .

اخلا جة عن نطاا املعاهدا  اله قر ها ولوس حقورا اإلنسوان والوه تتعثول والايهتوا يف الظاور يف 
حالة حقرا اإلنسان يف بالد أو  قلي  ما أو يف مااهر انتةايف واسو  الظطواا حلقورا اإلنسوان يف 

 جوووراءا  التحقيوووق الووودويل  ع ليسوووت برجوووه عوووام  جوووراء  مووونالعوووامل وتقووودمي تقوووا ير علظيوووة يف املرضووور 
. (6)يف الربوتركوورإ االختيووا ي 5املووادة  )أ( موون2التسوورية الدوليووة ابملفةوورم املقصوورد موون الفقوورة  أو

وتبعا  لذلح  تر  اللجظة أن نار املقر  اخلوا  املعوت  واال  االختفواء القسوري أو غوري الطورعي 
 احلك . بالغ غري مقبرإ استظادا   ىل هذاال اعل ال يف قنية حمعد مليس

ابدعووواءا  صووواحب الووبالغ أبنوووه اسوووتظفد سووبل االنتصووواف احملليوووة.  وحتوويي اللجظوووة علعووا   6-3
وتالحووت أن الدولووة الطوورف اكتفووت  يف اع اضووةا علووى مقبرليووة الووبالغ   عووادة   سوواإ مووذكرهتا 
املرجعيووة بشووأن معاجلووة مسووألة حوواال  االختفوواء يف ضوورء تظفيووذ ميثوواا السوول  واملصوواحلة الرطظيووة 

ابملوذكرة الرئيسوية بشوأن مقبرليوة  مرفقوا     حمور ا  2011كتوربر تشرين األوإ/أ 2٧وأهنا قدمت  يرم 
البالغووا  املعروضووة علووى اللجظووة املعظيووة  قوورا اإلنسووان اصوور  تظفيووذ ميثوواا السوول  واملصوواحلة 
الرطظيوووووة. وتوووووذك ر اللجظوووووة أبن الدولوووووة الطووووورف ملزموووووة لووووويس فقوووووي  جوووووراء حتقيقوووووا  متععقوووووة يف 

يتعلوق  له أحيطت السولطا  علعوا   وا  وابألخوص عظودمااالنتةاكا  املف ضة حلقرا اإلنسان ا
كل مون يشوتبه يف أنوه   األمر ابالختفاء القسري أو انتةايف احلق يف احلياة  بل ملزمة أينا  مبالحقة

أبن موودعي اجلعةر يووة  . وحتوويي اللجظووة علعووا  (٧)مسوو وإ عوون تلووح االنتةاكووا  وحماكعتووه ومعاقبتووه
ألوزم فيوه أعوراب ملويس ابتبواع  حمنورا   2008متر /يرليوه  23 لد  حمكعة بمر مراد  ايس وج ه يرم

  وأن الوورايل املظتوودب 2005 جووراءا  التعووري  احملووددة يف ميثوواا السوول  واملصوواحلة الرطظيووة لعووام 

__________ 

 

 ومانوووديت  ضووود البرسوووظة واهلرسوووح(  CCPR/C/116/D/2314/2013  )ي. ضووود كظووودااناووور  علوووى سوووبيل املثووواإ  القنوووااي  (6)
(CCPR/C/115/D/2064/2011  )واث و ضوووود نيبووووواإ (CCPR/C/114/D/2038/2011  )وععوووووا ي ضووووود اجلزائووووور 
(CCPR/C/112/D/2098/2011  )  اير ضد اجلزائر  2026/2011والبالغ  ق  (CCPR/C/112/D/2026/2011.) 

ومزين ضد   3-٧  الفقرة وععا ي ضد اجلزائر  3-6  الفقرة  اير ضد اجلزائرانار  على سبيل املثاإ  القنااي  (٧)
(  CCPR/C/103/D/1781/2008) وبر يووق ضوود اجلزائوور  4-٧(  الفقوورة CCPR/C/106/D/1779/2008) اجلزائوور
 وبووووورمجعي ضووووود اجلزائووووور  4-6(  الفقووووورة CCPR/C/104/D/1905/2009) وخووووورياين ضووووود اجلزائووووور  4-٧الفقووووورة 

(CCPR/C/107/D/1791/2008 الفقرة  )4-٧. 
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   ىل التعوواس اإلجووراءا  2009شووبا /فرباير  8لودائرة بموور مووراد  ايووس دعووا صوواحب الووبالغ  يف 
نووور املوووذكر  مل يقووودم أي  جوووااب  اصووور  حمعووود ملووويس. نفسوووةا. علوووى أن اللجظوووة تالحوووت أن احمل

أن صووووواحب الوووووبالغ اسوووووُتدعي مووووون قلبووووول الشووووورطة القنوووووائية لبمووووور خوووووادم  برسوووووالتني  وتالحوووووت أينوووووا  
وأنوووووه  غووووو  هوووووذ   "ألغوووووراع التحقيوووووق"  2008متر /يرليوووووه  6و 2008شوووووبا /فرباير  2٧ مووووو  ختني

قووود فُوووت . وعليوووه فلهنوووا متوووظ   ومتعع قوووا   اي  جووود االسوووتدعاءا   مل يبل وووح صووواحب الوووبالغ قوووي أبن حتقيقوووا  
املصداقية للرقائ  كعا عرضةا صاحب البالغ وم داها أنوه مل اور أي حتقيوق متععوق وجودي  يف حادثوة 

عن ذلح  مل تقدم الدولة الطرف يف مالحااهتوا أي ترضوي  حمودد بشوأن  اختفاء حمعد مليس. وفنال  
ستظتان أن سبيل انتصاف فعاال  ومتاحا  قيد البحث حالة اختفاء حمعد مليس من شأنه أن يسع  ابال

 املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول  واملصواحلة 01-06يف الرقت احلاضر. وينواف  ىل ذلوح أن األمور  قو  
)اناوور املالحاووا   (8)ابلوورغ  موون أن اللجظووة أوصووت مبراءمتووه موو  أحكووام العةوود الرطظيووة ال يووزاإ مطبقووا  

رير الدو ي الثالوث للدولوة الطورف(. وبظواء  عليوه  ذلوص اللجظوة  ىل ( للجظة بشأن التق200٧اخلتامية )
 من الربوتركرإ االختيا ي ال تشكل عقبة أمام مقبرلية هذا البالغ. 5)ب( من املادة 2أن الفقرة 

وتالحووت اللجظووة أن صوواحب الووبالغ يوودعي وقوورع انتةاكووا  تثووري تسووابال  موون مظاوور   6-4
 10و 9( و3)الفقوورة  2مقووروءة مبفردهووا وابالقوو ان موو  املووراد  ٧و 6( و3و 2)الفقووراتن  2املووراد 

 من العةد. 21و 16و
( مووون 3و 2)الفقوووراتن  2وتالحووت اللجظوووة أن صوواحب الوووبالغ حتووودف عوون انتةوووايف املووادة  6-5

( مووون 2)الفقووورة  2العةووود فيعوووا  صوووه وفيعوووا  وووص حمعووود ملووويس. وتوووذك ر اللجظوووة أن أحكوووام املوووادة 
. وبظوواء (9)م للوودوإ األطووراف ال اوور  االحتجووان بووه مبفوورد  يف بووالغ موواالعةوود تووظص علووى التووزام عووا

 من الربوتركرإ االختيا ي. 3عليه  تعترب اللجظة أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبرإ مبرجب املادة 
مون العةود.  14وتالحت اللجظة أينوا  أن صواحب الوبالغ كور س فقورة فيعوا  وص املوادة  6-6

يودع صوراحة أن هوذ  املوادة قود انتةكوت فيعوا  صوه أو فيعوا  وص حمعود على أهنا تالحت أنه مل 
 مليس  ومن   لن تبحث اللجظة هذ  املسألة من حيث املرضرع.

مووون العةووود. وتووور   21انتةوووايف املوووادة  وتالحوووت اللجظوووة أن صووواحب الوووبالغ أاث  أينوووا   ٧-6
موون  21ة ابنتةووايف املووادة كافيووة لوودع  ادعاءاتووه املتعلقوو  اللجظووة أن صوواحب الووبالغ مل يقوودم حججووا  

العةد وتالحت أن صاحب البالغ ال يبدو أنه قوام  جوراءا  قنوائية اصور  االدعواء ابنتةوايف 
 2حريته يف التااهر. وبظاء عليه  تعترب اللجظة أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبورإ مبرجوب املوادة 

 )ب(( من الربوتركرإ االختيا ي.2)الفقرة  5واملادة 
اللجظووة توور  أن صوواحب الووبالغ قوودم مووا يكفووي موون احلجووج لوودع  االدعوواءا  علووى أن  6-8

( 3)الفقووورة  2املووادة مقووروءتني مظفووردتني وابالقوو ان موو   ٧و 6الووه تثووري تسووابال    اء املووادتني 
موون العةوود. وبوووذلح تظتقوول اللجظووة  ىل الظاوور يف الوووبالغ موون حيووث أسسوووه  16و 10و 9املووراد و 

 من العةد.  16و 10و 9و ٧و 6  املزعرمة للعراد املرضرعية اصر  االنتةاكا
__________ 

 

 .13و 8و ٧  الفقرا  CCPR/C/DZA/CO/3انار  (8)
 كاسووووتانييدا ضوووود املكسوووويحو   4-٧  الفقوووورة (CCPR/C/111/D/2030/2011) بوووويال وس برايكوووورف ضووووداناوووور  (9)

(CCPR/C/108/D/2202/2012) ب. ضووووووووووود أوكرانيوووووووووووا وأ.  8-6  الفقووووووووووورة (CCPR/C/105/D/1834/2008  )
(  CCPR/C/100/D/1887/2009) وبريانووور ابسووور ضووود أو وغوووراي  188٧/2009  والوووبالغ  قووو  5-8 الفقووورة
 . 4-9الفقرة 
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 الظار يف األساس املرضرعية  
الطرفووان   قوودمةامجيوو  املعلرمووا  الووه  آخووذة يف االعتبووا ناوور  اللجظووة يف هووذا الووبالغ  1-٧

 .من الربوتركرإ االختيا ي 5من املادة  1ألحكام الفقرة  وذلح طبقا  
والعاموة الوه  املشو كةوتالحت اللجظة أن الدولة الطرف اكتفت ابإلشا ة  ىل مالحااهتا  2-٧

 ووواال  االختفووواء القسوووري أو غوووري الطووورعي و ىل اللجظوووة املعوووت مووول افريوووق العالقووود متةا آنفوووا   ىل 
يتعل ق ببالغا  أخر   من أجل مكيد مرقفةا القائل  نه سبق تسرية مثل هوذ  القنوااي يف  فيعا

ر أبنوووه طووا  تظفيوووذ ميثوواا السووول  واملصوواحلة الرطظيوووة. وحتيوول اللجظوووة  ىل اجتةاداهتووا السوووابقة وتووذك   
ار  للدولة الطورف أن حتوتج أبحكوام ميثواا السول  واملصواحلة الرطظيوة ضود أشوخا   تجورن  ال

أبحكام العةد أو قدمرا أو يعتزمرن تقدمي بالغا   ىل اللجظة. وتقني أحكام العةد أبن حتر  
. (10)اإلنسووانية تووهتعاموول كوول شووخص ابحوو ام كرامأبن الدولووة الطوورف علووى مصووري كوول شووخص و

املتنووعن  01-06 األموور  قوو  فولن  وابلظاور  ىل عوودم  دخوواإ التعووديال  الوه أوصووت  ووا اللجظووة
يسواه  يف اإلفوال  مون العقواب يف هوذ  القنوية وال ميكون  تظفيذ ميثاا السول  واملصواحلة الرطظيوة

 .(11)أحكام العةدم  متفقا     بصيغته احلالية  من   اعتبا  
وتالحت اللجظة أن الدولة الطرف مل تورد  علوى ادعواءا  صواحب الوبالغ بشوأن األسوس  3-٧

مفادهووا أن عووبء اإلثبووا  اووب أال يقوو  علووى تكوور س قاعوودة املرضوورعية وتووذكر ابجتةاداهتووا الووه 
  دائعوا  مو  الدولوة الطورف يف عاتق صاحب البالغ وحد   خاصة أن صاحب الوبالغ ال يتسواو 

 مكانية احلصرإ على عظاصر اإلثبا  وأن املعلرما  الال مة ال متلكةوا يف أغلوب األحيوان سور  
موون الربوتركوورإ االختيووا ي  فوولن الدولووة الطوورف  4موون املووادة  2. ووفقووا  للفقوورة (12)الدولووة الطوورف

 املرج ةوووة ضووودأحكوووام العةووود ملزموووة ابلتحقيوووق  سووون نيوووة يف مجيووو  االدعووواءا  بشوووأن انتةاكوووا  
عوودم ويف حوواإ . (13)ةووا  وأن حتيوول  ىل اللجظووة املعلرمووا  الووه تكوورن  ر هتووايالدولووة الطوورف و ثل

تقوودمي الدولوووة الطووورف أي ترضوووي   وووذا اخلصووور   فلنوووه يتعوووني  يوووالء ادعووواءا  صووواحب الوووبالغ 
 الراجب ما دامت معللة مبا فيه الكفاية. االعتبا 

عبوا ة "االختفواء القسوري" ال تورد صوراحة يف أي مون موراد  ه  ذا كانوتنوأباللجظوة  ذك روت 4-٧
موون األععوواإ الووه متث وول انتةاكووا  ومتكاملووة فريوودة  وعرعووةن االختفوواء القسووري يشووك ل فوولالعةوود  

 . (14)هذا الصحيف  املكر سةمستعرا  للعديد من احلقرا 
__________ 

 

 .2-8  الفقرة وععا ي ضد اجلزائر  2-٧  الفقرة ضد اجلزائر  ايرانار  (10)
 . 2-8  الفقرة ععا ي ضد اجلزائرانار  (11)
والعبواين ضود   3-8  الفقورة وموزين ضود اجلزائور  3-8  الفقورة ععوا ي ضود اجلزائورانار  يف مجلة أمر  أخور    (12)

 . 3-8  الفقرة ضد اجلزائر بر يقو   4-٧لفقرة ا  (CCPR/C/99/D/1640/2007) اجلعاهريية العربية الليبية
 . 3-8  الفقرة (CCPR/C/87/D/1297/2004) وظرن ضد اجلزائرو   3-8  الفقرة ضد اجلزائر مزينانار  (13)
 وسووووريش وآخوووورون ضوووود كرلرمبيووووا  3-11  الفقوووورة (CCPR/C/113/D/2000/2010) كوووواتراإ ضوووود نيبوووواإ اناوووور (14)

(CCPR/C/104/D/2134/2012) التعليوق العووام  واناوور أينوا   .4-٧  الفقورة والبعطوي ضوود اجلزائور  4-9  الفقورة
توودابري حموووددة  يتعووني علوووى الوودوإ األطووراف أن تتخووذ أينووا  ": 4الفقوورة ( بشووأن احلووق يف احليوواة  1982)6 قوو  

لتسوا ويو دي يف أحيوان كثورية  ىل احلرموان مون احليواة  اختفاء األفوراد  وهور األمور الوذي اب  شوائعا   وفعالة ملظ 
عووون ذلوووح  يتعوووني علوووى الووودوإ األطوووراف أن تسوووتحدف الرسوووائل واإلجوووراءا  الفعالوووة إلجوووراء  تعسوووفا . وفنوووال  

 احلياة".  حتقيقا  متعع قة يف حاال  األشخا  املفقردين يف ظروف قد تظطري على انتةايف للحق يف
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بعود  1993أيلرإ/سوبتعرب  9يورم شرهد للعرة األخرية  حمعد مليسوتالحت اللجظة أن  5-٧
عظودما كوان هوذان الشورطيان يتأهبوان للودخرإ  ىل قسوو   .ب غ. وأ. أن قوب  عليوه الشطورطيان أ.

حلادثووة  شخصووني  ضوافة  ىل صوواحب الووبالغ كوانرا شووةردا   وتالحوت اللجظووة أنشورطة بموور خووادم. 
لرموا  تسوع  أبن الدولوة الطورف مل تقودم أي مع القب  علوى حمعود ملويس. وحتويي اللجظوة علعوا  

وتوووذك ر أبن سووولب احلريوووة   مبعرفوووة موووا وقووو  حملعووود ملووويس  بووول  هنوووا مل ت كووود قوووي احتجا هوووا  اي . 
  يف حواال  االختفواء هورمصري الشوخص املختفوي  التس  علىاالع اف بذلح أو  االمتظاع عن
عتورب جسوي  تُ دائو  و   حياتوه خلطور تعوريحرمان هذا الشخص من أاية القوانرن و  مبثابةالقسري  

  تالحووت اللجظووة أن الدولووة الطوورف مل تقوودم أي القنووية قيوود الظاوورويف  .(15)الدولووة مسوو ولة عظووه
. وبظاء  عليه  ذلص اللجظة  ىل أن حمعد مليسمعلرما  قد تبني أهنا وفت ابلتزامةا  عاية حياة 

موون  1رة   وهور موا يشوك ل انتةاكوا  للفقوة حمعود ملويسالدولوة الطورف أخلوت ابلتزامةوا  عايوة حيوا
 من العةد.  6املادة 

اللجظووة بد جووة املعوواشة الووه يظطووري عليةووا التعوورع لالحتجووا  دون اتصوواإ ابلعووامل  وتقوور   6-٧
( بشووأن حاووور التعووذيب وغووري  1992)20اخلووا جي ملوودة غووري حمووددة. وتووذك ر بتعليقةووا العووام  قوو  

موووون ضووووروب املعاملوووووة أو العقربووووة القاسيوووووة أو الال نسووووانية أو املةيظووووة  الووووذي أوصووووت فيووووه الوووودوإ 
. وتالحووت اللجظووة أن االحتجووا  االنفوورادي يف مكووان سووريالتوودابري الال مووة ملظوو   األطووراف ابذوواذ

مكان احتجا  .  ال عنو  حمعد مليس معلرما  عن مصري ةصاحب البالغ مل  صل قي على أي
موون احملتعوول أن   1993أيلرإ/سوبتعرب  9  الوذي اختفووى يف حمعوود ملوويسوعليوه  توور  اللجظوة أن 
لوود  السوولطا  اجلزائريووة. وابلظاوور  ىل عوودم تقوودمي يف مكووان سووري  اداي  انفوور  يكوورن ال يووزاإ حمتجووزا  

اللجظووووة أن هووووذا االختفوووواء يشووووكل انتةاكووووا   توووور الدولووووة الطوووورف ترضوووويحا   ووووذا اخلصوووور   
 .(16)حمعد مليسمن العةد يف حق  ٧ للعادة

يف وبظوواء  علووى مووا تقوودم  لوون تظاوور اللجظووة بصوور ة مظفصوولة يف االدعوواءا  املتعلقووة ابنتةووا ٧-٧
 .(1٧)من العةد 10املادة 

لصواحب  كوربمون قلوق و  حمعود ملويسوحتيي اللجظوة علعوا  أينوا  مبوا تسوبب فيوه اختفواء  8-٧
مقوووروءة مظفوووردة  ٧وقووورع انتةوووايفم للعووادة عوون أن الرقوووائ  املعروضووة عليةوووا تكشوووا تووور  الووبالغ. و 

 .(18)من العةد يف حق صاحب البالغ( 3الفقرة ) 2وابالق ان م  املادة 
  حتيي اللجظة علعا  مبزاع  صاحب البالغ اله مفادها 9وفيعا يتعلق ابدعاء انتةايف املادة  9-٧
قُووب  عليووه تعسووفا  وبوودون أموور قنووائي ومل ترجووه  ليووه هتعووة ومل يعوورع علووى سوولطة  حمعوود ملوويسأن 

__________ 

 

  4-8  الفقووورة وموووزين ضووود اجلزائووور  4-٧   الفقووورة(CCPR/C/112/D/2117/2011) اجلزائووورلوووردي ضووود  اناووور  (15)
 . 4-8  الفقرة وبرمجعي ضد اجلزائر

  5-٧  الفقورة وخورياين ضود اجلزائور  5-8  الفقورة وموزين ضود اجلزائور  5-8  الفقورة ععوا ي ضود اجلزائوراناور  (16)
  (CCPR/C/90/D/1295/2004) والعلووووراين ضوووود اجلعاهرييووووة العربيووووة الليبيووووة  5-8  الفقوووورة ضوووود اجلزائوووور بر يووووقو 

 . 5-6 الفقرة
 . 6-8  الفقرة ععا ي ضد اجلزائرانار  (1٧)
  6-8  الفقوورة ضوود اجلزائوور بر يووقو   6-٧  الفقوورة ضوود اجلزائوور وخوورياين  6-8  الفقوورة ضوود اجلزائوور مووزيناناوور  (18)

 واحلاسوووووووووي ضووووووووود اجلعاهرييوووووووووة العربيوووووووووة الليبيوووووووووة  5-٧  الفقووووووووورة والعبووووووووواين ضووووووووود اجلعاهرييوووووووووة العربيوووووووووة الليبيوووووووووة
(CCPR/C/91/D/1422/2005) 11-6  الفقرة . 
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 ةأيوو تقوودمي الدولووة الطوورفقنووائية ميكظووه االعوو اع أمامةووا علووى مشووروعية احتجووا  . وناوورا   ىل عوودم 
. (19)الراجب معلرما  يف هذا الصدد  تر  اللجظة أنه اب  يالء ادعاءا  صاحب البالغ اعتبا 

 .(20)حق حمعد مليسمن العةد يف  9ذلص اللجظة  ىل حدوف انتةايف للعادة  وعليه 
ووود حرموووان الشوووخص مووون أايوووة القوووانرن يشوووكل  10-٧ حلوووق هوووذا   نكوووا ا  وتووور  اللجظوووة أن تععط

بشخصوويته القانرنيووة  ال سوويعا عظوود الععوول بصوور ة مظةجيووة علووى عرقلووة  لووه العوو افالشووخص يف ا
. ويف هوووذ  القنوووية بعيظةوووا  (21)جةووورد أقا بوووه مووون أجووول  ا سوووة حقةووو  يف سوووبل انتصووواف فعالوووة

وال بشوأن  حمعود ملويستالحت اللجظوة أن الدولوة الطورف مل تقودم أي ترضوي  مقظو  بشوأن مصوري 
قا بووه و غوو  أن حمعوود ملوويس كووان يف قبنووة سوولطا  اخلطوورا  الووه قووام  ووا أمكووان وجوورد    غوو  

قسورا   حمعود ملويسوذلوص اللجظوة  ىل أن اختفواء الدولة عظدما شرهد آخر مرة ومل ياةور بعودها. 
 تهمون حقوه يف أن يُعو ف لوه بشخصويحرمه عاما  حرمه من أاية القانرن و  24مظذ ما يزيد على 

 عةد.من ال 16القانرنية  مبا يشك ل انتةاكا  للعادة 
مون العةود الوه تقتنوي أبن  2مون املوادة  3تج صاحب البالغ أينا  أبحكام الفقورة  و  11-٧

إلنفاذ مكيودا  للحقورا وواجبة افعالة ميسرة و سبل انتصاف  لكل شخص األطرافتكفل الدوإ 
ر اللجظوووة أبهنوووا تعلوووق أمهيوووة علوووى قيوووام الووودوإ األطوووراف  نشووواء آليوووا  املكرسوووة يف العةووود. وتُوووذك  

لحقورا الوه يكفلةوا لانتةاكوا   اله تتحدف عن وقورعقنائية و دا ية مظاسبة ملعاجلة الشكاو  
( بشوأن طبيعووة االلتووزام القوانرين العووام املفووروع 2004)31. وتووذك ر بتعليقةوا العووام  قوو  (22)العةود

فيه على وجه اخلصر  أن ذل ا الدولة الطورف عون  تبني  العةد  الذي على الدوإ األطراف يف 
 انتةووووايف مظفصوووولالتحقيووووق يف املووووزاع  املتعلقووووة ابالنتةاكووووا  ميكوووون أن يوووو دي  يف حوووود ذاتووووه   ىل 

انتبووا  السوولطا  املختصووة  ىل اختفوواء هووذا  حمعوود ملوويسةووت أسوورة للعةوود. ويف هووذ  احلالووة  وج  
وووق ودقيوووق يف هوووذا االختفووواء ومل تحتقيوووق مع  ىل فوووت  أي الدولوووة الطووورف ومل تبووواد األخوووري  تلوووق يع 

 ىل هيموة قنوائية بعود  قانرنيا   اللجرء عدم  مكانيةمعلرما .    ن وال أسرته أية صاحب البالغ 
حمعوود تظفيووذ ميثوواا السوول  واملصوواحلة الرطظيووة ال يووزاإ  وورم  املتنووعن 01-06 صوودو  األموور  قوو 

 مكانيوة احلصورإ علوى سوبيل انتصواف فعواإ  ذلوح أن األمور وصاحب البالغ وأسرته مون  مليس
املوووذكر  ميظووو  مووون اللجووورء  ىل العدالوووة لكشوووا الظقووواب عووون أكثووور اجلووورائ  خطووور ة  مثووول حووواال  

. وذلص اللجظة  ىل أن الرقائ  املعروضة عليةا تكشا عن حدوف انتةايف (23)االختفاء القسري
 حمعد مليس يف حق من العةد  16و 9و ٧و 6راد مقروءة ابالق ان م  امل (3الفقرة ) 2لعادة ل

 يف حق صاحب البالغ.من العةد  ٧( مقروءة ابالق ان م  املادة 3)الفقرة  2وانتةايف املادة 
موون الربوتركوورإ االختيووا ي امللحووق  5موون املووادة  4وفقووا  للفقوورة  ة  تصوورفموذلووص اللجظووة   -8

 9و ٧و 6انتةاكوا  الدولوة الطورف للعوراد ابلعةد   ىل أن الرقائ  املعروضوة عليةوا تكشوا عون 
__________ 

 

 . 5-٧  الفقرة (CCPR/C/116/D/2297/2013) شاين ضد اجلزائرانار  (19)
ضووود  بر يوووقو   ٧-٧  الفقووورة وخووورياين ضووود اجلزائووور  ٧-8  الفقووورة ضووود اجلزائووور نموووزي  علوووى سوووبيل املثووواإاناووور   (20)

 . ٧-8  الفقرة اجلزائر
  واث و وآخوووووورون ضوووووود نيبوووووواإ  9-10الفقوووووورة   (CCPR/C/117/D/2164/2012) ابسووووووظيت ضوووووود نيبوووووواإاناوووووور  (21)

 .5-9  الفقرة سريش وآخرون ضد كرلرمبياو   9-10 الفقرة
 . 11-٧  الفقرة (CCPR/C/112/D/2132/2012) قروان ضد اجلزائرعليرة و انار  (22)
 . ٧  الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3انار  (23)
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مون العةود   16و 9و ٧و 6( مقوروءة ابالقو ان مو  املوراد 3)الفقورة  2من العةد  وللعادة  16و
مظفووووردة مقووووروءة  ٧ملووووادة اانتةووووايف الدولووووة الطوووورف  اللجظووووة أينووووا   سووووج ل. وتحمعوووود ملوووويسيف حووووق 

 لبالغ.يف حق صاحب ا( من العةد 3الفقرة ) 2ابالق ان م  املادة و 
مون العةود  يقو  علوى الدولوة الطورف التوزام بتورفري سوبيل  2)أ( مون املوادة 3ووفقا  للفقورة  -9

كوامال  لتشوخا  جوربا   الدوإ األطوراف أن متظ  ذلح ويقتني انتصاف فعاإ لصاحب البالغ. 
العةد. ويف هذ  القنوية  فولن الدولوة الطورف ملزموة املكفرلة هل  مبرجب الذين انتةكت حقرقة  

وتزويود  حمعود ملويسععق ودقيق ونزيه يف اختفواء ت: )أ(  جراء حتقيق ميف مجلة أمر  أخر  يلي مبا
عون حمعوود ملوويس صواحب الووبالغ مبعلرموا  مفصوولة عوون نتوائج هووذا التحقيوق  )ب( اإلفووران فوور ا  

حمعوود ملوويس   ن كووان قوود  جثعووان  )ن(  عووادة يف مكووان سووري انفووراداي  كووان ال يووزاإ حمبرسووا    ن 
املسووووو ولني عووووون االنتةاكوووووا  املرتكبوووووة وحمووووواكعتة  ومعووووواقبتة   مالحقوووووة  ىل أسووووورته  )د(  توووووريف 
تقووودمي تعوووري  مظاسوووب  ىل صووواحب الوووبالغ عووون االنتةاكوووا  الوووه تعووورع هلوووا وكوووذلح  ىل  )ه(

موا يظاسوب مون تودابري ال ضوية لصواحب  اذواذ ن كان ال يزاإ على قيود احليواة  )و(  حمعد مليس
املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول  واملصواحلة  01-06رف الظاور عون األمور  قو  سورته. وبصوألالبالغ و 
  يتعوووني علوووى الدولوووة الطووورف أينوووا  أن حتووور  علوووى عووودم  عاقوووة  ا سوووة احلوووق يف سوووبيل الرطظيوووة

نوووحااي جووورائ  مووون قبيووول التعوووذيب واإلعووودام خوووا ن نطووواا القنووواء واالختفووواء لانتصووواف فعووواإ 
ابري الال موة للحيلرلوة دون تكورا  مثول هوذ  االنتةاكوا  يف القسري. وهي ملزموة أينوا  ابذواذ التود

تشريعاهتا وفقا   تعيد الظار يفاملستقبل. ويف هذا الصدد  تر  اللجظة أنه يظبغي للدولة الطرف أن 
علوووى وجوووه تلغوووي   وأن مووون العةووود 2مووون املوووادة  2الفقووورة  الراقووو  علوووى عاتقةوووا مبرجوووبلاللتوووزام 

التعتووو  ابحلقووورا  يتسووومل   يوووث ه تتظوووا، مووو  أحكوووام العةوووداملوووذكر  الووواألمووور  أحكووواماخلصووور  
 املكرسة يف العةد متتعا  كامال  يف الدولة الطرف.

و ذ تنو  اللجظووة يف اعتبا هووا أن الدولووة الطورف  ابننووعامةا  ىل الربوتركوورإ االختيووا ي   -10
قد اع فت ابختصا  اللجظة يف حتديد ما  ذا كان قد وقو  انتةوايف للعةود أم ال  وأهنوا تعة ود   

 من العةود  أبن تكفول جلعيو  األفوراد املرجوردين يف  قليعةوا أو اخلاضوعني لراليتةوا 2ععال  ابملادة 
وأن تكفووول سوووبيل انتصووواف فعووواال  وواجوووب اإلنفووواذ عظووود ثبووور  احلقووورا املعووو ف  وووا يف العةووود  

يرمووا   معلرمووا  عوون  مائووة ونوواننيفلهنووا توورد أن تتلقووى موون الدولووة الطوورف  يف غنوورن االنتةووايف  
 ىل عون ذلوح  الدولة الطرف مودعرة فنوال   اء مرض  التظفيذ. و هذ  اآلالتدابري اله اذذهتا لرض  

 على نطاا واس  بلغاهتا الريية.اللجظة هذ  ونشرها آ اء ععي  ت
    


