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؛ 6مبببببببن املببببببببا    1ر  ؛ والفقببببببب2مبببببببن املبببببببا    3الفقبببببببر    موا  العهد:
؛ والفقر  9من املا    4فىل  1؛ والفقرات من 7 واملا  
 .16  ؛ واملا 10من املا    1

 .5)ب( من املا   2الفقر   موا  الربوتوكول اال تيارإ:



CCPR/C/106/D/1779/2008 

3 GE.13-41561 

للفقامل

مدد لل5مدد لاملددو  لل4آراءلاللجنددةلاملعنيددةلحب دد  لاإلنسددونلق ةدد لال  ددل للل
انيدددةل ددد  لاملالالددداخلالاابدددوقل  الربخلت كددد  لاياتيدددورقلامللهدددقل لعهددد

لبعد املائة( السا سة)الدور  خلالسيوسيةل
 بشأن

ل*1779/2008البالغلرقمللل
متثله منظمة ترايل، وهي منظمة سويسرية ) مزينعيسى  املقدم من:

 (معنية مبكافحة اإلفالت من العقاب
 )شقيق صاحب البالغ( وصاحب البالغ مزينبوزيد    ابلنيابة عن:

 اجلزائر لطرف:الدولة ا
 )اتريخ تقدمي الرسالة األوىل( 2008آذار/مارس  21 البالغ: تقدمي اتريخ

نشبأ  مبوجبب املبا    فن اللجنة املعنية حبقبو  اإلنسبان، 
ُ
مبن العهبد البدوخل اخلباص  28امل

 ابحلقو  املدنية والسياسية،
 ،2012  كتوبر/شرين األولت 25يف  وقد اجتمعت 
 مببزينعيسببى ، املقببدم فليهببا مببن 1779/2008بالغ رقببم يف البب وقببد فر ببت مببن النظببر 

 اسية،ية والسيمبوجب الربوتوكول اال تيارإ امللحق ابلعهد الدوخل اخلاص ابحلقو  املدن
حب البالغ والدولبة اكل املعلومات الكتابية اليت  اتحها هلا ص  وقد وضعت يف اعتبارها 
 الطرف،
 ما يلي: تعتمد 

__________ 

والسبيد  كريسبتش شبانيه، راسة هذا البالغ: السيد عيبا  ببن عاشبور، شارك  عضاء اللجنة التالية  مساؤهم يف   * 
والسبيد  كبالش،   لسبيد فبال واوالسبيد يبوجي فواسباوا، ، السبيد كبورنيليف فلين مبانوالسيد  محبد  مبش فبت، و، و 

وفالهبر،، يكبل  والسبيد ما، لسبيد جاالبد ل. نومبانواوالسيد  يوليا  نطوانيال موتبوك،  ماجو ينا، يزونكي زانيل
 والسببببببيد مببببببارات والسبببببيد رافائيببببببل ريفبببببباس بوسببببببا ا، والسبببببا ساببببببل رو خل، والسببببببيد فابيببببببان عمبببببر سببببببالفيوخل،

 ، والسيد  مار و واترفال.يلشتوالسيد كريس  ، سارسيمباييف
 يرفق هبذه اآلراء ر إ فر إ للسيد كريس  تيلش )ر إ معار (.و   
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للم لالربخلت ك  لاياتيورقل5و  لم لاملل4آراءلق ة لال  ل للل
، وهبو مبوا ن مبزينهبو السبيد عيسبى  2008آذار/مبارس  31غ املبرر  الببال صباحب 1-1

صاحب  ويدعي، يف بلدية القّبة يف والية اجلزائر العاصمة. 1960متوز/يوليه  6جزائرإ ُولد يف 
األول/ يسبببمرب  كبببانون  1، وهببو مبببوا ن جزائبببرإ ُولببد يف مبببزينالبببالغ  ن حقبببو  شببقيقه، بوزيبببد 

 1؛ والفقببر  2 مببن املببا   3مبوجببب الفقببر  املكفولببة يف بلديببة القبّببة )اجلزائببر العاصببمة(،  1963
، 10مبببن املببببا    1؛ والفقببببر  9مببببن املبببا    4و 3و 2و 1؛ والفقبببرات 7؛ واملببببا   6مبببن املبببا   

ركببد  نبه وقبب  وي. ، قبد انتهكبت مببن قاببل اجلزائبرمبن العهببد 17مببن املبا    1والفقبر   ،16واملبا   
، 7، واملببا   2 مببن املببا   3 ضببحية انتهبباك الدولببة الطببرف حلقوقببه املكفولببة يف الفقببر هببو  يضببا  
منظمبة ترايبل )وهبي منظمبة سويسبرية معنيبة مبكافحبة  مبن العهبد. ومتثبل 17من املا    1والفقر  

 .صاحب البالغ و  اه اإلفالت من العقاب(

نة عن  ريبق املقبرر اخلباص املعبب ابلبال بات ، قررت اللج2009آذار/مارس  12ويف  1-2
 اجلديد  والتدابا املرقتة عدم الفصل بش النظر يف مقبولية القضية والنظر يف  سسها املوضوعية.

لكمولعلضهولصوح لالبالغللال قو علل
 30/1ما بش الساعة  1996آب/  سطف  11يف  ،العسكريش ت جمموعة مناقتحم 2-1

 الواق  يف اجلزائبر العاصبمة. وكبان يبرافقهم رجبال يرتبدون ز    مزينل  سر  منز  ،صباحا   2والساعة 
على  مزينبوزيد و لقوا القبض على قّدموا  نفسهم على  هنم اتبعون ملصاحل األمن العسكرإ.  مدنيا  

يظهروا قب   إ  تفتيش املنزل. لكنهم ملا  فر  20مر ى ومسم  من  سرته وجاانه. وابشر حواخل 
الذإ كان املابنه و القبض على تفتيش. وسأهلم والد الضحية عن  سباب ابل و القبض  إبلقاء مر 

انطلقبوا يف ااباه آ ببر . فأجابببه العسبكريون  هنبم سببيقتا ونه فىل ثكنبة شبراربة لكببنهم سبيقتا  فليبه
 )صوب بن عكنون(.

تبببببه  إ مبببببن  فبببببرا   سبببببرته رؤييبببببتمكن  حية فىل منزلبببببه منبببببذ تلببببب  الليلبببببة وملومل يعبببببد الضببببب 2-2
االتصال به. ومل تقدم السلطات فىل  سرته  ية معلومات عن مصاه ر م تكرار األسر   لباهتا   و

يف السجن كان معه   شخص مفرج عنه،  ّكد 1996يف هذا الصد . ويف تشرين األول/ كتوبر 
ابمسبببه  بليبببد  العسببكرإ. و ّكبببد  حببد العسبببكريش، متحببّداث  اليف سببجن  ا  موجبببو كببان  ن املختفببي  

  هذه املعلومات ألسر  الضحية. صي،الشخ
سببباعة،  48وانتظبببر والبببد الضبببحية انقضببباء األجبببل القبببانوه للحببببف االحتيبببا ي وهبببو  2-3

لبببدى مسببباع  كبببذل   جبببرى  ليشبببرع يف البحبببب عبببن ابنبببه يف ثكنبببات املنطقبببة و افرهبببا العديبببد . و 
ببببببة العامبببببة.  تلببببف  ببببباكم اجلزائببببر العاصبببببمة ملعرفببببة مبببببا فذا كببببان الضبببببحية قببببد عُبببببر  علببببى النيا

لكنببه مل يتلببق  إ ر  منهبا. وراسببل رئببيف مرصببد ا  األب السببلطات املدنيببة والعسبكرية مببرار  وراسبل
حقببببو  اإلنسببببان ورئببببيف اجلمهوريببببة ووزيببببر العببببدل لطلببببب البحببببب عببببن ابنببببه املختفببببي وتزويببببده 

يف هذا الشأن  قّدم صاحب البالغ  لبا  و مبعلومات عن مصاه وتوضيحات عن  سباب اعتقاله. 
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علببى  لبببه لكبببن  ون الوسببي  رّ  ، 1997شببببارب/فرباير  23ويف  ضببا  فىل وسببي  اجلمهوريببة. ي
 تزويده مبعلومات عن مصا الضحية.

وابملوازا  م  ذل ،  لب والد الضبحية فىل وكيبل اجلمهوريبة لبدى  كمبة حسبش  اإ،  2-4
املوجهة فىل ابنه وفت، اجلزائر العاصمة، فبال ه ابلتهم جملف قضاء وفىل رئيسه النائب العام لدى 

الغرفبببة ،  صببدر قاضبببي التحقيببق لبببدى 1999آذار/مبببارس  21حتقيببق يف عمليبببة ا تطافببه. ويف 
برّ  الدعوى حبجة  ن املتهم كان جمهول اهلوية آنذاك. ا  حكمة حسش  اإ االبتدائية قرار األوىل مب

ه نظبرا  فىل  ن نبويف وقت الحق،  بلغ مكتب وكيل اجلمهورية لدى  كمة حسبش  اإ األسبر   
ن النائبببب العبببام لبببدى احملكمبببة العسبببكرية فببب ،  فبببرا  اجلبببيش هبببم مبببن  لقبببى القببببض علبببى الضبببحية

يف مالحقة  ،االقتضاء عند ،بسلطة التحقيق يف هذه القضية والشروعلوحيد املخول هو ابليد  لاب
 املختصة.احملكمة ،  و عت شكوى لدى هذه 1999آب/  سطف  2املذنبش. ويف 

الشبببببكوى،  بلبببببغ والبببببد الضبببببحية  كمبببببة هبببببذه عبببببد مبببببرور سببببببعة  شبببببهر علبببببى فيبببببداع وب 2-5
سبببببتدعوا بعبببببُد لببببب  الء اال تطببببباف مل يُ حبببببا   الشبببببهو  البببببذين عببببباينوا  املدنيبببببة  ن اإ  حسبببببش

عاينبببببببا األحبببببببدا  ليلبببببببة وقوعهبببببببا مبببببببن اجلببببببباان بشبببببببها اهتم. ومل ابببببببر  إ حتقيبببببببق مببببببب   ن اثنبببببببش 
. كما 1998شبارب/فرباير  12 والية اجلزائر العاصمة يف بروايتهما يف بيان ُصّد  عليه يف و  ليا

. ومل تببدرج هببذه البيبباست يف ملببف احملكمببة 2000آذار/مببارس  7  ىل والببد الضببحية ببيببان يف 
ال  مبام القضباء املبده يتقبرر مباشبر  اإلجبراءات مل  ،حتقيق فّعال إ لعدم فجراء  العسكرية. ونظرا  

لببّق  سببر  الضببحية  يببة معلومببات تفيببد إبجببراء حتقيببق رمسببي يف العسببكرإ. ومل تت مببام القضبباء وال 
 مصا الضحية.

امللببف اجلنببائي للقضببية، الببذإ   لببق  ،وكيببل اجلمهوريببة لببدى  كمببة حسببش  اإقببدم و  2-6
     شببارب/ 28ا تفباء الضبحية. ويف لتمكينبه مبن فعبالن   مبام القاضبي املبده عريضة فقامبة  عبوى

اجللسبببة الببيت عقبببدهتا  كمبببة حسبببش  اإ للمثبببول  مبببام ضببحية ، اسبببُتدعي والبببد ال2000فربايببر 
احملكمببببة جاريببببة  مببببام تحقيقبببات شببببد ت علببببى  نبببه مببببا  امببببت ال. و 2000آذار/مبببارس  11 يف

ابلتبباخل  لببب فليهببا نببه، و يف فمكانيببة ا تفبباء اببر يهببا احملكمببة املدنيببة ينبغببي  ال تببدخل  ،العسببكرية
 التأجيل املقدم من والد الضحية. . وقبلت احملكمة  لب املوضوعيف البت أتجيل 

، عرضبببت  سبببر  الضبببحية القضبببية علبببى الفريبببق 1998تشبببرين األول/ كتبببوبر  19ويف  2-7
. ومل تر  اجلزائر على التاب  لألمم املتحد  العامل املعب حباالت اال تفاء القسرإ  و  ا الطوعي

 .لتزويده مبعلومات من الفريق العاملاملوجهة فليها طلبات ال
 27املبرر   6/1وال يسبتطي  صباحب الببالغ رفب  قضبية عدليبة بسببب سبن األمبر رقبم  2-8

 ذا كانت سبل االنتصاف ميثا  السلم واملصاحلة الو نية. فواملتعلق بتنفيذ  2006شبارب/فرباير 
 احمللية  ا جمدية و ا فعالة يف ما مضى فهي اليوم  ا متاحة. 

لالشك ىلل
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لال تفاء قسرإ. ويستند صباحب  مزين  بوزيد ، تعرّ 1996آب/  سطف  11يف  3-1
حكمة اجلنائية الدولية من نظام روما األساسي للم 7من املا   ‘1‘2يف  عواه فىل الفقر  البالغ 
وزيببد ُمنبب  بقببد رإ. و حلمايببة عيبب  األشببخاص مببن اال تفبباء القسبب مببن االتفاقيببة الدوليببة 2واملببا   
قببد جببازه. و مشببروعية احتحقببه يف الطعببن يف  ضببحية ا تفبباء قسببرإ، مببن  ارسببة بوقوعببه، مببزين

 تلبببق  إ سببباعيهم ملماسبببتنفد  قارببببه عيببب  السببببل القانونيبببة املتاحبببة ملعرفبببة حقيقبببة مصببباه، لكبببن 
 . ااوب

 صبب، ، (1)وبعد مرور مخف عشر  سنة علبى ا تفباء الضبحية يف  حبد مراكبز االحتجباز 3-2
االنفرا إ رب صاحب البالغ  ن االحتجاز عت  . ويضئيال  جدا   حيا   مزينالعثور على بوزيد احتمال 

حيا  الضحية اجلامث على نتهاك احلق يف احليا . وبذل  يشكل التهديد كبا الي تب عليه  طر  
، فذ تكون الدولة الطرف قد   ّلت بواجبها املتمثل يف 6للما   ا  اال تفاء القسرإ انتهاكجراء 

لتحقيبق فيمبا حبد  اختباذ اإلجبراءات الالزمبة ل محاية احلق األساسبي يف احليبا   و تقاعسبت عبن
مقببروء   ،6. وبنبباء عليببه، يببّدعي صبباحب البببالغ  ن الدولببة الطببرف انتهكببت املببا   مببزينلبوزيببد 

 من العهد.  2من املا    3ابالق ان م  الفقر  
فنسببانية  معاملبة الل يشبكّ ال تفباء القسبرإ وفيمبا يتعلبق ابلضبحية، فب ن جمبر  التعبر  ل 3-3

ن االتصببال ا  ببد   و و واملعبباس  الناعببة عبن االحتجبباز لفبب    بالقلبق حالببة مث فن . لببهينبة  و مه
لعهببد. ويعتببرب صبباحب امببن  7املببا   تتنبباو و حكببام معاملببة هببو مبثابببة ابألسببر  والعببامل اخلببارجي 
ا  نتهاكبببمببا يعببّد ا  نببة عصبببيبة و ليمببة شببّلت حياتببه، وهببو يشببّكل مببزينالبببالغ  ن ا تفبباء بوزيببد 

 من العهد. 7لما   ل
 ون  مببببر قضببببائي و ون فبال ببببه علببببى  يببببدإ عسببببكريش  مببببزينبوزيببببد قببببد قُبببببض علببببى و  3-4

يقبدم  مللب ، و  علبى ذ خيطر  ثناء استجوابه ابلتهم املوجهة فليبه. وعبال. وملالقبض عليه سباب 
تتجاوز   ال واب .يةملمارسة مهام قضائ مرهلة قانوس  سلطات قا   و مهلة  كنة فىل  ريف  قص

فىل   حببد ذاتببهيفاالنفببرا إ بضببعة   م، ونكبن  ن يفضببي االحتجبباز مهلبة اإلحالببة علببى القضبباء 
ية ا تفاء قسرإ،  ن ضحبوقوعه ، مزينعلى بوزيد  تعّذر. كما  نه 9من املا    3انتهاك للفقر  

ا  نتهاكاذه الوقائ  يطلب فىل القضاء اإلفراج عنه. وتشكل هال  ن احتجازه و مشروعية يطعن يف 
 من العهد. 9من املا    4و 3و 2و 1للفقرات 

، قبد انتهكببت 7املببا   مبوجبب بوزيبد مببزين املكفولبة حقببو  الضبحية فذا مبا سبلمنا  ن و  3-5
 اء عليه، يعترب. وبنفنسان اليت تليق بكللكرامة ومراعية لالقول فنه حظي مبعاملة فنسانية نكن  فال

 من العهد. 10من املا    1 حكام الفقر  ا  ت  يضصاحب البالغ  ن الدولة الطرف انتهك
وملبببا كببببان بوزيببببد مببببزين ضبببحية اعتقببببال مل يعبببب ف بببببه، فقبببد عومببببل  يضببببا  معاملببببة تببببزرإ  3-6

من العهد. ويف هذا الصد ، يالحظ صاحب البالغ  ن  16للما    إبنسانيته، ويف ذل  انتهاك
__________ 

 ت عشر  سنة على ا تفاء الضحية. إ  ن اللجنة نظرت يف القضية بعد مرور س (1)
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االعب اف لبه بصبفته القانونيببة  اال تفباء القسبرإ ينطبوإ ابألسبباس علبى فنكبار حلبق الشببخص يف
ألن رفبض السبلطات الكشببف عبن مصبا الضببحية  و مكبان احتجبازه  و حببه االعب اف حببسببه 

  حيرمه من محاية القانون.
يف جبببن، الليببل، علبببى السببباعة الثانيبببة  مبببزينفبببّتش مونفبببون حكوميبببون منببزل  سبببر  قببد و  3-7

ابملعىن الذإ من العهد  17لما   نتهاك ليف ذل  ابذل ، و ا  قضائيا   ون  ن يقدموا  مر  ا ،صباح
 .(2)(1988)16اللجنة يف تعليقها العام رقم حد ته 

حبكببم الواقبب  مببن  ارسببة فقببد كببان  رومببا   ،ضببحية ا تفبباء قسببرإ مببزينبوزيببد ملببا كببان و  3-8
مبببن  2ملبببا   امبببن  3الفقبببر  البببذإ كفلتبببه لبببه احتجبببازه، وهبببو احلبببق مشبببروعية حقبببه يف الطعبببن يف 

مصبببا  رفبببة حقيقبببةصببباحب الببببالغ و سبببرته فقبببد اسبببتنفدوا عيببب  السببببل القانونيبببة ملعالعهبببد.  مبببا 
مان ضبن واجبهبا مبمب   ن املساعي البيت قباموا هببا،  ا  ن الدولة مل تستجب ألإ من  ،الضحية

الغ  ن . وهكبذا يعتبرب صباحب الببفجراء حتقيقات معّمقة و قيقبة سيما السبيل انتصاف فعال، 
 .2ن املا   م 3الفقر  مبوجب املكفولة  مزينحقوقه وحقو  بوزيد الدولة الطرف انتهكت 

حيبببدوهم ، وال يببزال ليسبببوا متيقنببش علبببى سبببيل اجلبببزم  نببه تبببويفو فببرا   سببر  بوزيبببد مببزين  3-9
مبات تبواتر معلو ز بتعبزّ هبذا األمبل ببل فن . مبا يف مكبان سبرإكون على قيبد احليبا  ي ن مل يف األ

يوجببد  ب حيبببنببو فظ مبراكببز احتجبباز سببرية عديببد ، سببواء يف اجلمفا هببا  ن اجلزائببر مازالببت حتببت
از  بار االحتجبناموس الذإ ُحبف فيبه آالف األشبخاص يف فالوا إ مركز االحتجاز السرإ يف 

يف الثكنبببببات  يماسببببب ال،  و يف الشبببببمال و 1995فىل عببببام  1992اإل ارإ يف الفبببب   مبببببن عبببببام 
كببر  تصببفيته صبباحب البببالغ  ن تكببون فواألمببن. وهكببذا، خيشببى االسببتخبارات ومراكببز مديريببة 
علببى قيبببد ال يببز  الان فن كبب ،اجلهببات واألجهببز  الببيت حتتجببزه، يف الظببروف احلاليببة، النهائيببة تببراو 

ة لسلم واملصاحلة الو نيمن األمر املتعلق بتنفيذ ميثا  ا 46احليا . ومن جهة   رى، تنص املا   
ه بوزيبد لبءات مشباهبة ملبا تعبر  على عقوابت ابلسجن يف حبق مبن يقبدم شبكوى بسببب اعتبدا

ن  اإلفببراج عببباحلكومببة اجلزائريببة فىلتببدعو يطلببب صبباحب البببالغ مبببن اللجنببة  ن لببذل  مببزين. و 
فحلببا   إ دابا لتفبباواختبباذ كببل مببا يلببزم مببن تببال يببزال يف احلبببف االنفببرا إ بوزيببد مببزين فن كببان 
مبببن  46و 45ا تش ، وكببذل  االمتنببباع عببن تطبيببق  حكببام املببلضببحيةاب هببا ضببرار ال نكببن جرب 

ة الو نيببببة علببببى املتعلببببق بتنفيببببذ ميثببببا  السببببلم واملصبببباحل 2006شبببببارب/فرباير  27األمببببر املببببرر  
 عببببن هتديببببدو  وعببببن االسببببتنا  فىل هبببباتش املببببا تشصبببباحب البببببالغ  و  إ مببببن  قببببارب الضببببحية، 

 فىل اللجنة.يف تقدمي  عواه  هصاحب البالغ بغية حرمانه من حق

لبشأنلم ب ليةلالبالغلمالحظوتلالاخللةلالطلفلل

__________ 

( )اجمللببببببد األول( A/43/40) 40، امللحببببببق رقببببببم الواثئببببببق الرمسيببببببة للجمعيببببببة العامببببببة، الببببببدور  الثالثببببببة واألربعببببببون (2)
 اخلامف.لاملرفق
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عشبببببر  و  عنبببببت الدولبببببة الطبببببرف يف مقبوليببببة هبببببذا الببببببالغ ، 2009آذار/مببببارس  3يف  4-1
بال ات   رى مقدمبة فىل اللجنبة املعنيبة حبقبو  اإلنسبان، وكبان ذلب  يف ممبذكر  مرجعيبة بشبأن 

يثبا  السبلم عدم مقبولية البال ات املقدمة فىل اللجنة املعنية حبقو  اإلنسان فيما يتعلق بتنفيبذ م
املونفش تشا فىل مسرولية اليت   ن هذه البال اتر ت الدولة ابلفعل، فقد واملصاحلة الو نيةم. و 

قسرإ عن حدو  حاالت اال تفاء الالعموميش  و الذين خيضعون يف عملهم للسلطات العامة 
 ببار اإليف معاجلتهببا ، اببب 1998و 1993 ثنبباء الفبب   موضببوع الدراسببة،  إ مببا بببش عببامي 

السببببائد  يف البلببببد يف فبببب   كانببببت فيهببببا  ةاألمنيببببالظببببروف االجتمبببباعي السياسببببي و للوضبببب  عبببم األ
 اإلرهاب. منشغلة مبكافحة احلكومة 

ماعببات  ببا منظمببة. ونتيجببة التصببدإ جل ، ثنبباء هببذه الفبب   ،كببان علببى احلكومببةفقببد   4-2
البذين   السبكان املبدنيش،ملتبسبة يف  ذهبان عبد  عمليبات هببا نُبّفبذت كانت الطريقة اليت لذل ،  

اليت كان  عمليات اجلماعات اإلرهابية وعمليات قوات األمنكانوا ادون صعوبة يف التمييز بش 
وبذل  ترى الدولة الطرف  ن  سباب حاالت اال تفاء القسرإ. املدنيون ينسبون فليها كثاا  من 

فىل البيباست  كومبة. واسبتنا ا  لكنها ال نكن  ن تعبزى فىل احلمتعد  ، حاالت اال تفاء القسرإ 
املوثقة املقدمة من عد  مصا ر مستقلة، وخباصة الصحافة ومنظمات حقو  اإلنسان، ف ن املفهوم 
العام للشخص املختفي يف اجلزائر  ثناء الف   موضوع الدراسبة يشبا فىل سبت حباالت  تلفبة ال 

يف األشخاص يف نظر الدولة الطرف  وتتمثل احلالة األوىل  إ منها. عنتتحمل الدولة املسرولية 
ر البذين  بلببغ  قببارهبم عببن ا تفببائهم، يف حببش  هنببم قبرروا مببن تلقبباء  نفسببهم اال تفبباء عببن األنظببا

و لبوا من  سرهم  ن تعلن  ن مصاحل األمن اعتقلتهم مللتضليلم  لالنضمام فىل اجلماعات املسلحة
شببخاص الببذين  ُبلببغ عببن ا تفببائهم بعببد وانّببب ممضببايقاتم الشببر ة. وتتعلببق احلالببة الثانيببة ابأل

. وتتعلبق للتبوارإ عبن األنظباراعتقاهلم مبن قببل مصباحل األمبن لكبنهم انتهبزوا فرصبة اإلفبراج عبنهم 
عاعبات مسبلحة ال تُعبرف هويتهبا  و األشبخاص املفقبو ين البذين ا تطفبتهم احلالة الثالثة حبالة 

اسبتخدام واثئبق هبويتهم، فباعُتربت  طببأ  انتحلبت صبفة  فبرا  الشبر ة  و اجلبيش ابرتبداء زيهبم  و 
عناصر اتبعة للقوات املسلحة  و ملصاحل األمن. وتتعلبق احلالبة الرابعبة ابألشبخاص البذين تبحبب 
عببنهم  سببرهم بعببد  ن قببرروا مببن تلقبباء  نفسببهم هجببر  قببارهبم، و حيبباس  حببه مغببا ر  البلببد بسبببب 

يتعلق األمر، يف احلالة اخلامسة،  شخاص اخلالفات العائلية. وقد  استمرار املشاكل الشخصية  و
ُ فنوا يف األ  ال يف ر فرهابيون مطلوبون  و قُتلوا و  بلغت  سرهم عن ا تفائهم وهم يف واق  األم

علبببى الغنببائم بببش عاعبببات  اتصببراع عقائديببة  ومشبباجرات  و االقتتببال بببش الفصبببائل  عقبباب 
لكنهم الة سا سة تتعلق  شخاص مفقو ين مسلحة متنافسة. و  اا ، تشا الدولة الطرف فىل ح

 يعيشون فما يف البلد  و  ارجه هبو ت مزّور  حصلوا عليها عن  ريق شبكة لتزوير الواثئق. 
وترّكد الدولة الطبرف  ن تنبوع وتعقيبد احلباالت البيت يغطيهبا املفهبوم العبام لال تفباء هبو  4-3

علبببى ميثببا  السبببلم واملصبباحلة الو نيبببة، فىل الببذإ  فببب  املشببرّاع اجلزائبببرإ، بعببد االسبببتفتاء الشببع  
معاجلبببة مسبببألة املفقبببو ين يف ف بببار شبببامل ابلتكفبببل يميببب  األشبببخاص املفقبببو ين يف  البببدعو  فىل

سيا  ماملأسا  الو نيةم، ومساند  عي  الضحا  حه يتسىن هلم التغلب على هذه احملنة، ومن، 
اجلبرب. وتشبا اإلحصباءات البيت  عبّدهتا  عي  ضحا  اال تفاء وذوإ احلقو  من  هلهم احلق يف
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ملفبببا ، وقببببول  6 774حالبببة ا تفببباء، وحببببب  8 023عبببن عبببالن اإل وائبببر وزار  الدا ليبببة فىل 
 ت فعبو ملفبا .  136النظبر يف ا  فيمبا ابرإ حاليب ،ملفبا   934، ورفض ملفات 5 704تعويض 
حا  املعنيببببببش.  ينببببببارا  جزائببببببر   جلميبببببب  الضبببببب 371 459 390بلغببببببت يف اجملمببببببوع  اتتعويضبببببب

  ينارا  جزائر   يف شكل معاش شهرإ. 1 320 824 683وابإلضافة فىل ذل ،  ف  مبلغ 
. وتشبد  علببى مل تسبتنفد كلهبا سببل االنتصباف احملليبة ن  الدولبة الطبرف  يضبا   وابا ل 4-4

االنتصاف وُسُبل  مهية التمييز بش املساعي البسيطة املبذولة لدى السلطات السياسية  و اإل ارية 
 مبببام  تلبببف  ةن القضبببائيو وسبببا ة، والطعبببالستشبببارية  و هيئبببات اليئبببات ااهل مبببام  ة بببا القضبببائي

تبببش  ن  (3)وتالحببظ الدولبة الطبرف  ن ففببا ات  صبحاب البال بات اهليئبات القضبائية املختصبة.
هببوا رسببائل فىل السببلطات السياسببية  و اإل اريببة، و  قببدموا التماسببات فىل  صببحاب الشببكاوى وج 

العبامون  و النبواب فىل  ثلش للنيابة العامة )عرائض هيئات استشارية  و هيئات وسا ة و رسلوا 
وكالء اجلمهورية(  ون اللجوء فىل الطعن القضائي مبعناه الدقيق ومتابعته حه النهاية ابسبتخدام 

حيبق  عي  سبل االنتصاف املتاحة يف االستئناف والنقض. ومبن ببش هبذه السبلطات عيعهبا، ال
سوى ملمثلي النيابة العامة فت، حتقيق  وخل وعر  املسألة على قاضي التحقيق. ويف النظام قانوس  

القضبببببائي اجلزائبببببرإ، يكبببببون وكيبببببل اجلمهوريبببببة هبببببو املخبببببتص بتلقبببببي الشبببببكاوى ويقبببببوم، حبسبببببب 
، ُايببز مايببة حقببو  الضببحية  و  صببحاب احلببقحل ،االقتضبباء، بتحريبب  الببدعوى العامببة.  ببا  نببه

اإلجببراءات اجلنائيببة هلببرالء األشببخاص تقببدمي شببكوى واال عبباء ابحلببق املببده مباشببر   مببام  قببانون
حتبرك البدعوى  البيتقاضبي التحقيبق. ويف هبذه احلالبة، تكبون الضبحية، ولبيف املبّدعي العبام، هبي 

 72العامببة بعببر  احلالببة علببى قاضببي التحقيببق. وسبببيل االنتصبباف هببذا املشببار فليببه يف املببا تش 
فمكانيبة لضبحا  كفبيال   ن يتبي، ل نبه كبان   ر بمائيبة مل ُيسبتخدم ز ون اإلجبراءات اجلمبن قبان 73و

قاضي التحقيق إبجراء التحقيق، حه لو كانت النيابة العامبة قبررت وفلزام الدعوى العامة حتري  
  الف ذل .

مبن  نبه نتيجبة صاحب البالغ وتالحظ الدولة الطرف، فضال  عن ذل ، ما ذهب فليه  4-5
تطبيقببه، سبن النصببوص اخلاصببة بعببن  ريببق االسببتفتاء و السببلم واملصبباحلة الو نيبة ميثببا  ا  العتمب

، مل يعد  كنبا  اعتببار  نبه توجبد يف اجلزائبر سببل انتصباف 1-6من األمر رقم  45وخباصة املا   
 نه متاحة ألسر ضحا  اال تفاء. وعلى هذا األساس، نّن صاحب البالغ جمدية و  لية فعالة و 

بببلّ   مبببن واجبببب اللجبببوء فىل اهليئبببات القضبببائية املختصبببة ابحلكبببم مسببببقا  علبببى موقبببف هبببذه  يف حا
هبذا  التذرعاهليئات وتقديرها يف تطبيق هذا األمر. لكن الدولة ترى  نه ال اوز لصاحب البالغ 

األمر ونصوص تطبيقه لتربئة نفسبه مبن املسبرولية عبن عبدم مباشبر  اإلجبراءات القضبائية املتاحبة. 
مبا الدولة الطرف ابآلراء السابقة اليت تبنتها اللجنبة وذهببت فيهبا فىل  ن ماعتقبا  شبخص وتذكّار 

__________ 

البال باتم.  صاحبكرهتا فىل مبال ا   تلفا ، ف هنا تشا يف مذ  11مبا  ن الدولة الطرف قدمت ر ا  شامال  على  (3)
 الة  صحاب هذا البالغ.ويشمل ذل  ح
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ال يُعفيبببه مبببن اسبببتنفا  سببببل  و افببب ا  ذلببب  مبببن تلقببباء نفسبببه النتصببباف عبببدم جبببدوى سببببيل ل
 .(4)االنتصاف احمللية عيعهام

األسببف الببيت وتتنباول الدولببة الطبرف بعببد ذلب   بيعببة ميثببا  السبلم واملصبباحلة الو نيبة و  4-6
للتصرف،  ية السلميستند فليها ومضمونه ونصوص تطبيقه. وتشا فىل  نه مبوجب مبد  عدم قابل

لبببى عشبببج  وته عبببزز هبببذا السبببلم وتسببباند البببذإ  صبببب، حقبببا   وليبببا  يف السبببلم، ينبغبببي للجنبببة  ن ت
سبيا   ا. ويفز قبدراهتاملصاحلة الو نية حه تتمكن الدول اليت تعباه مبن  زمبات  ا ليبة مبن تعزيب

مببر لببذإ يببنص األاهببذا امليثبا  الطببرف املصباحلة الو نيببة، اعتمببدت الدولبة هبذا املسببعى إلحقببا  
لعقبوابت ااسبتبدال و اخلاص به على تدابا قانونية تسبتوجب انقضباء البدعوى العموميبة  يالتطبيق

عا   قة ابستم املتعل و ختفيضها ابلنسبة لكل شخص  ُ ين  عمال فرهابية  و استفا  من األحكا
ال جلماعية  و  فعجملازر االوائم املده، فيما عدا األشخاص الذين ارتكبوا  و شاركوا يف ارتكاب ا

فب   عبوى ر ى فجبراء اال تصاب  و التفجباات يف األمباكن العموميبة. ويبنّص هبذا األمبر  يضبا  علب
 يفةم احلببببق الستصببببدار حكببببم قضببببائي ابلوفببببا  نببببن، ذوإ احلقببببو  مببببن ضببببحا  ماملأسببببا  الو نيبببب

قدمبببة اعدات املالتعبببويض. وابإلضبببافة فىل ذلببب ، ُوضبببعت تبببدابا اجتماعيبببة اقتصبببا ية مثبببل املسببب
مل العمل  و اج يف عاالستفا   كل من تنطبق عليه صفة ضحية ماملأسا  الو نيةم من فعا   اإل م
ي علبى كبل رب السياسبالتعويض. و  اا ، يبنّص األمبر علبى تبدابا سياسبية مثبل منب   ارسبة النشبا

روع يف از الشو ج ، وعلى عدم  سابقة  يف فستغالل الدين ساهم يف ماملأسا  الو نيةم ابخص ش
ميبببب  يهوريببببة، لجمر يببببة  و عاعيببببة، يف حببببق  فببببرا  قببببوى الببببدفاع واألمببببن ل، بصببببور  فعببببة إ متاب

اظ مبة واحلفب سالكها، بسببب  عمبال نفبذت مبن  جبل محايبة األشبخاص واملمتلكبات، و بد  األ
  مهورية.على مرسسات اجل

و شبببارت الدولبببة الطبببرف فىل  نبببه ابإلضبببافة فىل فنشببباء صبببنا يق لتعبببويض عيببب  ضبببحا   4-7
صببباحلة مليبببة املماملأسبببا  الو نيبببةم، وافبببق الشبببعب اجلزائبببرإ صببباحب السبببيا   علبببى الشبببروع يف ع

 الطرف على ةوتشد  الدول الو نية ابعتبارها السبيل الوحيد لتضميد اجلراح اليت  ّلفتها املأسا .
اإلعالمي، ش تجي، والالقضائية املواجهات ن فعالن هذا امليثا  يندرج يف ف ار الر بة يف انب 

حب الببالغ دعيها صباوتصفية احلساابت السياسبية. ولبذا تعتبرب الدولبة الطبرف  ن الوقبائ  البيت يب
 . تغطيها اآللية الدا لية الشاملة للتسوية اليت تنص عليها  حكام امليثا 

دولببة الطببرف مببن اللجنببة  ن تالحببظ  وجببه الشبببه بببش الوقببائ  واحلبباالت الببيت وتطلببب ال 4-8
اإل ببببار االجتمبببباعي السياسببببي واألمببببب الببببذإ حببببدثت فيببببه، مراعببببا  و  يسببببوقها صبببباحب البببببالغ

عي  سبل االنتصاف احمللية، و ن تقّر  ن سلطات مل يستنفد صاحب البالغ  ن ختلص فىل  و ن
ملعاجلبببة احلببباالت املشبببار فليهبببا يف البال بببات املعروضبببة علبببى  آليبببة  ا ليبببة قامبببت الدولبببة الطبببرف 

و نيبة تتفبق مب  مببا ث ميثبا  األمبم الصاحلة املسلم و للاللجنة وتسويتها تسوية شاملة وفقا  آللية 
__________ 

ن ضببد بببرات ومور ببا، 225/1987ورقببم  210/1986تببذكر الدولببة الطببرف علببى اخلصببوص البال ببش رقببم  (4)
 .1989نيسان/ بريل  6، اآلراء املعتمد  يف جامايكا
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و ن تطالبببب صبببباحب  ة، و ن تعلببببن عبببدم مقبوليبببة البببببالغواالتفاقيببببات الالحقبببوالعهبببو  املتحبببد  
 صور   فضل.بابلتماس ُسُبل االنتصاف البالغ 

لمتهولالاخللةلالطلفلبشأنلم ب ليةلالبالغاملالحظوتلاإلضوفيةلاليتلقا للل
،  رسببلت الدولبة الطبرف فىل اللجنببة مبذكر  فضببافية 2009تشبرين األول/ كتبوبر  9يف  5-1

تشبكل ابألحبرى  تتساءل فيها عما فذا كانت جمموعة البال ات الفر ية املعروضة على اللجنبة ال
جراءات يقصد منها  ن تعر  على اللجنة مسألة شاملة اترخيية خترج  سباهبا فساء  استعمال ل 

ونروفهبببا عبببن ا تصببباص اللجنبببة. وتالحبببظ الدولبببة الطبببرف يف هبببذا الصبببد   ن هبببذه البال بببات 
مالفر يبةم تشبد  علبى السبيا  العبام البذإ حبدثت فيبه حباالت اال تفباء هبذه، وتركبز فقب  علببى 

شبببا قببب  فىل  تلبببف اجلماعبببات املسبببّلحة البببيت اتبعبببت تصبببرفات قبببوات حفبببظ النظبببام  ون  ن ت
 تقنيات متويه فجرامية إللقاء املسرولية على القوات املسلحة.

تببدإ ر يهبا بشبأن املسبائل املوضبوعية املتعلقبة ابلبال بات  وترّكبد الدولبة الطبرف  هنبا لبن 5-2
شبببه قضبببائية  ة  واملببذكور  قبببل صببدور قببرار بشببأن مسببألة املقبوليببة، و ن واجببب  إ هيئببة قضببائي

يتمثببل  وال  يف معاجلببة املسببائل األوليببة قبببل مناقشببة األسببف املوضببوعية. وتببرى الدولببة الطببرف  ن 
قرار النظر، بصور  مش كة ومتزامنة، يف مسائل املقبولية واملسائل املتعلقبة ابألسبف املوضبوعية يف 

بشبكل  طبا مبعاجلبة البال بات  يتفق عليه، يضبر هذه احلالة ابلذات، ابإلضافة فىل كونه قرارا  مل
مبن سحيبة  صوصبياهتا الذاتيبة. ويف  املعروضة معاجلة مناسبة، سواء من سحية  بيعتها العامبة  و

فشبببار  فىل النظبببام البببدا لي للجنبببة املعنيبببة حبقبببو  اإلنسبببان، الحظبببت الدولبببة الطبببرف  ن الفبببروع 
تعلقة ابلنظر يف األسف املوضوعية و نه املتعلقة بنظر اللجنة يف مقبولية البالغ ختتلف عن املوا  امل

يتعلببق بوجببه  بباص مبسببألة اسببتنفا   نكببن مببن مث حبببب هبباتش املسببألتش بشببكل منفصببل. وفيمببا
سببببل االنتصبببباف احملليببببة، تركببببد الدولببببة الطبببرف  ن الشببببكاوى و لبببببات املعلومببببات املقدمببببة مببببن 

، للسبببلطات القضبببائية تكبببن  ّإ منهبببا موجبببه عبببرب القنبببوات الكفيلبببة  ن تتبببي صببباحب الببببالغ مل
 الدا لية النظر فيها. 

ويف معر  التذكا ابآلراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفا  سبل االنتصاف احمللية،  5-3
يعفي صاحب  اخلوف من التأ ا ال ترّكد الدولة الطرف  ن جمّر  الش  يف احتماالت النجاح  و

ابلقول فن فصدار امليثا  اعل  إ  عن يف  يتعلق البالغ من استنفا  سبل االنتصاف هذه. وفيما
هذا اجملال مستحيال ، تر  الدولة الطرف  ن عدم تقدمي صاحب البالغ ا عاءاته للنظر فيها هو ما 
حال حه اآلن  ون متكش السلطات اجلزائرية من اختاذ موقف بشأن نطا  وحدو  سر ن  حكام 

ش رب فق  عدم قبول الدعاوى املرفوعة ضد م فرا  هذا امليثا . وابإلضافة فىل ذل ، ف ن األمر ي
قوات الدفاع واألمن للجمهوريةم بسبب  عمال تقتضيها مهامهم اجلمهورية األساسية،  إ محاية 
األشخاص واملمتلكات، و د  األمة، واحلفاظ على املرسسات.  ا  ن  إ ا عاء يتعلق  عمال 
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 ارج هذا اإل ار هو ا عاء قابل ألن   هنا وقعتنكن  ن تنسب فىل قوات الدفاع واألمن ويثبت 
 حتقق فيه اهليئات القضائية املختصة. 

 عا ت فيها  2010تشرين األول/ كتوبر  6و صدرت الدولة الطرف مذكر  شفوية يف  5-4
 3ر بة   الشبفوية املر  املبذكر التأكيد على املالحظات املتعلقة ابملقبوليبة البيت قبّدمتها فىل اللجنبة يف

 .2009مارس آذار/

ل لالبالغلعلىلمالحظوتلالاخللةلالطلفحتعلي وتلصولل
، قّدم صاحب البالغ تعليقبات علبى مالحظبات الدولبة 2011 يلول/سبتمرب  23يف  6-1

 األسف املوضوعية.الطرف بشأن املقبولية وسا  حججا  فضافية بشأن 
ابلنظببر يف  ويشببا صبباحب البببالغ فىل  ن الدولببة الطببرف قببد قبلببت اب تصبباص اللجنببة 6-2

وهببذا اال تصبباص ذو  بباب  عببام وال ختضبب   ارسببته لتقببدير الدولببة الطببرف. . البال ببات الفر يببة
عدم استصواب اللجوء   و وبوجه  اص، ليف من حق الدولة الطرف  ن تقرر مدى استصواب

فىل اللجنبة يف مسبألة بعينهببا. فبذل  مببن ا تصباص اللجنبة عنببد فقبدامها علببى النظبر يف البببالغ. 
نكبببن للدولبببة الطبببرف  ال مبببن اتفاقيبببة فيينبببا، يعتبببرب صببباحب الببببالغ  نبببه 27شببار  فىل املبببا   وابإل

التحجج ابعتما  تبدابا تشبريعية وف اريبة  ا ليبة للتكفبل بضبحا  ماملأسبا  الو نيبةم للبدف  بعبدم 
كبول مقبولية البال ات بغية من  األفرا  اخلاضعش لواليتها مبن اللجبوء فىل آليبة نبص عليهبا الربوتو 

اال تيببارإ. ومببن الناحيببة النظريببة، نكببن  ن يكببون هلببذه التببدابا ابلفعببل  ثببر علببى تسببوية النببزاع، 
ولكن يتعش حتليلها يف معر  النظر يف األسف املوضوعية للقضية ولبيف عنبد النظبر يف مقبوليبة 

اكا  للحقو  البالغ. ويف القضية قيد البحب، تشكل التدابا التشريعية املعتمد  يف حد ذاهتا انته
 .(5)املنصوص عليها يف العهد، مثلما  شارت فليه اللجنة يف وقت سابق

 1992شببببارب/فرباير  9ويببذّكر صببباحب البببالغ  ن فعبببالن اجلزائبببر حالببة الطبببوارث يف  6-3
مببن  4يببرثر يف شببيء علببى حببق األفببرا  يف تقببدمي بال ببات فىل اللجنببة. وابلفعببل، تببنص املببا    ال

يبرثر  العهد على  ن فعالن حالة الطوارث يتي، للدولة عدم التقيد بببعض  حكبام العهبد فقب  وال
ابلتباخل علبى  ارسبة احلقبو  امل تببة علببى بروتوكولبه اال تيبارإ. وعليبه، يعتبرب صباحب البببالغ  ن 

عتبارات اليت ساقتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقدمي البالغ ليست مربرا  صحيحا  لعدم اال
 مقبولية البالغ. 

__________ 

يقبببببة زائبببببر، الوثيستشبببببهد صببببباحب الببببببالغ ابملالحظبببببات اخلتاميبببببة للجنبببببة املعنيبببببة حبقبببببو  اإلنسبببببان بشبببببأن اجل (5)
CCPR/C/DZA/CO/3 ،12   لبببالغ . ويشبا  يضبا  فىل ا13و 8و 7، الفقبرات 2007كبانون األول/ يسبمرب

؛ 2-9لفقبببببر  ا، 2010متوز/يوليببببه  26، اآلراء املعتمبببببد  يف ببببببن عزيببببز  ضبببببد اجلزائببببر، 1588/2007رقببببم 
، 2006آذار/مببببببببارس  30، اآلراء املعتمببببببببد  يف بوشببببببببارف ضببببببببد اجلزائببببببببر، 1196/2003والبببببببببالغ رقببببببببم 

زائبببر، ذيب بشبببأن اجلاحب الببببالغ  يضبببا  فىل املالحظبببات اخلتاميبببة للجنبببة مناهضبببة التعببب. ويشبببا صببب11 الفقبببر 
 . ويستشبببببببهد يف األ بببببببا17و 13و 11، الفقبببببببرات 2008  ر/مبببببببايو  CAT/C/DZA/CO/3 ،26الوثيقبببببببة 

الت حكام العهد  ثناء حبا( للجنة املعنية حبقو  اإلنسان بشأن عدم التقيد  2001) 29ابلتعليق العام رقم 
 40، امللحببببببق رقببببببم الواثئببببببق الرمسيببببببة للجمعيببببببة العامببببببة، الببببببدور  السا سببببببة واخلمسببببببون). 1طببببببوارث، الفقببببببر  ال

 املرفق السا س(. ،(A/56/40األول( ) )اجمللد
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وفضال  عن ذل ، يتناول صاحب البالغ احلجة اليت ساقتها الدولة الطرف ومر اها  ن  6-4
لعامبة استيفاء شررب استنفا  سبل االنتصاف احمللية يقتضي من صاحب البالغ حتريب  البدعوى ا

ومبا تالهببا )الفقببر   72إبيبداع شببكوى واال عباء ابحلببق املبده لببدى قاضبي التحقيببق وفقبا  للمببوا  
 27 فمبببا بعبببد( مبببن قبببانون اإلجبببراءات اجلزائيبببة. ويشبببا فىل اآلراء البببيت اعتمبببدهتا اللجنبببة يف 25

اء حيب ر ت اللجنة  ن مالدولة الطرف ليست ملزمة إبجر  بن عزيز يف قضية  2010متوز/يوليه 
فحسببب، سببيما عنببدما يتعلببق األمببر  حتقيقببات معمقببة يف االنتهاكببات املف ضببة حلقببو  اإلنسببان

ابال تفاء القسرإ واملساس ابحلق يف احليا ، بل ملزمة  يضا  ابملالحقة اجلنائية لكل من يشتبه يف 
م  نببه مسبببرول عبببن تلبب  االنتهاكبببات و اكمتبببه ومعاقبتببه. فن االّ عببباء ابحلبببق املببده بشبببأن جبببرائ

نكبن  إ حبال مبن األحبوال  ن   طا  مثبل تلب  البيت يُبدعى ارتكاهببا يف القضبية  بل النظبر ال
. وعليببه، يعتببرب (6)حيببل  ببل اإلجببراءات القضببائية الببيت ينبغببي  ن يتخببذها وكيببل اجلمهوريببة نفسببهم

صباحب البببالغ  ن السبلطات املختصببة هبي الببيت يتعبش عليهببا  ن تببا ر ابلتحقيقببات الالزمببة يف 
حيد ، بينما قام  فرا   سر  بوزيد  وقائ  اخلطا  كاليت يدعيها صاحب البالغ. على  ن ذل  ملال

، 1996آب/  سببببطف  11مببببزين مببببن جهببببتهم بعببببد   بببباوالت، منببببذ فلقبببباء القبببببض عليببببه يف 
لالستعالم عن حالته لدى  تلف ثكنات و افر الشر ة والنواب العامون يف املنطقة، لكن عي  

 ابءت ابلفشل. هذه احملاوالت
لقببد عبببر  والببد الضبببحية قضببية ابنبببه علببى وكيبببل اجلمهوريببة لبببدى  كمببة حسبببش  اإ  6-5

وقبام حلقبائق. اة لتقصبي وسئب عام  كمة اجلزائر العاصبمة  الببا  منهمبا اختباذ اإلجبراءات الالزمب
ية علببى بعبر  القضبب، بتوجيبه مببن مكتبب وكيببل اجلمهوريبة لببدى  كمبة حسببش  اإ، بعبد ذلبب 

مبزين.  ن ا تفباء بوزيبد إ حتقيبق جبدإ بشبأقب  ابر  مل بليبد  البذإالالعبام العسبكرإ يف  النائب
سبببل ذلببب ، را . ومبببوازا  مببب ومل يتقببرر قببب  فقامبببة  إ  عبببوى بسببببب عبببدم فجبببراء  إ حتقيبببق فعبببال

د الببو ب يف املرصببشبقيق بوزيببد مببزين ووالبده السببلطات الو نيببة، مببن فيهببا وسببي  اجلمهوريبة ورئبب
ت عبن ات معلومباقبدم  إ مبن هبذه السبلطتئيف اجلمهورية ووزير العبدل. ومل حلقو  اإلنسان ور 

وال فىل ة، ا تفببباء الضببببحيحبببا   فىل فببببت، حتقيبببق فعبببال يف املسببباعي الضبببحية. ومل تفبببض هبببذه 
 ملالحقباتمباشبر  اة وتق  مسرولي جرب  سر  الضحية.وال فىل مالحقة املسرولش عنه وف انتهم، 

عببببدم  لطات، وال نكببببن مرا ببببذ  صبببباحب البببببالغ علببببىالسببببعبببباتق يف هببببذه احلبببباالت علببببى 
ل.لاال عاء ابحلق املده يف هذه احلالة

االفبب ا  الشخصببيم  يتعلببق حبجببة الدولببة الطببرف القائلببة  ن جمببر  ماالعتقببا   و وفيمببا 6-6
يُعفبببي صبببباحب بببببالغ مببببا مبببن اسببببتنفا  سبببببل االنتصبببباف احملليبببة، يشببببا صبببباحب البببببالغ فىل  ال

الببيت تببنّص علببى عببدم جببواز الشببروع يف  إ متابعببة، بصببور   01-06قببم مببن األمببر ر  45 املببا  
عاعية، يف حق  فرا  قوى الدفاع واألمن. ويعاق ب ابحلبف من ثال  سنوات فىل مخف  فر ية  و

 ينببار جزائببرإ كببل مبببن  500 000 ينبببار جزائببرإ و 250 000سببنوات وبغرامببة تبب اوح بببش 
__________ 

 .3-8، املرج  السابق ذكره، الفقر  بن عزيز  ضد اجلزائر، 1588/2007البالغ رقم  (6)
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تبّش الدولة الطرف بطريقة مقنعة كيبف يتسبىن    ملا عاء من هذا القبيل. وبذل يقدم شكوى  و
احملبباكم املختصببة شبكواه وتبببت فيهببا،  للشبخص  ن يقببدم شببكوى واال عباء ابحلببق املببده وتتلقبى

مببببن األمببببر املببببذكور، وكيببببف يكببببون مقببببدم مثببببل هببببذه  45علمببببا   ن ذلبببب   ببببالف لببببنص املببببا   
تركببده  مببن هببذا األمببر. ووفقببا  ملببا 46الشببكوى يف مببأمن مببن العقوبببة املنصببوص عليهببا يف املببا   

اجتها ات هيئات املعاهدات، ف ن النظبر يف هبذه األحكبام يقبو  فىل االسبتنتاج  ن  إ شبكوى 
يعلبن  هنبا  با مقبولبة  تتعلق ابنتهاكات كاليت تعر  هلا صاحب الببالغ وبوزيبد مبزين سبوف لبن
تقبدم  لدولبة الطبرف ملفحسب، بل سيعاقب عليهبا جنائيبا   يضبا . ويالحبظ صباحب الببالغ  ن ا

 إ مثبببال علبببى قضبببية مبببن القضبببا  البببيت تكبببون قبببد  فضبببت، ر بببم وجبببو  األمبببر املشبببار فليبببه، فىل 
قيبببد النظبببر.  مالحقببة فعليبببة للمسبببرولش عبببن انتهاكبببات حقبببو  اإلنسبببان يف حالبببة  اثلبببة للحالبببة
 دوى. اجل وخيلص صاحب البالغ فىل  ن سبل االنتصاف اليت تشا فليها الدولة الطرف عدنة

يتعلببق ابألسببف املوضببوعية للبببالغ، يالحببظ صبباحب البببالغ  ن الدولببة الطبببرف  وفيمببا 6-7
اكتفببت بسببر  السببياقات الببيت رمبببا شببكلت الظببروف الببيت ا تفببى فيهببا ضببحا  ماملأسببا  الو نيببةم 

تنفبي البتّبة الوقبائ  البيت سبيقت يف هبذا الببالغ. ببل فن  بشكل عبام. وهبذه املالحظبات العامبة ال
ياقات  دها ُسر ت بطريقة  اثلة يف سلسبلة مبن القضبا  األ برى،  با يببّش  ن الدولبة تل  الس

 الطرف تظل ترفض تناول هذه القضا  كل واحد  منها على حد . 
يتعلق ابحلجة اليت ساقتها الدولة الطرف ومر اهبا  ن مبن حقهبا  ن تطلبب فصبل  وفيما 6-8

مببن  2للبببالغ، يشببا صبباحب البببالغ فىل الفقببر   مسببألة املقبوليببة عببن مسببألة األسببف املوضببوعية
املقببببرر  مببببن النظببببام الببببدا لي للجنبببة الببببيت تببببنص علببببى  ن مإبمكبببان الفريببببق العامببببل  و 97املبببا   

اخلببباص، نظببببرا  للطبببباب  االسببببتثنائي للقضببببية،  ن يطلببببب ر ا  مكتببببواب  يقتصببببر علببببى تنبببباول مسببببألة 
ص صببباحب الببببالغ وال الدولبببة املقبوليبببة.م وهكبببذا، فببب ن هبببذه الصبببالحيات ليسبببت مبببن ا تصبببا

 ببا. ويعتببرب صبباحب البببالغ  ن  املقببرر اخلبباص ال الطببرف وف ببا مببن ا تصبباص الفريببق العامببل  و
ختتلببف بتبباات  عببن بقيببة حبباالت اال تفبباء القسببرإ و نببه يتعببش عببدم فصببل  احلالببة قيببد البحببب ال

 مسألة املقبولية عن مسألة األسف املوضوعية.
تببدحض ا عاءاتببه. ويضببيف  ب البببالغ  ن الدولبة الطببرف ملويف األ با، يالحببظ صبباح 6-9

 ن التقارير العديد  اليت تتحد  عن تصرفات قوات األمن  ثنباء الفب   املعنيبة واملسباعي العديبد  
اليت قام هبا تدعم ا عاءاته وتزيدها مصداقية. ونظرا  فىل  ن املسرولية عن ا تفاء شقيقه تق  على 

  صاحب البالغ تقدمي مزيد من املعلومات لدعم بال هم، فالدولة عاتق الدولة الطرف، فال يس
الطرف هي وحدها اليت متل  هذه املعلومبات. وعبالو  علبى ذلب ، يالحبظ صباحب الببالغ  ن 

هببو فقببرار منهببا ابالنتهاكببات  عببدم تقببدمي الدولببة الطببرف  يببة معلومببات بشببأن األسببف املوضببوعية
 املرتكبة. 
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لضةلعلىلاللجنةاملسو للخلاإلةلاءاتلاملعلخلللل

 النظر يف املقبولية  
قبل النظر يف  إ شبكوى تبر  يف ببالغ مبا، يتعبش علبى اللجنبة املعنيبة حبقبو  اإلنسبان،  7-1

تيبارإ لربوتوكبول اال امن نظامها الدا لي،  ن تبّت يف مقبولية البالغ مبوجب  93وفقا  للما   
 . امللحق ابلعهد

مبببببن الربوتوكبببببول  5) ( مبببببن املبببببا   2ب الفقببببر  ويتعببببش علبببببى اللجنبببببة  ن تتأكبببببد، مبوجببببب 7-2
 اال تيارإ، من  ن املسألة ذاهتا ليست قيد الدراسة  مام هيئة   رى من هيئات التحقيق البدوخل

 ُبلبغ فىل الفريبق العامبل التباب   بوزيد مزينا تفاء حا   حظ اللجنة  ن وتال .التسوية الدولية  و
  هنببا تببذّكر  ن اإلجببراءات. فال 1998يف عببام  لقسببرإلألمببم املتحببد  املعببب حببباالت اال تفبباء ا

جملبف وضبعها   و اآلليات اخلارجة عن نطا  املعاهدات، البيت وضبعتها جلنبة حقبو  اإلنسبان  و
مببببا فقلببببيم   و هتببببا يف  راسببببة حالببببة حقببببو  اإلنسببببان يف بلببببدحقببببو  اإلنسببببان، والببببيت تتمثببببل وال 

وفعبببالن اسبببتنتاجات    اإلنسبببان يف العبببامل راسبببة الظبببواهر الواسبببعة النطبببا  النتهاكبببات حقبببو   و
التسوية ابملفهوم   و دولية للتحقيقالجراءات اإلتندرج عموما  ضمن   راستها تل  على املأل، ال

تببرى اللجنببة  ن نظببر  وهكببذا،. (7)مببن الربوتوكببول اال تيببارإ 5) ( مببن املببا   2الببوار  يف الفقببر  
اعبببل  ال بوزيببد مببزين ببا الطبببوعي يف قضببية   و الفريببق العامببل املعببب حبببباالت اال تفبباء القسببرإ

 . البالغ  ا مقبول مبقتضى هذه املا  
سبببل  واسببتنفدي مل و سببرته ب البببالغحاتببرى  ن صببوتالحببظ اللجنببة  ن الدولببة الطببرف  7-3

علبى قاضبي التحقيبق واال عباء ابحلبق  مفمكانيبة عبر  قضبيته واتو ي مل ماالنتصاف احمللية فذ فهن
تالحبظ عبالو  علبى ذلب ، . و مبن قبانون اإلجبراءات اجلزائيبة 73و 72ى املبا تش املده بناء  علب

هببا رسببائل فىل السببلطات ب ح ن صبباتبببش  ن ففببا ات الدولببة الطببرف  اللجنببة البببالغ ووالببده وج 
هيئات وسا ة و رسلوا عريضة  اإل ارية، وعرضا قضيتهما على هيئات استشارية  و السياسية  و

وكالء اجلمهورية(  ون اللجوء فىل فجراءات الطعبن  عامة )املّدعون العامون  وفىل  ثلش للنيابة ال
القضائي مبعناه الدقيق واالستمرار فيهبا حبه النهايبة ابسبتخدام عيب  سببل االنتصباف املتاحبة يف 

ب البببببالغ ومر اهببببا  ن والببببد احوتالحببببظ اللجنببببة احلجببببة الببببيت سبببباقها صبببباالسببببتئناف والببببنقض. 
العام لدى  كمة اجلزائر بقضية واملدعي مهورية لدى  كمة حسش  اإ  بلغ وكيل اجلالضحية 

علبببى بعبببد  . وعبببر  القضبببية فيمببباابنببه و لبببب منهمبببا اختببباذ اإلجبببراءات الالزمبببة لتقصببي احلقبببائق
قببدم تومل  .وراسببل صبباحب البببالغ ووالبده السببلطات الو نيببةل.بليبد الالنائبب العببام العسببكرإ يف 

فىل فبت، حتقيبق هبذه املسباعي ن الضبحية، ومل يفبض  إ مبن  إ من هذه السلطات معلومبات عب
ويف األ با، تالحبظ اللجنبة  .مالحقة املسبرولش عنبه وف انبتهموال فىل  تفاء حا   االفعال يف 
__________ 

 تشببرين األول/ 31 يف، اآلراء املعتمببد  اجلزائبر برزيبق ضببد، 1781/2008، البببالغ رقببم يف علببة  مبورانظبر،  (7)
 25 ، اآلراء املعتمبد  يفسيليف لور نو ضد باو، 540/1993؛ والبالغ رقم 2-7، الفقر  2011 كتوبر 

 .1-7، الفقر  1996آذار/مارس 
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تنص على معاقببة كبل مبن يقبدم  01-06 من األمر رقم 46 ن صاحب البالغ  فا   ن املا   
لمن هذا األمر. 45ملا   شكوى تندرج ضمن األعمال املنصوص عليها يف ا

وتببببببذكر اللجنببببببة  ن الدولببببببة الطببببببرف ملزمببببببة لببببببيف فقبببببب  إبجببببببراء حتقيقببببببات شبببببباملة يف  7-4
سبببيما عنبببدما يتعلبببق األمبببر  االنتهاكبببات املزعومبببة حلقبببو  اإلنسبببان املبلّبببغ عنهبببا فىل سبببلطاهتا، ال

يف  نه مسرول  اب تفاء قسرإ وانتهاك احلق يف احليا ، ولكنها ملزمة  يضا  مبالحقة كل من يشتبه
واحلبببال  ن  سببر  بوزيببد مببزين   طببرت السبببلطات . (8)عببن تلبب  االنتهاكببات و اكمتببه ومعاقبتببه

اببر  إ حتقيبببق معّمببق و قيبببق بشببأن ا تفببباء  الدولبببة الطببرف ملاملختصببة مببرارا  اب تفائبببه، لكببن 
شببببقيق صبببباحب البببببالغ ر ببببم  ن األمببببر يتعلبببببق مبببببزاعم  طببببا  متصببببلة ابال تفبببباء القسبببببرإ. 

تقدم الدولة الطرف معلومات تسم، ابستنتاج  ن مثة سبيل انتصاف فعاال   على ذل ، ملوعالو  
شببارب/فرباير  27 املبرر  01-06ومتاحا  قائٌم ابلفعل يف الوقت الذإ يستمر فيه العمل ابألمر 

ر ببم توصببيات اللجنببة الببيت  لبببت فيهببا جعببل  حكببام هببذا األمببر منسببجمة مبب   حكببام  2006
اللجنببة ارائهببا السببابقة، فهببي تركببد جمببد ا   ن اال عبباء ابحلببق املببده بشبببأن  وفذ تببذكر. (9)العهببد

نكن  ن يكون بديال  عن اإلجراءات القضائية  جرائم  طا  مثل تل  املزعومة يف هذه احلالة ال
وعبالو  علبى ذلب ، فنظبرا  للطباب   با . (10)اليت من املفرو   ن يتخذها وكيل اجلمهوريبة نفسبه

مبن األمببر املشببار فليبه  عبباله، ونظببرا  لعبدم تقببدمي الدولببة الطببرف  46و 45ا تش البدقيق لببنص املبب
معلومبببات مقنعبببة بشبببأن تفسبببا نبببص املبببا تش وتطبيقبببه عمليبببا ، فببب ن املخببباوف البببيت  عبببرب عنهبببا 
صبباحب الببببالغ مبببن حيببب العواقبببب امل تببببة علببى تقبببدمي شبببكوى هببي  ببباوف معقولبببة. وختلبببص 

مببن الربوتوكببول اال تيببارإ ليسببت عائقببا   مببام مقبوليببة  5ملببا   )ب( مببن ا2اللجنببة فىل  ن الفقببر  
 البالغ. 

وتببببرى اللجنببببة  ن صبببباحب البببببالغ علّببببل ا عبببباءه مبببببا فيببببه الكفايببببة مببببن حيببببب فن هببببذه  7-5
، 10، واملببببا   9  ، واملببببا 7، واملببببا   6مببببن املببببا    1اال عبببباءات تثببببا مسببببائل تتعلببببق ابلفقببببر  

النظبببر يف األسبببف  مبببن العهبببد، ومبببن مث تنتقبببل اللجنبببة فىل 2مبببن املبببا    3، والفقبببر  16 واملبببا  
 املوضوعية للبالغ.

 النظر يف األسف املوضوعية  
نظبببرت اللجنبببة املعنيبببة حبقبببو  اإلنسبببان يف هبببذا الببببالغ يف ضبببوء عيببب  املعلومبببات البببيت  8-1

 .ارإمن الربوتوكول اال تي 5من املا    1 اتحها هلا الطرفان، مبوجب الفقر  
__________ 

؛ والببببببببببالغ 4-7، الفقببببببببر  برزيببببببببق ضببببببببد اجلزائببببببببر، 1781/2008، البببببببببالغ رقببببببببم يف علببببببببة  مببببببببورانظببببببببر،  (8)
 .4-6ر  ، الفق2012آذار/مارس  26، اآلراء املعتمد  يف و ليسي ضد اجلزائر، 1905/2009 رقم

كببانون   CCPR/C/DZA/CO/3 ،12املالحظببات اخلتاميببة للجنببة املعنيببة حبقببو  اإلنسببان بشببأن اجلزائببر )الوثيقببة  (9)
 (. 13و 8و 7، الفقرات 2007األول/ يسمرب 

برزيبق ضبد ، 1781/2008قبم ؛ والببالغ ر 3-8 ، الفقبر بن عزيز  ضبد اجلزائبر، 1588/2007البالغ رقم  (10)
 .4-6، الفقر  و ليسي ضد اجلزائر، 1905/2009؛ والبالغ رقم 4-7، الفقر  اجلزائر
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بق للجنبببة  ن  كبببدت لبببدى النظبببر يف بال بببات سبببابقة قبببّدمت الدولبببة الطبببرف وكمبببا سببب 8-2
بشببببأهنا مالحظببببات عاعيببببة وعامببببة خبصببببوص اال عبببباءات اخلطببببا  الببببيت  اثرهببببا  صببببحاب تلبببب  
البال بات، فب ن املالحببظ هبو  ن الدولببة الطبرف اكتفبت ابلتأكيببد علبى  ن البال ببات البيت تببدعي 

لهبببم للسبببلطات العامبببة عبببن حببباالت اال تفببباء  اضبببعش يف عم مسبببرولية مبببونفش عمبببوميش  و
، ابببب  ن تُعبببا  يف 1998فىل عبببام  1993القسبببرإ البببيت حبببدثت يف الفببب   املمتبببد  مبببن عبببام 

ف بببار شبببامل يراعببببي السبببيا  الببببدا لي االجتمببباعي السياسبببي واألمببببب للبلبببد يف فبببب   كبببان علببببى 
اخلتاميبة بشبأن اجلزائبر البيت احلكومة  ن تكاف، فيهبا اإلرهباب. وتبو  اللجنبة  ن تبذكر مبالحظاهتبا 

الببيت ذهبببت فيهببا فىل  نببه  (12)وارائهببا السببابقة (11)2007تشببرين الثبباه/نوفمرب  1اعتمببدهتا يف 
اوز للدولة الطرف  ن حتبتج  حكبام ميثبا  السبلم واملصباحلة الو نيبة ضبد  شبخاص حيتجبون  ال

، 01-06دو  ن األمبر رقبم يعتزمبون تقبدمي بال بات فىل اللجنبة. ويبب قّدموا  و  حكام العهد  و
تُبببد ل عليبببه التعببببديالت البببيت  وصبببت هبببببا اللجنبببة، يعبببّزز اإلفببببالت مبببن العقببباب، وبببببذل   مبببا مل
 . نكن، بصيغته احلالية،  ن يتوافق م   حكام العهد ال
تر  على ا عاءات صباحب الببالغ بشبأن األسبف  وتالحظ اللجنة  ن الدولة الطرف مل 8-3

ومفا هببببا  ن عبببببء اإلثبببببات اببببب  ال يقبببب  علببببى عبببباتق  (13)لسببببابقةاملوضببببوعية وتببببذكر ارائهببببا ا
يتسببباوى  ائمبببا  مبببب  الدولبببة الطببببرف يف  صببباحب الببببالغ وحببببده،  اصبببة  ن صببباحب البببببالغ ال

فمكانية احلصول على عناصر اإلثبات و ن املعلومات الالزمة تكون يف   لبب األحيبان يف حبوز  
من الربوتوكول اال تيارإ ضبمنيا  فىل  نبه ابب  4من املا    2الدولة الطرف فق . وتشا الفقر  

علببى الدولببة الطبببرف  ن حتقببق حبسببن نيبببة يف عيبب  اال عبباءات البببوار   بشببأن انتهاكببات  حكبببام 
يرتكبهبا  ثلوهبا و ن حتيبل املعلومبات البيت تكبون يف  العهد اليت ترتكبهبا الدولبة الطبرف نفسبها  و

الدولبة الطبرف  إ توضبي، هببذا اخلصبوص، فبال ببد . ونظرا  فىل عبدم تقبدمي (14)حوزهتا فىل اللجنة
 من فيالء ا عاءات صاحب البالغ االهتمام الواجب ما  امت معللة مبا فيه الكفاية. 

قببض عليبه عسبكريون  بوزيبد مبزين هب البالغ  فبا   ن شبقيقحوتالحظ اللجنة  ن صا 8-4
 حببد رفاقببه يف ن ؛ و ، وكانببت تلبب  آ ببر مببر  تببراه فيهببا  سببرته1996  سببطف /آب 11 ليلببة

السجن  ن   لي سبيلهم  ّكبد  ن املختفبي كبان موجبو ا  يف السبجن العسبكرإ يف البليبد ، و ن 
 سبر  بوزيبد ور بم تعلبق . هذه املعلومة  كدها لألسر   حد العسبكريش متحبداث  بصبفته الشخصبية

ته خيشون  ن مزين ابألمل يف العثور على ابنها حيا ، ف ن اللجنة تالحظ  ن صاحب البالغ و سر 
تقّدم  ية معلومات  وتالحظ اللجنة  ن الدولة الطرف مليكون قد تويف نظرا  لطول مد  ا تفائه. 

__________ 

 ) (.7، الفقر  CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  (11)

برزيبق ضبد ، 1781/2008قبم ؛ والببالغ ر 2-9، الفقبر  بن عزيز  ضبد اجلزائبر، 1588/2007البالغ رقم  (12)
 . 2-7قر  ، الفو ليسي ضد اجلزائر، 1905/2009؛ والبالغ رقم 2-8، الفقر  اجلزائر

، اآلراء املعتمببببد  بيبببةالعبببباه ضبببد اجلماهايبببة العربيبببة اللي، 1640/2007، الببببالغ رقبببم يف علبببة  مبببورانظبببر،  (13)
 .3-8، الفقر  برزيق ضد اجلزائر، 1781/2008؛ والبالغ رقم 4-7، الفقر  2010متوز/يوليه  26 يف

 .3-8، الفقر  2006 متوز/يوليه 14، اآلراء املعتمد  يف جمنون ضد اجلزائر، 1297/2004قم انظر البالغ ر  (14)
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احلرمببان مببن ، فبب ن ابال تفبباء القسببرإ ن يف حبباالت وتببذكر اللجنببة  .تببدحض هببذه اال عبباءات
، حيبرم هبذا الشبخص عدم الكشف عبن مصبا الشبخص املختفبي  و احلرية مث عدم اإلقرار بذل 

الدولببة مسبرولة عنببه. ويف احلالببة قيببد  عتببربمبن محايببة القببانون ويعبر  حياتببه خلطببر جسببيم و ائبم ت
تقدم  ية معلومات تفيد  هنا اح مت التزامها املتمثل  مل النظر، تالحظ اللجنة  ن الدولة الطرف

زامهببا ابلت، ختلببص اللجنببة فىل  ن الدولببة الطببرف   لببت وبنبباء  عليببه. بوزيببد مببزينيف محايببة حيببا  
 . (15)من العهد 6من املا    1للفقر  ا  وهو ما يشكل انتهاكحبماية حيا  بوزيد مزين، 

تقر اللجنة بدرجة املعاس  اليت ينطبوإ عليهبا التعبر  لالحتجباز ملبد   با  بد    ون و 8-5
، حيبببب 7بشبببأن املبببا    (16)(1992)20وتبببذّكر بتعليقهبببا العبببام رقبببم . اتصبببال ابلعبببامل اخلبببارجي

ويف هبذه احلالبة، تالحبظ اللجنبة  ن دول األ راف بسن  حكام متن  احلبف االنفبرا إ. توصي ال
.ليبببزال جمهبببوال  فىل يومنبببا و ن مصببباه ال 1996آب/  سبببطف  11بوزيبببد مبببزين قببببض عليبببه يف 

ونظببببرا  لعببببدم تقببببدمي الدولببببة الطببببرف توضببببيحات وجيهببببة هبببببذا اخلصببببوص، تعتببببرب اللجنببببة  ن هببببذا 
 .(17)من العهد يف حق بوزيد مزين 7ما   اال تفاء يشكل انتهاكا  لل

 وحتي  اللجنة علمبا   يضبا  مببا عانبه صباحب الببالغ مبن قلبق وضبيق جبراء ا تفباء بوزيبد 8-6
مقبببروء  منفبببر    7مببزين. وتعتبببرب  ن الوقبببائ  املعروضبببة عليهبببا تكشبببف عبببن وقبببوع انتهببباك  للمبببا   

 .(18)لبالغمن العهد يف حق صاحب ا 2من املا    3وابالق ان م  الفقر  
، حتبي  اللجنبة علمببا  مببزاعم صباحب الببالغ الببذإ 9يتعلبق اب عباء انتهبباك املبا    وفيمبا 8-7

على  يدإ عسكريش يرتدون زّ    1996آب/  سطف  11يركد  ن بوزيد مزين قُبض عليه يف 
(، و نبه 1-2رمسيا  ومن  ون  مر قضائي و ون ف العبه علبى  سبباب القببض عليبه )انظبر الفقبر  

ه لبوزيبببد مبببزين  إ هتمبببة ومل يُقبببدم فىل سبببلطة قضبببائية نكنبببه  ن يطعبببن  مامهبببا يف مشبببروعية توجببب
تقبدم فىل صباحب الببالغ و سبرته  يبة معلومبات رمسيبة عبن مكبان احتجباز بوزيببد  اعتقالبه، و نبه مل

مزين وال عن مصاه. ونظرا  لعدم تقدمي الدولبة الطبرف توضبيحات كافيبة هببذا اخلصبوص، ختلبص 
 .(19)من العهد قد انتهكت يف حق بوزيد مزين 9 ن املا    اللجنة فىل

__________ 

 19عتمببببد  يف ، اآلراء امل يبببزوت وآ بببرون ضببببد اجلزائبببر، 1753/2007رقببببم ، الببببالغ يف علبببة  مببببورانظبببر،  (15)
 .4-8، الفقر  برزيق ضد اجلزائر، 1781/2008؛ والبالغ رقم 4-7، الفقر  2012متوز/يوليه 

 .( املرفق السا سA/47/40) 40واثئق الرمسية للجمعية العامة، الدور  السابعة واألربعون، امللحق رقم ال (16)

؛ والببببببببالغ 5-7، الفقبببببببر  و ليسبببببببي ضبببببببد اجلزائبببببببر، 1905/2009، الببببببببالغ رقبببببببم يف علبببببببة  مبببببببورانظبببببببر،  (17)
، الفقبر  2007يوليبه /وزمت 11 ، اآلراء املعتمبد  يفالعواه ضد اجلماهاية العربية الليبيبة، 1295/2004 رقم
6-5. 

برزيبق ، 1781/2008قبم ؛ والببالغ ر 6-7، الفقبر  و ليسي ضد اجلزائبر، 1905/2009انظر البالغ رقم  (18)
 .5-7، الفقر  العباه ضد اجلماهاية العربية الليبية، 1640/2007؛ والبالغ رقم 6-8، الفقر  ضد اجلزائر

قبببببم ؛ والببببببالغ ر 7-7، الفقبببببر  سببببي ضبببببد اجلزائبببببرو لي، 1905/2009، الببببببالغ رقبببببم يف علبببببة  مبببببورانظببببر،  (19)
 .7-8، الفقر  برزيق ضد اجلزائر، 1781/2008
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، تركبد اللجنبة جمبد ا   ن 10مبن املبا    1يتعلق ابلشكوى املقّدمة مبوجب الفقبر   وفيما 8-8
فكببببراه عببببدا مببببا هببببو مببببالزم  األشببببخاص احملببببرومش مببببن احلريببببة اببببب  ال يتعرضببببوا ألإ حرمببببان  و

سبانية واحب ام كبرامتهم. ونظبرا  الحتجباز بوزيبد مبزين للحرمان من احلريبة، و نبه ابب معباملتهم إبن
يف احلببف االنفببرا إ ونظبرا  كببذل  لعبدم تقببدمي الدولبة الطببرف معلومبات هبببذا اخلصبوص، ختلببص 

 .(20)من العهد قد انُتهكت 10من املا    1اللجنة فىل  ن الفقر  
بتة ومر اها  ن حرمان ، ف ن اللجنة تكرر اجتها اهتا الثا16 ما عن مزاعم انتهاك املا    8-9

شببخص مببا عمببدا  مببن محايببة القببانون لفبب   مطولببة نكببن  ن يشببكل رفضببا  لالعبب اف بشخصببيته 
القانونية فذا كان هذا الشخص يف قبضة سبلطات الدولبة عنبد نهبوره للمبر  األ با ، وفذا كانبت 

من املا    3الفقر  جهو   قاربه الرامية فىل الوصول فىل سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذل  احملاكم )
. ويف القضبببية قيبببد البحبببب، تالحبببظ اللجنبببة  ن (21)مبببن العهبببد(، تع ضبببها املعوقبببات ابنتظبببام 2

تقّدم توضيحات كافية بشأن االّ عاءات اليت ساقها صاحب البالغ الذإ يركد  الدولة الطرف مل
زين قسبرا  منببذ يعبرف شبيئا  عببن مصبا شبقيقه. وتسببتنتج اللجنبة مبن مث  ن ا تفباء بوزيببد ميب  نبه ال
عامببا  حرمببه مببن محايببة القببانون وحرمببه مببن حقببه يف  ن يُعبب ف لببه بشخصببيته القانونيببة، ويف  16

 من العهد.  16ذل  انتهاك للما   
تقببدم  يبببة  مل ، تالحبببظ اللجنببة  ن الدولببة الطببرف17يتعلببق مبببزاعم انتهبباك املببا    فيمبباو  8-10

السباعة  ، الليبل، علبىبيت  سر  مزين يف جبنتفسر اقتحام رجال قوات األمن   و معلومات تربر
يبببت بيش فىل  ون  مبببر قضبببائي. وختلبببص اللجنبببة فىل  ن   بببول مبببونفش حكبببوم ا ،الثانيبببة صبببباح

وعلببى  م اخلاصببةعلببى حيبباهت  ببا قبانوه بوزيبد مببزين و سببرته يف مثببل هبذه الظببروف يشببكل تعببد   
 . من العهد 17 سرهتم وحرمة بيتهم، ويف ذل  انتهاك للما   

مبن العهبد البيت تلبزم البدول األ براف  ن  2مبن املبا    3وحيتج صاحب البالغ ابلفقبر   8-11
تكفل سبيل انتصاف فعاال  جلمي  األشبخاص البذين انتهكبت حقبوقهم املكفولبة مبوجبب العهبد. 
وتُعلّبببق اللجنبببة  مهيبببة علبببى قيبببام البببدول األ بببراف إبنشببباء آليبببات قضبببائية وف اريبببة مناسببببة ملعاجلبببة 

 (22)(2004( )80) 31املتصبببلة ابنتهاكببببات احلقبببو . وتبببذكر بتعليقهببببا العبببام رقببببم  الشبببكاوى
الذإ يشا على وجبه اخلصبوص فىل  ن تقباعف  ولبة  برف عبن التحقيبق يف انتهاكبات مزعومبة 
قببد يفضبببي، يف حبببد ذاتببه، فىل انتهببباك واضببب، للعهببد. ويف هبببذه احلالبببة،   طببرت  سبببر  الضبببحية 

ء بوزيببببد مبببزين، سببببيما السبببلطات القضببببائية مثبببل وكيببببل السبببلطات املختصببببة عبببد  مببببرات اب تفبببا

__________ 

مارس  آذار/ 22مد  يف ، اآلراء املعتمرمي زرزإ ضد اجلزائر، 1780/2008، البالغ رقم يف علة  مورانظر،  (20)
 .8-7، الفقر  2011

برزيبق ضبد ، 1781/2008رقبم ؛ والببالغ 9-7، الفقبر  و ليسي ضبد اجلزائبر، 1905/2009البالغ رقم  (21)
 .9-7، الفقر  زرزإ ضد اجلزائر، 1780/2008؛ والبالغ رقم 9-8، الفقر  اجلزائر

األول( املرفببق  ( )اجمللببدA/59/40) 40الواثئببق الرمسيببة للجمعيببة العامببة، الببدور  التاسببعة واخلمسببون، امللحببق رقببم  (22)
 الثالب.
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اجلمهورية، فال  ن عي  اخلطوات اليت اختذهتا  سر  الضحية ابءت ابلفشل بل كانت مثّبطة، و ن 
اببر  إ حتقيبق شببامل و قيبق يف قضبية ا تفبباء شبقيق صبباحب الببالغ. وعببالو   الدولبة الطبرف مل

 01-06 بنص القانون، بعد صدور األمر رقم على ذل ، ف ن استحالة اللجوء فىل هيئة قضائية
تبزال حتبرم بوزيبد مبزين وصباحب الببالغ و سبرته  املتعلق بتنفيذ ميثا  السلم واملصاحلة الو نيبة، ال

مبببن  إ فمكانيببببة للوصببببول فىل سبببببيل انتصبببباف فعببببال، ذلبببب   ن هببببذا األمببببر ننبببب ، حتببببت  ائلببببة 
ائم  طبور  مثبل حباالت اال تفباء السجن، من اللجوء فىل العدالبة لكشبف مالبسبات  كثبر اجلبر 

 3. وختلص اللجنة فىل  ن الوقبائ  املعروضبة عليهبا تكشبف عبن وقبوع انتهباك للفقبر  (23)القسرإ
مببن  1، والفقببر  9 ، واملببا  7، واملبا   6مببن املببا    1، مقببروء  ابالقبب ان مب  الفقببر  2مبن املببا   

 2من املا    3مزين؛ وانتهاك للفقر  من العهد يف حق بوزيد  17واملا    16، واملا   10املا   
 من العهد يف حق صاحب البالغ.  17و  7من العهد، مقروء  ابالق ان م  املا تش 

مبن الربوتوكبول  5مبن املبا    4واللجنة املعنية حبقو  اإلنسبان، فذ تتصبرف وفقبا  للفقبر   -9
ومات املعروضبة ن املعل ، ترى اال تيارإ امللحق ابلعهد الدوخل اخلاص ابحلقو  املدنية والسياسية

ن املبا   مب 1لفقر  عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حلقو  بوزيد مزين املكفولة مبوجب ا
مقبروء   2مبن املبا    3  ؛ والفقر 16؛ واملا   10من املا    1؛ والفقر  9؛ واملا   7؛ واملا   6

 16؛ واملبا   10ن املبا   مب 1 ؛ والفقر 9 ؛ واملا  7؛ واملا   6من املا    1ابالق ان م  الفقر  
ة مبوجببب مببن العهببد، كمببا تكشببف عببن انتهاكببات حلقببو  صبباحب البببالغ املكفولبب 17واملببا   
 من العهد. 17؛ واملا   2 من املا   3مقروء  منفر   وابالق ان م  الفقر   7املا   
مببة  ن تتببي، لصبباحب مببن العهببد، فب ن الدولببة الطببرف ملز  2مببن املببا    3ووفقبا  للفقببر   -10

ل و قيق قيق شامحتالبالغ و سرته سبيل انتصاف فّعاال  يشمل على اخلصوص ما يلي:) ( فجراء 
قيقها؛ حتن نتائج يف ا تفاء بوزيد مزين؛ )ب( تزويد صاحب البالغ و سرته مبعلومات مفصلة ع

رته يد مزين فىل  سة بوز يزال يف احلبف االنفرا إ؛ ) ( فعا   جث )ج( اإلفراج عنه فورا  فذا كان ال
م؛ )و( م ومعببباقبتهمالحقبببة املسبببرولش عبببن االنتهاكبببات املرتكببببة و ببباكمته)ه( يف حالبببة وفاتبببه؛ 

يببد فىل بوز  تقببدمي تعببويض مناسببب فىل صبباحب البببالغ عببن االنتهاكببات الببيت تعببر  هلببا وكببذل 
لدولبببة ى ا، يتعبببش علببب01-06 مبببزين فن كبببان علبببى قيبببد احليبببا . وبصبببرف النظبببر عبببن األمبببر رقبببم

ضبحا  لنسببة لالطرف  يضبا   ن حتبرص علبى عبدم فعاقبة  ارسبة احلبق يف سببيل انتصباف فعبال اب
ة الطبببرف . والدولبباجلببرائم مببن قبيبببل التعببذيب واإلعبببدام  ببارج نطببا  القبببانون واال تفبباء القسبببرإ

 ستقبل. ملزمة  يضا  ابختاذ التدابا الالزمة ملن  حدو  انتهاكات  اثلة يف امل
ة، فذ تض  يف اعتبارها  ن الدولة الطرف، ابنضمامها فىل الربوتوكول اال تيارإ، واللجن -11

 م ال، وتعّهببدت  قببد اع فببت اب تصبباص اللجنببة يف حتديببد مببا فذا كببان قببد حببد  انتهبباك للعهببد
من العهد  ن تكفل متت  عي  األفرا  املوجبو ين يف فقليمهبا واخلاضبعش لواليتهبا  2عمال  ابملا   

ملع ف هبا يف العهد و ن تتي، سبيل انتصباف فعباال  وقبابال  ل نفباذ مبه ثببت حبدو  ابحلقو  ا
__________ 

 .7، الفقر  CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  (23)
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انتهاك، توّ   ن تتلقى من الدولة الطرف، يف  ضون مئة ومثانش يوما ، معلومات عن التدابا اليت 
اختذهتا لوض  آراء اللجنة موض  التنفيذ. وابإلضافة فىل ذل ، تطلبب اللجنبة فىل الدولبة الطبرف 

 بلغاهتا الرمسية. نشر هذه اآلراء على نطا  واس 
]اعُتمدت ابلفرنسية )النص األصلي( واإلسبانية واإلنكليزية. وستصدر الحقا  ابلروسية والصينية 

 والعربية  يضا  كجزء من التقرير السنوإ املقدم من اللجنة فىل اجلمعية العامة.[

    


