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 استنفاد سبل االنتصاف احمللية  :اإلجرائية املسائل

 ٩، و ٧، و )١الفقـرة    (٦، و )٣الفقـرة    (٢املواد    :العهدمواد 
  ١٧، و١٦، و)١الفقرة  (١٠، و)٤ إىل ١الفقرات (

  )ب-٢الفقرة  (٥املادة   : االختياريالربوتوكول مواد
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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
اخلاص باحلقوق املدنيـة     الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل    

  )الدورة السابعة بعد املائة( ياسيةوالس
  بشأن

  *١٧٩١/٢٠٠٨البالغ رقم     
 الرابطـة   -متثلها منظمة ترايـل     (ي  عفصة بومج ح  :املقدم من

  )السويسرية ملكافحة اإلفالت من العقاب
 البالغ  ةوصاحب) ابن صاحبة البالغ   (صحيبجعفر    :الشخص املدعي أنه الضحية

  انفسه
  اجلزائر  :الدولة الطرف

  )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٨مايو / أيار٢٦  :البالغقدمي تاريخ ت
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨نشأة مبوجب املادة    املللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،     إن ا   

  ،باحلقوق املدنية والسياسية
  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٢ يف وقد اجتمعت  
 يعفـصة بـومج  حمن ، املقدم ١٧٩١/٢٠٠٨ رقم البالغ من النظر يف   وقد فرغت   
  ،االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالربوتوكول مبوجب 

__________ 

ـ السيد عياض بن عاشور، والسيدة كر     : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ           *   ستني ي
هللا، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة زونكـي          شانيه، والسيد أمحد أمني فتح ا     

نومان، . زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو َبرساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطوانيال موتوك، والسيد جريالد ل            
يدة أنيا  والسري ناجيل روديل، والسيد بكتور مانويل رودريغيث ريسثيا، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والس            

  .الشفيلي، والسيدة مارغو واترفال فور، والسيد يوفال شاين، والسيد كونستونتني فاردز-زايربيت 
 للسيد رودريغيث ريـسثيا ورأي فـردي        )خمالف جزئياً (وُيرفق هبذه اآلراء نص رأيني فرديني، رأي فردي             

  .للسيد سالفيويل) مؤيد(
  . بوزيد يف النظر يف هذا البالغلزهري  يشارك عضو اللجنة السيد من النظام الداخلي، مل٩٠ باملادة عمالًو    
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 صـاحبة الـبالغ   ها هلا   املكتوبة اليت أتاحت   مجيع املعلومات    احلسبان يف   أخذتوقد    
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤آراء مبوجب الفقرة     
، وهـي أرملـة،     بومجعي حفصة   ي ه ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٦املؤرخ    البالغ ةصاحب  ١-١
 ٦ و ،)٣الفقـرة    (٢لمـواد   ل اجلزائـر    النتهاك كان ضحية    صحيبدعي أن ابنها جعفر     وت
مـن  ) ١الفقـرة   (١٧ و ١٦ و )١الفقرة   (١٠ و ،)٤ إىل   ١الفقرات   (٩و،  ٧و،  )١ الفقرة(

 أهنا هي نفسها ضحية     صاحبة البالغ دعي  تو. ياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس     
 -متثلها منظمـة ترايـل      و. من العهد ) ١الفقرة   (١٧ و ٧ و )٣ الفقرة (٢ املوادالنتهاكات  

  .الرابطة السويسرية ملكافحة اإلفالت من العقاب
 قـرر امل إىل الدولة الطرف عن طريـق      لجنةطلبت ال ،  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ٦يف  و  ٢-١

  من نظامهـا الـداخلي،     ٩٢ للمادة    وفقاً ،بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة   اخلاص املعين   
قهم يف تقدمي شكاوى   حل اأسرهتو صاحبة البالغ  أن يعوق ممارسة     ه من شأن  تدبريأي  تتخذ   أال

ها الوطين، وعلى تشريعالتذرع بلب إىل الدولة الطرف عدم  لذلك، طُوفقاًو. فردية إىل اللجنة 
 بشأن تنفيذ ميثاق    ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٧ الصادر يف  ٠١-٠٦انون رقم   قالوجه التحديد   

  .اأسرهت وأفراد صاحبة البالغضد الختاذ تدابري السلم واملصاحلة الوطنية، 
 مقررهـا اخلـاص املعـين        عن طريق   قررت اللجنة،  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٢يف  و  ٣-١

  . أسسه املوضوعية مبعزل عنالبالغة عدم النظر يف مقبوليبالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، 

   الشكوىصاحبةها ت كما عرضالوقائع    
ـ    إحدى جعفر صحيب    اصطحب،  ١٩٩٥ يوليه/متوز ٣يف صباح يوم      ١-٢  يت بناتـه، ال
اجلزائـر  ( سنوات، إىل الطبيب يف مستشفى مصطفى باشا اجلامعي          ٨عمر  ت تبلغ من ال   كان

 ١٠  الـساعة  ملستشفى مع ابنتـه يف حـوايل       ا غادرتهولدى م .  هبا يعملاليت كان   ،  )العاصمة
باللغـة  " (شرطةال" سترات زرقاء حتمل كلمة      يرتديانشرطة  اتباع ضابطي   تلقى أمراً ب  ،  صباحاً
يف وقت الحق إىل مكتب والدها        ابنة الضحية  وُنقلت.  سيارة داخلهو وابنته   ووضع  ). العربية

  .مرتهلاتها إىل رافقمبعمل اليف زمالء جعفر صحيب إىل يف املستشفى، وصدرت تعليمات 
 يف غيـاب    صحيبأسرة   بيت، دخل ضباط الشرطة     ١٩٩٥ عام   يوليه/متوز ٦ ويف  ٢-٢

عن أبـواب   فضالً  ،  للبيتباب الداخلي   ال و يباب احلديد ال الشرطة   وكسرت. أفراد األسرة 
  . أخرىوثائقودفتر تسجيل أسرته  وصحيب حقيبة جعفر وصادروا. ناتغرف النوم واخلزا

. ذ اعتقالـه  تلق أي أخبار عنه من    ي أو   صحيب جعفر   ةسراألمن أفراد   فرد  أي   ير   ومل  ٣-٢
. ذلكعن   مل تقبل أي مسؤولية      هااختفائه ولكن ب رمسياً األمن    إدارة ، اعترفت ٢٠٠٧ويف عام   
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املديرية عن   صادرة" شهادة اختفاء يف سياق املأساة الوطنية     " نسخة من    صاحبة البالغ  وتقدم
 ١٢ يف   ،داخليـة واجلماعـات احملليـة     وزارة ال التابعة ل نطينة،  ط يف قس  العامة لألمن الوطين  

  .٢٠٠٧مارس /آذار
 الضحية، وخباصة شـقيقه     اخنرطت أسرة ،  صحيبويف األيام اليت تلت اعتقال جعفر         ٤-٢

يف خمتلـف   و يف العديد من مراكز الـشرطة        بدون جدوى ، يف عمليات حبث     صحيبيوسف  
ـ تـصال   اال أو   مكانهحتديد   من رؤيته أو     ةسراأل راد أف  من فردأي  ومل يتمكن   . السجون ه ب

  .اعتقاله منذ
السلطات القضائية واحلكومية واإلدارية، ولكن     مبختلف   أيضاً شقيق الضحية    اتصلو  ٥-٢

 حمكمة احلـراش املسألة إىل مدعي شقيقه  رفع، ١٩٩٦ أغسطس/ آب٢٥يف و. دون جدوى 
من هذه  ومل جتر أي    . لعدل ورئيس اجلمهورية  وزير ا و زائر العاصمة كمة اجل حملالعام  واملدعي  

  .صحيبمصري جعفر بشأن  اًم تفسري أو تقداًالسلطات يف أي وقت من األوقات حتقيق
الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري          بأسرة الضحية أيضاً    واتصلت    ٦-٢

. ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول  ١٩ يف قضيته إىل تلك اهليئة      تدموقُ. الطوعي التابع لألمم املتحدة   
يف عـداد  الذين هم   يف حاالت املواطنني اجلزائريني      األمر ومع ذلك، فإن الدولة الطرف، كما هو      

  .لحصول على معلوماتل اخلاصمن هذا اإلجراء املقدمة طلبات ال على مل ترداملفقودين، 
بالنظر راءات قضائية،    احلق القانوين يف اختاذ إج     انه مل يعد هل   أ صاحبة البالغ  وتدعي  ٧-٢

 مبوجبتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، الذي اعتمد        املتعلق ب  ٠١-٠٦ األمر رقم    إىل أن 
قـوات  ، حيظر اختاذ أي إجراءات قانونية ضد أفـراد          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٢٩استفتاء يف   

 .الدفاع واألمن التابعة للجمهورية

  الشكوى    
. ١٩٩٥ يوليـه /متـوز  ٣ يف القسري لالختفاء ةضحي كان صحيب جعفرأن   ُيدعى  ١-٣

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية       ٧من املادة    ‘١‘٢الفقرة  ب البالغ   ة صاحب وتتذرع
  . من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري٢ الدولية واملادة

الطعن   ممارسة حقه يف    جعفر صحيب  مل يكن بوسع  بوصفه ضحية لالختفاء القسري،     و  ٢-٣
إىل  أسـرته  جلـأت وقد .  من العهد٢ من املادة ٣للفقرة  اً   انتهاك  مما يعد  ،اعتقالهيف مشروعية   

  .مجيع السبل القانونية املتاحة ملعرفة حقيقة مصريه، لكن مساعيهم مل تلق أي جتاوب
ـ   حياً أصبح ضئيالً جداً   ابنها  احتمال العثور على    وترى صاحبة البالغ أن       ٣-٣ رور نظراً مل

وبالنظر إىل غيابه املمتـد      )١( السري  يف أحد مراكز االحتجاز    ئه عشرة سنة على اختفا    ثالث
 ملـا   نظـراً  أن يكون قد تويف أثناء احتجازه،وظروف وسياق إلقاء القبض عليه، من احملتمل   

__________ 

 .على اختفاء الضحيةاآلن  سنة ١٨مرت  )١(
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ديد وبذلك يشكل هت  .  خطر كبري النتهاك احلق يف احلياة      مناالحتجاز االنفرادي   ينطوي عليه   
 الدولـة   بقدر ما تكـون   ،   من العهد  ٦حياة الضحية جراء االختفاء القسري انتهاكاً للمادة        

 خاصة بـالنظر إىل أن      -الطرف قد أخلّت بواجبها املتمثل يف محاية احلق األساسي يف احلياة            
  .للضحيةتقاعست عن اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق فيما حدث الدولة الطرف 

إنسانية   بالضحية، فإن جمرد التعرض لالختفاء القسري يشكّل معاملة ال         وفيما يتعلق   ٤-٣
ويشكل القلق واملعاناة النامجني عن االحتجاز لفترة غري حمـددة ودون االتـصال             . أو مهينة 

  . من العهد٧باألسرة أو العامل اخلارجي انتهاكاً للمادة 
يشكل حمنة مـدمرة  اء ابنها    اختف فإن ، البالغ وهي صاحبة  وبالنسبة لوالدة الضحية،    ٥-٣
  . من العهد٧حلقوقها مبوجب املادة انتهاكاً  ووعصيبةمؤملة و
دون أمر قضائي ودون إبالغـه بأسـباب         جعفر صحيب    وألقى ضابطان القبض على     ٦-٣

وعالوة على ذلـك،    .  من العهد  ٩ من املادة    ٢ و ١للفقرتني  اً  القبض عليه، مما يشكل انتهاك    
  وجيـب  .أو موظف آخر مؤهل قانوناً ملمارسـة مهـام قـضائية          يقدم بسرعة إىل قاض      مل
تتجاوز مهلة اإلحالة إىل قاض بضعة أيام، وميكن أن يفضي االحتجاز االنفرادي يف حـد    أال

بوقوعه ضحية لالختفاء القسري، فقد تعذر عليه أن        و. ٩  من املادة  ٣ذاته إىل انتهاك للفقرة     
لب إىل قاض اإلفراج عنه أو حىت أن يطلب إىل          يطعن يف مشروعية احتجازه بنفسه أو أن يط       

  .٩ من املادة ٤للفقرة اً طرف ثالث الدفاع عنه يف احملكمة، ويشكل ذلك انتهاك
 ، فإن من املستحيل القول إنه حظي٧وإذا ثبت انتهاك حقوق الضحية مبوجب املادة          ٧-٣

  . من العهد١٠ املادة  من١مبعاملة إنسانية حتترم الكرامة البشرية األصيلة وفقاً للفقرة 
، ف به، فقد ُجّرد مـن صـفة الـشخص         لكونه ضحية الحتجاز غري معتر    اً  ونظر  ٨-٣
  . من العهد١٦للمادة اً يشكل انتهاك مما
للممتلكات هو  تدمري  ما صاحبه من     و البيتتفتيش  من  ، كان الغرض الوحيد     أخرياًو  ٩-٣

 مـن   ١للفقرة  نتهاك  الالدته  وو جعفر صحيب    عرضفقد ت بالتايل  و. مضايقة الضحية وأسرته  
  . من العهد١٧املادة 

  البالغمقبولية بشأن مالحظات الدولة الطرف     
. ،٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٩  مذكرة مؤرخة   يف طعنت الدولة الطرف يف مقبولية البالغ       ١-٤

 املوظفني العموميني أو الذين خيـضعون يف        جيرمي  ذ، ال  البالغ ا أن هذ  الطرف  الدولة وترى
 حاالت االختفاء القسري أثناء الفترة موضـوع الدراسـة، أي           يفات العامة   عملهم للسلط 

. وينبغي إعالنه غري مقبـول    ،  "إطار شامل "، جيب معاجلته يف     ١٩٩٨ و ١٩٩٣بني عامي    ما
وترى الدولة الطرف أن مثل هذا البالغ ينبغي وضعه يف السياق األوسع للظروف االجتماعية          

ئدة يف البلد يف فترة كانت فيها احلكومة تكافح شكل من           والسياسية واألمنية اليت كانت سا    
 للدسـتور   وفقـاً ويف هذا السياق،    و". اهنيار الدولة اجلمهورية  "أشكال اإلرهاب يستهدف    
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فذت تدابري احترازية، وأبلغت احلكومة اجلزائرية األمانة العامة لألمـم  ، ُن)٩١ و ٨٧املادتان  (
  . من العهد٤  من املادة٣للفقرة وفقاً إعالهنا حالة الطوارئ، باملتحدة 

وتؤكد الدولة الطرف على أنه يف بعض املناطق اليت انتشرت فيها املـستوطنات غـري                 ٢-٤
صعوبة يف التمييز بني عمليات اجلماعات اإلرهابية وعمليـات قـوات    الرمسية، وجد املدنيون    

لدولـة  ووفقـاً ل  . لقسريبون إليها كثرياً من حاالت االختفاء ا      نِساألمن اليت كان املدنيون يَ    
ذلـك أن   . من هذا املنظور   حاالت االختفاء القسري     ، جيب النظر يف عدد كبري من      الطرف
. خمتلفـة  أنواع   ستبالفعل   يشمليف اجلزائر أثناء الفترة موضوع الدراسة        االختفاء   مفهوم
ا مـن  األشخاص الذين أبلغ أقارهبم عن اختفائهم، يف حني أهنم قـررو         ب األول    النوع ويتعلق

تلقاء أنفسهم االختفاء عن األنظار لالنضمام إىل اجلماعات املسلحة وطلبوا من أسـرهم أن              
  الثـاين   النوع تعلقيو. الشرطة" مضايقات"وجتّنب  " للتضليل" األمن اعتقلتهم    دوائرتعلن أن   

 األمن لكنهم انتهزوا فرصـة       دوائر عن اختفائهم بعد اعتقاهلم من قبل     باألشخاص الذين أُبلغ    
 الثالث حبالة األشخاص املفقودين الـذين       النوعتعلق  يو. إلفراج عنهم للتواري عن األنظار    ا

اختطفتهم مجاعات مسلحة ال ُتعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو اجليش بارتداء              
.  األمـن  لدوائر  تابعة للقوات املسلحة أو     أهنا خدام وثائق هويتهم، فاعُترب خطأً    زيهم أو است  

 الرابع باألشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء أنفـسهم               النوع تعلقيو
. اخلالفات العائلية  املشاكل الشخصية أوللهروب من، وأحياناً حىت مغادرة البلد أسرهمهجر 
 بأشخاص أبلغت أسرهم عن اختفائهم وهـم يف واقـع األمـر             فيتعلق  اخلامس،  النوع أما

لوا وُدفنوا يف األدغال يف أعقاب االقتتال بني الفصائل أو مشاجرات           إرهابيون مطلوبون أو قُت   
وأخرياً، تشري الدولـة  . بني مجاعات مسلحة متنافسةاحلرب صراعات على غنائم    عقائدية أو 

 بأشخاص مفقودين لكنهم يعيشون إما يف البلد أو خارجه           املتعلق سادسالنوع ال الطرف إىل   
  .ريق شبكة لتزوير الوثائقها عن طهبويات مزّورة حصلوا علي

أن تنوع وتعقيد احلاالت اليت يغطيها املفهـوم العـام          أيضاً  وتؤكّد الدولة الطرف      ٣-٤
لالختفاء هو الذي دفع املشرِّع اجلزائري، بعد االستفتاء الشعيب على ميثاق السلم واملصاحلة             

 جبميـع األشـخاص     عاجلة مسألة املفقودين يف إطار شامل بالتكفل      أن يوصي مب  الوطنية، إىل   
، ومساندة مجيع الضحايا حىت يتسىن هلم التغلب علـى          "املأساة الوطنية "املفقودين يف سياق    

وتشري اإلحصاءات اليت أعـّدهتا     .  احلق يف اجلرب   هم، ومنح مجيع ضحايا االختفاء وذوي     حمنهم
بـول   ملفاً، وق  ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وحبث     ٨ ٠٢٣دوائر وزارة الداخلية إىل اإلعالن عن       

.  ملفـاً  ١٣٦ ملفاً، فيما جيري حالياً النظر يف        ٩٣٤، ورفض    حاالت ٥ ٧٠٤ ات يف تعويض
 ديناراً جزائرياً جلميع الضحايا املعنيني    ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ودفعت تعويضات بلغت يف اجملموع      

  .ة شهريات ديناراً جزائرياً يف شكل معاش١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣إضافة إىل مبلغ 
وتشدد على  . اً أن سبل االنتصاف احمللية مل تستنفد كلها        الدولة الطرف أيض   وتدعي  ٤-٤

أمهية التمييز بني املساعي البسيطة املبذولة لدى السلطات الـسياسية أو اإلداريـة وُسـُبل               
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االنتصاف غري القضائية أمام اهليئات االستشارية أو هيئات الوساطة، والطعون القضائية أمام            
ـ   صاحبة البالغ  ةالحظ الدولة الطرف أن إفاد    وت .خمتلف اهليئات القضائية املختصة     ا تبني أهن

 التماسات إىل هيئات استشارية     ت رسائل إىل السلطات السياسية أو اإلدارية، وقدم       توجَّه
النـواب العـامون أو وكـالء       ( عرائض إىل ممثلني للنيابة العامة       تأو هيئات وساطة وأرسل   

 الدقيق ومتابعته حىت النهاية باستخدام مجيع دون اللجوء إىل الطعن القضائي مبعناه    ) اجلمهورية
ومن بني هذه السلطات مجيعها، ال حيق قانوناً        . سبل االنتصاف املتاحة يف االستئناف والنقض     

ويف النظـام   . سوى ملمثلي النيابة العامة فتح حتقيق أويل وعرض املسألة على قاضي التحقيق           
تص بتلقي الشكاوى ويقـوم، حبـسب       القضائي اجلزائري، يكون وكيل اجلمهورية هو املخ      

حلماية حقوق الضحية أو أصحاب احلق،       توخياًغري أنه،   . االقتضاء، بتحريك الدعوى العامة   
ُيجيز قانون اإلجراءات اجلنائية هلؤالء األشخاص تقدمي شكوى واالدعاء باحلق املدين أمـام             

، هي اليت حترك الدعوى     ويف هذه احلالة، تكون الضحية، وليس املّدعي العام       . قاضي التحقيق 
 ٧٢وسبيل االنتصاف هذا املشار إليه يف املـادتني         . العامة بعرض احلالة على قاضي التحقيق     

 إمكانية للضحيةأنه كان كفيالً بأن يتيح   من قانون اإلجراءات اجلزائية مل ُيستخدم رغم    ٧٣و
نت النيابة العامـة    حتريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حىت لو كا          

  .قررت خالف ذلك
 من أنه نتيجة    صاحبة البالغ  إليه   توتالحظ الدولة الطرف، فضالً عن ذلك، ما ذهب         ٥-٤

العتماد ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية عن طريق االستفتاء وسن النصوص اخلاصة بتطبيقه،            
توجد يف اجلزائـر سـبل    ، مل يعد ممكناً اعتبار أنه       ٠١-٠٦ من األمر رقم     ٤٥وخباصة املادة   

ـ      . انتصاف حملية فعالة وجمدية ومتاحة ألسر ضحايا االختفاء         توعلى هـذا األسـاس، ظّن
بسبب حكمهـا    يف ِحلٍّ من واجب اللجوء إىل اهليئات القضائية املختصة           ا أهن صاحبة البالغ 

 جيوز  لكن الدولة ترى أنه ال    .  على موقف هذه اهليئات وتقديرها يف تطبيق هذا األمر         املسبق
 من املسؤولية عن عدم مباشرة ا التذرع هبذا األمر ونصوص تطبيقه لتربئة نفسهصاحبة البالغل

ذهبت فيها إىل   اليت   اللجنة   باجتهاداتوتذكِّر الدولة الطرف    .  هلا اإلجراءات القضائية املتاحة  
يه اعتقاد شخص ما عدم جدوى سبيل لالنتصاف أو افتراض ذلك من تلقاء نفسه ال ُيعف              "أن  

  .)٢("من استنفاد سبل االنتصاف احمللية مجيعها
 الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية واألسس اليت            وتؤكد  ٦-٤

وتشري إىل أنه مبوجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    
 تساند هـذا الـسلم وتعـززه        للتصرف، الذي أصبح حقاً دولياً يف السلم، ينبغي للجنة أن         

وتشجع على املصاحلة الوطنية حىت تتمكن الدول اليت تعاين من أزمات داخلية مـن تعزيـز                
 املصاحلة الوطنية، اعتمدت الدولة الطرف هذا امليثاق        لتحقيق ويف سياق هذا املسعى   . قدراهتا

__________ 

ـ  اخلصوص  وجه ر الدولة الطرف على   تذكّ )٢( بـرات  ، ٢٢٥/١٩٨٧ ورقـم  ٢١٠/١٩٨٦البالغني رقـم  ب
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦، اآلراء املعتمدة يف ومورغان ضد جامايكا
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لدعوى العموميـة  الذي ينص األمر التطبيقي اخلاص به على تدابري قانونية تستوجب انقضاء ا      
واستبدال العقوبات أو ختفيضها بالنسبة لكل شخص أُدين بأعمال إرهابية أو اسـتفاد مـن               
األحكام املتعلقة باستعادة الوئام املدين، فيما عدا األشخاص الذين ارتكبـوا أو شـاركوا يف         

ينّص هذا  و. ارتكاب اجملازر اجلماعية أو أفعال االغتصاب أو التفجريات يف األماكن العمومية          
األمر أيضاً على إجراء رفع دعوى الستصدار حكم قضائي بالوفاة مينح ذوي احلقوق مـن               

وباإلضافة إىل ذلك، ُوضعت تـدابري اجتماعيـة   . احلق يف التعويض" املأساة الوطنية"ضحايا  
" املأساة الوطنية "اقتصادية مثل املساعدات املقدمة الستفادة كل من تنطبق عليه صفة ضحية            

وأخرياً، ينّص األمر على تدابري سياسية مثـل        . عادة اإلدماج يف عامل العمل أو التعويض      من إ 
استغالل الدين يف   ب" املأساة الوطنية "منع ممارسة النشاط السياسي على كل شخص ساهم يف          

، وعلى عدم جواز الشروع يف أي متابعة، بصورة فردية أو مجاعية، يف حق أفراد               فترة سابقة 
األمن للجمهورية، جبميع أسالكها، بسبب أعمال نفذت من أجـل محايـة            قوى الدفاع و  

  .ة واحلفاظ على مؤسسات اجلمهوريةاألشخاص واملمتلكات، وجندة األم
وأشارت الدولة الطرف إىل أنه باإلضافة إىل إنشاء صناديق لتعويض مجيع ضـحايا               ٧-٤
لشروع يف عملية املـصاحلة     ، وافق الشعب اجلزائري صاحب السيادة على ا       "املأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطـرف   . الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد اجلراح اليت خلّفتها املأساة        
مـالت  على أن إعالن هذا امليثاق يندرج يف إطار الرغبة يف جتنب املواجهات القضائية، واحل             

ـ      الدولة الطرف أ   ولذا تعترب . ، وتصفية احلسابات السياسية   ةاإلعالمي دعيها ن الوقائع الـيت ت
  .  تغطيها اآللية الداخلية الشاملة للتسوية اليت تنص عليها أحكام امليثاقصاحبة البالغ

 اللجنة أن تالحظ أوجه الشبه بني الوقائع واحلاالت اليت          إىلوتطلب الدولة الطرف      ٨-٤
فيـه،   ومراعاة اإلطار االجتماعي السياسي واألمين الـذي حـدثت           صاحبة البالغ سوقها  ت

ستنفد مجيع سبل االنتصاف احملليـة، وأن تقـّر بـأن           صاحبة البالغ مل ت   ختلص إىل أن     وأن
سلطات الدولة الطرف أقامت آلية داخلية ملعاجلة احلاالت املشار إليها يف البالغات املعروضة             

 تتفق مـع مبـادئ   ، وفقاً آللية للسلم واملصاحلة الوطنية  ،على اللجنة وتسويتها تسوية شاملة    
يثاق األمم املتحدة والعهود واالتفاقيات الالحقة، وأن تعلن عدم مقبولية البالغ وأن تطالب             م

  . بالتماس ُسُبل االنتصاف بصورة أفضلصاحبة البالغ

   بشأن مقبولية البالغالدولة الطرفإضافية من مالحظات     
 إضافية  أرسلت الدولة الطرف إىل اللجنة مذكرة     ،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٦يف    ١-٥

تـشكل   تتساءل فيها عما إذا كانت جمموعة البالغات الفردية املعروضة علـى اللجنـة ال             
باألحرى إساءة استعمال لإلجراءات يقصد منها أن تعرض على اللجنة مسألة شاملة تارخيية             

لصدد أن هذه   وتالحظ الدولة الطرف يف هذا ا     . خترج أسباهبا وظروفها عن اختصاص اللجنة     
تتناول السياق العام الذي حدثت فيه حاالت االختفاء هذه، وتركز فقط           " لفرديةا"البالغات  

على تصرفات قوات حفظ النظام دون أن تشري قط إىل خمتلف اجلماعات املسلّحة اليت اتبعت               
  .تقنيات متويه إجرامية إللقاء املسؤولية على القوات املسلحة
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أن األسس املوضوعية املتعلقة بالبالغات تبدي رأيها بش وتؤكّد الدولة الطرف أهنا لن    ٢-٥
شبه قضائية يتمثل    املذكورة قبل صدور قرار بشأن مقبوليتها، وأن واجب أي هيئة قضائية أو           

وترى الدولة الطرف أن قـرار  . أوالً يف معاجلة املسائل األولية قبل مناقشة األسس املوضوعية 
واملسائل املتعلقة باألسس املوضوعية يف     النظر، بصورة مشتركة ومتزامنة، يف مسائل املقبولية        

يتفق عليه، يضر بـشكل خطـري مبعاجلـة          هذه احلالة بالذات، باإلضافة إىل كونه قراراً مل       
من ناحية خـصوصياهتا   البالغات املعروضة معاجلة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة أو     

قوق اإلنسان، الحظت الدولة الطرف     ويف إشارة إىل النظام الداخلي للجنة املعنية حب       . الذاتية
أن الفروع املتعلقة بنظر اللجنة يف مقبولية البالغ ختتلف عن تلك املتعلقة بالنظر يف األسـس                

يتعلق بوجه خـاص     وفيما. املوضوعية وأنه ميكن من مث حبث هاتني املسألتني بشكل منفصل         
الشكاوى وطلبات املعلومات   مبسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية، تؤكد الدولة الطرف أن          

فيلة بأن تتيح للسلطات القضائية     يوجه أّي منها عرب القنوات الك      املقدمة من صاحبة البالغ مل    
  .احمللية النظر فيها

للجنة بشأن واجب استنفاد سبل االنتصاف احمللية،       ا باجتهاداتويف معرض التذكري      ٣-٥
يعفـي   اخلوف من التأخري ال    لنجاح أو تؤكّد الدولة الطرف أن جمّرد الشك يف احتماالت ا        

 امليثاق جيعل    صدور يتعلق بالقول إن   وفيما. تصاف هذه  من استنفاد سبل االن    صاحبة البالغ 
ـ صاحبة البالغأي طعن يف هذا اجملال مستحيالً، ترد الدولة الطرف بأن عدم تقدمي     ا ادعاءاهت

ية من اختاذ موقف بشأن نطاق      للنظر فيها هو ما حال حىت اآلن دون متكني السلطات اجلزائر          
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األمر يشترط فقط عدم قبـول          . وحدود سريان أحكام هذا امليثاق    

بسبب أعمـال تقتـضيها     " أفراد قوات الدفاع واألمن للجمهورية    "الدعاوى املرفوعة ضد    
اظ على  مهامهم اجلمهورية األساسية، أي محاية األشخاص واملمتلكات، وجندة األمة، واحلف         

غري أن أي ادعاء يتعلق بأعمال ميكن أن تنسب إىل قوات الدفاع واألمن ويثبت              . املؤسسات
  .ق فيه اهليئات القضائية املختصةخارج هذا اإلطار هو ادعاء قابل ألن حتق أهنا وقعت

   على مالحظات الدولة الطرفصاحبة البالغتعليقات     
البالغ تعليقات على مالحظات الدولة ، قّدمت صاحبة ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠يف    ١-٦

  .األسس املوضوعيةالطرف بشأن املقبولية وقدمت حججاً إضافية بشأن 
 إىل أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بـالنظر يف            صاحبة البالغ شري  تو  ٢-٦

من جانـب اللجنـة     وهذا االختصاص ذو طابع عام وال ختضع ممارسته         . البالغات الفردية 
 وبوجه خاص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب          . لدولة الطرف لتقدير ا 

فذلك من اختصاص اللجنة عند إقدامها على       . سألة بعينها مل اللجنة   تناولعدم استصواب    أو
ميكـن    ال  أنه صاحبة البالغ عترب  ت من اتفاقية فيينا،     ٢٧وباإلشارة إىل املادة    . النظر يف البالغ  

املأسـاة  "ج باعتماد تدابري تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بـضحايا          للدولة الطرف التحج  
للدفع بعدم مقبولية البالغات بغية منع األفراد اخلاضعني لواليتها من اللجوء إىل آلية             " الوطنية
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 ومن الناحية النظرية، ميكن أن يكون هلـذه التـدابري           .)٣(نص عليها الربوتوكول االختياري   
 الرتاع، ولكن يتعني حتليلها يف معرض النظر يف األسـس املوضـوعية             بالفعل أثر على تسوية   

ويف القضية قيد البحث، تشكل التدابري التشريعية       . للقضية وليس عند النظر يف مقبولية البالغ      
املعتمدة يف حد ذاهتا انتهاكاً للحقوق املنصوص عليها يف العهد، مثلما أشارت إليه اللجنة يف               

  .)٤(وقت سابق
 ١٩٩٢فربايـر   / شباط ٩كّر صاحبة البالغ بأن إعالن اجلزائر حالة الطوارئ يف          وتذ  ٣-٦
 مـن   ٤وبالفعل، تنص املادة    . يؤثر يف شيء على حق األفراد يف تقدمي بالغات إىل اللجنة           ال

العهد على أن إعالن حالة الطوارئ يتيح للدولة عدم التقيد ببعض أحكـام العهـد فقـط                 
وبالتـايل، تعتـرب    .  احلقوق املترتبة على بروتوكوله االختياري     يؤثر بالتايل على ممارسة    وال

صاحبة البالغ أن االعتبارات اليت ساقتها الدولة الطرف بشأن إمكانية تقدمي البالغ ليـست              
  . مربراً صحيحاً لعدم مقبولية البالغ

وفضالً عن ذلك، تتناول صاحبة البالغ احلجة اليت ساقتها الدولة الطرف ومؤداهـا               ٤-٦
ن استيفاء شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية يقتضي من صاحبة البالغ حتريك دعوى عامة أ

 ومـا تالهـا     ٧٢بإيداع شكوى واالدعاء باحلق املدين لدى قاضي التحقيق وفقاً للمـواد            
وتشري إىل االجتهادات السابقة للجنة يف      .  اجلنائية من قانون اإلجراءات  )  فما بعد  ٢٥ الفقرة(

الدولـة  " إىل أن    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧ها املعتمدة يف    حيث أشارت يف آرائ    زةبن عزي قضية  
 الطرف ليست ملزمة بإجراء حتقيقات معمقة يف االنتهاكات املفترضـة حلقـوق اإلنـسان             

فحسب، سيما عندما يتعلق األمر باالختفاء القسري واملساس باحلق يف احلياة، بل ملزمة أيضاً  
. يشتبه يف أنه مسؤول عن تلك االنتهاكات وحماكمته ومعاقبتـه         باملالحقة اجلنائية لكل من     

االّدعاء باحلق املدين بشأن جرائم خطرية مثل تلك اليت ُيدعى ارتكاهبا يف القضية حمل النظر  إن
ي أن يتخذها وكيل    ميكن بأي حال من األحوال أن حيل حمل اإلجراءات القضائية اليت ينبغ            ال

تعترب صاحبة البالغ أن السلطات املختصة هي اليت يتعني عليها          وعليه،  . )٥("اجلمهورية نفسه 
__________ 

ال جيوز لطرف يف املعاهدة أن حيتج بنصوص        "فيينا بشأن قانون املعاهدات إىل أنه        من اتفاقية    ٢٧تنص املادة    )٣(
 ".٤٦  وليس يف هذه املادة ما خيل باملادة.قانونه الداخلي كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة

 التقرير الـدوري الثالـث     باملالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن         صاحبة البالغ ستشهد  ت )٤(
 .١٣ و ٨ و ٧، الفقرات   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١املعتمدة يف   ،  CCPR/C/DZA/CO/3لجزائر، الوثيقة   ل
 ٢٦، اآلراء املعتمـدة يف      بـن عزيـزة ضـد اجلزائـر       ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧شري أيضاً إىل الـبالغ رقـم        تو

تمـدة  ، اآلراء املع  بوشارف ضد اجلزائـر   ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠ يوليه/متوز
 إىل املالحظـات اخلتاميـة للجنـة        كذلك صاحبة البالغ شري  تو. ١١ ، الفقرة ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ يف

 ١٣ املعتمـدة يف     ،CAT/C/DZA/CO/3لجزائر، الوثيقـة    التقرير الدوري الثالث ل   مناهضة التعذيب بشأن    
 ٤بـشأن املـادة    ٢٩ستشهد يف األخري بالتعليق العام رقم    تو. ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات   ٢٠٠٨مايو  /أيار

الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسادسة         ،  )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ      (
 .١، الفقرة  املرفق السادس،)A/56/40) (األول اجمللد (٤٠واخلمسون، امللحق رقم 

 .٣-٨، الفقرة بن عزيزة ضد اجلزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البالغ رقم  )٥(
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غـري أن ذلـك     . أن تبادر بالتحقيقات الالزمة يف الوقائع اخلطرية اليت تدعيها صاحبة البالغ          
حيدث، على الرغم من أن أفراد أسرة جعفر صحيب حاولوا، منذ إلقـاء أفـراد الـشرطة           مل

، االستعالم عن حالته، لكـن مجيـع هـذه          ١٩٩٥يوليه  / متوز ٣اجلزائرية القبض عليه يف     
  .احملاوالت باءت بالفشل

بدون بإجراء حبث  صحيب شقيق جعفر صحيب، قام يوسف    ذلك ويف األيام اليت تلت     ٥-٦
 سـجون   دراءمب سرةاألوباإلضافة إىل ذلك، اتصلت     .  يف العديد من مراكز الشرطة     جدوى
شقيق جعفـر صـحيب     رفع  ،  ١٩٩٦ أغسطس/ آب ٢٥يف  و. وسركاجياحلراش   و الربواقية

وزير العدل ورئـيس     و كمة اجلزائر العاصمة   واملدعي العام حمل   املسألة إىل مدعي حمكمة احلراش    
ـ          ومل جتر أي     .اجلمهورية يف االنتـهاكات    اًمن هذه السلطات يف أي وقت من األوقات حتقيق
اسـتنفاد مجيـع سـبل       وأسرهتا لعدم    لصاحبة البالغ ، ال ميكن توجيه اللوم      وبالتايل .املزعومة

  .التحقيقات الالزمة امللقاة على عاتقهاهي اليت مل جتر دولة الطرف  الاالنتصاف احمللية نظراً ألن
" االفتراض الشخصي  االعتقاد أو "يتعلق حبجة الدولة الطرف القائلة بأن جمرد         وفيما  ٦-٦
 الـبالغ إىل    ُيعفي صاحب بالغ ما من استنفاد سبل االنتصاف احمللية، تـشري صـاحبة             ال

 اليت تنّص على عدم جواز الشروع يف أي متابعة، بصورة           ٠١-٠٦ من األمر رقم     ٤٥ املادة
ويعاقَب باحلبس من ثالث سـنوات إىل       . مجاعية، يف حق أفراد قوى الدفاع واألمن       فردية أو 

 دينار جزائـري    ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري و   ٢٥٠ ٠٠٠مخس سنوات وبغرامة تتراوح بني      
تبّين الدولة الطرف بطريقة مقنعـة     وبذلك مل . ادعاء من هذا القبيل    كوى أو كل من يقدم ش   

احملاكم املختصة أي شكوى والبـت      كيف يسمح تقدمي شكوى واالدعاء باحلق املدين بتلقي       
 من األمر املذكور، ومل تبّين أيضاً كيف ميكن أن تكون           ٤٥فيها، مما سيشكل انتهاكاً للمادة      

ووفقـاً  .  من هذا األمـر    ٤٦ املالحقة املنصوص عليها يف املادة       صاحبة البالغ يف مأمن من    
تؤكده اجتهادات هيئات املعاهدات، فإن النظر يف هذه األحكام يقود إىل استنتاج أن أي               ملا

يعلن أهنا غري مقبولة فحسب،      شكوى تتعلق بانتهاكات تعرضت هلا صاحبة البالغ وابنها لن        
تقدم أي مثـال   الحظ صاحبة البالغ أن الدولة الطرف ملوت. بل سيعاقب عليها جنائياً أيضاً   

على قضية من القضايا اليت تكون قد أفضت، رغم وجود األمر املشار إليه، إىل مالحقة فعلية                
وختلص صـاحبة   . قيد النظر  للمسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف حالة مماثلة للحالة        

  . اجلدوى  الدولة الطرف عدميةالبالغ إىل أن سبل االنتصاف اليت تشري إليها
يتعلق باألسس املوضوعية للبالغ، تالحظ صاحبة البالغ أن الدولة الطـرف            وفيما  ٧-٦

" املأساة الوطنيـة "اكتفت بسرد السياقات اليت رمبا شكلت الظروف اليت اختفى فيها ضحايا       
بل إن  . ذا البالغ تنفي البّتة الوقائع اليت سيقت يف ه       وهذه املالحظات العامة ال   . بشكل عام 

تلك السياقات جندها ُسردت بطريقة مماثلة يف سلسلة من القضايا األخرى، مما يبّين أن الدولة               
  . القضايا كل واحدة منها على حدةال تزال ترفض تناول هذه الطرف
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يتعلق باحلجة اليت ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل       وفيما  ٨-٦
 مـن   ٢ البالغ عن مسألة أسسه املوضوعية، تشري صاحبة البالغ إىل الفقـرة             مسألة مقبولية 

املقـرر   بإمكان الفريـق العامـل أو  " من النظام الداخلي للجنة اليت تنص على أن          ٩٧ املادة
يقتصر على تنـاول مـسألة      اخلاص، نظراً للطابع االستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً          

ه الصالحيات ليست من اختصاص صاحبة الـبالغ وال الدولـة            وهكذا، فإن هذ   ."املقبولية
وتعترب صاحبة الـبالغ أن     . غري املقرر اخلاص ال   الطرف وإمنا من اختصاص الفريق العامل أو      

ختتلف بتاتاً عن بقية حاالت االختفاء القسري وأنه يتعني عدم فـصل             احلالة قيد البحث ال   
  .مسألة املقبولية عن مسألة األسس املوضوعية

تقدم مالحظـات بـشأن      ويف األخري، تالحظ صاحبة البالغ أن الدولة الطرف مل          ٩-٦
وتشري إىل أنه يتعني على اللجنة أن تتخذ قراراها علـى أسـاس             . األسس املوضوعية للبالغ  

وتضيف أن التقـارير    . املعلومات املتاحة يف حالة عدم تقدمي الدولة الطرف هلذه املالحظات         
عن تصرفات قوات األمن أثناء الفترة املعنية واملساعي العديدة اليت قامت   العديدة اليت تتحدث    

ونظـراً ألن   . هبا صاحبة البالغ وأسرهتا تدعم االدعاءات املقدمة يف البالغ وتزيدها مصداقية          
املسؤولية عن اختفاء ابنها تقع على عاتق الدولة الطرف، فال يسع صاحبة البالغ تقدمي مزيد               

وعالوة . م بالغها، فالدولة الطرف هي وحدها اليت متلك هذه املعلومات         من املعلومات لدع  
على ذلك، تالحظ صاحبة البالغ أن عدم تقدمي الدولة الطرف ملالحظات بـشأن األسـس           

  . هو إقرار منها باالنتهاكات املرتكبةاملوضوعية

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
 دراسة املقبولية واألسس املوضوعية معاً    بشأن  أن قرار املقرر اخلاص     إىل  اللجنة   تشري  ١-٧
ضم ذلك أن   . بشكل منفصل اللجنة  ا  منظر فيه حيول دون أن ت   ال  )  أعاله ٣-١انظر الفقرة   (

قبل النظر يف أي شكوى تـرد  و.  يف وقت واحددراستهمااملقبولية والوقائع ال يعين أنه جيب    
 من نظامها الداخلي،    ٩٣لى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وفقاً للمادة        يف بالغ ما، يتعني ع    

  .أن تبّت يف مقبولية البالغ مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد
 مـن الربوتوكـول     ٥من املادة   ) أ(٢ويتعني على اللجنة أن تتأكد، مبوجب الفقرة          ٢-٧

اسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق         االختياري، من أن املسألة ذاهتا ليست قيد الدر       
 أُبلغ إىل الفريـق     جعفر صحيب اختفاء  حادث  حظ اللجنة أن    وتال .التسوية الدولية   أو الدويل

 تـشرين   ١٩يف  غري الطوعي    أو العامل التابع لألمم املتحدة املعين حباالت االختفاء القسري       
ليـات اخلارجـة عـن نطـاق        اآل  أو أهنا تذكّر بأن اإلجراءات   إال  . ١٩٩٨ أكتوبر/األول

جملس حقـوق اإلنـسان،     وضعها    أو قوق اإلنسان املعنية حب لجنة  الاملعاهدات، اليت وضعتها    
دراسـة الظـواهر     ما أو إقليم    أو هتا يف دراسة حالة حقوق اإلنسان يف بلد       اواليت تتمثل والي  



CCPR/C/107/D/1791/2008 

GE.13-45081 14 

ها تلك علـى   وإعالن استنتاجات دراست الواسعة النطاق النتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل      
التـسوية بـاملفهوم الـوارد يف      أودولية للتحقيقالجراءات اإلتندرج عموماً ضمن    املأل، ال 
 ترى اللجنة أن نظر الفريـق       وهكذا، .)٦( من الربوتوكول االختياري   ٥من املادة   ) أ(٢ الفقرة

لبالغ جيعل ا  ال جعفر صحيب غري الطوعي يف قضية       أو العامل املعين حباالت االختفاء القسري    
  . غري مقبول مبقتضى هذه املادة

 سبل  واستنفدي  مل  وأسرهتا صاحبة البالغ ترى أن   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف        ٣-٧
 على قاضي التحقيق واالدعاء باحلق م إمكانية عرض قضيته واتوخي  مل ماالنتصاف احمللية إذ إهن   

تالحظ عالوة على ذلك،    و. ائيةاجلن من قانون اإلجراءات     ٧٣ و ٧٢املدين بناًء على املادتني     
 وجهـت رسـائل إىل الـسلطات        صاحبة البالغ أن  تبني   أن إفادات الدولة الطرف      اللجنة

وكـالء   املّدعون العامون أو  (اإلدارية، وأرسلت عريضة إىل ممثلني للنيابة العامة         السياسية أو 
ستمرار فيهـا حـىت     دون اللجوء إىل إجراءات الطعن القضائي مبعناه الدقيق واال        ) اجلمهورية

أيضاً وتالحظ اللجنة   . النهاية باستخدام مجيع سبل االنتصاف املتاحة يف االستئناف والنقض        
 ٢٥يف   عـرض قـضيته    الـضحية    شـقيق  ومؤداهـا أن     صاحبة البالغ ها  تاحلجة اليت ساق  

العاصـمة  كمة اجلزائـر    حملالعام   على مدعي حمكمة احلراش واملدعي       ١٩٩٦أغسطس  /آب
يف أي وقـت مـن       أي من هذه السلطات      جترومل  . ووزير العدل وكذلك رئيس اجلمهورية    

 صاحبة البالغ  ويف األخري، تالحظ اللجنة أن       .االنتهاكات املزعومة  يف    فعاالً اًحتقيقاألوقات  
 تنص على معاقبة كل من يقدم شكوى تندرج         ٠١-٠٦  من األمر رقم   ٤٦ بأن املادة    تأفاد

  . من هذا األمر٤٥ املنصوص عليها يف املادة ضمن األعمال
وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء حتقيقـات شـاملة يف                 ٤-٧

سيما عندما يتعلـق األمـر       االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان املبلّغ عنها إىل سلطاهتا، ال        
مبالحقة كل من يـشتبه يف أنـه        باختفاء قسري وانتهاك احلق يف احلياة، ولكنها ملزمة أيضاً          

وعلى الرغم من أن أسرة جعفر صحيب       . )٧(لك االنتهاكات وحماكمته ومعاقبته   مسؤول عن ت  
جتر أي حتقيـق معّمـق    الدولة الطرف ملأخطرت السلطات املختصة مراراً باختفائه، فإن   

ودقيق بشأن هذا االختفاء رغم أن األمر يتعلق مبـزاعم خطـرية متـصلة باالختفـاء                
تقدم الدولة الطرف معلومات تسمح باستنتاج أن مثة سبيل          وعالوة على ذلك، مل   . لقسريا

 رغـم   ٠١-٠٦انتصاف فعاالً ومتاحاً قائٌم بالفعل يف الوقت الذي يستمر فيه العمل باألمر             

__________ 

 تـشرين  ٢٥، اآلراء املعتمـدة يف  مزين ضـد اجلزائـر  ، ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم ، البالغريف مجلة أمو انظر،   )٦(
، اآلراء املعتمـدة    برزيق ضد اجلزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨رقم  والبالغ   ؛٢-٧، الفقرة   ٢٠١٢أكتوبر  /األول
ضـد  أتاشـهوا   لوريانو  ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبالغ رقم    ٢-٧، الفقرة   ٢٠١١أكتوبر   / تشرين األول  ٣١ يف

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥ املعتمدة يف، اآلراء بريو
الـبالغ  و ؛٤-٧، الفقـرة    مـزين ضـد اجلزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    ، البالغ يف مجلة أمور  انظر،   )٧(

،  ضد اجلزائر  خرياين،  ١٩٠٥/٢٠٠٩ ؛ والبالغ رقم  ٤-٧، الفقرة   برزيق ضد اجلزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٢٦اآلراء املعتمدة يف 
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وترى  .)٨(توصيات اللجنة اليت طلبت فيها جعل أحكام هذا األمر منسجمة مع أحكام العهد            
ميكن  ء باحلق املدين بشأن جرائم خطرية مثل تلك املزعومة يف هذه احلالة ال            اللجنة أن االدعا  

أن يكون بديالً عن اإلجراءات القضائية اليت من املفروض أن يتخذها وكيـل اجلمهوريـة               
 مـن األمـر،     ٤٦ و ٤٥وعالوة على ذلك، فنظراً للطابع غري الدقيق لنص املادتني           .)٩(نفسه

طرف معلومات مقنعة بشأن تفسري نص املادتني وتطبيقهما عملياً،         ونظراً لعدم تقدمي الدولة ال    
فإن املخاوف اليت أعربت عنها صاحبة البالغ من حيث العواقب املترتبة على تقدمي شكوى              

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) ب(٢وختلص اللجنة إىل أن الفقرة      . هي خماوف معقولة  
   .االختياري ليست عائقاً أمام مقبولية البالغ

أنه ينبغي اعتبار البالغ مقبوالً إذا استنفد صاحب البالغ مجيع سـبل            اللجنة  وترى    ٥-٧
االنتصاف ذات الصلة باالنتهاك املزعوم فقط، أي سبل االنتصاف املتعلقة باالختفاء القسري            

  .فقط يف هذه احلالة
 هـذه   وترى اللجنة أن صاحبة البالغ علّلت ادعاءها مبا فيه الكفاية من حيـث إن               ٦-٧

 ١٧، و١٦، و١٠، و٩، و٧، و)١الفقـرة   (٦االدعاءات تـثري مـسائل تتعلـق بـاملواد          
  .من العهد، ومن مث تنتقل إىل النظر يف األسس املوضوعية للبالغ) ٣الفقرة  (٢، و)١ الفقرة(

  األسس املوضوعيةالنظر يف     
علومـات الـيت    نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع امل             ١-٨

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها هلا الطرفان، مبوجب الفقرة 
وقّدمت الدولة الطرف مالحظات مجاعية وعامة خبصوص االدعاءات اخلطرية الـيت             ٢-٨

أثارهتا صاحبة البالغ واكتفت بالتأكيد على أن البالغات اليت جتـرم مـوظفني عمـوميني               
لسلطات العامة عن حاالت االختفاء القسري اليت حدثت يف الفترة          خاضعني يف عملهم ل    أو

، جيب أن ُتعاجل يف إطار شامل يراعي الـسياق الـداخلي            ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٩٣من عام   
االجتماعي والسياسي واألمين السائد يف البلد يف فترة كان على احلكومة أن تكـافح فيهـا                

ىل أن على الدولة الطرف أال تتذرع بأحكـام         وتذكّر اللجنة باجتهاداهتا وتشري إ    . اإلرهاب
ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ضد األشخاص الذين يتذرعون بأحكام العهد أو الذين قدموا             

ويتطلب العهد أن تراعي كل دولة طرف مـصري الفـرد           . أو قد يقدموا بالغات إىل اللجنة     
، ٠١-٠٦ويبدو أن األمر رقم . لةمعاملة إنسانية حتترم الكرامة البشرية األصيوتعامل كل فرد 

ُتدخل عليه التعديالت اليت أوصت هبا اللجنة، يعّزز اإلفالت من العقـاب، وبـذلك               ما مل 
  .ميكن، بصيغته احلالية، أن يعترب متوافقاً مع أحكام العهد ال

__________ 

 ، الوثيقـة لجزائـر التقريـر الـدوري الثالـث ل   املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن       )٨(
CCPR/C/DZA/CO/3 ، ١٣ و٨ و٧الفقرات. 

بـن عزيـزة    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البالغ رقم   ؛ و ٤-٧، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البالغ )٩(
؛ والـبالغ   ٤-٧، الفقـرة    برزيق ضد اجلزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبالغ رقم    ٣-٨، الفقرة   اجلزائر ضد
 .٤-٦، الفقرة  ضد اجلزائرخرياين، ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
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ترد على ادعاءات صاحبة البالغ بشأن األسس        وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل       ٣-٨
 اليت مفادها أن عبء اإلثبات جيب أال يقع على عاتق )١٠(للبالغ وتذكر باجتهاداهتااملوضوعية 

يتساوى دائماً مـع الدولـة الطـرف         صاحب البالغ وحده، خاصة أن صاحب البالغ ال       
املعلومات الالزمة تكون يف أغلب األحيـان يف        إمكانية احلصول على عناصر اإلثبات وأن        يف

 من الربوتوكول االختياري ضمنياً إىل      ٤ من املادة    ٢ الفقرة   وتشري. حوزة الدولة الطرف فقط   
أنه جيب على الدولة الطرف أن حتقق حبسن نية يف مجيع االدعاءات الواردة بشأن انتـهاكات                

يرتكبها ممثلوها وأن حتيل املعلومات الـيت        أحكام العهد اليت ترتكبها الدولة الطرف نفسها أو       
 ونظراً لعدم تقدمي الدولة الطرف أي توضيح هبذا اخلـصوص،           .)١١(تكون يف حوزهتا إىل اللجنة    

  .فيه الكفاية فال بد من إيالء ادعاءات صاحبة البالغ االهتمام الواجب ما دامت معللة مبا
 ٣اعتقـل يف     صـحيب  جعفـر     صاحبة البالغ أفادت بأن ابنها     وتالحظ اللجنة أن    ٤-٨

زّياً  يرتديانل اثنني من ضباط الشرطة       من قب  صباحاً ١٠ الساعة    يف حوايل  ١٩٩٥ يوليه/متوز
 وقت  ةالضحية حاضر كانت ابنة   ، و  هبا كان يعمل اليت   اخلروج من املستشفى     عند باب رمسياً  

مثل هذا االختفاء ينطوي     صاحبة البالغ أفادت بأن       أن تشري كذلك إىل  و. إلقاء القبض عليه  
اعتقالـه  احمليط ب لظروف والسياق    وا املمتدعلى خماطر عالية حلق الضحية يف احلياة وأن غيابه          

وتالحظ اللجنة أن الدولة     . يبدو من املرجح أنه تويف أثناء احتجازه       هأنتؤدي إىل اخللوص إىل     
احلرمان أن   تشري اللجنة إىل   و .تقّدم أية معلومات تدحض ادعاءات صاحبة البالغ       الطرف مل 

يف ،  املختفـي يـؤدي   عدم الكشف عن مصري الشخص        أو من احلرية مث عدم اإلقرار بذلك     
 هذا الشخص من محاية القانون ويعرض حياته خلطـر           إىل حرمان  ،االختفاء القسري حاالت  

 ويف احلالة قيد النظر، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف.  الدولة مسؤولة عنهعتربجسيم ودائم ت
وبنـاًء  . يبجعفر صح التزامها املتمثل يف محاية حياة      أوفت ب تقدم أية معلومات تفيد بأهنا       مل

وهـو  بالتزامها حبماية حياة جعفر صحيب،      ت  ، ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف أخلّ       عليه
  .)١٢( من العهد٦ من املادة ١للفقرة اً يشكل انتهاك ما
تقر اللجنة بدرجة املعاناة اليت ينطوي عليها التعرض لالحتجاز ملدة غري حمددة دون             و  ٥-٨

، حيـث   ٧ بشأن املادة    )١٣()١٩٩٢(٢٠بتعليقها العام رقم     وتذكّر. اتصال بالعامل اخلارجي  
ويف هذه احلالة، تالحظ اللجنـة      . توصي الدول األطراف بسن أحكام متنع احلبس االنفرادي       

__________ 

الـبالغ  ؛ و ٣-٨، الفقـرة    مـزين ضـد اجلزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    ، البالغ يف مجلة أمور  انظر،   )١٠(
، ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٦ ، اآلراء املعتمدة يف   العباين ضد اجلماهريية العربية الليبية    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم

 .٣-٨، الفقرة برزيق ضد اجلزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبالغ رقم ٤-٧ الفقرة
جمنون ضد  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤البالغ رقم   ؛ و ٣-٨، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البالغ انظر ) ١١(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤، اآلراء املعتمدة يف اجلزائر
 .٤-٨، الفقرة ئرمزين ضد اجلزا، ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم البالغ انظر )١٢(
  مـن  ألف ، القسم )A/47/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم           )١٣(

 .املرفق السادس
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يـزال    وأن مـصريه ال    ١٩٩٥يوليه  / متوز ٣ يف   جعفر صحيب الشرطة ألقت القبض على     أن  
ضيحات كافية هبذا اخلصوص، تعتـرب      ونظراً لعدم تقدمي الدولة الطرف تو      .جمهوالً إىل يومنا  

  .)١٤(جعفر صحيب من العهد يف حق ٧اللجنة أن هذا االختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 
جعفر وحتيط اللجنة علماً أيضاً مبا عانته صاحبة البالغ من قلق وضيق جراء اختفاء                ٦-٨

  .)١٥( حقها يف٧وترى أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاٍك للمادة . صحيب
، حتيط اللجنة علماً مبزاعم صاحبة الـبالغ الـيت          ٩يتعلق بادعاء انتهاك املادة      وفيما  ٧-٨

 على أيدي ضابطي شرطة يرتديان      ١٩٩٥يوليه  / متوز ٣ قُبض عليه يف     جعفر صحيب تؤكد أن   
ى هيئة قضائية يتمكن أمامهـا مـن        زّياً رمسياً ومن دون أن توجه إليه هتمة ودون عرضه عل          

تقدم إىل أقاربه أية معلومات رمسية عن مكان احتجـازه          يف مشروعية اعتقاله، وأنه مل     الطعن
املأسـاة  "ه كان يف سـياق      غم من أن السلطات أقرت بأن اختفاء      وال عن مصريه، على الر    

 ونظراً لعدم تقدمي الدولة الطرف توضيحات كافية هبذا اخلصوص، ختلص اللجنة       .)١٦("الوطنية
  .)١٧(جعفر صحيب العهد قد انتهكت يف حق  من٩إىل أن املادة 

، تؤكد اللجنة جمـدداً  ١٠ من املادة ١يتعلق بالشكوى املقّدمة مبوجب الفقرة      وفيما  ٨-٨
إكراه عدا ما هو مالزم      أن األشخاص احملرومني من احلرية جيب أال يتعرضوا ألي حرمان أو          

جعفـر  ونظراً الحتجاز   . امتهمللحرمان من احلرية، وأنه جيب معاملتهم بإنسانية واحترام كر        
 يف احلبس االنفرادي ونظراً كذلك لعدم تقدمي الدولـة الطـرف معلومـات هبـذا                صحيب

  .)١٨( من العهد قد انُتهكت١٠ من املادة ١اخلصوص، ختلص اللجنة إىل أن الفقرة 

__________ 

 اينخـري ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البالغ رقم   ؛ و ٥-٨، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البالغ انظر )١٤(
والـبالغ  ؛  ٥-٨، الفقـرة    برزيق ضـد اجلزائـر    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨والبالغ رقم   ؛  ٥-٧، الفقرة   ضد اجلزائر 

، ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١١ ، اآلراء املعتمدة يف   العواين ضد اجلماهريية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم
 .٥-٦الفقرة 

 خـرياين ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩البالغ رقم   ؛ و ٦-٨، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البالغ انظر ) ١٥(
؛ والـبالغ   ٦-٨، الفقـرة    برزيق ضـد اجلزائـر    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨ والبالغ رقم    ؛٦-٧، الفقرة   ضد اجلزائر 

، ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والـبالغ رقـم      ٥-٧، الفقـرة    الليبية العباين ضد اجلماهريية العربية   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم
 .١١-٦الفقرة ، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤اآلراء املعتمدة يف  ،ةالليبي جلماهريية العربية ا ضداحلسي

 . أعاله٣-٢قرة  الفانظر )١٦(
 الـبالغ ؛ و ٧-٨، الفقـرة    مـزين ضـد اجلزائـر     ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقـم    ، البالغ يف مجلة أمور  ،  انظر )١٧(

، برزيق ضد اجلزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبالغ رقم    ٧-٧، الفقرة    ضد اجلزائر  خرياين،  ١٩٠٥/٢٠٠٩ رقم
 .٧-٨الفقرة 

للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة       الوثائق الرمسية   ،  ١٠على املادة   ) ١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم    انظر   )١٨(
 ؛ والـبالغ  من القـسم بـاء مـن املرفـق الـسادس         ٣ ة، الفقر )A/47/40 (٤٠واألربعون، امللحق رقم    

، رزي ضد اجلزائر  از،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البالغ رقم   ؛ و ٨-٨، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم
  دينكا - جورجي   ،١١٣٤/٢٠٠٢غ رقم   البال؛ و ٨-٧، الفقرة   ٢٠١١مارس  /  آذار ٢٢اآلراء املعتمدة يف    
 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧، اآلراء املعتمدة يف ضد الكامريون
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، فإن اللجنة تذكّر باجتهاداهتا الثابتـة ومؤداهـا أن    ١٦أما عن مزاعم انتهاك املادة        ٩-٨
حرمان شخص ما عمداً من محاية القانون لفترة مطولة ميكن أن يشكل رفـضاً لالعتـراف                
بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص يف قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة                
األخرية، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إىل الوصول إىل سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلـك                

 ويف القضية قيـد     .)١٩(، تعترضها املعوقات بانتظام   ) من العهد  ٢ادة   من امل  ٣الفقرة  (احملاكم  
تقّدم أي توضيحات بشأن مكان أو مصري جعفر    البحث، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل      

. صحيب، على الرغم من الطلبات العديدة اليت قدمتها صاحبة البالغ إىل الدولـة الطـرف              
 عاماً حرمه من محاية     ١٨سراً منذ ما يقرب من       ق جعفر صحيب وختلص اللجنة إىل أن اختفاء      

 ١٦ ذلك انتهاك للمـادة      القانون وحرمه من حقه يف أن ُيعترف له بشخصيته القانونية، ويف          
  .من العهد

تقـدم أيـة     ، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل      ١٧يتعلق مبزاعم انتهاك املادة      وفيما  ١٠-٨
ت أسرة صحيب دون أمر قضائي وعندما مل يكن         تفسر دخول قوات األمن بي     معلومات تربر أو  

أي فرد من أفراد األسرة موجوداً وأهنم صادروا وثائق شخصية هامة جلعفر صحيب مثل دفتـر                
وختلص اللجنة إىل أن دخول موظفني حكوميني إىل بيت أسرة جعفر صحيب يف مثـل               . األسرة

  .)٢٠( من العهد١٧اك للمادة هذه الظروف يشكل تعدياً غري قانوين على بيتهم، ويف ذلك انته
 من العهد اليت تلزم الدول األطـراف        ٢ من املادة    ٣ صاحبة البالغ بالفقرة     وتتذرع  ١١-٨

بأن تكفل سبيل انتصاف فعاالً جلميع األشخاص الذين انتهكت حقوقهم املكفولة مبوجـب             
داريـة مناسـبة   وُتعلّق اللجنة أمهية على قيام الدول األطراف بإنشاء آليات قضائية وإ . العهد

 )٢١()٢٠٠٤(٣١وتذكّر بتعليقها العام رقـم      . قملعاجلة الشكاوى املتصلة بانتهاكات احلقو    
الذي يشري على وجه اخلصوص إىل أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق يف انتهاكات مزعومة    

ويف هذه احلالة، على الرغم من أن أسـرة         . قد يفضي، يف حد ذاته، إىل انتهاك واضح للعهد        
مـدعي  ة أخطرت السلطات املختصة عدة مرات باختفاء جعفر صحيب، مبا يف ذلك             الضحي

، فلـم   ١٩٩٦أغـسطس   / آب ٢٥يف  حمكمة احلراش واملدعي العام حملكمة اجلزائر العاصمة        
تسفر جهودهم عن أي نتيجة وتقاعست الدولة الطرف عن إجراء حتقيق فعـال يف قـضية                

__________ 

 خـرياين ،  ١٩٠٥/٢٠٠٩رقم   البالغ؛ و ٩-٨، الفقرة   مزين ضد اجلزائر  ،  ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم   البالغ انظر )١٩(
؛ والـبالغ   ٩-٨، الفقـرة    برزيق ضد اجلزائـر   ،  ١٧٨١/٢٠٠٨؛ والبالغ رقم    ٩-٧، الفقرة   ضد اجلزائر 

بن عزيـزة ضـد     ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البالغ رقم   ؛ و ٩-٧، الفقرة   رزي ضد اجلزائر  از،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم
 ١٠، اآلراء املعتمـدة يف      قريوعة ضـد اجلزائـر    ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤والبالغ رقم   ؛  ٨-٩، الفقرة   اجلزائر
تمـدة  ، اآلراء املع  مدوي ضد اجلزائر  ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٨-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨ يف

 .١٠-٨، الفقرة مزين ضد اجلزائر، ١٧٧٩/٢٠٠٨ رقم البالغ )٢٠(
) اجمللـد األول  ) (A/59/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقـم            )٢١(

 .الثالث املرفق
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 فإن استحالة اللجوء إىل هيئة قضائية بـنص         وعالوة على ذلك،  . اختفاء ابن صاحبة البالغ   
 املتعلق بتنفيذ ميثاق الـسلم واملـصاحلة الوطنيـة،     ٠١-٠٦ القانون، بعد صدور األمر رقم    

وصاحبة البالغ وأسرهتا من أي إمكانيـة للوصـول إىل سـبيل             تزال حترم جعفر صحيب    ال
ء إىل العدالة لكـشف  انتصاف فعال، ذلك أن هذا األمر مينع، حتت طائلة السجن، من اللجو   

 وختلـص اللجنـة إىل أن   .)٢٢(خطورة مثل حاالت االختفاء القسري   مالبسات أكثر اجلرائم    
، مقروءة باالقتران مـع     ٢ من املادة    ٣الوقائع املعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للفقرة        

 من العهـد يف حـق جعفـر    ١٧ و١٦، و)١ الفقرة (١٠، و٩، و٧، و)١الفقرة  (٦املواد  
ـ      ) ٣الفقرة   (٢ وانتهاك للمادة    صحيب؛  يف  ١٧ و ٧ادتني  من العهد، مقروءة باالقتران مع امل

  .حق صاحبة البالغ
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ١٠ و ٩ و ٧، و )١الفقرة   (٦انتهاك الدولة الطرف للمواد      ات املعروضة عليها تكشف   املعلوم

 ٦مقروءة باالقتران مـع املـواد       ) ٣ الفقرة (٢ من العهد واملادة     ١٧، و ١٦، و )١الفقرة  (
كما .  من العهد يف حق جعفر صحيب      ١٧ و ١٦، و )١ الفقرة (١٠، و ٩، و ٧، و )١الفقرة  (

مقروءة باالقتران مع   ) ٣الفقرة   (٢ واملادة   ١٧ و ٧لمادتني  تكشف املعلومات وقوع انتهاك ل    
  . من العهد يف حق صاحبة البالغ١٧ و٧املادتني 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة          ٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
يـق  إجـراء حتق  ) أ( :البالغ وأسرهتا سبيل انتصاف فّعاالً يشمل على وجه اخلصوص ما يلي          

تزويد صاحبة البالغ وأسرهتا مبعلومات مفصلة      ) ب(شامل ودقيق يف اختفاء جعفر صحيب؛       
إعـادة  ) د(يزال يف احلبس االنفرادي؛      اإلفراج عنه فوراً إذا كان ال     ) ج(عن نتائج حتقيقها؛    

مالحقة املسؤولني عـن االنتـهاكات      ) ه(ذا كان قد تويف؛     إجثة جعفر صحيب إىل أسرته      
تقدمي تعويض مناسب إىل صاحبة البالغ عن االنتهاكات        ) و(كمتهم ومعاقبتهم؛   املرتكبة وحما 

وبصرف النظـر  . اليت تعرضت هلا وكذلك إىل جعفر صحيب إن كان ال يزال على قيد احلياة           
، يتعني على الدولة الطرف أيضاً أن حترص على عدم إعاقة ممارسـة             ٠١-٠٦ عن األمر رقم  

بة لضحايا اجلرائم من قبيل التعذيب واإلعدام خارج نطاق         احلق يف سبيل انتصاف فعال بالنس     
وث والدولة الطرف ملزمة أيضاً باختاذ التدابري الالزمة ملنع حـد         . القانون واالختفاء القسري  
  .انتهاكات مماثلة يف املستقبل

واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول                -١١
أم ال،  اعترفت باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهداالختياري، قد 

 من العهد بأن تكفل متتع مجيع األفـراد املوجـودين يف إقليمهـا              ٢وتعّهدت عمالً باملادة    
واخلاضعني لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـاالً وقـابالً               

__________ 

 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )٢٢(
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انتهاك، توّد أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون مائة ومثـانني            لإلنفاذ مىت ثبت حدوث     
وباإلضافة إىل ذلك، . يوماً، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

  .بلغاهتا الرمسية تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه اآلراء على نطاق واسع
وستصدر الحقـاً بالروسـية     . واإلسبانية واإلنكليزية ) النص األصلي (اعُتمدت بالفرنسية   [

  .]والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامة
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  تذييلال

  بكتور مانويل رودريغيث ريسثياللسيد )  جزئياًخمالف(رأي فردي     
 اإلنـسان بـشأن الـبالغ       قـوق املعنية حب لجنة  الفردي يتعلق بقرار    الرأي  الهذا    -١

 يف املنصوص عليها لحقوقل انتهاكمن  اللجنة ما خلصت إليه  أؤيد وأنا. ١٧٩١/٢٠٠٨ رقم
مقروءة ) ٣الفقرة   (٢ واملادة   ،١٧، و ١٦، و )١الفقرة   (١٠ و ٩ و ٧ و ،)١الفقرة   (٦ملواد  ا

 يف حق  من العهد١٧ و،١٦، و)١الفقرة  (١٠، و٩، و٧، و)١الفقرة  (٦باالقتران مع املواد 
 مـن   ١٧ و ٧مقروءة باالقتران مع املادتني     ) ٣الفقرة   (٢ و ١٧ و ٧، ويف املواد    جعفر صحيب 

  .العهد يف حق صاحبة البالغ
وتطبيق  بشأن آثار    اقرارهفيما يتصل ب   فقط مع اللجنة     جزئياً فإنين اتفق ومع ذلك،     -٢

والذي ُنشر   )٤٥وال سيما املادة    ( ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٧ الصادر يف  ٠١-٠٦األمر رقم   
 ٢٩اسـتفتاء يف    األمر مبوجب   متت املوافقة على    وقد  .  ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية    مبوجبه
ودوائـر  الدفاع  قوات  أي إجراء قانوين ضد أفراد      األمر اختاذ   ظر  حي، و ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول

ء  واالختفـا  القـانون  والقتل خارج نطـاق       التعذيب من قبيل جرائم  بشأن   ةاألمن اجلزائري 
يعاقَب باحلبس من ثالث سنوات إىل مخس سنوات وبغرامـة          ،  األمرومبوجب هذا   . القسري

 دينار جزائري كل من يقدم شكوى أو ادعـاء مـن            ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠تتراوح بني   
  .القبيل هذا
 أي شخص يقدم    حكم علي  أن يُ  جييز يف حد ذاته الذي      األمرزء من   اجل هذاوجود  و  -٣

الغرامة يتعارض مع العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            باحلبس و  مثل هذه الشكوى  
 لإلفالت من العقاب ألولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطـرية          والسياسية ألنه يضع إطاراً   

 جعفـر   االختفاء الذي تعرض له   قوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت االختفاء القسري مثل          حل
 تجنب املالحقة القـضائية   ب مما يسمح هلم     ،غري معلوم حىت اآلن    مكانه، الذي ال يزال     صحيب

  . تعويضتقدميواحلاجة إىل  والعقوبات
تـدابري  ولكن ال. يوفر نوعاً من اجلرب  األمرأن تطبيق   خلصت إىل   صحيح أن اللجنة    و  -٤

وقـد  .  يف حاالت مماثلة يف املستقبل غـري كافيـة          األمر  تطبيق عدملضمان  هبا  اليت توصي   
انتـصاف  سبيل  التمتع باحلق يف    "عدم إعاقة   الدولة  يفيد بأن على    عاماً   أصدرت اللجنة بياناً  

تتخذ "أن  ينبغي  و" واالختفاء القسري القانون  فعال جلرائم مثل التعذيب والقتل خارج نطاق        
 اللجنة   على ينبغيكان   هوأعتقد أن ). ١٠الفقرة  " (خطوات ملنع انتهاكات مماثلة يف املستقبل     

اختاذ  من   ٠١-٠٦صريح مبوجب األمر رقم     الظر  احلأن   إىل بوضوح وبشكل مباشر     تشريأن  
 القـانون لبدء حتقيقات يف قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق         الالزمة  جراءات القانونية   اإل

 من  ٢ املادة    من ٢ لاللتزام العام مبوجب الفقرة   انتهاكاً  واالختفاء القسري لألشخاص يشكل     
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 إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية        "...العهد، اليت تنص على أن الدولة الطرف،        
مـا يكـون    ... القائمة ال تكفل فعالً إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن تتخذ              

  ."ن تدابري تشريعية أو غري تشريعيةضرورياً هلذا اإلعمال م
فالت اإل تفيد ب   ويرسل رسالة  يؤثر على اجلميع   األمراجلزء ذي الصلة من     وأرى أن     -٥

 سـبيل نع ضحايا جرائم خطرية من هذا النوع، وأسرهم، من ممارسة حقهم يف     متمن العقاب   
 واحلـصول   الطعن العدالة و  يف تأكيد حقهم اإلنساين  وانتصاف قانوين فعال، ملعرفة احلقيقة،      

 ٠١-٠٦ألحكام املتبقية من األمر رقم      ل باملسامهة اإلجيابية    اإلقرارحىت  و. على تعويض كامل  
فاق بشأن السلم واملصاحلة الوطنية يف اجلزائر، ينبغي أال يكون على حـساب حقـوق                ات يف

 وأال ُيعرض أيـضاً   جرائم خطرية،   آثار  اإلنسان األساسية للضحايا وأسرهم الذين عانوا من        
مرة أخرى بسبب ممارستهم حلقهم     جتعلهم ضحايا   عقوبات  و جزاءات   إىلهؤالء األشخاص   

املفتـرض أن   إحدى سبل االنتـصاف      يف الواقع،    وهي -نوين   انتصاف قا  التذرع بسبيل يف  
 من  ٢الفقرة  ( حىت يف حالة الطوارئ      ها اليت ال جيوز تعليق     هذه حقوق اإلنسان تكفل وحتمي   

  ).العهد من ٤املادة 
، ٠١-٠٦ األحكام ذات الصلة من األمر رقـم         موضحة،  صاحبة البالغ  وأشارت  -٦

" للحقوق املنصوص عليها يف العهد    انتهاكاً   تشكلعتمدة  التدابري التشريعية امل  "ىل أن   إصراحة  
 مـع   أيضاًيتسق هذا الرأي    و،  صاحبة البالغ  مع   متاماً أتفُق و ).، اجلملة األخرية  ٢-٦الفقرة  (

قوق اإلنسان بشأن التقرير الـدوري  املعنية حباملالحظات اخلتامية للجنة (القرارات السابقة للجنة   
 ٧، الفقـرات    ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ١ يف   املعتمدة،  CCPR/C/DZA/CO/3الثالث للجزائر،   

، اآلراء   ضد اجلزائـر   بن عزيزة ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧أيضاً مع البالغ رقم     أنه يتماشى   ؛ بل   ١٣ و ٨و
 ضـد   بوشارف،  ١١٩٦/٢٠٠٣ البالغ رقم ، و ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠ يوليه/ متوز ٢٦املعتمدة يف   

  ).١١، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، اآلراء املعتمدة يف اجلزائر
 منذ صدور األمر     من الناحية القانونية   مستحيالًأصبح  حقيقة أن اللجوء إىل احملاكم      و  -٧

واصل حرمـان جعفـر     يتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية حرم، و      املتعلق ب  ٠١-٠٦رقم  
 ألمرا نظراً ألن، ةفعالالنتصاف سبل اال واألسرة من الوصول إىل مجيع صاحبة البالغ وصحيب
 أخطر اجلرائم، مثل االختفاء     للكشف عن إىل احملاكم   كل من يقدم أي طلب      السجن  ب يعاقب
 تكشف عن وجود انتـهاك      عليها أن الوقائع املعروضة     خلصت إىل اللجنة  ومبا أن   . القسري
 )١الفقـرة    (١٠ و ٩ و ٧ و )١الفقرة   (٦ املوادباالقتران مع   مقروءة   ،٢ من املادة    ٣للفقرة  

باالقتران مـع أحكـام     مقروءة  ،  ٢ من املادة    ٣، والفقرة   صحيبجعفر   حق   ، يف ١٧ و ١٦و
أنه، إىل  صراحة  أن تشري    كان يتعني عليها  ،  صاحبة البالغ يف حق    من العهد،    ١٧ و ٧املادتني  
أحكام العهد،   الدولية للدولة الطرف بأن تعدل تشريعها الوطين ليتماشى مع           لتزاماتال ل وفقاً

 اختـاذ تـدابري     عن طريق ،  ٢ من املادة    ٢أن متتثل ألحكام الفقرة       للدولة الطرف  ينبغيكان  
تعليق أو إلغاء العوائق واجلزاءات والعقوبات وأي عقبـة         هتدف إىل   تشريعية أو تدابري أخرى     
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 اإلفالت من العقاب على جرائم خطرية مثل االختفـاء القـسري       ميكن أن تؤدي إىل   أخرى  
 يف هـذا    م، وليس للضحايا املشار إلـيه     لقانونالألشخاص، والتعذيب والقتل خارج نطاق      

  .لضحايا وأسرهم يف حاالت مماثلةل أيضاً فقط ولكن البالغ
صدر الحقاً بالروسية والصينية    ي وس .واإلنكليزية بالفرنسية ) النص األصلي ( باإلسبانية   اعُتمد[

  .]والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي املقدم إىل اجلمعية العامة
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  لعضو اللجنة فابيان عمر سالفيويل) مؤّيد(فردي رأي     
بومجعي ضد   ،١٧٩١/٢٠٠٨البالغ رقم    (القضيةأنا أتفق مع قرار اللجنة يف هذه          -١

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢ منطق اللجنة بشأن تطبيق املادة       أرى أن ولكن  ،  )اجلزائر
 ، كان يف حالة صحيب  و. ة مستفيضة  مناقش ويستدعي يف الواقع  ،  اًاملدنية والسياسية ليس صحيح   

وأرى .  من العهـد   ٢ من املادة    ٢لفقرة  انتهكت ا  الدولة الطرف    ختلص إىل أن  ينبغي للجنة أن    
 ٤٥لدولة الطرف أن تعدل املادتني      للجنة أن تشري، يف رأيها، إىل أن على ا         نه كان ينبغي   أ أيضاً
  .وادث مرة أخرى مثل هذه احلأال تقع من أجل ضمان ٠١-٠٦ من األمر رقم ٤٦و
 النظر عن املطالبات القانونيـة      بصرفتطبق القانون على الوقائع املثبتة      أن  على اللجنة   و  -٢

ها تتعلق بفعل جيب أن تقوم بـه  لتقدير، ولكنلهذه مسألة ليست متروكة  و.  األطراف اليت يقدمها 
 سبق أن ذكرتُ  و. "نالقانوأدرى ب "احملكمة   ملبدأ   وفقاًمهمتها بشكل صحيح    أداء  من أجل   اللجنة  

  .)١(القانونية حىت ال أكررها هناوأسسي شري إىل حججي أموقفي يف هذا الصدد، و
 من ٢لمادة  لمنفصالًانتهاكاً ن جتد أحىت اآلن إىل أهنا مل تستطع  اللجنة أشارتوقد    -٣

 فقد خلصت - وهو قابل للنقاش     -حىت لو كان األمر كذلك      غري أنه   . العهد يف بالغ فردي   
انتـهاك  إىل حدوث  مئات من املناسبات، مبا يف ذلك يف آرائها بشأن هذه القضية، يفجنة  الل

  . أو إذا قرئت باالقتران معهامواد أخرى من العهدباالقتران مع ، ٢ من املادة ٣ للفقرة
 من العهد؟ وتصر اللجنة ٢ من املادة ٢نفس املنطق على الفقرة  تطبيق  ملاذا ال ميكن    و  -٤

 عند النظر يف البالغات الفردية، دون ذكر         يف االعتبار  ٢ من املادة    ٢الفقرة   وضععلى عدم   
  .أي أسباب معقولة ملثل هذا املوقف

ل دولة طرف يف هذا العهد، إذا    كتتعهد  "من العهد،    ٢ املادة    من ٢ الفقرة   مبوجبو  -٥
وق املعترف هبـا   كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعالً إعمال احلق           

ما يكون ضـرورياً  هذا العهد،  إلجراءاهتا الدستورية وألحكام يف هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً   
طرف  دولة اعتمدت إذا    أنه من الواضح  و ."هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية       

  .هنا تنتهك احلكمإفتعارض مع هذا احلكم، ت قاعدة
ه مل يكن باإلمكـان     نإه القضية بعبارات ال لبس فيها       هذ يف   صاحبة البالغ قول  تو  -٦

 وفقاًو). ٦-٦ و ٧-٢الفقرتان  ،  اآلراء (٠١-٠٦ لوجود األمر رقم     نظراًاللجوء إىل العدالة    
، ه احلالـة  ، يف حاالت االختفاء القسري مثل هذ      ، ال جيوز  األمر  هذا  من ٤٦ و ٤٥للمادتني  

ء يف أي فرع من فروع الدفاع أو قوات عضامن األ  ضد أفراد أو مجاعات      قضائيةرفع دعوى   
 ٣سجن ملدة مـن     معرضاً لل دعاء يكون   اال مثل هذه الشكوى أو      يقدماألمن، وأي شخص    

  .دينار جزائري ٥٠٠ ٠٠٠ و٢٥٠ ٠٠٠غرامة تتراوح بني و سنوات ٥ إىل
__________ 

؛ ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧ اآلراء املعتمدة يف     آنورا فريامانسا ضد سري النكا،    ،  ١٤٠٦/٢٠٠٥  رقم البالغ )١(
 .٥ إىل ٣لسيد فابيان سالفيويل، الفقرات من لالرأي الفردي املخالف جزئياً 
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جلزائر قضايا أخرى مماثلـة تتعلـق بـا        يف آراء فردية سابقة بشأن       أوضحت قد   وكنُت  -٧
 ٠١-٠٦مسألة عدم توافق األمر رقم      إىل النظر يف     ، من وجهة نظري،    اللجنة تدعويت  ألسباب ال ا

ألسباب اليت قد جتعل تطبيق هذا األمـر علـى          ا، و ٢ من املادة    ٢مع العهد يف ضوء الفقرة      
لدى : وتنطبق حججي يف هذه القضية أيضاً      .)٢(حالةكل  الضحايا انتهاكاً ألحكام العهد يف      

،  الوقائع املعروضة عليها   للنظر يف الالزم  غ الصالحية الكاملة لوضع اإلطار      يف هذا البال  اللجنة  
 الذي حيظـر    ٠١-٠٦ األمر رقم    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ أصدرت يف     الطرف ن الدولة أل

اإلفـالت  مما يؤدي إىل    اللجوء إىل العدالة لكشف أخطر اجلرائم من قبيل االختفاء القسري،           
فـصة  ، وتشتكي صاحبة الـبالغ، ح     مة حلقوق اإلنسان  من العقاب ملرتكيب انتهاكات جسي    

  .بومجعي، من أهنا مل تتمكن من اختاذ إجراءات قانونية بسبب هذا األمر
االلتزام اعتمدت حكماً يتعارض مع     قد  الطرف   الدولة   تكون ،هذا التشريع وباعتماد    -٨

انتهاكاً كـان   يف حد ذاته    ويشكل ذلك   .  من العهد  ٢ من املادة    ٢املنصوص عليه يف الفقرة     
  . للجنة أن تشري إليه يف قرارهاينبغي
 مـع   باالقتران إال   ٢للمادة   انتهاك  وقوع ه ال ميكن  أنترى   اللجنة   إذا كانت حىت  و  -٩

 مـن   ٢للفقرة  انتهاكاً  كون  تالنتيجة يف هذه احلالة كان ينبغي أن        فإن  حكم آخر من العهد،     
  . أو إذا قرئت باالقتران معهامن العهد ١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦املواد  باالقتران مع ،٢املادة 
 ٠١-٠٦األمر رقـم     بتعديل   طالبتللجنة أن    ينبغيكان   ،استناداً إىل هذا التعليل   و  -١٠

اللـتني  ،  ٤٦ و ٤٥ لاللتزامات الدولية للدولة الطرف، عن طريق تعـديل املـادتني            ليمتثل
  .ا مع العهدم بطبيعتهانتتعارض

بالروسية والصينية  وسيصدر الحقاً   . واإلنكليزية والفرنسية ) النص األصلي (اعُتمد باإلسبانية   [
  .] كجزء من التقرير السنوي املقدم من اللجنة إىل اجلمعية العامةوالعربية

        

__________ 

، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٣١ اآلراء املعتمدة يف     شيهوب ضد اجلزائر،  ،  ١٨١١/٢٠٠٨ رقم   البالغ )٢(
 .كورنيليس فلينترمان، وأيده ١٠ إىل ٥ن سالفيويل، الفقرات من سيد فابيالل )مؤيد(رأي فردي 


