
 

(A)   GE.12-40389    080312    130312 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ١٨١١/٢٠٠٨البالغ رقم     

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧(آراء اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة بعد املائة             
  )٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤ إىل

متثلـهما ترايـل    (طاوس جبار والسعدي شيهوب       :املقدم من
(TRIAL) -منظمة مكافحة اإلفالت من العقاب ( 

 ١٩٩٧ابنامها املولـودان يف     (مجال ومراد شيهوب      :الشخص املدعى أنه ضحية
  وصاحبا البالغ)  على التوايل١٩٨٠و

  اجلزائر  :الدولة الطرف
  )ريخ الرسالة األوىلتا (٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٥  :تاريخ تقدمي البالغ

 مـن النظـام   ٩٧قرار املقرر اخلاص مبقتضى املـادة     :الوثائق املرجعية
 ١٨، الذي أُحيل إىل الدولـة الطـرف يف          يالداخل
  )مل يصدر يف شكل وثيقة (٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١  : اآلراءاعتمادتاريخ 
االحتجاز السري  رهن  االختفاء القسري لشخصني      :موضوع البالغ

   عاماً ١٥منذ 
  احملليةنتصاف اال سبل استنفاد  :اإلجرائيةاملسائل 
وحظر التعـذيب واملعاملـة القاسـية       احلق يف احلياة،      :املوضوعيةاملسائل 

يف احلرية وىف األمان علـى      الفرد  حق  ووالالإنسانية،  
كـل  ، وحق   واحترام كرامة اإلنسان املتأصلة   ،  شخصه

 وحظـر  ، بالشخصية القانونيـة   عترف له إنسان بأن يُ  
 حيـاة األسـرة،     التدخل غري القانوين أو التعسفي يف     

  واحلق يف احلياة األسرية، وحق القاصر يف احلماية
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، ٦ مـن املـادة      ١الفقرة  و،  ٢ من املادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
، ٩ مـن املـادة   ٤ إىل ١، والفقـرات  ٧ املـادة و
، ١٧ و ١٦املادتـان   و،  ١٠ من املـادة     ١ الفقرةو

  ٢٤ واملادة ٢٣ من املادة ١والفقرة 
  ٥من املادة ) ب(٢و) أ(٢الفقرتان   : االختياريالربوتوكولمادة 
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  املرفق

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

  )ثالثة بعد املائةالدورة ال(والسياسية 
  بشأن

  **١٨١١/٢٠٠٨البالغ رقم     
 متثلـهما ترايـل   (طاوس جبار والسعدي شيهوب       :املقدم من

(TRIAL) -منظمة مكافحة اإلفالت من العقاب (  
 ١٩٩٧ابنامها املولودان يف (مجال ومراد شيهوب   :الشخص املدعى أنه ضحية

  وصاحبا البالغ )  على التوايل١٩٨٠و
  اجلزائر    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٥    :تاريخ البالغ

 من العهد الدويل اخلاص ٢٨، املنشأة مبوجب املادة إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  
  باحلقوق املدنية والسياسية،

  ،٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٣١ يف وقد اجتمعت  
طاوس جبار  السيدة املقدم من ،١٨١١/٢٠٠٨ من النظر يف البالغ رقم وقد فرغت  

 مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق والسعدي شيهوب
  املدنية والسياسية،

   البالغ،ا مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صاحبوقد وضعت يف اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

__________ 

 السيد عبد الفتاح عمر، والسيدة كريـستني شـانيه،          :للجنة التالية أمساؤهم  شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء ا        **  
والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،    والسيد راجسومر الاله،    ي إيواساوا،   غوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    

 رافائيـل ريفـاس     نيومان، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد    . والسيد جريالد ل  والسيدة يوليا أنطوانيال موتوك،     
  . كريستر ثيلني، والسيدة مارغو واترفالالسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيدبوسادا، و

  . دراسة هذا البالغ من النظام الداخلي، مل يشارك السيد األزهري بوزيد يف ٩٠ للمادة وفقاً  
 مايكل أوفالهـريت   اللجنة السيد    أعضاءمن  ُموقعني   يتضمن رأيني فرديني  نص  ه اآلراء    هذ ةويرد رفق   
   . والسيد كورنيليس فلينترمان والسيد فابيان عمر سالفيويليلنيت كريستر والسيد
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   من الربوتوكول االختياري٥  من املادة٤اآلراء املعتمدة مبوجب الفقرة     
مها طاوس جبار والسعدي شيهوب  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥صاحبا البالغ املؤرخ   ١-١

ومها يقدمان البالغ نيابةً عن ابنْيهما مجال شيهوب، املولود         . اللذان حيمالن اجلنسية اجلزائرية   
املولـود   ب،ومراد شيهو ) اجلزائر العاصمة ( يف حسني داي     ١٩٧٧يناير  / كانون الثاين  ٨ يف
ويدعي صاحبا البالغ أن مجال     ). اجلزائر العاصمة ( يف احلراش    ١٩٨٠سبتمرب  / أيلول ٢٩ يف

 مـن   ٣للفقـرة   شيهوب ومراد شيهوب تعرضا لالختفاء القسري الذي ميثل انتهاك اجلزائر           
 ١؛ والفقرة   ٩ من املادة    ٤ إىل   ١والفقرات من   ؛  ٧ واملادة   ؛٦ من املادة    ١؛ والفقرة   ٢ املادة
عن   ويدعيان، فضالً . من العهد  ٢٣ من املادة    ١الفقرة  ؛ و ١٧ و ١٦واملادتني  ؛  ١٠ن املادة   م

.  من العهـد   ٢٤ من املادة    ١ذلك، أن مراد شيهوب تعرض النتهاك حقوقه مبوجب الفقرة          
؛ ٧؛ واملـادة    ٢ مـن املـادة      ٣أهنما ضحية انتهاك للفقرة     أيضاً  كما يدعي صاحبا البالغ     

منظمـة مكافحـة    (ومتثلهما منظمة ترايل    .  من العهد  ٢٣ من املادة    ١ ؛ والفقرة ١٧ واملادة
حيز النفاذ بالنسبة   امللحق به   لربوتوكول االختياري   اوقد دخل العهد و   ). اإلفالت من العقاب  

  . ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢ للجزائر يف
  متـصرفاً  ، قرر املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة،      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ويف    ٢-١

 الذي تـدعو فيـه      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف املؤرخ        
  .يف مسألة مقبولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعيةاللجنة إىل النظر 

  الوقائع كما عرضها صاحبا البالغ    
 يف   يقيمان معـاً   ،عاطل عن العمل، وأخوه مراد وهو طالب      أعزب  كان مجال وهو شاب       ١-٢

 ،١٩٩٦مـايو   / أيار ١٦ويدعي صاحبا البالغ أنه يف      . اقي يف اجلزائر العاصمة   روالديهما يف ب  مرتل  
. ، جاء عناصر من اجليش اجلزائري إىل مرتل األسـرة يف براقـي            الساعة الثامنة صباحاً  على  

يرتدون الزي العسكري اخلاص بوحـدة املظلـيني        فرداً من أفراد اجليش      ٢٠وكانوا حوايل   
براقي، يرافقهم رجالن من مديرية االستخبارات واألمن بالزي املدين، باإلضافة          التابعة لثكنة   

. قائمة تتضمن أمساء وصوراً  عناصر اجليش   وكان يف حوزة    . إىل رجل من املليشيا مقنَّع الوجه     
 الذي كان   ،للسيد السعدي شيهوب صورة ابنه البكر سعيد شيهوب        )١(وأبرز قائد اجملموعة  
حوايل عام ونصف، وسأله عن مكان وجوده فأجاب الـسيد سـعدي            قد غادر املرتل منذ     
سنخلي سبيل مجال   " :وقبض عناصر اجليش على مجال شيهوب قائلني      . شيهوب بأنه ال يعلم   

وحاول سعدي شيهوب وابنه األصغر مراد التدخل لكـن         ". عندما يقوم سعيد بتسليم نفسه    
 من بني يدي والده أخـذوه معهـم         وبعد أن انتزعوا مجال   . مراد فوقع أرضاً  ضربوا  اجلنود  

ضور صاحْيب البالغ وبناهتما اخلمس وابنهما مـراد        حبوجرت تلك الوقائع    . وغادروا املكان 
  .)٢(كما حضر العديد من اجلريان تلك الواقعة. الذين كانوا موجودين يف الشقة

__________ 

 .ذلك القائديذكر صاحبا البالغ اسم  )١(
 .ن أثناء توقيف مجال شيهوبأهنما كانا حاضرْيشاهدْين من اجلريان تفيد بأقوال بأرفق صاحبا البالغ بالغهما  ) ٢(
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 قامت مدامهة مشتركةمحلة  ويدعي صاحبا البالغ أن اختطاف ابنهما مجال مت يف إطار             ٢-٢
هبا أجهزة خمتلفة تابعة للجيش، وتعرض خالهلا العديد من األشخاص القاطنني يف نفس احلـي               

 مث إىل مركز    أوالًبرياقي  واقتيد مجال شيهوب إىل ثكنة مديرية االستخبارات واألمن         . لالعتقال
ت وتفيـد معلومـا  . اًإلفادة سجني آخر أُطلق سراحه الحق    اً  قيادة العمليات يف شاتونوف وفق    

ومنذ ذلـك   . أخرى غري مؤكدة، بأنه ُنقل فيما بعد إىل ثكنة األمن العسكري يف بين مسوس             
يوم حضر عناصر  اً  أما شقيقه البكر سعيد شيهوب الذي كان مطلوب       . احلني مل يره أحد من أهله     

 على الطريق   ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٧اجليش إىل مرتل األسرة، فقد قتلته قوات األمن يف يوم           
ومع ذلك، مل يتم إطالق سراح مجال شيهوب الذي أُخذ          . الل اشتباك مع قوى األمن    العام خ 

  .ملا قاله الضابط الذي اعتقلهاً رهينةً يف إطار البحث عن أخيه سعيد وفق
قـام  ،   حوايل الساعة احلادية عشرة ليالً     ،١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف يوم     ٣-٢

ل أسرة صاحيب البالغ واعتقلوا ابنهما األصـغر       عشرة جنود من ثكنة باراقي بكسر باب مرت       
أمر توقيف  ب االستظهار   مراد شيهوب، الذي كان آنذاك يف السادسة عشرة من العمر، دون          

وكان الرائد نفسه الذي توىل اعتقال مجال شيهوب هو من نفـذ            . حىت توضيح األسباب   أو
 عنصر من امليليشيا يش أيضاًوكان برفقة عناصر اجل. العملية مبساعدة مالزمْين وضابطْي صف  

ما يشارك يف إجـراءات     اً  على األقل، وهو يسكن يف احلي ويعرفه السكان حق املعرفة وغالب          
. وجرى اعتقال مراد شيهوب يف حضور صاحيب البالغ وأخواتـه اخلمـس           . من هذا النوع  

ء حماولتـه  وكاد والده السعدي شيهوب أن ُيقتل أثنا . )٣(ًوكان هناك العديد من اجلريان أيضا     
أنه ال ميلك أي دليل يشري إىل تورط الضحية بـشكل           اً  وخاطب الرائد الوالد مؤكد   . التدخل

  . بآخر يف أنشطة حمظورة أو
. وقد اقتيد مراد شيهوب يف البداية إىل ثكنة براقي مع أشخاص آخرين قُبِض عليهم               ٤-٢

هنـاك  اً  نه ظل حمتجز   أ وعلمت أسرته فيما بعد من سجناء آخرين مت إطالق سراحهم الحقاً          
، مث إىل )صـالومبيي (ملدة ثالثة أشهر قبل أن ُينقل إىل مركز قيادة العمليات يف حي املدنيـة     

ومل يره أي من أفراد األسرة وانقطعت أخباره منـذ          . مركز األمن العسكري يف بن عكنون     
  . ذلك احلني

 كلـل مـن   واستمرت أسرة شيهوب، وخاصة صاحبا البالغ، يف بذل املساعي بال     ٥-٢
ففي أعقاب اعتقال مجال ومن بعده مراد شيهوب، سعى صـاحبا           . أجل العثور على االبنْين   

إىل االستعالم عن مصري ابنيهما وعن مكان احتجازمها، وسأال عنهما يف خمتلف            اً  البالغ فور 
الثكنات ومراكز الشرطة ومراكز الدرك يف املنطقة وكذلك يف النيابـة العامـة يف احلـراش        

  .توصال إىل نتيجةي ومل

__________ 

 .اعتقال مراد شيهوب على كان شاهداً أحد اجلريان يؤكد فيها أنه دةبشهاأرفق صاحبا البالغ بالغهما  )٣(
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، أرسل السعدي شيهوب رسالة إىل رئيس املرصد الوطين ١٩٩٦يوليه / متوز١٥ويف   ٦-٢
إىل رئـيس اجلمهوريـة     اً  مث وجه خطاب  . حلقوق اإلنسان طلب فيها كشف مصري ابنه مجال       

وبعد ذلك، أبلغ السعدي . ، وكذلك إىل وزير العدل يف اليوم التايل    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٦ يف
 املدعي العام لدى احملكمة العليا يف اجلزائر العاصمة عن اختطاف ابنه مجال شيهوب،              شيهوب

 ١٦ويف  . يتلـق أبـداً أي رد     ومل  . ١٩٩٦سـبتمرب   / أيلول ٧وذلك يف رسالتني مؤرختني     
آخر إىل رئيس اجلمهورية ورسـالة إىل       اً  ، وجه السعدي شيهوب خطاب    ١٩٩٧مارس  /آذار

 / حزيـران  ٤ويف  . منهما التدخل لكـشف مـصري ابنيـه       اً  أمني مظامل اجلمهورية ملتمس   
  . من جديد وزير العدل ومل يتم اختاذ أي إجراءراسل ، ١٩٩٧ يونيه
ومل يأت إقرار أمني مظامل اجلمهورية باستالم التماس السعدي شـيهوب إال بعـد                ٧-٢

 كـانون   ١٨ أشهر على إبالغه باختفاء مجـال شـيهوب، وكـان ذلـك يف               ١٠ مرور
وردَّ أمني املظامل يف ذلك اخلطاب بأن كل ما يف وسعه القيام بـه هـو                . ١٩٩٨ ريناي/الثاين

 / متـوز  ٤ويف  . إبالغ األجهزة املختصة بالقضية، وهو ما سـبق أن قامـت بـه األسـرة              
إىل رئيس اجلمهورية تلتمس منـه املـساعدة يف         اً  ، وجهت طاوس جبار خطاب    ١٩٩٨ يوليه

  .ى خطاهباعلاً ومل تتلق رد. قضية اختفاء ابنيها
، أي بعد عامني ونصف من إبـالغ األسـرة          ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف    ٨-٢

إىل أن النتـائج   اً  املرصَد الوطين حلقوق اإلنسان مبوضوع اختفاء ابنها مجال، رد املرصد مشري          
ـ                مـن  اً  اليت أسفر عنها حتقيق أجرته وحدة من الدرك الوطين تفيد بأن االبن مل يكن مطلوب

 وبأن األجهزة األمنية مل تصدر ضده مذكرة توقيف، وبأن التحقيق مل يؤد يف مجيع               السلطات
 ١٨إىل حمـضر مـؤرخ      اً  وأشار هذا اخلطاب أيض   . األحوال إىل معرفة أي شيء عن مصريه      

غري أن صاحيب   . ، حرره الدرك الوطين بعد التحقيق يف هذه القضية        ١٩٩٧يناير  /كانون الثاين 
االطالع على ذلك احملضر الذي كان من شأنه توفري معلومات عن           اً  البالغ مل يتسن هلما أبد    

ومل ُتبلَّغ األسرة بفتح التحقيق     . اإلجراءات العملية اليت مت اختاذها بشأن اختفاء مجال شيهوب        
ـ              وقـد  اً،  ومبجرياته أثناء إجرائه، ومل تعلم بإغالق ملف التحقيق إال بعد مرور عامني تقريب

   .صد الوطين حلقوق اإلنسانعلمت بذلك عن طريق املر
، رفع السعدي شيهوب شـكوى رمسيـة إىل         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف    ٩-٢

 قاضي التحقيق يف حمكمة احلراش بشأن اختطاف واختفاء ابنه مراد شيهوب الذي كان قاصراً
 إىل  ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢وبدورها قدمت طاوس جبار شكوى يف       . يوم اعتقاله 

آخر اً ويف نفس اليوم، وجهت خطاب. العام يف اجلزائر العاصمة، تتعلق باختطاف ابنيها      املدعي  
 ال وعن مكان وجودمهـا يف       مإىل وزير العدل تسأل فيه عما إذا كان ابناها على قيد احلياة أ            

كما أبلغت السيدة طاوس جبار رئيس اجلمهورية عن قضية ابنيها          . على قيد احلياة  حال كانا   
  .٢٠٠٤مايو / أيار٢٣رخة يف رسالة مؤ
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من السلطات اليت خاطبتها، جلأت إىل الفريـق العامـل          اً  وعندما مل تتلق األسرة رد      ١٠-٢
وأُحيلـت إليـه قـضية     . املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي التابع لألمم املتحدة        

 تكشف غري أن الدولة الطرف مل. ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٩األخوين شيهوب بتاريخ 
  . هلذه اآللية عن مكان وجودمها

 جهـاز الـدرك     ، وال سيما  ، قامت سلطات وطنية خمتلفة    ١٩٩٨ من عام    وابتداًء  ١١-٢
والنائب العام العسكري وقاضي التحقيق يف حمكمة احلراش وشرطة دائرة براقي ومدعي عام             

حلت حمـل   اليت  (ن  اجلزائر العاصمة واللجنة الوطنية االستشارية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسا        
 باستدعاء صاحيب البالغ مـرات عديـدة لالسـتماع إىل           ،)املرصد الوطين حلقوق اإلنسان   

وكانت األسرة جتهل طبيعة اإلجراء الذي يندرج يف إطاره أخـذ اإلفـادات ألن              . اإفاداهتم
وباإلضافة إىل ذلك، مل يكن لـصاحيب       . االستدعاءات مل تكن تتضمن إشارة إىل هذا األمر       

ويشري صاحبا البالغ بصفة خاصة، إىل      . غ علم بوجود إجراءات أخرى تتعلق بالتحقيق      البال
أن األشخاص الذين شاركوا يف اختطاف ابنيهما املفقودين مل حيـُدث قـط أن اسـُتجوبوا         

كـانوا  كما مل يتم استدعاء اجلريان الـذين        . اتُّخذ يف حقهم أي إجراء على حد علمهما        أو
ومل تسفر أي . تطاف لالستماع إىل إفاداهتم يف إطار تلك اإلجراءات    عمليْيت االخ  على   شهوداً

من املساعي اليت قام هبا صاحبا البالغ عن اختاذ قرار قضائي وال حىت عن إجراء حتقيق فوري                 
واهليئة الوحيدة اليت اختذت إجراء بشأن القضية هو قاضي التحقيق الذي أهنى            . اًوكامل نسبي 

، وهـو قـرار     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣ق ملف القضية املؤرخ     اإلجراءات مبوجب قرار إغال   
 ومل تتلق األسرة أبداً. أُبلغت به األسرة عن طريق مذكرة موجزة مكتوبة خبط اليد وغري معللة        

  .نسخة من القرار الرمسي املتعلق بإغالق امللف

  الشكوى    
تعرضـا  يدعي صاحبا البالغ أن الوقائع تكشف أن ابنيهما مجال ومراد شـيهوب               ١-٣

 ١٦ منذ اعتقاهلما على يـد مـسؤويل الدولـة الطـرف يف يـومي                )٤(لالختفاء القسري 
وعقب اعتقاهلما مت رفض    .  على التوايل  ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٩٩٦ مايو/أيار

إعطاء معلومات عن مصريمها، وبذلك ُحرما عمداً من محاية          و اإلقرار حبرماهنما من حريتهما   
 صاحبا البالغ إىل أن االحتجاز السري ينطوي على خطر حقيقي النتهاك            ويشري. )٥(القانون

احلق يف احلياة حيث تكون الضحية حتت رمحة سجانيها الذين ال خيضعون ألي مراقبة بالنظر               
تنتـهي   قـد ال  وحىت مع افتراض أن حالة االختفـاء        . اًإىل طبيعة ظروف االحتجاز حتديد    

__________ 

 من نظـام  ٧من املادة ) ط(٢املنصوص عليه يف الفقرة     " االختفاء القسري " البالغ إىل تعريف     استند صاحب ي )٤(
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص       ٢روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذلك يف املادة         

 .من االختفاء القسري
يضيف صاحبا البالغ أن ممارسة الدولة الطرف املتمثلة يف االختفاء القسري ميكن اعتبارها جرميـة ضـد                  )٥(

 . البشرية بالنظر إىل طابعها املنهجي العام
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 باعتبار  ٦ للمادة   ة الضحية يف تلك الفترة يشكل انتهاكاً      فإن اخلطر الذي حيدق حبيا    باألسوأ،  
ويضيف صاحبا البالغ   . )٦(أن الدولة الطرف مل تف بالتزامها حبماية احلق األساسي يف احلياة          

أن الدولة الطرف مل تتخلف عن الوفاء بالتزامها بضمان حق الضحيتني يف احلياة وحـسب،               
وإذ يشري صاحبا البالغ إىل أن احتماالت       . ريمهابل إهنا مل تبذل أي جهد للتحقيق بشأن مص        

 على اختفائهمـا إثـر      )٧( عاما ١٢العثور على مجال ومراد شيهوب باتت ضئيلة بعد مرور          
، ٦بـشأن املـادة   ) ١٩٨٤(١٤احتجازمها يف مكان سري، وإىل التعليق العام للجنة رقـم       

 منفـصلة ومقـروءة   ٦ادة يدعيان أن الشقيقني تعرضا النتهاك حقوقهما املكفولة مبوجب امل    
  . )٨(من العهد) ٣(٢باالقتران مع املادة 

ويدعي صاحبا البالغ عالوة على ذلك أن االختفاء القسري جلمال ومراد شيهوب،              ٢-٣
ومعاناة، يعترب معاملة تنطوي على انتهاك حلقوق الضحيتني مبوجب         كرب  وما ترتب عنه من     

  .)٩( من العهد٧املادة 
هما، أن اختفاء مجال ومراد شيهوب كان وال يزال         صخيبالغ فيما   ويدعي صاحبا ال    ٣-٣

عن مـصري ابنْيهمـا     اً  واجلزع ألهنما ال يعلمان شيئ    واملعاناة  حمنةً عصيبة سببت هلما العذاب      
 وال تزال األسرة كلها تعيش      .فينيعن ظروف وفاهتما أو مكان دفنهما يف حال كانا متو          وال

مـايو وتـشرين    /ين حىت اليوم، منذ أن اعُتِقال يف أيار       ءها األمرّ يف هذه احلرية اليت تعاين جرَّا     
ختفيف معاناهتما بـإجراء    أبداً  ومنذ ذلك التاريخ، مل حتاول السلطات       . ١٩٩٦نوفمرب  /الثاين

 ٧ويدعي صاحبا البالغ أن تصرف الدولة الطرف جتاههما فيه انتهاك للمادة           . حتقيقات فعالة 
  .)١٠( من العهد٢ من املادة ٣الفقرة تران مع من العهد منفصلة ومقروءة باالق

 من العهد، يذكّر صاحبا البالغ بأن ابنيهما اعتقال على يد أفراد            ٩ وفيما يتعلق باملادة     ٤-٣
من القوات املسلحة يف الدولة الطرف دون وجود أمر توقيـف ودون إبالغهمـا بأسـباب         

ومل تعلم  . صال هبما منذ اعتقاهلما   ومل يتمكن أحد من األسرة من رؤيتهما أو االت        . اعتقاهلما

__________ 

 ٢١عتمـدة يف    املراء  اآل،  أوروغواي ضد   ديرمت بارباتو ،  ٨٤/١٩٨١رقم  البالغ   البالغ إىل    ايشري صاحب  )٦(
  .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين األول

 . عاما١٥ً حالياً )٧(
عتمـدة  املراء  اآل،  أوروغـواي  ضد   ديرمت بارباتو ،  ٨٤/١٩٨١البالغ رقم    إىل   أيضاً صاحبا البالغ    يشري )٨(

  .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢١ يف
، اآلراء  الليبيـة اجلماهريية العربية    ضد   املقريسييوسف  ،  ٤٤٠/١٩٩٠يشري صاحبا البالغ إىل البالغ رقم        )٩(

 اآلراء اجلزائر ضد   بوسروال،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبالغ رقم    ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٤مارس  / آذار ٣٠املعتمدة يف   
، سارما ضد سري النكـا    ،  ٩٥٠/٢٠٠٠، والبالغ رقم    ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠املعتمدة يف   

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / متوز١٦اآلراء املعتمدة يف 
ماريا ديل كارمن أمليدا دي كوينتريوس      ،  ١٠٧/١٩٨١البالغ رقم   أمور، إىل   لة  يف مج  ،بالغيشري صاحبا ال   )١٠(

، وإىل املالحظات اخلتامية اليت قدمتها      ١٤، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / متوز ٢١عتمدة يف   املراء  اآل،  ضد أوروغواي 
 .١٠، الفقرة ١٩٩٨أغسطس / آب١٨لجزائر، لاللجنة خالل استعراض التقرير الدوري الثاين 
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األسرة خبرب احتجاز مجال شيهوب يف مركز قيادة العمليات بـشاتونوف وثكنـة األمـن               
العسكري يف بين مسوس، واحتجاز مراد شيهوب يف ثكنة براقي ويف مركز قيادة العمليـات      

ـ         ) صالومبييه(باملدنية   ة الطـرف   إال عن طريق أشخاص آخرين احُتجِزوا معهما، ألن الدول
أخبـار  فاء  يالستويقول صاحبا البالغ إن مجيع املساعي اليت بذالها         . تبلغهما بذلك رمسياً   مل

 من الدولة الطرف اللتزاماهتا جتاه       صارخاً ويدعيان أن يف ذلك انتهاكاً    . ابنيهما باءت بالفشل  
   .)١١(٩ من املادة ١الفقرة مجال ومراد شيهوب 

بالغ ابنيهما بالتهم اجلزائية املوجهة إليهما ينطـوي        ويضيف صاحبا البالغ أن عدم إ       ٥-٣
الذي اً،  وفيما يتعلق جبمال شيهوب خصوص    . العهد من   ٩ من املادة    ٢للفقرة   على انتهاك    أيضاً

، "سنخلي سبيل مجال عندما يقوم سعيد بتسليم نفسه       : "قال عنه الرائد الذي قاد عملية اعتقاله      
 الضغط على شقيقه سعيد دون مراعاة ملبدأي الشرعية         يبدو أن اهلدف الوحيد من اعتقاله كان      

غري اً  وباإلضافة إىل ذلك، مل يكن هناك ما يدل على أن مجال قد أتى سلوك             . القانونية والعدالة 
يوجد سـبب     وفيما يتعلق مبراد، ال    .الذي قام باعتقاله  للرائد  الصريح  عتراف  االقانوين حبسب   

  غري تعمد اضطهاد األسـرة     ١٩٩٦نوفمرب  /شرين الثاين ميكن أن يربر اعتقاله يف ت     وجيه  ظاهر  
يف ،  وقد أكدت السلطات يف الدولة الطرف أيضاً      . شقيقه سعيد قُتل قبل ذلك بشهر     علماً بأن   

 وأنه مل تصدر يف حقـه أي مـذكرة توقيـف          اً   أن مراد شيهوب مل يكن مطلوب      ،وقت الحق 
  .٩ من املادة ٢ الفقرةما مبوجب وعليه، فإن الشقيقني تعرضا النتهاك حقوقه. )١٢(تفتيش أو
إىل أحد القـضاة    اً  ويؤكد صاحبا البالغ أن عدم تقدمي مجال ومراد شيهوب سريع           ٦-٣
. )١٣(٩ من املـادة     ٣الفقرة  مبوجب  على انتهاك حلقوقهما    اً  إىل سلطة قضائية ينطوي أيض     أو

اك حقوقهمـا   النتـه اً  وأخرياً، يشري صاحبا البالغ إىل أن مجال ومراد شيهوب تعرضا أيض          
، وحرما من أي  ١٩٩٦ ألهنما احتجزا يف مكان سري منذ عام         ٩ من املادة    ٤الفقرة  مبوجب  

، الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل يف قانونية اتصال باخلارج، وبالتايل، مل يكن بإمكاهنما عملياً 
  . عنهماطلب اإلفراج اعتقاهلما أو

 مجال ومراد شيهوب مل ُيعامال معاملة       ويدعي صاحبا البالغ عالوة على ذلك أن ابنيهما         ٧-٣
ومـن مث   . إنسانية حتترم الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان نظراً الحتجازمها يف مكان سـري            

  .  من العهد١٠ من املادة ١ الفقرة يؤكدان أن الدولة الطرف انتهكت حقوق الشقيقني مبوجب
__________ 

 ،٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١٤عتمدة يف   املراء  اآل جمنون ضد اجلزائر،  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤يشري صاحبا البالغ إىل البالغ رقم        )١١(
 ،٢٠٠٦مـارس  / آذار٣٠عتمـدة يف  املراء اآل بوشرف ضد اجلزائـر، ،  ١١٩٦/٢٠٠٣رقم  ، والبالغ   ٥-٨الفقرة  
 .٥-٧الفقرة 

 .٨-٢الفقرة انظر أعاله،  )١٢(
، )٢، الفقرة   ١٩٨٢يوليه  / متوز ٨] (١٦ [٨لة أمور، إىل التعليق العام للجنة رقم         يف مج  ،يشري صاحبا البالغ   )١٣(

 / آذار٢٩عتمـدة يف  املراء اآل،  ماركيس دي مورايس ضـد أنغـوال      ،  ١١٢٨/٢٠٠٢وإىل البالغات رقم    
، ٩٩٢/٢٠٠١، ورقـم    ٦-٧أعاله، الفقرة   احلاشية  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣، ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٥ مارس

 .٦-٩الفقرة أعاله، احلاشية 
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 لالختفاء القـسري قـد      ويدفع صاحبا البالغ أيضاً بأن تعرض مجال ومراد شيهوب          ٨-٣
احلق يف االعتراف هبما كأصحاب حقوق وواجبات، أي أن صفة الشخص انتفت            من  حرمهما  

  .)١٤( من العهد١٦الدولة الطرف للمادة جانب عنهما، وهو ما ينطوي على انتهاك من 
دون أمر  رتهلما  ملقوات املسلحة للدولة الطرف     الاقتحام  كما يدعي صاحبا البالغ أن        ٩-٣

حد كسر الباب العتقال مـراد شـيهوب        ، وقد وصل هبم األمر إىل       بتوقيف ابنيهما يقضي  
 يف حياهتما األسرية وبيتهما، وهو ما يـشكل انتـهاكاً         اً  تعسفي   يعترب تدخالً  ،وهتديد والده 

 ويضيفان أن ابنيهما مجال ومراد تعرضـا أيـضاً        . )١٥( من العهد  ١٧حلقوقهما مبوجب املادة    
  . ألهنما كانا يسكنان يف مرتل والديهما. )١٦(١٧املادة النتهاك حقوقهما مبوجب 

ثالثة من أبنائهما جراء االختفاء القسري جلمـال        فقدا  ويقول صاحبا البالغ إهنما       ١٠-٣
 ،ومن مث يدعيان أن سلطات الدولة الطرف قضت       .  البكر سعيد  اومراد شيهوب ووفاة ابنهم   

 التزامها جتاههما حبمايـة األسـرة وفقـاً       بأفعاهلا تلك، على حياهتما األسرية منتهكة بذلك        
  .)١٧( من العهد٢٣املادة  من ١الفقرة عليه نصت  ملا
عندما اعتقل بشكل   اً   عام ١٦وأشار صاحبا البالغ إىل أن مراد شيهوب كان عمره            ١١-٣

أكدا أن الدولة الطرف قد انتهكت بفعلها       فتعسفي يف مرتل والديه واحتجز يف مكان سري،         
  .)١٨(٢٤ن املادة  م١ الفقرة ذاك
 من  اعإن عدم اختاذ أي إجراء بعد كل ما بذاله من مس          اً  ويقول صاحبا البالغ أيض     ١٢-٣

كانا حمرومْين يف الواقع من استخدام حقهما يف الطعـن يف          اللذين  أجل كشف مصري ابنيهما     
 طعـن   من الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماهتا بتوفري سبيل       تقصرياً  شرعية احتجازمها، يعترب    

. فعال جلمال ومراد، إذ كان يتعني عليها إجراء حتقيق شامل وسـريع بـشأن اختفائهمـا               
خاصة يف ظل صدور    اً،  عن ذلك، أن انعدام سبل االنتصاف الفعالة بات جلي          ويدعيان فضالً 

 األمر الذي يكفل إفالت املسؤولني عن االنتهاكات من         ،عفو كامل وشامل مبوجب القانون    
__________ 

 ١٠عتمـدة يف    املراء  اآل كيموش ضـد اجلزائـر،    ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤يشري صاحبا البالغ إىل البالغني رقم        )١٤(
 ١٠عتمـدة يف    املراء  اآل،  قريوة ضـد اجلزائـر    ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤، ورقم   ٩-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه /متوز

راء اآل افائيل أرماندو روخاس غارسيا ضد كولومبيـا،      ر،  ٦٨٧/١٩٩٦يشري صاحبا البالغ إىل البالغ رقم        )١٥(
  .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٣عتمدة يف امل

  كولومبيـا،  ضـد خوسيه أنطونيو كورونيل وآخرون     ،  ٧٧٨/١٩٩٧يشري صاحبا البالغ إىل البالغ رقم        )١٦(
 .٧-٩، الفقرة ٢٠٠٢ أكتوبر/تشرين األول ٢٤عتمدة يف املراء اآل

مارسيل موليزي ضد مجهورية الكونغـو      ،  ٩٦٢/٢٠٠١يف هذا الصدد إىل البالغ رقم       يشري صاحبا البالغ     )١٧(
 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / متوز٨عتمدة يف املراء اآل، الدميقراطية

 ٢٩عتمـدة يف    املراء  اآل،  خبتياري ضد أسـتراليا   ،  ٢٠٠٢/ ١٠٦٩إىل البالغ رقم    هنا  يشري صاحبا البالغ     )١٨(
آنا روساريو سليس لوريانو ضد     ،  ٥٤٠/١٩٩٣ ، والبالغ رقم  ٧-٩ة  ، الفقر ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

 .٧-٨، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥عتمدة يف املراء اآل، بريو
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احبا البالغ أن عدم قيام الدولة الطرف باإلجراءات الالزمة حلماية احلقوق           ويعترب ص . العقاب
 مـستقالً اً  ، يشكل انتهاك  ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦املنصوص عليها يف املواد     

  .)١٩(من العهد فيما خيص مجال ومراد شيهوب ٢ من املادة ٣للفقرة 
ة، يؤكد صاحبا الـبالغ أن مجيـع    وفيما يتعلق مبسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللي        ١٣-٣

وقـد جلـآ إىل الـسلطات       . السلطات اليت جلآ إليها امتنعت عن إجراء التحقيقات الالزمة        
ومن مث، خيلص صاحبا البالغ إىل أن . )٢٠(القضائية واحلكومية واإلدارية ومل يتوصال إىل نتيجة  

ى، أنه بات يـستحيل     ويضيفان من ناحية أخر   . سبل االنتصاف تفتقر إىل الكفاءة والفعالية     
 املتعلـق بتنفيـذ   ٦/٠١تقدمي طعن أمام هيئة قضائية بعد صدور املرسوم رقم         اً  عليهما قانوني 

ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، وهو ميثاق نص على حظر أي مالحقة قضائية السـتجالء              
وخيلـص  .  وذلك حتت طائلة عقوبة احلـبس      )٢١(أخطر اجلرائم كحاالت االختفاء القسري    

ويعرضا نفسْيهما  اً  با البالغ إىل أنه مل يعد لزاما عليهما أن ميضيا أكثر يف مساعيهما حملي             صاح
  .للمالحقة اجلنائية لكي يضمنا قبول اللجنة لبالغهما

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ    
 ، طعنت الدولة الطرف يف مقبولية هذا البالغ باإلضافة إىل         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣يف    ١-٤

مذكرة مرجعيـة   "عشرة بالغات أخرى قُدِّمت إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وذلك يف            
بشأن عدم مقبولية البالغات املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق              

أن هذه البالغات اليت تـشري إىل مـسؤولية     الطرف  وترى الدولة   ". السلم واملصاحلة الوطنية  
موظفني عموميني أو أشخاص مفوضني من السلطات العامة عن حاالت االختفاء القـسري             

، جيب معاجلتها   ١٩٩٨ إىل   ١٩٩٣اليت جرت يف الفترة موضوع الدراسة، أي يف الفترة من           
يف إطار شامل يراعي السياق الداخلي االجتماعي والسياسي واألمـين لتلـك األحـداث              

  .جاهدةً التصدي لإلرهابة حتاول فيه احلكوماملزعومة، وهو سياق كانت 

__________ 

عتمـدة  املراء ، اآلخوسيه فيسنيت وآخرون ضد كولومبيا ،  ٦١٢/١٩٩٥  البالغ رقم   إىل يشري صاحبا البالغ   )١٩(
، ١٩٩٢مـارس   / آذار ١٠الصادر يف   ] ٤٠ [٢٠ العام للجنة رقم  ، وإىل التعليق    ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٩ يف

 .١٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩الصادر يف ] ٨٠ [٣١ ، وتعليقها العام رقم١٥الفقرة 
 .١١-٢ إىل الفقرة ٥-٢ أعاله، من الفقرة  احلاشيةانظر )٢٠(
". ختفاءاالظاهرة  عن  سؤولية  املأي ادعاء يهدف إىل حتميل الدولة       "يالحظ صاحبا البالغ أن امليثاق يرفض        )٢١(

 رفع دعاوى حتت طائلة عقوبة احلبس     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧وعالوة على ذلك، حيظر املرسوم الصادر يف        
وحيظر املرسوم رفع أي شكاوى بـشأن       . احملليةومن مث يعفي الضحايا من االلتزام باستنفاد سبل االنتصاف          

ويضيف صاحبا البالغ أن املرسـوم      ). ٤٥املادة  (االختفاء أو غريه من اجلرائم ضد عناصر النظام والدفاع          
وفضال عن ذلك، يالحق جنائيا كـلّ  . ينص على أن تصرح اجلهة القضائية بعدم قبول أي بالغ أو شكوى  

كتاباته أو أّي عمل آخر، جراح املأساة الوطنية أو يعتّد هبا للمـساس               من خالل تصرحياته أو    ،من يستعمل 
(...) ة الشعبية، أو إلضعاف الدولة أو لإلضرار بكرامة أعواهنـا           مبؤسسات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي   

 ).٤٦املادة . ("لتشويه مسعة اجلزائر يف احملافل الدولية أو
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ونـسب  . ففي تلك الفترة، كان على احلكومة أن تتصدى جلماعات غري منظمـة             ٢-٤
حاالت  كانت أسباب    وقد. حاالت تتعلق باالختفاء القسري إىل قوات النظام      اً  املدنيون مرار 

نات اليت قامـت    فالبيا. عديدة ومتعددة، لكن ال ميكن نسبتها إىل احلكومة       االختفاء القسري   
سيما الصحافة ومنظمات حقوق اإلنسان، تـشري إىل أن          بتوثيقها عدة مصادر مستقلة، وال    

مفهوم االختفاء يف اجلزائر أثناء الفترة موضوع الدراسة، يشمل ست حاالت خمتلفة ليـست              
وتذكر الدولة الطرف حالة األشخاص الـذين أبلـغ أهلـهم عـن         . للدولة يد يف أي منها    

يف حني أهنم تواروا عن األنظار مبلء إرادهتم لالنضمام إىل اجلماعـات املـسلحة              اختفائهم،  
وجتّنـب  " التمويـه "وطلبوا من أسرهم الزعم بأن الدوائر األمنية قد اعتقلتهم مـن بـاب              

وتتعلق احلالة الثانية بأشخاص أُبلغ عن اختفائهم بعد قيـام الـدوائر            . الشرطة" مضايقات"
وهناك . يهم لكنهم انتهزوا فرصة إطالق سراحهم ليتواروا عن األنظار      األمنية بإلقاء القبض عل   

أيضاً حالةُ األشخاص الذين اختطفتهم جمموعات مسلحة اعُتِقد خطأً أهنا تابعـة للقـوات              
املسلحة أو لألجهزة األمنية بسبب عدم التعرف على هويتها أو انتحاهلا صفة عناصر اجليش              

وتتعلق احلالة الرابعة بأشخاص تبحث عنهم      . وثائق هويتهم واألمن بارتداء زيهم أو استخدام      
ـ              بـسبب مـشاكل    اً  أسرهم يف حني أهنم هم من قرر هجر األهل بل ومغادرة البالد أحيان

ُدفنوا يف  ووهناك حالة خامسة تتعلق بإرهابيني مطلوبني للعدالة قُتلوا   . شخصية أو نزاع عائلي   
" هراء على الغنائم  "أو  " ةحرب عقائدي "أو  " لاقتتال بني الفصائ  "األحراش يف أعقاب نشوب     
يتعلق بأشخاص  اً  سادس  وأخرياً، تذكر الدولة الطرف احتماالً    . بني مجاعات مسلحة متنافسة   

أُبِلغ عن اختفائهم وهم يف الواقع يعيشون يف اجلزائر أو يف اخلارج هبويات مزورة حـصلوا                
  .عليها مبساعـدة شبكة لتزوير الوثائق

ولة الطرف إىل أن تنوع وتعقُّد احلاالت اليت يشملها مفهوم االختفاء           وتشري الد   ٣- ٤
هو الذي دفع املشرِّع اجلزائري، بعد االستفتاء الشعيب على ميثاق الـسلم واملـصاحلة              
الوطنية، إىل طرح هنج شامل يف معاجلة مسألة املفقودين يقضي بالتكفل جبميع األشخاص 

، وتقدمي الدعم هلؤالء الضحايا كافة حىت يتـسىن  "يةاملأساة الوطن"الذين فقدوا يف سياق    
. قـوق يف التعـويض    احلهلم جتاوز هذه احملنة، وإقرار حق مجيع ضحايا االختفاء وذوي           
 حالـة اختفـاء،     ٨ ٠٢٣وتقول إن إحصاءات وزارة الداخلية تشري إىل اإلبالغ عـن           

 حالـة،   ٩٣٤ورفضه يف   حاالت،   ٥  ٧٠٤  وإقرار التعويض يف  ملفاً،   ٦ ٧٧٤  وفحص
 دينـاراً   ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ومت دفع تعويضات بقيمـة      .  حالة قيد البحث   ١٣٦ووجود  
 ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣قـدره  وُيضاف إىل ذلك مبلغ .  جلميع الضحايا املعنيني  )٢٢(جزائرياً

  .كمعاشات شهرية ُيدفع )٢٣(ديناراً جزائرياً

__________ 

 . دوالر أمريكي٥ ٢٤١حوايل  )٢٢(
 .اً أمريكياً دوالر١٨ ٦٣٦حوايل  )٢٣(
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وتـشدد  . مجيعها دوتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنف           ٤-٤
دارية، وتقدمي  اإلسياسية أو   السلطات  الغري رمسية لدى    بإجراءات  على أمهية التمييز بني القيام      

ستشارية أو هيئات الوساطة، وتقدمي طعـون قـضائية إىل          االيئات  اهلطعون غري قضائية إىل     
 )٢٤(غاتوتستنتج الدولة الطرف من إفادات أصحاب البال      . خمتلف اهليئات القضائية املختصة   

أن املشتكني عرضوا قضيتهم على سلطات سياسية أو إدارية، وهيئات استـشارية أو علـى               
يقومـوا   ومل) املّدعون العامون أو وكالء اجلمهوريـة     (هيئات الوساطة وممثلي النيابة العامة      

ة فممثلو النياب .  ونقضاً بإجراء قضائي باملعىن احلريف، أو يستخدموا كافة طرق الطعن استئنافاً         
فتح حتقيق أويل وإحالة القضية علـى قاضـي         لاملخولون مبوجب القانون    هم  العامة وحدهم   

ويقضي النظام القضائي اجلزائري باختصاص وكيل اجلمهورية يف تلقي الـشكاوى        . التحقيق
 اياعلى محاية حقـوق الـضح     اً  غري أنه حرص  . والقيام، عند االقتضاء، بتحريك دعوى عامة     

برفع شكوى إىل قاضي اً  قانون اإلجراءات اجلزائية هلؤالء االدعاء مدني ذوي احلقوق، ُيجيز   أو
 وليس املـدعي العـام، حتريـك        ،ويف هذه احلالة، يتوىل الشخص املتضرر     . التحقيق مباشرة 

يتم  وتقول الدولة الطرف إنه مل    . الدعوى العامة عن طريق إحالة القضية على قاضي التحقيق        
 من قـانون اإلجـراءات   ٧٣ و٧٢ليت نصت عليها املادتان استخدام وسيلة االنتصاف هذه ا 

اجلزائية مع أنه كان يكفي أن حيرك الضحايا الدعوى العامة وُيلزموا قاضي التحقيق بـإجراء               
  .التحقيق، حىت ولو كانت النيابة العامة قد قررت خالف ذلك

 الـيت   ٤٥ وتقول الدولة الطرف أيضاً إن أصحاب البالغات اعتقدوا خطأ أن املادة            ٥-٤
. وردت يف املرسوم الرئاسي جتعلهم يف حل من االلتزام باللجوء إىل اهليئات القضائية املختصة             

اعتقـاد  "وتذكِّر الدولة الطرف باآلراء السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة وذهبـت فيهـا إىل أن               
فاد الشخص بعدم جدوى سبيل االنتصاف أو افتراضه ذلك من تلقاء نفسه ال ُيعفيه من استن              

  .)٢٥("سبل االنتصاف احمللية مجيعها
وتتطرق الدولة الطرف بعد ذلك إىل طبيعة ومبـادئ ومـضمون ميثـاق الـسلم             ٦-٤

مببدأ عدم قابلية السلم للتصرف الذي        وتشري إىل أنه عمالً   . واملصاحلة الوطنية ومراسيم تنفيذه   
مه وتشجع املصاحلة   حتول إىل حق دويل يف السلم، ينبغي للجنة أن تواكب هذا السلم وتدع            

ويف إطار اجلهود الرامية . الوطنية حىت يتسىن للدول اليت تعاين من أزمات داخلية تعزيز قدراهتا   
إىل حتقيق املصاحلة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا امليثاق الذي ينص مرسوم تنفيذه على تدابري              

وبات واستبداهلا لألشـخاص    قانونية تتعلق بإبطال املتابعات القضائية والعفو، أو ختفيف العق        
الذين تورطوا يف أعمال إرهاب أو استفادوا من أحكام قـانون الوئـام املـدين، باسـتثناء               
األشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا يف ارتكاب جرائم أّدت إىل تقتيل مجاعي أو اغتـصاب           

__________ 

أصـحاب  "إىل  بالغاً خمتلفاً، فإهنـا تـشري يف مـذكرهتا    ١١مبا أن الدولة الطرف قدمت رداً شامالً على        )٢٤(
 . هذا البالغويشمل ذلك حالة صاحيب". البالغات

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على اخلصوص بالبالغني رقم         )٢٥(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦راء املعتمدة يف ، اآلجامايكا
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ت تتعلـق   على إجراءا اً  وينص هذا املرسوم أيض   . أو اعتداءات باملتفّجرات يف أماكن عمومية     
قـضائي  تـصريح   بدعم سياسة التكفل مبلف املفقودين، وتتمثل يف رفع دعوى الستصدار           

وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمـدت إجـراءات      . بالوفاة حيصل مبوجبه ذوو احلقوق على تعويض      
ذات طابع اجتماعي واقتصادي من قبيل املساعدة يف إعادة إدماج األشخاص يف عامل الشغل              

 على سبيل املثـال، منـع       ،اً، ينص املرسوم على إجراءات سياسية منها      وأخري. أو تعويضهم 
 عن االستعمال املغرض للدين، وعلى ممارسة النشاط السياسي على كلّ شخص كان مسؤوالً       

عدم جواز مباشرة أي مالحقة بصورة فردية أو مجاعية يف حق أفراد قوى الـدفاع واألمـن      
األمة واحلفاظ صون  األشخاص واملمتلكات وللجمهورية بسبب أعمال نفذت من أجل محاية

  .على مؤسسات اجلمهورية
عن أن الشعب     لتعويض الضحايا، فضالً  اً  وتدعي الدولة الطرف أهنا أنشأت صندوق       ٧-٤

وتقول إن ادعاءات أصحاب    . اجلزائري أعطى موافقته على االخنراط يف هنج املصاحلة الوطنية        
  .داخلية الشاملة للتسويةالبالغات تندرج يف إطار هذه اآللية ال

وتسترعي الدولة الطرف انتباه اللجنة إىل أوجه الشبه بني الوقائع واحلـاالت الـيت                ٨-٤
وصفها أصحاب البالغات وإىل السياق االجتماعي والسياسي واألمين الذي حدثت فيـه؛             

يف وإىل عدم استنفاد أصحاب البالغات مجيع سبل االنتصاف احمللية؛ وإىل قيام الـسلطات               
الدولة الطرف بتنفيذ آلية داخلية تقضي مبعاجلة احلاالت املشار إليها يف البالغات ذات الصلة              
وتسويتها تسوية شاملة وفقاً ألحكام ترمي إىل حتقيق السلم واملصاحلة الوطنية، وهي أحكام             

حقـة؛  تتفق مع املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ويف العهدين واالتفاقيات الال            
أصـحاهبا  اإلشارة إىل   وتطلب الدولة الطرف إىل اللجنة إعالن عدم مقبولية تلك البالغات و          

  . األنسبتقدمي طعوهنم إىل اهليئات املختصةب

  املالحظات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ    
نـة مـذكرة    ، أرسلت الدولة الطرف إىل اللج     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩يف    ١-٥

أن البالغات املعروضة على اللجنة تندرج يف سياق تارخيي عـام           اً  إضافية أكدت فيها جمدد   
  .ُتِلم اللجنة مبا ينطوي عليه من أسباب ومالبسات ال
وتؤكد الدولة الطرف أهنا لن تبدي رأيها بشأن املسائل املوضوعية املتعلقة بالبالغات             ٢-٥

ة املقبولية؛ وأن واجب أي هيئة قضائية أو شبه قـضائية           املذكورة قبل أن يتم البت يف مسأل      
وترى الدولة الطرف أن    . يتمثل أوالً يف معاجلة املسائل املبدئية قبل مناقشة األسس املوضوعية         

 يف القضايا ذات الصلة، بني حبث مسائل املقبولية واملـسائل املتـصلة             ،القرار املتعلق باجلمع  
على اً  عن أنه يؤثر كثري     قرار مل يتم االتفاق بشأنه فضالً     باألسس املوضوعة بشكل متزامن هو      

معاجلة البالغات املعروضة معاجلة سليمة، سواء فيما يتعلق بطبيعتها العامـة أو خبصائـصها              
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 )٢٦(وأشارت الدولة الطرف إىل النظام الداخلي للجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان            . اجلوهرية
وتلك املتعلقة بالنظر يف األسـس      يف مقبولية البالغ    بنظر اللجنة   أجزاءه املتعلقة   فالحظت أن   

. وخلصت إىل أنه ميكن حبث كل مسألة على حـدة         املوضوعية منفصلة عن بعضها البعض،      
وفيما يتعلق مبسألة استنفاد سبل االنتصاف احمللية بصورة خاصة، تؤكد الدولة الطرف أنـه              

ر القضائي الداخلي ليتسىن للسلطات     من بالغ من البالغات اليت قدمها أصحاهبا اتبع املسا         ما
ومل يصل سوى عدد ضئيل من تلك البالغـات إىل دائـرة            . القضائية الداخلية أن تنظر فيه    

  .)٢٧(ستوى احملاكمترقى إىل ماالهتام، وهي هيئة حتقيق قضائي من الدرجة الثانية 
النتـصاف  وتذكَّر الدولة الطرف باآلراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل ا            ٣-٥

احمللية، فتؤكد أن جمرد الشك يف احتماالت النجاح أو اخلوف من التأخري ال يعفي أصحاب               
وفيما يتعلق بالقول إن إصدار ميثـاق الـسلم         . البالغات من استنفاد سبل االنتصاف هذه     

واملصاحلة حيول دون تقدمي أي طعن هبذا الشأن، ترد الدولة الطرف بأن عدم قيام أصـحاب                
 حىت اآلن، من اختـاذ موقـف        ،بأي إجراءات حال دون متكن السلطات اجلزائرية      البالغات  

عن ذلك، فإن املرسوم الرئاسي قضى فقط         وفضالً. بشأن نطاق أحكام هذا امليثاق وحدوده     
بسبب تنفيذ  " الدفاع واألمن للجمهورية  ات  أفراد قو "بعدم جواز مباشرة أي مالحقة يف حق        

صـون   األساسية املتمثلة يف محاية األشخاص واملمتلكـات و        أعمال تقتضيها مهامهم الرمسية   
غري أن اهليئات القضائية املختصة ميكنها التحقيق يف أي ادعاء    . األمة واحلفاظ على املؤسسات   

  . يتعلق بأعمال قد ُتنسب إىل قوات الدفاع واألمن ويثبت أهنا وقعت خارج هذا اإلطار
آليـة  جـدوى    موقفها فيما يتعلق مبـدى       وأخرياً، تؤكد الدولة الطرف من جديد       ٤-٥

  . التسوية اليت أُنِشئت مبوجب ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية

  تعليقات صاحيب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
تعليقات على مالحظـات الدولـة      ، قدم صاحبا البالغ     ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢يف    ١-٦

  .األسس املوضوعية للبالغ أخرى بشأن الطرف بشأن املقبولية، وقدما حججاً
فيما يتعلق باالختصاص املوضوعي للجنة، يذكِّر صاحبا البالغ بأن الدولة الطـرف              ٢-٦

 اللذين دخال حيز التنفيذ بالنسبة      على العهد والربوتوكول االختياري   اعترفت، عندما صدقت    
ـ    أي قبل حصول الوقائع املادية     - ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢هلا يف    ضت إىل   اليت أف

من أفراد خاضـعني    املقدمة   باختصاص اللجنة يف تلقي وحبث الشكاوى        - تقدمي هذا البالغ  
. للوالية القضائية للدولة الطرف يّدعون أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة حلق يكفلـه العهـد       

وال حيق حلكومة الدولـة     . وهذا االختصاص ذو الطابع العام ال خيضع لتقدير الدولة الطرف         
__________ 

من النظام  )  األسس املوضوعية  النظر يف  (١٠١ إىل   ٩٩واملواد من   ) النظر يف املقبولية   (٩٨ إىل   ٩٣املواد من    )٢٦(
 .الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 .ال حتدد الدولة الطرف البالغات اليت تشري إليها )٢٧(
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بل إن  . أن تقّيم، على وجه اخلصوص، مدى مالءمة اللجوء إىل اللجنة يف حالة معينة            الطرف  
هذا التقييم يندرج ضمن اختصاص اللجنة عندما تبت يف اختصاصها املوضوعي، وتنظر فيما             

وباملثـل، ال ميكـن     .  للحقوق اليت حيميها العهد    إذا كانت الوقائع املزعومة تشكل انتهاكاً     
كومة اجلزائرية ألنظمة تشريعية وإدارية داخلية حلماية ودعـم ضـحايا           التذرع باعتماد احل  

يف مرحلة البت يف املقبولية ملنع األفراد اخلاضعني لواليتها القـضائية مـن             " املأساة الوطنية "
ورغم أن هذه التدابري قد تـؤثر       .  من الربوتوكول االختياري   ٥إعمال حقهم مبوجب املادة     
ا جيب أن يتم يف إطار حبث األسس املوضوعية للقضية وليس يف            على حل الرتاع، فإن حتليله    

 إىل أن حجة الدولة الطرف مثرية للدهشة ويشري صاحبا البالغ أيضاً. مرحلة البت يف املقبولية
يف القضية قيد البحث، ألن التدابري التشريعية اليت اعُتمدت، كما الحظت اللجنة، تشكل يف              

  .)٢٨(ردة يف العهد للحقوق الواحد ذاهتا انتهاكاً
 ١٩٩٢فربايـر  / شـباط ٩ويذكِّر صاحبا البالغ بأن إعالن اجلزائر حلالة الطوارئ يف          ٣-٦
  من ٤وتنص املادة   .  على حق األفراد يف تقدمي بالغات فردية إىل اللجنة         ينبغي أن يؤثر إطالقاً    ال

غريها، وبالتايل العهد على أن إعالن حالة الطوارئ يتيح عدم التقيد ببعض أحكام العهد دون  
لـذا  . ال يؤثر على ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد           

يرى صاحبا البالغ أن االعتبارات اليت أثارهتا الدولة الطرف بشأن مدى مالءمة تقدمي البالغ              
  . لعدم املقبولية وجيهاًال تشكل أساساً

ن صاحيب البالغ مل يستنفدا وسائل االنتصاف احملليـة،      وفيما يتعلق باحلجة القائلة بأ      ٤-٦
ألهنما مل يرفعا دعوى عامة من خالل تقدمي شكوى عن طريق اإلدعاء باحلق املـدين أمـام                 

الـذي  ،  )٢٩(بنعزيزةيف قضية   األخري  اللجنة  اجتهاد  قاضي التحقيق، يشري صاحبا البالغ إىل       
اء حتقيقات شاملة بـشأن االنتـهاكات   الدولة الطرف ال جيب عليها فقط إجر  "أن  رأت فيه   

املفترضة حلقوق اإلنسان، وخباصة عندما يتعلق األمر حباالت االختفاء القـسري واملـساس             
باحلق يف احلياة، بل يتعني عليها كذلك أن تالحق جنائياً أي شخص يفترض أنه مسؤول عن                

ل االدعاء بـاحلق    وليس من املمكن أن حي    . تلك االنتهاكات وأن حتاكمه وتصدر حبقه عقوبة      
املدين جلرائم خطرية مثل تلك املزعوم ارتكاهبا يف القضية قيد البحث حمل املالحقات القضائية              

 ولذلك يرى صاحبا    )٣٠(."اليت كان يتعني على املدعي العام للجمهورية الشروع فيها بنفسه         
__________ 

والـواردة يف    اجلزائـر، بشأن  قوق اإلنسان   املعنية حب املالحظات اخلتامية للجنة     إىلهنا  حييل صاحبا البالغ     )٢٨(
وإىل  ؛١٣ و ٨ و ٧الفقـرات   ،  ٢٠٠٧ ديسمرب/ول كانون األ  ١٢املؤرخة  ،  CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  

 ؛٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٦عتمدة يف   املراء  اآل،  اجلزائربنعزيزة ضد   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ البالغ رقم 
وحييـل صـاحبا    . ١١، املشار إليه أعـاله، الفقـرة        بوشارف ضد اجلزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣ البالغ رقم و

، CAT/C/DZA/CO/3 ة مناهضة التعذيب بشأن اجلزائر، الوثيقـة      املالحظات اخلتامية للجن  إىل   أيضاً البالغ
 العـام   تعليقبال  صاحبا البالغ  ، يستشهد أخرياًو. ١٧ و ١٣ و ١١الفقرات  ،  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٦ املؤرخة

 .١، الفقرة  الطوارئتأثناء حاالبشأن عدم التقيد بأحكام العهد ) ٢٠٠١(٢٩ رقم
 .أعالهاملشار إليه ، ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٦اآلراء املعتمدة يف ، زائربنعزيزة ضد اجل ،١٥٨٨/٢٠٠٧ البالغانظر  ) ٢٩(
 .٣-٨الفقرة رجع نفسه، امل )٣٠(
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ه من وقـائع    ملا تنطوي علي  كان على السلطات املختصة أن تفصل يف هذه القضية          البالغ أنه   
قيد البحث، خابت مجيع مساعي العائلة، مبا يف ذلك الشكاوى اجلنائية،           القضية  ويف  . خطرية

. والبالغات املقدمة إىل وزارة العدل ورئيس اجلمهورية واملرصد الوطين حلقـوق اإلنـسان            
املدعي العام على علم باختفاء مجال ومراد شيهوب، ومع ذلـك           كذلك  وكانت الشرطة و  

أي أمر بالتحري ومل ُيفتح أي حتقيق، ومل ُيستدع أي من األشخاص املتورطني يف              يصدر   مل
وال ميكن بالتايل اهتام صاحيب البالغ بأهنما مل يستنفدا وسائل االنتـصاف         . االختفاء القسري 

  .احمللية فيما يتعلق هبذا االنتهاك اخلطري الذي ما كان ينبغي للدولة الطرف جتاهله
" االعتقاد أو االفتراض الشخصي   "جة الدولة الطرف القائلة بأن جمرد       أما بالنسبة حل    ٥-٦
 ٤٦يشري صاحبا البالغ إىل املادة فيعفي صاحب البالغ من استنفاد سبل االنتصاف احمللية،  ال

، اليت تنص على أنه جيب علـى        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ الصادر يف    ٠٦/٠١من األمر رقم    
مجاعية،  قدَّم بصورة فردية أوتشّك ُيإبالغ أو أي عدم قبول اجلهة القضائية املختصة التصريح ب

وُيعاقب باحلبس من ثالث سنوات إىل مخس       . يف حق أفراد قوى الدفاع واألمن للجمهورية      
، كل من يتقدم مبثل هذه دينار جزائري ٥٠٠ ٠٠٠و ٢٥٠ ٠٠٠  تتراوح بنيسنوات وبغرامة

الطرف بشكل مقنع كيف كان من شـأن         مل تبني الدولة     ،لذلك. إلبالغهذا ا الشكوى أو   
تقدمي شكوى عن طريق االدعاء باحلق املدين أن يتيح للجهات القـضائية املختـصة تلقـي                

 من األمر،   ٤٥خمالفة للمادة   رمبا كانت   والتحقيق فيها، مع العلم أن هكذا شكوى        الشكوى  
. األمر حبقهمـا   من   ٤٦تطبيق املادة   أن يكونا مبنأى عن     صاحيب البالغ   لميكن  كان  أو كيف   

ويتبني بالتايل من القراءة املوضوعية لألحكام املعمول هبا أن أي شكوى تتعلق باالنتـهاكات              
كل من مراد ومجال شيهوب لن تكون مقبولة، بل وسُيعاقب مقـدموها            ضحيتها  اليت وقع   

  .واستنتج صاحبا البالغ عدم جدوى سبل االنتصاف اليت ذكرهتا الدولة الطرف. جنائياً
وفيما يتعلق مبوضوع البالغ، يالحظ صاحبا البالغ أن الدولة الطرف اكتفت بذكر              ٦-٦

فمالحظاهتا العامة ال تنكر الوقائع     ". املأساة الوطنية "السياقات العامة احملتملة الختفاء ضحايا      
املزعومة يف هذا البالغ، وهي مالحظات تكررت يف سلسلة من القضايا املماثلة، مما يـدل               

لة الطرف ال ترغب يف التعامل مع كل قضية من هذه القضايا بـشكل فـردي                على أن الدو  
  .والرد على ادعاءات أصحاب البالغات والتخفيف من معاناهتم

 للنظام الداخلي للجنة، ليس من حق أي دولة طرف   ويالحظ صاحبا البالغ أنه وفقاً      ٧-٦
إهنا صالحية استثنائية . عيةأن تطلب النظر يف مقبولية البالغ بصورة مستقلة عن أسسه املوضو

ويف حالة هذا البالغ، ال شيء مييزه عن غريه         . تدخل يف إطار االختصاصات احلصرية للجنة     
من البالغات املتعلقة حباالت االختفاء القسري اليت نظرت فيها اللجنة ويربر بالتايل النظر يف              

  .املقبولية بشكل مستقل
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ويشري صاحبا . الدولة الطرف مل تدحض ادعاءاهتما، خيلص صاحبا البالغ إىل أن       أخرياً  ٨-٦
تؤكد كل الوقائع الواردة يف بالغهما، مـشريين إىل          )٣١(البالغ إىل أن القرارات السابقة للجنة     

العديد من التقارير املتعلقة مبا قامت به الشرطة خالل الفترة احملددة، واملساعي الكثرية الـيت                أن
وبالنظر إىل مسؤولية الدولة الطـرف يف       . ملزيد من املصداقية  ُبذلت تثبت ادعاءاهتما وتكسبها ا    

 ، فإهنمـا   عامـاً  ١٥ أي شيء عنه منذ أكثر مـن         نصاحيب البالغ الذي ال يعرفا     اختفاء ابن 
هما وهي عناصر ال متلكها سوى الدولـة        يستطيعان تقدمي املزيد من العناصر اليت تدعم بالغ        ال

ويف اخلتام، جيدد صاحبا البالغ طلبهما إىل اللجنة إعادة النظر يف األسس املوضـوعية              . الطرف
ويرى صاحبا  . تعلق بالوقائع املزعومة  ي فيمادلة  األللدعوى، على اعتبار أهنما قدما ما يكفي من         

 للبالغ يشكل، من جهة أخرى، موافقة       البالغ أن عدم إعطاء أي رد بشأن األسس املوضوعية        
  .ضمنية على مزاعم الدولة الطرف، وبالتايل، ينبغي للجنة أن تعترب هذه األسس صحيحة

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة     

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي شكوى ترد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،                 ١-٧

وتوكـول   من نظامها الداخلي، أن تبت يف مقبولية الـبالغ مبوجـب الرب            ٩٣وفقاً للمادة   
  .االختياري امللحق بالعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥من املادة   ) أ(٢ويتعني على اللجنة أن تتأكد، مبوجب الفقرة          ٢-٧
ـ                ق االختياري، من أن املسألة ذاهتا ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقي

 إىل  وتالحظ اللجنة أن اختفاء مجال شيهوب ومراد شيهوب أُبلغ        . الدويل أو التسوية الدولية   
إالّ أهنا تذكّر بأن    . املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي      فريق األمم املتحدة العامل     

اإلجراءات أو اآلليات اخلارجة عن نطاق املعاهدات، اليت وضعتها جلنة حقـوق اإلنـسان              
جملس حقوق اإلنسان، واليت تتمثل واليتها يف دراسة حالة حقوق اإلنسان يف بلد ما              وضعها   وأ
 إقليم ما وتقدمي تقارير عن ذلك أو عن االنتهاكات الواسعة النطاق حلقـوق اإلنـسان يف                أو

العامل، ال تندرج عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التـسوية بـاملفهوم الـوارد يف                
وبالتايل، ترى اللجنة أن نظر فريـق       . )٣٢( من الربوتوكول االختياري   ٥من املادة   ) أ(٢ الفقرة

األمم املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف قضية مجال ومـراد               
  .شيهوب ال جيعل البالغ غري مقبول مبقتضى هذه املادة

__________ 

االدعاءات مدعومة بأدلة موثوقة يقـدمها      "يف احلاالت اليت تكون فيها      تشري هذه القرارات السابقة إىل أنه        )٣١(
، جيوز للجنة أن    اًلة خصيص  وعندما يتوقف املزيد من التوضيح على معلومات يف ملكية الدو          ،صاحب البالغ 

تعد ادعاءات صاحب البالغ مدعومة بأدلة يف غياب دليل مقنع أو توضيحات تثبت العكس تقدمها الدولة                
تشرين  ٢٤ يف   عتمدةاملراء  اآل،   اجلماهريية العربية الليبية   احلاسي ضد ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥البالغ رقم   " (الطرف
 ).٧-٦ ، الفقرة٢٠٠٧أكتوبر /األول

 .١-٧، الفقرة ليس لوريانو ضد بريوسي، ٥٤٠/١٩٩٣رقم البالغ  )٣٢(
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البالغ مل يستنفدا سبل االنتصاف   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحيب           ٣-٧
احمللية ألنه مل يتم النظر يف إمكانية عرض القضية على قاضي حتقيق عن طريق االدعاء بـاحلق              

، تقـدم سـعدي     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩وتالحظ اللجنة مع ذلك أنه، يف       . املدين
. د شيهوب شيهوب بشكوى إىل قاضي التحقيق يف احلراش حول اختطاف واختفاء ابنه مرا           

 باملساعي املتعددة اليت قام هبا صاحبا البالغ للكـشف          ومن ناحية أخرى، حتيط اللجنة علماً     
عن مصري ابنيهما مجال ومراد شيهوب مبا يف ذلك مساعيهما لدى شخصيات سياسية ولدى              

. النيابة العامة يف احلراش ولدى قاضي التحقيق، وكذلك لدى اهليئات اإلداريـة املختـصة             
 اللجنة بقراراهتا السابقة اليت يتعني مبوجبها أن يستخدم صاحبا البالغ مجيـع سـبل               وتذكِّر

تبدو  الطعن القضائية لكي يستوفيا شرط استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، بقدر ما            
، وتـستنتج أن    )٣٣(تلك الطعون مفيدة يف القضية قيد البحث ومتاحة فعلياً لصاحيب الـبالغ           

 أن سبل االنتصاف هذه كانت متاحة فعليـاً        مل تقدم أية عناصر تتيح استنتاج         الطرف الدولة
، على   سارياً ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ الصادر يف    ٠٦/٠١أمام صاحيب البالغ، ما دام األمر       

لك، ختلص اللجنة إىل    ، ولذ )٣٤(الرغم من توصيات اللجنة بضرورة مواءمته مع أحكام العهد        
 أمـام    من الربوتوكول االختياري ال ميكن أن تشكل عائقـاً         ٥من املادة   ) ب(٢أن الفقرة   

  .مقبولية البالغ
 ادعاءاهتما بأدلة كافية طاملا أن هذه االدعاءات        دعماوترى اللجنة أن صاحيب البالغ        ٤-٧

 ١٠؛ واملواد ٩ من املادة ٤-١؛ والفقرات ٧؛ واملادة ٦ من املادة ١تثري مسائل تتعلق بالفقرة   
 من العهد، وعليه تشرع يف النظر يف األسس         ٢ من املادة    ٣ والفقرة   ؛٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٦و

  .املوضوعية للبالغ

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ آخذة يف احلسبان مجيع املعلومات        ١-٨

  .ياري من الربوتوكول االخت٥ من املادة ١اليت قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
وخلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البالغات اليت تدعي               ٢-٨

مسؤولية موظفني عموميني أو خيضعون يف عملهم للسلطات العامة عن االختفاء القسري يف             
، جيب أن ُتعاجل يف إطار شامل كما جيب إعادة وضع           ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٩٣الفترة من عام    

 السياسي واألمين لفترة كان من الصعب       - ة يف السياق الداخلي االجتماعي    األحداث املزعوم 
على احلكومة فيها أن تواجه اإلرهاب؛ وبالتايل ال ميكن أن تنظر فيها اللجنة يف إطار آليـة                 

__________ 

، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢، قرار املقبولية املعتمد يف      ضد أملانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البالغ رقم    )٣٣(
 ٢٥، قرار املقبوليـة املعتمـد يف   ضد إسبانيا. أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر أيضاً البالغ رقم     . ٥-٦الفقرة  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار

 ٧ات  ، الفقـر  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٢املؤرخة  أعاله،   املشار إليها    CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )٣٤(
 .١٣ و٨و
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وتود اللجنة أن تذكِّر اجلزائر باملالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنـة يف            . الشكاوى الفردية 
 اليت ذهبت فيها إىل أنه ال جيـوز للدولـة           )٣٦( وبآرائها السابقة  )٣٥(والتسعنيدورهتا احلادية   

الطرف أن حتتج بأحكام ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ضد أشخاص حيتجون بأحكام العهد             
ويبدو للجنة، وفق ما أكدته يف مالحظاهتا       . أو قدموا بالغات إىل اللجنة أو يعتزمون تقدميها       

، من دون التعديالت اليت أوصت هبـا اللجنـة، يعـزز            ٠٦/٠١ر رقم   ، أن األم  )٣٧(اخلتامية
  . مع أحكام العهداإلفالت من العقاب، ومن مثَّ ال ميكن، يف هذه احلالة، أن يكون متماشياً

، وتالحـظ أن الدولـة      )٣٨(وتذكِّر اللجنة باآلراء اليت اعتمدهتا يف البالغات السابقة         ٣-٨
وتذكِّر اللجنة عالوة   . لبالغ بشأن األسس املوضوعية   الطرف مل ترد على ادعاءات صاحيب ا      

على ذلك بأن عبء اإلثبات جيب أال يقع على عاتق صاحيب البالغ وحـدمها، خاصـة أن                 
صاحيب البالغ ال يتساويان دائماً مع الدولة الطرف يف إمكانية احلصول على عناصر اإلثبات              

. دون سـواها حوزة الدولة الطـرف  تكون يف أغلب األحيان يف  )٣٩(وأن املعلومات الالزمة 
 من الربوتوكول االختياري ضمنياً إىل أنه جيب علـى الدولـة            ٤ من املادة    ٢وتشري الفقرة   

الطرف أن حتقق حبسن نية يف مجيع االدعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها ألحكام              
  . ما متلك من معلوماتإىل اللجنةالعهد وأن حتيل 

 علـى  ١٩٩٦مايو / أيار١٦يف أُلقي عليه القبض    مجال شيهوب   أن  جنة  وتالحظ الل   ٤-٨
 تـشرين   ١٣أما مراد شيهوب فقد أُلقي عليه القبض يف         . يد أفراد من جيش الدولة الطرف     

، على يد ضباط عسكريني من ثكنة براقـي   عاما١٦ً عندما كان عمره  ١٩٩٦نوفمرب  /الثاين
. ال مجال شيهوب قبل ذلـك ببـضعة أشـهر         حتت إمرة القائد نفسه الذي نفذ عملية اعتق       

 لصاحيب الـبالغ، باتـت   ووفقاً. عنه منذ ذلك احلنيأية أخبار    أي فرد من العائلة      تصل ومل
 من اختفائهـا    فرص العثور على مراد ومجال شيهوب على قيد احلياة بعد مخسة عشر عاماً            

بأهنمـا توفيـا أثنـاء       وسياق وظروف اعتقاهلما     غاية، ويوحي غياهبما لفترة طويلة    ضئيلة لل 
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات ميكن أن تـدحض هـذه        . االعتقال

__________ 

 ).أ(٧ أعاله، الفقرةاملشار إليها  CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )٣٥(
 ؛٢-٧ ، الفقـرة  ٢٠١١مارس  /آذار ٢٢اآلراء املعتمدة يف    ،  عوابدية ضد اجلزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البالغ رقم    )٣٦(

 ؛٢-٩ ، الفقرة ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٦عتمدة يف   املراء  اآل،  اجلزائربنعزيزة ضد    ،١٥٨٨/٢٠٠٧غ رقم   البالو
 .١١ الفقرة  أعاله،، املشار إليهاجلزائرضد رف ابوش، ١١٩٦/٢٠٠٣رقم البالغ و

 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٣٧(
، ١٥٨٨/٢٠٠٧رقـم   البالغ  عاله، و أاملشار إليه   ،  عوابدية ضد اجلزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨انظر البالغ رقم     )٣٨(

عتمـدة  املراء  اآل،  العباين ضد ليبيـا   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧رقم  والبالغ   ؛ أعاله ، املشار إليه   اجلزائر بنعزيزة ضد 
 .٢٠١٠يوليه /متوز ٢٦ يف

تـشرين   ٢٤اآلراء املعتمـدة يف     ،  احلاسي ضـد ليبيـا    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ البالغ رقم    انظر أيضاً . املرجع نفسه  ) ٣٩(
 اآلراء املعتمـدة    ،أوروغـواي كونترييس ضد   ،  ١٣٩/١٩٨٣رقم  والبالغ  ؛  ٧-٦ ، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
 .٣-٨ ، الفقرةاجلزائرضد جمنون ، ١٢٩٧/٢٠٠٤رقم البالغ  و؛٢-٧ ، الفقرة١٩٨٥يوليه /متوز ١٧ يف
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 أخلت بالتزامها بضمان حق مراد ومجال شيهوب        اءات، وختلص إىل أن الدولة الطرف     االدع
  .)٤٠( من العهد٦يف احلياة، منتهكة بذلك املادة 

جلمال ومراد شيهوب، تدرك اللجنة درجـة       وفيما يتعلق بادعاء االحتجاز السري        ٥-٨
ر اللجنـة   وتـذكِّ . املعاناة اليت ينطوي عليها عزل احملتجز عن العامل اخلارجي ملدة غري حمددة           

الدول األطـراف باختـاذ     الذي أوصت فيه    ،  ٧بشأن املادة   ) ١٩٩٢(٢٠بتعليقها العام رقم    
دلة املتـوفرة لـديها، إىل أن       وختلص اللجنة، على أساس األ    . ترتيبات ملنع االحتجاز السري   

، ومنعهما من التواصل مع     ١٩٩٦االحتجاز السري لكل من مجال ومراد شيهوب منذ عام          
  .)٤١( من العهد جتاههما٧أسرهتما ومع العامل اخلارجي، يشكالن انتهاكاً للمادة 

وفيما يتعلق بصاحيب البالغ، طاوس جبار والسعدي شيهوب، تالحظ اللجنة مـا              ٦-٨
منذ ما يناهز   انقطعت عنهما أخبارمها    ن قلق وكرب من جراء اختفاء ابنيهما، اللذين         عانياه م 

 عاماً، خاصة أنه مل ُيجر أي حتقيق فعال للكشف عن مصري الضحيتني رغـم املـساعي              ١٥
وبالتايل، ترى اللجنة أن احلقائق املعروضـة عليهـا         . الكثرية اليت بذالها منذ توقيف ابنيهما     

 من العهـد، جتـاه      ٢ من املادة    ٣ وحدها، وباالقتران مع الفقرة      ٧ادة  تكشف انتهاكاً للم  
  .)٤٢(صاحيب البالغ

، يتبني من املعلومات املعروضة على اللجنة أن مجال         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك املادة        ٧-٨
ومراد شيهوب اعُتقال من قبل موظفي الدولة الطرف دون أمر قضائي، مث احُتجزا يف مكـان                

كينهما من الوصول إىل حمام ودون إطالعهما يف أي وقت على أسباب اعتقاهلما             سري دون مت  
 تنص على ضـرورة أن      ٩ من املادة    ٤وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة     . أو على التهم املوجهة إليهما    

تتضمن أي مراقبة قضائية ملشروعية االحتجاز إمكانية إصدار أمر باإلفراج عن احملتجز إذا تقرر              
. ٩ من املـادة     ١سيما األحكام الواردة يف الفقرة        يتعارض مع أحكام العهد، وال     أن االحتجاز 

__________ 

 ؛١١-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠عتمدة يف   املراء  اآل،  اجلزائربوسروال وساكر ضد    ،  ٩٩٢/٢٠٠١البالغ   )٤٠(
 /متـوز  ١٥عتمدة يف   املراء  اآل ،اجلمهورية الدومينيكية  موخيكا ضد باربارين  ،  ٤٤٩/١٩٩١والبالغ رقم   

عتمدة املراء  اآل،  كولومبياإلثيدا أريفالو برييز ضد     ،  ١٨١/١٩٨٤البالغ رقم    و ؛٦-٥ ، الفقرة ١٩٩٤ يوليه
 .١١، الفقرة ١٩٨٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣ يف

، ١٦٤٠/٢٠٠٧رقـم   والـبالغ    ؛ أعاله  املشار إليه  اجلزائرعوابدية ضد    ،١٧٨٠/٢٠٠٨انظر البالغ رقم     )٤١(
 الـبالغ   وانظر أيضاً . أعالهاملشار إليه   ،  اجلزائربنعزيزة ضد   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم  البالغ   و ؛ ليبيا العباين ضد 

والـبالغ   ؛٥-٦ ، الفقرة ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١١عتمدة يف   املراء  اآل،   ليبيا ضدالعلواين  ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم
، ٥٤٠/١٩٩٣رقـم   والـبالغ    ؛٢-٦الفقرة  املشار إليه أعاله،    ،  ليبيااحلاسي ضد   ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ مرق
راء اآل،  الكـامريون ضـد موكونـغ  ، ٤٥٨/١٩٩١رقم البالغ  و؛٥-٨ ، الفقرةليس لوريانو ضد بريو يس
 .٤-٩ ، الفقرة١٩٩٤يوليه /متوز ٢١عتمدة يف امل

والـبالغ   ؛٥-٧ ، الفقـرة   املـشار إليـه أعـاله      ،ليبيـا العباين ضد   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البالغ رقم     )٤٢(
، ١٠٧/١٩٨١ رقـم    والـبالغ  ؛١١-٦ ، الفقرة  املشار إليه أعاله   ،ليبيااحلاسي ضد   ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم

الـبالغ   و ؛١٤، الفقـرة    ١٩٨٣يوليـه   /متـوز  ٢١يف   عتمـدة املراء  اآل،  كوينتريوس ضد أوروغـواي   
 .٥-٩ ، الفقرة سري النكا ضدسارما، ٩٥٠/٢٠٠٠ رقم
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ومبا أن سلطات الدولة الطرف نفسها أقرت بعدم توجيه أي هتمة جلمال شيهوب وعدم صدور               
، ويف غياب أي تفسري إضايف مقدم من الدولة الطـرف، ختلـص             )٤٣(أي مذكرة توقيف حبقه   

  .)٤٤(٩هوب ومراد شيهوب ينطوي على انتهاك للمادة اللجنة إىل أن احتجاز مجال شي
، تؤكد اللجنـة    ١٠ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحيب البالغ مبوجب الفقرة          ٨-٨

 أن األشخاص احملرومني من احلرية جيب أال يتعرضوا ألي حرمان أو إكراه عدا ما هو                جمدداً
وإذ . وبطريقة تضمن احترام كرامتهم   مالزم للحرمان من احلرية، وجيب أن يعاملوا بإنسانية         

، وحرماهنما  عاما١٥ًتالحظ اللجنة احتجاز مجال ومراد شيهوب يف مكان غري معروف مدة         
بالتايل من أي اتصال بعائلتهما وبالعامل اخلارجي، وغياب أي معلومات مقدمة من الدولـة              

ة خمتلفة، ختلص اللجنة    الطرف بشأن املعاملة اليت لقياها أثناء احتجازمها يف مؤسسات عسكري         
  .)٤٥( من العهد فيما يتعلق بالضحيتني١٠ من املادة ١إىل وجود انتهاك للفقرة 

، تكرر اللجنة آراءها الثابتة القاضية بأن حرمان شخص مـا           ١٦وفيما خيص املادة      ٩-٨
عمداً من محاية القانون لفترة طويلة ميكن أن يشكل رفضاً لالعتراف بشخصيته القانونية إذا              
كان ذلك الشخص يف عهدة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة األخرية، وإذا كانت هنـاك               
إعاقة منتظمة جلهود أقاربه الرامية إىل الوصول إىل سبل انتـصاف فعالـة، مبـا يف ذلـك                  

اليت أُبلغت فيها سلطات الدولة الطرف باختفاء مجـال         ،  ويف احلالة قيد البحث   . )٤٦(احملاكم
مل تقدم لصاحيب البالغ أية معلومات بشأهنما، ختلص اللجنة إىل أن           ومراد شيهوب ومع ذلك     

 عاماً جردمها مـن محايـة       ١٥االختفاء القسري جلمال ومراد شيهوب خالل ما يقرب من          
القانون خالل تلك الفترة وحرمهما من حقهما يف االعتراف بشخـصيتهما القانونيـة، يف              

  . من العهد١٦انتهاك للمادة 
ة أن الوقائع املعروضة عليها تبني أن الدولة الطرف مل تضمن احلمايـة             وترى اللجن   ١٠-٨

عتقلت مراد شيهوب عندما كـان      ا ألهنا    عاماً ١٨ن تقل أعمارهم عن     اخلاصة لألطفال الذي  
، دون مذكرة توقيف ودون أي تفسري، واحتجزتـه يف           من العمر   يبلغ السادسة عشرة   قاصراً

وبالتايل، .  سنة١٥وحرمته من أي اتصال بعائلته ملدة مكان سري وعزلته عن العامل اخلارجي 
  .)٤٧( فيما يتعلق مبراد شيهوب٢٤ترى اللجنة حدوث انتهاك للحقوق اليت تكفلها املادة 

__________ 

 .٨-٢ ، الفقرةر أعالهانظ )٤٣(
 .٥-٨الفقرة املشار إليه أعاله، ، اجلزائرجمنون ضد  ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر، يف مجلة أمور، البالغ رقم  )٤٤(
 - غـورجي ،  ١١٣٤/٢٠٠٢رقـم   البالغ   و ؛٣، الفقرة   ١٠ املادة   على] ٤٤[٢١انظر التعليق العام رقم      )٤٥(

ــارس /آذار ١٧عتمــدة يف املراء اآل، دينكــا ضــد الكــامريون ــرة، ا٢٠٠٥م ــبالغ  و؛٢-٥ لفق ال
 .٤-٦ ، الفقرة ليبيااحلاسي ضد، ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم

 ؛٨-٧، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠عتمدة يف   املراء  اآل،  قريوة ضد اجلزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤البالغ رقم    )٤٦(
 ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٨اآلراء املعتمدة يف    ،   اجلزائر  مداوي ضد  زهرة،  ١٤٩٥/٢٠٠٦رقم  البالغ  و

 .٧-٧ الفقرة
 .٧-٩ ، الفقرة املشار إليه أعاله، أستراليا ضدخبتياري، ١٠٦٩/٢٠٠٢انظر على سبيل املثال، البالغ رقم  )٤٧(
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 من العهد، اليت تلزم الدول      ٢ من املادة    ٣وحيتج صاحبا البالغ أيضاً بأحكام الفقرة         ١١-٨
فتوحة وفعالة وقابلة لإلنفاذ إلعمـال      األطراف بأن تضمن جلميع األشخاص سبل انتصاف م       

وتؤكد اللجنة من جديد األمهية اليت توليها لقيام الدول األطراف          . احلقوق اليت يكفلها العهد   
بوضع آليات قضائية وإدارية مالئمة يف نظمها القانونية الداخلية للنظر يف الشكاوى املتعلقـة            

الذي تشري فيه باخلـصوص إىل أن       ) ٢٠٠٤(٣١وتذكِّر بتعليقها العام رقم     . بانتهاك احلقوق 
 تقاعس دولة طرف عن التحقيق يف انتهاكات مزعومة قد يشكل، يف حد ذاتـه، إخـالالً               

 بأن أي اختفاء قسري يشكل انتهاكاً لعـدد         وتذكِّر اللجنة أيضاً  . )٤٨( بأحكام العهد  منفصالً
يشكل هتديـداً خطـرياً   كبري من احلقوق املكرسة يف العهد، وينتهك أيضاً احلق يف احلياة أو             

ويف احلالة قيد النظر، تبني املعلومات املقدمة إىل اللجنة أن والـدي مجـال ومـراد                . )٤٩(له
شيهوب مل يتمكنا من الوصول إىل سبل انتصاف فعالة وأن مجيع مساعيهما للكشف عـن               

يـة  ومن ناحية أخرى، ما زالت استحالة اللجوء، من الناح        . مصري ولديهما مل تؤد إىل نتيجة     
 بشأن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة      ٠٦/٠١القانونية، إىل هيئة قضائية بعد صدور األمر رقم         

الوطنية، حترمهما من كل سبل االنتصاف اجملدية، ألن هذا األمر حيظر، حتت طائلة السجن،              
اللجوء إىل القضاء لتسليط الضوء على أشد اجلـرائم خطـورة مثـل حـاالت االختفـاء         

 مـن   ٣ للفقـرة    لص اللجنة إىل أن الوقائع املعروضة عليها تكشف انتهاكاً        وخت. )٥٠(القسري
، ١٠ من املادة ١ والفقرة ٩ و٧، واملادتني ٦ من املادة ١ مقروءة باالقتران مع الفقرة ٢املادة 

،  من العهد  ٢٤باالقتران مع املادة     فيما يتعلق مبراد ومجال شيهوب، و      ، من العهد  ١٦واملادة  
، ٢ مـن املـادة   ٣ إىل حدوث انتهاك للفقرة  اللجنة أيضاً  وختلص. د شيهوب فيما يتعلق مبرا  

  . فيما يتعلق بصاحيب البالغ٧مقروءة باالقتران مع املادة 
 من العهد، لن تنظر اللجنة يف الضرر الناجم         ٧وبعد أن ثبت حدوث انتهاك للمادة         ١٢-٨

  . من العهد٢٣ و١٧عن انتهاك املادتني 
 من الربوتوكول   ٥ من املادة    ٤عنية حبقوق اإلنسان، عمالً بالفقرة      وتالحظ اللجنة امل    -٩

االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أن الوقائع املعروضة عليها 
 ٩ و ٧ واملـادتني    ٦ من املـادة     ١تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للفقرة         

وختلص من  .  فيما يتعلق جبمال شيهوب ومراد شيهوب      ١٦  واملادة ١٠ من املادة    ١والفقرة  
وختلص اللجنة .  العهد فيما يتعلق مبراد شيهوب  من ٢٤ناحية أخرى إىل وجود انتهاك للمادة       

__________ 

 .١٨ و١٥الفقرتان  )٤٨(
؛ ٢-٧ ، الفقرة ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٠عتمدة يف   املراء  اآل،   اجلزائر ضدكيموش  ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤البالغ رقم    )٤٩(

، ٩٩٢/٢٠٠١البالغ رقـم    و ؛٢-٦ الفقرةاله،  انظر أع ،  ليبيا ضد   العلواين،  ١٢٩٥/٢٠٠٤البالغ رقم   و
  ضـد  سـارما ،  ٩٥٠/٢٠٠٠رقـم   الـبالغ    و ؛٢-٩ الفقـرة املشار إليه أعاله،    ،  اجلزائرضد   بوسروال
 من االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع          ٢ املادة   انظر أيضاً . ٣-٩ الفقرةاملشار إليه أعاله،    ،  النكا سري

 .األشخاص من االختفاء القسري
 .٧أعاله، الفقرة  املشار إليها CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )٥٠(
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 مقـروءة  ٢ مـن املـادة   ٣ ألحكام الفقرة  إىل أن تصرف الدولة الطرف يشكل انتهاكاً       أيضاً
 ١٦ ، واملادة ١٠ من املادة    ١، والفقرة   ٩، واملادة   ٧، واملادة   ٦ من املادة    ١باالقتران مع الفقرة    

، وأخرياً.  فيما يتعلق مبراد شيهوب    ٢٤فيما يتعلق جبمال ومراد شيهوب، وباالقتران مع املادة         
 ،٢  من املادة  ٣وباالقتران مع الفقرة    مبفردها   مقروءة   ٧ اللجنة إىل وجود انتهاك للمادة       ختلص

  ).لضحيتني ااوالد(فيما يتعلق بصاحيب البالغ 
 من العهد، يتعني على الدولة الطرف أن تضمن لصاحيب       ٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

إجراء حتقيـق شـامل   ‘ ١‘: ، يشمل على وجه اخلصوص ما يلي البالغ سبيل انتصاف فعاالً   
علومات مفـصلة عـن نتـائج       تزويد أسرته مب  ‘ ٢‘ال ومراد شيهوب؛    وصارم يف اختفاء مج   

يف حـال   ‘ ٤‘ ال يزاالن رهن االحتجاز السري؛       فراج عنهما فوراً إذا كانا    اإل‘ ٣‘حتقيقها؛  
مالحقـة املـسؤولني عـن      ‘ ٥‘وفاة مجال ومراد شيهوب، إعادة رفاهتما إىل أسـرهتما؛          

تقدمي تعويض مناسب إىل صاحيب الـبالغ       ‘ ٦‘االنتهاكات املرتكبة وحماكمتهم ومعاقبتهم؛     
نها وكذلك إىل مجال ومراد شيهوب إذا كانا على قيد          وأسرهتما عن االنتهاكات اليت عانوا م     

 باختاذ التدابري الالزمة لعـدم      ٠٦/٠١رف ملزمة، رغم صدور األمر رقم       والدولة الط . احلياة
إعاقة احلق يف اللجوء إىل سبيل انتصاف فعال لضحايا التعذيب واإلعدامات غري القانونيـة              

 الطرف ملزمة عالوة على ذلك باختاذ التدابري        والدولة. تفاء القسري وغريها من اجلرائم    واالخ
  .الالزمة ملنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل

ومبا أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إىل الربوتوكول االختياري، باختصاص            -١١
 من العهـد،    ٢اللجنة يف حتديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وأهنا تعهدت، مبوجب املادة              

كفل جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها واملشمولني بواليتها احلقوق املعترف هبـا يف             بأن ت 
 لإلنفاذ يف حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن         وقابالً العهد وبأن تضمن هلم سبيل انتصاف فعاالً      

اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون مائة ومثانني يوماً، معلومات عما اختذتـه                
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل نشر هـذه         . بري لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     من تدا 

  .اآلراء على نطاق واسع
 باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية علماً، بأن النص الفرنسي هو الـنص            هذه اآلراء  اعُتمدت[

  املقدم نويوستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الس         . األصلي
  .]إىل اجلمعية العامة
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  تذييل

مايكل أوفالهـريت   السيد  يلني وأيده   تكريستر  السيد  رأي فردي أبداه        
  )رأي خمالف(

 من العهد مـستنتجة أن الدولـة        ٦خلصت اللجنة إىل وجود انتهاك مباشر للمادة          
أوافق على هذا   ال  أنا  و. الطرف مل تف بالتزامها بضمان احلق يف احلياة ملراد ومجال شيهوب          

  .االستنتاج لألسباب التالية
للجنة منذ زمن طويل يف قضايا االختفـاء        اركزت اآلراء السابقة اليت اعتمدهتا      لقد    

 على التزام الدولة الطـرف  ة الضحيةاستنتاج وفابالوقائع املقدمة فيها    تسمح  القسري اليت ال    
ـ  مـن ا ٣ للفقـرة  وفقاًبضمان احلماية وضمان سبل انتصاف فعالة وقابلة لإلنفاذ        ، ٢ادة مل

.  فقط مقروءة باالقتران مع هذه األحكـام       ٦ من املادة    ١واستشهدت اللجنة بالتايل بالفقرة     
وأكدت اللجنة يف اآلونة األخرية هذا النهج يف قضيتني من قضايا االختفاء القسري ُرفعتا ضد 

  .)١(الدولة الطرف نفسها وتنطويان على نفس السياق الوقائعي
ن اللجنة خلصت، يف القضية قيد البحث، ودون الدخول يف أي نقاش، وحـىت              لك  

، إىل استنتاج يتماشى مع ما كان حـىت اآلن          )٢( احلجج املقدمة يف القضية    إىلدون الرجوع   
 دون ربطهـا  ٦ من املـادة   ١ للفقرة    مباشراً موقف أقلية من األعضاء فقط، مما يعين انتهاكاً       

  .٢ من املادة ٣بالفقرة 
ذا التفسري الواسع للحق يف احلياة الذي يكفله العهد يوصل اللجنة إىل مسار غـري               وه  

، بغض النظـر  ٦معروف سيؤدي هبا يف املستقبل إىل استنتاج حدوث انتهاكات مباشرة للمادة   
عن افتراض وجود الضحية على قيد احلياة، وذلك يف حاالت خمتلفة خارج سـياق االختفـاء            

  .٦ للمادة أن تقدم مربرات ملا باتت تعتربه انتهاكاًبية، كحد أدىن، وكان على األغل. القسري
  يلنيتكريستر   )التوقيع(
  أوفالهريتمايكل   )هأيد(

وسيـصدر  .  علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي       ، باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية   ُحرر[
  .]إىل اجلمعية العامةاملقدم سنوي الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة ال

__________ 

 والـبالغ   ؛٢٠١٠يوليـه   /متـوز  ٢٦يف   عتمدةاملراء  اآل،   اجلزائر بنعزيزة ضد ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البالغ رقم    )١(
رأيـا  وخباصـة   ،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢عتمدة يف   املراء  اآل،   اجلزائر عوابدية ضد ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم

 .يف احلالتيني اناملخالفسالفيويل  السيد
 .أعالهاملشار إليه  ،عوابدية ضد اجلزائر ،١٧٨٠/٢٠٠٨ البالغ رقم  من١١-٧الفقرة نظر ا )٢(
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 كورنيليس فلنترمان   ه السيد رأي فردي أبداه السيد فابيان سالفيويل وأيد          
  )رأي مؤيِّد(
أتفق متاماً مع قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت خلصت إىل حدوث انتـهاكات                -١

، واليت بينت فيـه     )١٨١١/٢٠٠٨البالغ رقم   (حلقوق اإلنسان يف قضية شيهوب ضد اجلزائر        
 كل مـن مـراد      ضحيتهااللجنة أن الوقائع املثبتة تكشف عن انتهاكات حلقوق اإلنسان وقع           

  .بننيومجال شيهوب ووالديهما، طاوس جبار والسعدي شيهوب، بسبب االختفاء القسري لال
وأرى مع ذلك، لألسباب اليت أوضحها أدناه، أنه كان على اللجنة يف هذه القضية                -٢

 من العهد الدويل اخلـاص      ٢ من املادة    ٢ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة       تنتج أيضاً أن تس 
، كان على اللجنة، أن تشري إىل أهنا ترى وجوب أن تعدل            وأخرياً. باحلقوق املدنية والسياسية  

  .، لضمان عدم تكرار مثل هذه األعمال٠٦/٠١الدولة الطرف أحكام األمر رقم 

  تنتاج حدوث انتهاكات ملواد غري مشار إليها يف الشكوى اختصاص اللجنة يف اس  )أ(  
أن اللجنة قلصت، على حنو غري      وأنا أُؤكد باستمرار     يف اللجنة،    منذ أن أصبحت عضواً     -٣

فكلما أظهرت الوقائع   . مفهوم، قدرهتا على استنتاج انتهاك للعهد يف غياب شكوى قانونية حمددة          
احملكمة تعـرف   أن   مبوجب مبدأ    -ان لزاماً عليها    بل وك  ،مكن للجنة أبوضوح حدوث انتهاك،    

وميكن االطالع على األساس القانوين هلذا املوقف       .  أن تنظر يف اإلطار القانوين للقضية      -القانون  
 من رأيـي    ٥ إىل   ٣، يف الفقرات    األسباب الداعية إىل عدم ترك الدول بدون دفاع مناسب        وعلى  

  .)١(إىل هذه االعتبارات وأنا أحيل ،ري النكاويراوانسا ضد س يف قضية املخالف جزئياً
شـيهوب  (وعلى أي حال، ال بد من اإلشارة إىل أن صاحيب البالغ يف هذه القضية                 -٤

 ١-١انظر، على سبيل املثال، الفقرتني       (٢يزعمان صراحة حدوث انتهاك للمادة      ) ضد اجلزائر 
  . من تلك املادة٣رغم أهنما يستشهدان بالفقرة ) ١٢-٣و

   من العهد٢ من املادة ٢انتهاك الفقرة   )ب(  
جيوز أن تقع مسؤولية دولية على دولة ما من خالل مجلة أمـور، منـها اختاذهـا                   -٥

إلجراءات معينة أو جتاهلها ألي من سلطاهتا، مبا يف ذلك، بطبيعة احلال، السلطة التشريعية،              
 مـن   ٢ من املادة    ٢ة  وتنص الفقر . أو أي هيئة أخرى لديها سلطة التشريع مبوجب الدستور        

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التشريعية أو غـري              : "العهد على أن  
التشريعية القائمة ال تكفل فعالً إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقـاً                

 من تدابري تشريعية    إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً هلذا اإلعمال         
 التزاماً عاماً، فإن عـدم      ٢ من املادة    ٢ولئن كان االلتزام الوارد يف الفقرة       ". أو غري تشريعية  

  .االمتثال له قد جيعل الدولة مسؤولة دولياً
__________ 

 الذي عرب عنـه     اًخالف جزئي ؛ الرأي امل  ١٤٠٦/٢٠٠٥، البالغ رقم     سري النكا  ضديراوانسا  وأنورا  قضية   )١(
 .السيد سالفيويل
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 ،)٢٠٠٤(٣١ يف تعليقها العام رقم    ،وأشارت اللجنة عن حق   . واحلكم قاعدة ذاتية التنفيذ     -٦
 بصورة خاصة، ملزمة ٢نصوص عليها يف العهد بصورة عامة، ويف املادة االلتزامات امل"إىل أن 

 ،)التنفيذية والتشريعية والقضائية  (ذلك أن مجيع فروع احلكومة      . لكل دولة من الدول األطراف    
 اإلقليمية  الوطنية أو-وغريها من السلطات العامة أو احلكومية، على أي مستوى من املستويات 

  .)٢(..."وضع يستتبع مسؤولية الدولة الطرف  هي ذات -أو احمللية 
ومثلما جيب على الدول األطراف يف العهد أن تعتمد تدابري تشريعية، فـإن عليهـا                 -٧

 ال ميكن للدول األطراف يف العهد أن تـأمر          :٢ من املادة    ٢ من الفقرة    مستمداً  سلبياً التزاماً
 يشكل يف حـد ذاتـه انتـهاكاً       بإجراءات تتناىف مع أحكام العهد؛ واعتماد أحكام كهذه         

  .٢ من املادة ٢لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 
 ١٢وقد صادقت اجلزائر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية يف               -٨

؛ وهي بذلك التزمت باالمتثال جلميع أحكام العهد والوفـاء بالتـايل            ١٩٨٩سبتمرب  /أيلول
أي ويف التاريخ نفسه،    .  واملستمدة من أحكامها   ٢ليها يف املادة    جبميع االلتزامات املنصوص ع   

، انضمت الدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري، معترفـة         ١٩٨٩سبتمرب  / أيلول ١٢ يف
  .ودراسة البالغات اليت يتقدم هبا أفرادتلقي باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف 

ة بصالحية كاملة للنظر يف اإلطار القانوين للوقائع        ويف البالغ قيد النظر، تتمتع اللجن       -٩
 ٠٦/٠١، املرسـوم    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧اعتمدت الدولة الطرف، يف     : املعروضة عليها 

احلقيقة حول أشد اجلرائم خطورة مثـل حـاالت         واستجالء  الذي حيظر اللجوء إىل القضاء      
خطـرية حلقـوق اإلنـسان      االختفاء القسري، مما يتيح للمسؤولني عن ارتكاب انتهاكات         

ومما ال جدال فيه أن الدولة الطرف أرست، باعتمادها هـذا القـانون   . اإلفالت من العقاب  
 من العهد، مما يعترب، يف حـد       ٢ من املادة    ٢التشريعي، معايري منافية لاللتزام احملدد يف الفقرة        

نتهاكات اليت خلـصت    االإضافة إىل    كان على اللجنة أن تشري إليه يف قرارها          ذاته، انتهاكاً 
  .إليها، ألن صاحيب البالغ وابنيهما وقعوا ضحايا هلذا التشريع من بني أمور أخرى

 يف القضية قيد النظر، وبالتايل فإن استنتاج وجود          مباشراً وينطبق هذا احلكم انطباقاً     -١٠
،  أخـرياً . وال حمض كالم جمرداً يف قضية شيهوب ليس استنتاجاً ٢ من املادة    ٢انتهاك للفقرة   

 على اجلرب الذي ينبغي للجنة أن تطلبه عندما         اً مباشر اًجيب أال ننسى أن هلذه االنتهاكات تأثري      
  .تصدر قرارها يف كل بالغ

  اجلرب يف قضية شيهوب  )ج(  
فهي تـنص   :  حول وضع هنج شامل للجرب      ممتازاً  من القرار مثاالً   ١٠تشكل الفقرة     -١١

إجـراء  (تكرار ما حـدث     ابري ترضية وضمانات بعدم     على طلب تدابري جرب غري مالية وتد      
يف الوقائع، وإطالق سراح الضحيتني إذا كانا ال يزاالن رهن االحتجاز السري،            شامل   حتقيق

__________ 

وض على الدول األطراف يف العهـد،       فراملتعلق بطبيعة االلتزام القانوين العام امل     ] ٨٠[٣١التعليق العام رقم     )٢(
 .٤، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩ املعقودة يف ٢١٨٧املعتمد يف اجللسة 
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رفاهتما إىل العائلة يف حال وفاهتما، ومالحقة املسؤولني عن االنتـهاكات املرتكبـة              وإعادة
تعويض مالئم لصاحيب   ( تدابري جرب مالية     ذ اختا ؛ وتطلب اللجنة أيضاً   )وحماكمتهم ومعاقبتهم 

  ).البالغ على ما ارُتكب من انتهاكات والبنيهما إذا كانا على قيد احلياة
تتخذ الدولة الطـرف    ... "، إىل ضرورة أن     ١٠هناية الفقرة   لكن اللجنة تشري، يف       -١٢

التعـذيب  التدابري الالزمة لعدم إعاقة احلق يف اللجوء إىل سبيل انتـصاف فعـال لـضحايا       
والدولة الطرف ملزمة عالوة على ذلك باختاذ       . ري القانونية واالختفاء القسري   واإلعدامات غ 

  ."دوث انتهاكات مماثلة يف املستقبلالتدابري الالزمة ملنع ح
أحكام  ترى اللجنة أن  :  للشك فهي تنص على ما يلي      وال تدع الفقرة املذكورة جماالً      -١٣
، وتدعو الدولة الطرف إىل ضمان سـبل انتـصاف فعالـة             تتعارض مع العهد   ٠٦/٠١ األمر

هل تقول اللجنة إن على السلطة القـضائية عـدم          ف... لذلك  ". رغم صدور األمر  "للضحايا،  
  تطبيق ذلك األمر الذي مينع إجراء حتقيقات يف وقائع تشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان؟

للمعاهـدات،  " مراقبة مدى االمتثال  "ية  اجلواب هو نعم؛ إذ أن من واجب السلطة القضائ          -١٤
وهذا األمر أساسـي لـيس فقـط للوفـاء          . وليس تطبيق قانون داخلي يتعارض مع أحكام العهد       

  . لتجنب أن تقع على الدولة الطرف مسؤولية دوليةبااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، بل وأيضاً
 على السلطات األخرى يف الدولة     بيد أن العهد ال يلزم فقط السلطة القضائية، بل إن           -١٥

 مـن   ٢ من املادة    ٢ الفقرة   وتقصدأن تعتمد التدابري الالزمة لضمان محاية حقوق اإلنسان،         
  ".التدابري التشريعية"العهد صراحة 

ودرجت اللجنة على اعتماد صيغة عامة تشري إىل ضرورة أن تلتزم الدولـة بعـدم                 -١٦
ولكن، .  من قرارها  ١٠يف الفقرة   أيضاً  وهذا ما تفعله    ارتكاب انتهاكات مماثلة يف املستقبل،      
؟ هناك جمموعة من التدابري اليت ميكن للدولة        االنتهاكاتكيف ميكن ضمان عدم تكرار نفس       

تثقيف املوظفني العموميني يف جمال حقوق اإلنسان، خاصـة أفـراد الـشرطة             (أن تتخذها   
ورود شكاوى حول حاالت اختفـاء      والقوات املسلحة، واعتماد إجراءات عملية فعالة عند        

ودون اإلخـالل  ). قسري، واختاذ مبادرات للحفاظ على تسجيل ما حدث، وما إىل ذلـك      
 علـى احلكومـة     ه من قرارها إىل أن    ١٠، كان على اللجنة أن تشري يف الفقرة         بكل ما تقدم  

) ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٢٧ يف    املعتمد ٠٦/٠١األمر  (ي  اجلزائرية أن تعدِّل القانون الداخل    
 مع االلتزامات املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              ىتماشيجلعله  

واالستمرار يف تطبيق قانون يتناىف يف حد ذاته مع أحكام العهد يتعـارض مـع               . والسياسية
  . فيما يتعلق باجلرب عن انتهاكات حقوق اإلنساناملعايري الدولية املعمول هبا حالياً

  سالفيويلبيان فا  )التوقيع(
  فلنترمانكورنيليس   )أيده(

ـ وس.  علماً بأن النص اإلسباين هو النص األصلي       ، باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية   ُحرر[  رصدي
  .]إىل اجلمعية العامةاملقدم الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي 

        


