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بالغ مقدم من:

أعراب مليس (متثله احملامية نصرية دوتور مون ّعو
أسر املفقردين يف اجلزائر)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحب البالغ وحمعد مليس (ابن صاحب البالغ)

الدولة الطرف:

اجلزائر

ات يخ تقدمي البالغ:

 10آذا /ما س ( 2014ات يخ الرسالة األوىل)

الراثئق املرجعية:

القرا املتخذ مبرجب املادتني  92و 9٧مون الظاوام
الداخلي للجظوة واحملواإ ىل الدولوة الطورف يف 16
آب/أغسطس ( 2013مل يصد يف شكل وثيقة)

ات يخ اعتعاد اآل اء:

 6نيسان/أبريل 2018

املرضرع:

اختفاء قسري

املسائل اإلجرائية:

استظفاد سبل االنتصاف احمللية

املسائل املرضرعية:

__________

*
**
**

احل ووق يف س ووبيل انتص وواف فع وواإ التع وورع للعقرب ووة أو املعامل ووة
القاسوية أو الال نسووانية أو املةيظوة حووق الفورد يف احلريووة
واألم وون علو ووى نفسو ووه الكرامو ووة اإلنسو ووانية االع و و اف
ابلشخصية القانرنية حرية التجع

أُعيد صدا ها ألسباب فظية ( 2٧آب/أغسطس .)2018
اعتعدهتا اللجظة يف دو هتا  12( 122آذا /ما س  6 -نيسان/أبريل .)2018
شووا يف يف د اسووة هووذا الووبالغ أعنوواء اللجظووة التاليووة أيووابه  :السوويد عيوواع بوون عاشوور والسوويدة لووزي برانوود
والسوويد أوليفيووي دو فروفيوول والسوويد كريسووترف هووايظز والسوويد ي وورجي
كة وريس والسوويد أأوود أمووني فووت
واسوواوا والس وويدة يفوواش يلي ووت والسوويد ابم وورمي كريتووا والس وويدة ما سوويا ف.ي .ك وران والسوويد دنكووان الكووي
مرهرموور ا والسوويدة فوورتيت اب ا ت وزيس والسوويد موواو و ب ورليه والسوويد خرسوويه مانريوول سووانترس ابيوويس والسوويد
يرفاإ شاين والسيدة ما غر واترفاإ.
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مراد العةد:

( 2الفقراتن  2و )3و 6و ٧و 9و 10و 14و 16و21

مراد الربوتركرإ االختيا ي:

 2و 3و( 5الفقرة )2

 1-1صو وواحب الو ووبالغ امل و و  10آذا /مو ووا س  2014هو وور أع و وراب ملو وويس وهو وور جزائو ووري
اجلظسية .ويدف أبن ابظه حمعود ملويس املرلورد يف  ٧آذا /موا س  1964وهور جزائوري اجلظسوية
أين ووا وق و و ض ووحية اختف وواء قس ووري يُعو ووز ىل الدول ووة الط وورف مب ووا يش ووكل انتةاك ووا للع و وراد 2
(الفقراتن  2و )3و 6و ٧و 9و 10و 16من العةد الدويل اخلوا ابحلقورا املدنيوة والسياسوية.
وي كوود صوواحب الووبالغ أنووه وقو هوور أينووا ضووحية انتةووايف املووادتني ( 2الفقوورة  )2و ٧مقووروءتني
ابالقو و ان ابمل ووادتني ( 2الفق وورة  )3و 21م وون العة وود .وق وود دخ وول العة وود والربوترك وورإ االختي ووا ي
امللح ووق ب ووه حي ووز التظفي ووذ ابلظس ووبة للدول ووة الط وورف يف  12ك ووانرن األوإ/ديس ووعرب  .1989وميث وول
صاحب البالغ احملامية نصرية دوتر من ّع أسر املفقردين يف اجلزائر.
 2-1ويف  25متر /يرليه  2014طلبت الدولة الطرف فصل الظار يف مسألة مقبرلية الوبالغ
ع وون الظا وور يف أسس ووه املرض وورعية .ويف  3تشو ورين األوإ/أكت ووربر  2014أبلغ ووت اللجظ ووة الدول ووة
الطوورف وكووذلح صوواحب الووبالغ بق ورا املقوور اخلووا املعووت ابلبالغووا اجلديوودة والتوودابري امل قتووة
ابلظار يف مقبرلية البالغ ويف أسسه املرضرعية معا.
الوقائع ما ع ضها صاح البالغ
 1-2كووان ص وواحب الووبالغ أثظ وواء ف و ة الظ وزاع ال ووذي ح وودف يف تسووعيظا الق وورن املاض ووي يف
اجلزائور يودير مقةوى يف وسووي بلديوة بمور خووادم (واليوة اجلزائور العاصووعة) .وي كود أن أفوراد الشوورطة
من قس شورطة البلديوة كوانرا آنوذايف يقتحعورن املقةوى الوذي ميسوكه مورتني يف األسوبرع و مورون
بغلق األبراب ويفتشرن مجي األشخا احلاضرين بدعر البحث عن هابيني.
 2-2ويف  9أيلرإ/س ووبتعرب  1993ك ووان ص وواحب ال ووبالغ يف ح وودود الس وواعة الثاني ووة بع وود
الاةر برفقة ابظه حمعد مليس عظدما تقدم ليةعا شرطيان مسلحان يرتداين اي ييا مها أ .غ.
(متقاعوود حاليووا) وأ .ب( .متوور )،وأمورا حمعوود ملوويس بتقوودمي واثئووق هريتووه .وأمورا الشوورطيان بعوود
ذلووح مبرافقتةع ووا دون تقوودمي أي تربي وور وال أم وور قنووائي ابلق ووب علي ووه .وأكبووا يف س وويا ة يي ووة
واقتووادا ىل قس و شوورطة بموور خووادم .ووق و هووذا احلووادف نوور شوواهدين مهووا أ .يف .وس .م..
وبسبب خرف هوذين الشخصوني مون االنتقوام مل اوربا علوى اإلعوالن لود بلديوة بمور خوادم عون
صو ووفتةعا شو وواهدين ال يف  16نيسو ووان/أبريل  .2000أمو ووا صو وواحب الو ووبالغ فسو ووا و اء سو وويا ة
الشوورطة و أ الشوورطيان ميسووكان اببظووه ويوودخال ىل قس و الشوورطة .وحوواوإ بوودو الوودخرإ ىل
قسو الشوورطة ليستفسوور عوون سووبب القووب علووى ابظووه .لكوون الشوورطيان مظعووا موون ذلووح وهووددا .
ونفى الشرطيان فيعا بعد علعةعا ابلقب على حمعد مليس.
 3-2وترجه شقيق حمعد مليس بدو برفقة صديق له ىل قسو الشورطة .وصورحت الشورطة
أن حمعوود ملوويس غووري مووذكر يف سووجالهتا .وترجووه صوواحب الووبالغ موورة أخوور ىل قس و الشوورطة
برفقووة الشوواهدين أ .يف .وس .م .لكظووه قربوول بووظفس املعاملووة سوور أن أحوود أف وراد الشوورطة طلووب
مظووه العووردة ومعووه دفو العووائلي .وي كوود أنووه مل يترقووا قووي عوون البحووث عوون ابظووه وقوود ذهووب مورا
عديدة ىل أقسام الشرطة والد يف حيث استجرب مورا ا لعودة سواعا  .وي كود أن ابظوه ال يوزاإ علوى
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قيد احلياة وأنوه حمتجوز انفوراداي يف مكوان سوري ووةورإ دون أي اتصواإ ابخلوا ن ودون أي مراقبوة
قنائية لاروف احتجا  .ويقرإ ن صحة وجته تدهر تدهر ا شديدا نتيجة هلذ الصدمة.
 4-2وأودع صاحب البالغ شكر أوىل لد قس الد يف لكن مل يتخذ بشأهنا أي جراء.
وقودم بعوود ذلووح العديوود موون الشووكاو اإلدا يووة والقنووائية .وفيعووا يتعلووق ابلطعوورن القنووائية فقوود
وج ووه ص وواحب ال ووبالغ ي وورم  28أاي /م وواير  1998التعاس ووا ىل م وودعي اجلعةر ي ووة ل وود حمكع ووة
اجلزائ و وور العاص و ووعة و ىل م و وودعي اجلعةر ي و ووة ل و وود حمكع و ووة بم و وور م و و وراد اي و ووس .ويف  18ش و ووبا /
فرباي وور  2006وج ووه التعاس ووا م وورة أخ وور ىل م وودعي اجلعةر ي ووة ل وود حمكع ووة بم وور م وراد اي ووس.
وملووا بقيووت التعاسوواته دون د أ سوول يوورم  9آب/أغسووطس  2006ويوورم  2٧متر /يرليووه 200٧
شكر جديودة ىل مودعي اجلعةر يوة لود حمكعوة بمور موراد ايوس .ويف  23متر /يرليوه 2008
د هذا األخري مبحنر ألزم فيه صاحب البالغ ابتباع جراءا التعري احملددة يف ميثواا السول
واملصاحلة الرطظية لعوام  2005دون تقودمي جوااب بشوأن اختفواء حمعود ملويس .وألن التعوري
مشرو ابحلصرإ على شةادة وفاة مل يكن صاحب البالغ الذي يصر على معرفة احلقيقة عن
مصووري ابظووه يرغووب يف مباشوورة ج وراءا التعووري  .ويف  6آب/أغسووطس  2008و 20تش ورين
األوإ/أكتربر  2011وجه شكاو جديدة ىل مدعي اجلعةر يوة لود حمكعوة بمور موراد ايوس.
وابلرغ من هذ الشكاو مل ار أي حتقيق ومل ي تب على الطعرن املقدمة أي نتيجة تذكر.
 5-2وفيع و ووا يتعل و ووق ابلطع و وورن غ و ووري القن و ووائية فق و وود وج و ووه ص و وواحب ال و ووبالغ ي و وورم  28أاي /
موواير ( :1998أ) شووكر ىل ئوويس اجلعةر يووة وو يوور العوودإ (ب) وشووكر ىل ئوويس املرصوود
الوورطت حلق وورا اإلنس ووان (ن) وخط ووااب ىل وس وويي اجلعةر ي ووة ال ووذي د علي ووه ي وورم  22حزي وران/
يرني و ووه  . 1998وأعلعت و ووه اللجظ و ووة الرطظي و ووة االستش و ووا ية ل قي و ووة وأاي و ووة حق و وورا اإلنس و ووان برس و ووالة
م خوة  31كوانرن األوإ/ديسوعرب  1999أنوه "اسوتظادا ىل املعلرموا الوه قودمتةا مصوام األمون
الوورطت فوولن الشووخص املعووت مل يكوون مطلوراب لووديةا ومل تقووب عليووه وأن م سسووة الوود يف الوورطت
هووي الووه أجوور حتقيقووا يف هووذ القنووية" .ويف  21حزيران/يرنيووه  2000وبعوود تلقووي صوواحب
البالغ سالة من املرصد الورطت حلقورا اإلنسوان م خوة  14حزيران/يرنيوه  2000جواء فيةوا أن
هوذ امل سسوة مل تعثور علووى أي أثور حملعود ملوويس يف قسو شورطة بمور خووادم قودم صواحب الووبالغ
شكر جديدة ىل املرصد الرطت حلقرا اإلنسان َّ
ذكر فيةا أبنه كان شاهدا على حادثة ترقيا
ابظه على يدي شرطيني من قس شرطة بمر خوادم وبوني هريوة الشورطيني .واسوتُدعي يورم  1آب/
أغسووطس  2004موون قلبوول اللجظووة الرطظيووة االستشووا ية ل قيووة وأايووة حقوورا اإلنسووان .ويف 31
أاي /ماير  2005اتصول صواحب الوبالغ بورئيس االحتواد الودويل حلقورا اإلنسوان وابألموني العوام
حلزب الععاإ .ويف  11شبا /فرباير  2006وجه خطااب ىل و يور العودإ و ىل ئويس اجلعةر يوة
و ىل و ي وور الداخلي ووة واجلعاع ووا احمللي ووة و ىل ئ وويس احلكرم ووة و ىل ئ وويس املرص وود ال وورطت حلق وورا
اإلنسان .وابستثظاء د مقتنب من املرصد الرطت حلقورا اإلنسوان مل يتلوق أي د آخور .ويف 9
آب/أغسووطس  2006أ سوول خطووااب ىل قائوود الفرقووة اإلقليعيووة للوود يف يف بموور خووادم وكووذلح ىل
كعاإ اا اب ا املستشا لد ائسوة اجلعةر يوة حلقورا اإلنسوان .ويف  2٧متر /يرليوه 200٧
وجووه خطووااب جديوودا ىل و يوور العوودإ و ئوويس احلكرمووة وكعوواإ اا اب ا و ىل قائوود الفرقووة اإلقليعيووة
للوود يف يف بموور خووادم و ئوويس اجلعةر يووة وو يوور الداخليووة واجلعاعووا احملليووة .واسووتُدعي صوواحب
ال ووبالغ م وون قلب وول الش وورطة القن ووائية لبم وور خ ووادم برس ووالتني مو و ختني  2٧ش ووبا /فرباير 2008
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و 6متر /يرليه " 2008ألغوراع التحقيوق" .و غو هوذ االسوتدعاءا مل يبلوح صواحب الوبالغ
قي أبن حتقيقا جداي ومتععقا قد فُت  .ويف  6آب/أغسطس  2008وجه صواحب الوبالغ مون
جدي وود خط ووااب ىل و ي وور الع وودإ ووج ووه خط ووااب يف  20تش ورين األوإ/أكت ووربر  2011ىل ئ ويس
اجلعةر يووة و ىل و ي وور الداخليووة واجلعاع ووا احمللي ووة و ىل ئوويس اللجظ ووة الرطظيووة االستش ووا ية ل قي ووة
وأايووة حقوورا اإلنسووان لكظووه مل يتلووق أي د .وكووان آخوور د تلقووا موون الورايل املظتوودب لوودائرة بموور
مراد ايوس يف  8شوبا /فرباير  2009يودعر فيوه ىل التعواس اإلجوراءا املقور ة يف ميثواا السول
واملصاحلة الرطظية.
 6-2وابملرا اة م هذ الشكاو العديدة فلن صاحب البالغ عنر م سس يف مجعية جندة
املفقردين ويشا يف ابنتاام يف لقاءا ويف التجععا األسوبرعية الوه تظاعةوا اجلععيوة .وي كود أن
الشرطة ألقت عليه القب بعظا يرم  11آب/أغسطس  2010أثظاء أحد التجععا وكوان
يبلووح موون الععوور آنووذايف  82عامووا .ويف  1حزيران/يرنيووه  2013وأثظوواء مشوواكته يف ّعو أقامتووه
اجلععيووة ي كوود أنووه أُلقووي عليووه القووب علووى السوواعة التاسووعة والظصووا (وكووان ععوور آنووذايف 85
عامووا) واقتيوود ابلقوورة ىل قس و شوورطة املدنيووة حيووث احتجووز ىل السوواعة الرابعووة عصوورا .ويقوورإ ن
وجته البالغة  ٧٧عاما قد ألقي عليةا القب يف ذلح اليرم أينا.
الشكوى
 1-3يدعي صاحب البالغ أن ابظه وق ضحية اختفاء قسري تعز املس ولية عظوه ىل الدولوة
الط وورف مب ووا يش ووكل انتةاك ووا للعو وراد ( 2الفقو وراتن  2و )3و 6و ٧و 9و 10و 16م وون العة وود.
ويو وودف أين و ووا أبن امل و وراد  2٧و 39و 45و 46م و وون األم و وور ق و و  01-06امل و و  2٧ش و ووبا /
فرباي وور  2006املتن ووعن تظفي ووذ ميث وواا الس وول واملص وواحلة الرطظي ووة مق ووروءة مع ووا ويف ض وورء وع وول
أحكام هذا امليثاا تشكل نكوا ا حقيقيوا للطبيعوة القسورية لالختفواء األمور الوذي تسوبب ائوه
يف العديد من االنتةاكا ألحكام العةد ال سيعا املراد  2و ٧و 14و 19و.21
 2-3ويووزع أن اإلج وراءا القنووائية وغووري القنووائية الووه قووام ووا موون أاي /موواير  1998ىل
تشرين األوإ/أكتربر  2011تليب شر اسوتظفاد سوبل االنتصواف احملليوة وهوي السوبل الوه تبوني
فنال عن ذلح أهنا غري فعالة وعدمية اجلدو  .وي كد أينا أنوه نتيجوة للفصول الرابو مون ميثواا
السو وول واملصو وواحلة الرطظيو ووة الو ووذي اعتعو وود ابالسو ووتفتاء يو وورم  29أيلرإ/سو ووبتعرب  2005مق و و ش
ابملادة  45من األمر ق  01-06امل  2٧شبا /فرباير  2006املتنعن تظفيوذ ميثواا السول
واملص وواحلة الرطظي ووة مل يع وود يرج وود يف اجلزائ وور س ووبل انتص وواف حملي ووة فعال ووة وودي ووة ومتاح ووة ألس وور
األش ووخا ض ووحااي االختف وواء القس ووري .وي ووذكر يف ه ووذا الص وودد أبن اللجظ ووة ق وود س ووبق هل ووا أن
اس ووتظتجت يف  200٧يف س ووياا مالحااهت ووا اخلتامي ووة ( )200٧بش ووأن التقري وور الثال ووث للدول ووة
الطوورف ( )CCPR/C/DZA/CO/3أن األموور املووذكر أعووال بصوويغته احلاليووة يشووج فيعووا يبوودو
على اإلفال من العقاب وأنه بذلح غري مترافق م أحكام العةود .ويوذكر أينوا أبن هوذا األمور
ال يع ف جبرمية االختفاء القسري وأبن املراد  2٧و 28و 30و 3٧مظه ّعل احلصرإ علوى أي
تعووري ابلظسووبة "لنووحااي املأسوواة الرطظيووة" مشووروطا ابحلصوورإ علووى حكو قنووائي يثبووت الرفوواة.
وير أن امليثاا ونصرصوه التطبيقيوة هتودف ىل التععيوة علوى مسوألة املختفوني مبوظ التعوري دون
البحووث عوون احلقيقووة ودون حقوواا العدالووة .ويووذكر أبنووه علووى الوورغ موون الشووكاو الووه قوودمةا
مل يُفووت أي حتقيووق يف القنووية .وينوويا أن عوورع قنووية حمعوود ملوويس علووى الفريووق العاموول املعووت
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اال االختفاء القسوري وغوري الطورعي ال يشوكل عائقوا أموام قبورإ الوبالغ فةوذا اإلجوراء لويس
ج وراء دوليووا للتحقيووق أو التس ورية ابملعوومل املقصوورد موون الفقوورة (2أ) موون املووادة  5موون الربوتركوورإ
االختيا ي .وير ابلتايل أن بالغه هذا مقبرإ.
 3-3وير صاحب البالغ أن األمر ق  01-06امل  2٧شوبا /فرباير  2006املتنوعن
تظفيو ووذ ميث و وواا الس و وول واملص و وواحلة الرطظي و ووة يشو ووكل خ و ووالال اباللت و وزام الع و ووام املك و وورس يف امل و ووادة 2
(الفقرة  )2من العةد من حيث أن هذا احلك يقتني أينا حتعول الودوإ األطوراف التزاموا سولبيا
بعوودم اذوواذ جوراءا مظافيووة ألحكووام العةوود .وابعتعوواد األموور املووذكر ال سوويعا املووادة  45مظووه
تك وورن الدول ووة الط وورف ب ووذلح ق وود اذ ووذ ج وراء تش وريعيا ميظ و تلقائي ووا التعت و ابحلق وورا املكفرل ووة
مبرجووب العة وود( )1ال سوويعا احل ووق يف مكاني ووة اللجوورء ىل س ووبيل انتص وواف فعوواإ م وون انتةاك ووا
حقو وورا اإلنسو ووان .ويو وور صو وواحب الو ووبالغ أن اإلخو ووالإ اباللت و وزام املظصو وور عليو ووه يف املو ووادة 2
(الفقوورة  )2موون العةوود فعووال أو تقصوريا قوود ت تووب عظووه تبعووا تتحعوول الدولووة الطوورف املسو ولية
الدوليووة عظةووا( .)2وي كوود أنووه غو كوول هووذ املسوواعي الووه قووام ووا بعوود بوودء سوراين مفعوورإ امليثوواا
ونصرصه التطبيقية ظلوت الشوكاو الوه قودمةا بوال جودو وذلوح غو املعلرموا الدقيقوة الوه
قدمةا ومل يتلق سر دا واحدا من مدعي اجلعةر ية لد حمكعة بمر مراد ايس يدعر فيوه ىل
التع وواس جو وراءا التع ووري املق وور ة يف امليث وواا .وي وور تبع ووا ل ووذلح أن ووه وقو و ض ووحية ه ووذا احلكو و
التشريعي الذي يتظا ،م املادة ( 2الفقرة  )2من العةد.
 4-3وي ك ود ص وواحب الووبالغ أين ووا أنووه مل يع وود يرج وود يف اجلزائوور س ووبل انتصوواف حملي ووة فعال ووة
وودية ومتاحة ألسر األشخا ضحااي االختفاء القسري .ويذكر أبنه مظذ اعتعاد ميثاا السول
واملص وواحلة الرطظي ووة ونصرص ووه التطبيقي ووة ال س وويعا امل وواداتن  45و 46م وون األم وور قو و 01-06
املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول واملصواحلة الرطظيوة أ سواإ عور سوة عشورة شوكر ومل يتلوق سور
ديوون ُدعووي فيةعووا ىل اتبوواع ج وراءا التعووري املقوور ة يف امليثوواا .ويووذكر أبن هووذ اإلج وراءا
ال تترخى سر ورد التعري لصام "النحااي املترفني بفعول اإل هواب" وهور مشورو ابحلصورإ
علو ووى حك و و قنو ووائي يثبو ووت وفو وواة الشو ووخص املختفو ووي دون ج و وراء أي حتقيو ووق .وهو ووذا التعو ووري
ال يتحو وودد وفقو ووا للنو وور الو ووذي حلو ووق ابلنو ووحية وأبس و ورته ولكو وون وفقو ووا لععو وور الشو ووخص ووضو ووعه
االجتعوواعي واملةووت .ويووذكر أبن اللجظووة أقوور يف مالحااهتووا اخلتاميووة ( )200٧بشووأن التقريوور
ال وودو ي الثال ووث للدول ووة الط وورف ( )CCPR/C/DZA/CO/3أبن ه ووذا التع ووري غ ووري كام وول وغ ووري
شووامل و يول ىل تعليووق اللجظووة العووام قو  )1992(20بشووأن مظو التعووذيب وغووري موون ضووروب
املعامل و و ووة العقرب و و ووة أو املعامل و و ووة القاس و و ووية أو الال نس و و ووانية أو املةيظ و و ووة و ىل تعلي و و ووق اللجظ و و ووة الع و و ووام
ق و  )2004(31بشووأن طبيعووة االلتوزام القووانرين العووام املفووروع علووى الوودوإ األط وراف يف العةوود
لدع حجتوه القائلوة أبن هوذا التعوري ال يلويب مقتنويا املوادة ( 2الفقورة  )3مون العةود .ويور
أن احلق يف سبيل االنتصاف يتنعن ابلنرو ة احلق يف تعري مظاسب واحلق يف معرفة احلقيقوة
وي كود ابالسوتظاد ىل املالحاوا اخلتاميوة ( )200٧للجظوة بشوأن التقريور الودو ي الثالوث للدولووة

__________

()1
()2
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يف سبيل سظاد هذ احلجة يل صواحب الوبالغ ىل اآل اء الفرديوة امل يودة الوه أبوداها السويد فابيوان سوالفيريل
وابألخص يف قنية جبا وشيةرب ضد اجلزائر (.)CCPR/C/103/D/1811/2008
يسوظد صواحب الوبالغ حجتوه بشوأن الفقورة  4مون التعليوق العوام قو  )2004(31بشوأن طبيعوة االلتوزام القووانرين
العام املفروع على الدوإ األطراف يف العةد.
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الطوورف أبن األموور قو  01-06وال سوويعا املوواداتن  45و 46مظووه اللتووان تقوور ان عوودم مقبرليووة
الشكاو اله تستةدف عظاصر قرا الدفاع واألمون للجعةر يوة يشوكل انتةاكوا حلوق النوحااي
يف تقوودمي طعوون فعلووي أمووام اهليمووا الرطظيووة والدوليووة .ويووزع أن ميثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة
ونصرصووه التطبيقيووة موون حيووث اآلاث امل تبووة عليةووا معادلووة إلج وراءا العفوور العووام علووى األفعوواإ
املرتكبو ووة مو وون قبو وول أع و وران الدولو ووة و يو وول ىل التعليو ووق العو ووام ق و و  )1992(20والتعليو ووق العو ووام
ق  )200٧(31للجظة و ىل مرقا هذ اللجظة اء طاب هذ اإلجراءا املخالا للحق يف
سبيل انتصاف فعاإ مكفرإ مبقتنى املادة ( 2الفقرة  )3من العةد .ويور تبعوا لوذلح أن حمعود
مليس ُحرم من حقه يف التعاس سبيل انتصاف فعاإ وأن الدولة اجلزائرية أخلت ابلتزامةا مبرجب
املادة ( 2الفقرة  )3من العةد.
 5-3ويذكر صاحب الوبالغ ابلتطور ا علوى صوعيد اجتةوادا اللجظوة اء مسوألة االختفواء
القسووري ويوور أن ووورد احتعوواإ أو خطوور فقوودان الشووخص حياتووه يف سووياا االختفوواء القسووري
يشكل سببا كافيا الستظتان أن انتةاكا مباشرا للعادة  6من العةد قود وقو  .ويوذكر ابلرقوائ الوه
اكتظفووت اختفوواء ابظووه حمعوود ملوويس ويوور أن فُوور العثوور عليووه تتنوواءإ مبوورو األايم وهوور يعتقوود
ابلفعوول أن ابظووه فووا ا احليوواة ذلووح أن االحتجووا االنف ورادي يف مكووان سووري يشووكل خط ورا كب وريا
جدا لإلخالإ ابحلق يف احلياة ألن النوحية يكورن حيظموذ حتوت أوة سوجانيه الوذين ال نوعرن
ألي مراقبة قنائية .وير تبعا لذلح أن الدولة اجلزائرية أخلت ابلتزامةا عاية حق حمعود ملويس
يف احلياة مبا يشكل انتةاكا للعادة  6من العةد.
 6-3وي كوود صوواحب الووبالغ أن املالبسووا الووه أحاطووت ابختفوواء حمعوود ملوويس وابلتحدي ود
السرية املطلقة اله أحاطوت أبسوباب القوب عليوه ومكوان احتجوا وحالتوه الصوحية وعودم وقورع
أي اتصوواإ أبسورته وال ابلعووامل اخلووا جي تقتنووي طووالا ترصوويا االحتجووا االنفورادي يف مكووان
سري ومتثل ضراب من ضروب املعاملة الال نسانية أو املةيظة يف حقه مبا يشكل انتةاكوا للعوادة ٧
نفسه وأسرتُه من القلق والكرب بسبب اختفاء حمعود ملويس
من العةد .وي كد أينا أنه عاىن هر ُ
وبسووبب عوودم ج وراء حتقيووق متععووق وعوودم تقوودمي أي مكيوود يووي بشووأن مصووري ابووظة املختفووي
فعيثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة ونصرصووه التطبيقيووة تشووكل فعووال عائقووا أمووام حقوواا حووق أسوور
املختفووني يف معرفووة احلقيقووة .وي ووذكر أبن هووذا احلووق مكفوورإ مبرج ووب املووادة ( 24الفقوورة  )2م وون
االتفاقية الدولية حلعاية مجي األشخا من االختفاء القسري وأقرته اللجظة يف اجتةاداهتا .وتبعا
لووذلح يوور أن مووا عوواش وأس ورته موون قلووق وكوورب عووالوة علووى اسووتحالة معرفووة احلقيقووة وهووي
االستحالة الظامجة عن وجرد ميثاا السل واملصاحلة الرطظية ونصرصه التطبيقية يشكل ضراب من
ضروب التعذيب أو املعاملة الال نسانية أو املةيظوة يف حقوه ويف حوق أسورته وهور موا يكشوا عون
وقرع انتةايف للعادة  ٧مقروءة ابالق ان م املادة ( 2الفقرة  )3من العةد.
 ٧-3ويف معرع التذكري ابحلق املكفرإ لكول شوخص يف األمون مبرجوب املوادة  9مون العةود
والقاضووي مبظ و القووب علووى الشووخص أو احتجووا تعسووفا يوور صوواحب الووبالغ أن مالبسووا
القب على حمعد مليس واحتجوا تشوكل حرمواش تعسوفيا مون احلريوة ومون األمون .وتبعوا لوذلح
ير أن ابظه ُحرم من النعاش املظصر عليةا يف املادة  9من العةد وهر ما أد ىل انتةوايف
هذ املادة يف حقه.
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 8-3ويف معوورع التووذكري أبحكووام املووادة  10موون العةوود ي كوود صوواحب الووبالغ أينووا أنووه يف
ظوول تقوواعس السوولطا اجلزائريووة عوون جوراء حتقيووق يف حووادف االختفوواء يكوورن حمعوود ملوويس قوود
ُحرم من حريتوه ومل يعامول معاملوة نسوانية ومبوا فوت كرامتوه وهور موا يشوكل انتةاكوا للعوادة 10
من العةد يف حقه.
( )3

 9-3ويف معوورع التووذكري أبحكووام املووادة  14موون العةوود وكووذلح ابلتعليووق العووام ق و 32
للجظة بشوأن احلوق يف املسواواة أموام احملواك واهليموا القنوائية ويف حماكعوة عادلوة ي كود صواحب
الووبالغ أن املوودعني العووامني يطبقوورن يف واق و األموور وألسووباب سياسووية أحكووام املووادة  45موون
األمر ق  01-06املتنعن تظفيذ ميثاا السل واملصواحلة الرطظيوة تطبيقوا واسوعا ويرفنورن البوت
يف أي شكر يكرن مرضرعةا حالة اختفاء قسري سراء كانت مرجةة ضد أحد أعران الدولة
أو ضد شخص وةرإ أو تنعظت طلبا بفت حتقيق يف احلادف غ معرفة أياء املس ولني عن
حالة االختفاء كعا هر احلاإ يف هذ القنية.
 10-3ويذكر صاحب البالغ بعد ذلح أبحكام املادة  16من العةد وابجتةاد اللجظوة الراسوخ
وم و دا أن تعع ود حرم ووان ش ووخص م وا م وون أاي ووة الق ووانرن لف و ة مطرل ووة ميك وون أن يش ووكل نك ووا ا
للشخصووية القانرنيووة للشووخص ذا كووان الشووخص يف عةوودة سوولطا الدولووة عظوود ظةوور للعوورة
األخرية و ذا كانت هظايف عاقة مظتاعة جلةرد أقا به الرامية ىل اللجرء ىل سبل انتصاف فعالة
مبووا يف ذلووح ىل احملوواك  .و يوول أينووا ىل املالحاووا اخلتاميووة ( )200٧بشووأن التقريوور الوودو ي
الثالث الذي قدمته اجلزائر يف طا املادة  40من العةد ( .)CCPR/C/DZA/CO/3وتبعوا لوذلح
يوودف أبن بقوواء السوولطا اجلزائريووة علووى حمعوود ملوويس حمتج وزا دون االع و اف بووذلح تكوورن قوود
حرمته من أاية القانرن وحرمته من احلق يف االع اف له بشخصيته القانرنية مبا يشكل انتةاكا
للعادة  16من العةد.
 11-3ويف األخووري يووذكر صوواحب الووبالغ ابإلشووا ة ىل احلووق يف التجع و السوولعي املظصوور
عليوه يف املووادة  21مون العةوود وكوذلح ىل الشوورو الووه تسوع بتقييوود هوذا احلووق أبن املووادة 46
من األمر ق  01-06املتنعن تظفيذ ميثاا السل واملصاحلة الرطظية (الفقرة  )4()9حتار التعبري
اجلعوواعي ألسوور املفقووردين واملوودافعني عوون حقوورا اإلنسووان مبووا يف ذلووح حووني يتعلووق األموور بعقوود
لقاءا أو ّععا سياسية .وي كد أنه كان شخصيا وبصر ة مباشورة ضوحية انتةاكوا حلقوه يف
حرية التجع السلعي ويذكر أبنه احتُجز مرتني يف عام  2010وعام  2013لعدة سواعا يف
قس الشرطة وكان يبلح حيظةا من الععور  82و 85عاموا .ويوزع أنوه أُبلوح شوفةيا أبنوه ال وق لوه
التا وواهر ألن الظص وور التطبيقي ووة مليث وواا الس وول واملص وواحلة الرطظي ووة متظو و أي ش ووكل م وون أش ووكاإ
التاواهر ويوذكر أبن ئويس اللجظوة الرطظيوة االستشووا ية ل قيوة وأايوة حقورا اإلنسوان مظو بظفسووه
يف عووام  2010ماوواهرا ع ووائال املفقووردين أمووام مق وور هووذ امل سسووة .وعلي ووه يوور أنووه وق و
ضحية انتةايف املادة  21من العةد.

__________

()3
()4
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التعليق العام ق  )200٧(32بشأن احلق يف املساواة أمام احملاك واهليما القنائية ويف حماكعة عادلة الفقرة .9
تظص املادة  46من األمر املذكر على ما يلي" :يعاقب ابحلبس من ثوالف ( )3ىل وس ( )5سوظرا وبغراموة
من  250 000ىل  500 000ديظوا جزائوري كول مون يسوتععل مون خوالإ تصور اته أو كتاابتوه أو أي ععول
آخر جراح املأساة الرطظية أو يعتد ا للعساس مب سسا اجلعةر ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية أو إلضوعاف
الدولة أو لإلضرا بكرامة أعراهنا الذين خدمرها بشرف أو لتشريه يعة اجلزائر يف احملافل الدولية".
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 12-3ويطلب صاحب البالغ ىل اللجظوة موا يلوي( :أ) االسوتظتان أن اجلزائور انتةكوت املوراد 2
(الفق و و ووراتن  2و )3و 6و ٧و 9و 10و 16م و و وون العة و و وود يف ح و و ووق حمع و و وود مل و و وويس وامل و و ووادة 2
(الفقوورة  )2واملووادة  ٧مقووروءة ابالقو ان مو املووادة ( 2الفقوورة  )3واملووادة  21موون العةوود يف حووق
صاحب البالغ وأسرته (ب) حث الدولة الطرف على احو ام التزاماهتوا الدوليوة و ععواإ احلقورا
املكفرلة مبرجب العةد وكذلح احلقرا املكفرلة مبرجب وعل املعاهدا الدولية حلعايوة حقورا
اإلنس ووان ال ووه ص وودقت علية ووا اجلزائ وور .ويطل ووب أين ووا ىل اللجظ ووة أن حت ووث الدول ووة الط وورف عل ووى
صوودا األموور ج وراء حتقيقووا مسووتقلة ونزيةووة موون أجوول( :أ) العثوور علووى حمعوود ملوويس واح و ام
تعةدها مبرجب املادة ( 2الفقرة  )3مون العةود (ب) تقودمي املتور طني يف هوذا االختفواء القسوري
ىل الس وولطا املدني ووة املختص ووة م وون أج وول مالحق ووتة وفق ووا للع ووادة ( 2الفق وورة  )3م وون العة وود
(ن) تق وودمي اجل وورب املظاس ووب والفع وواإ والسو وري حملع وود مل وويس ن ك ووان ال يو وزاإ عل ووى قي وود احلي وواة
وألسورته عوون النوور الووذي حلقةو وفقووا للعووادة ( 2الفقوورة  )3موون العةوود .ويشوودد علووى أن هووذا
اجلرب يظبغي أن يكرن مالئعوا ومتظاسوبا مو خطور ة االنتةوايف املرتكوب وأن يشوعل تعرينوا كوامال
وشامال وضعاش بعدم التكرا ال سيعا نشاء جلظة مستقلة مكلفة بكشا مصري األشخا
املختفووني ومجي و ضووحااي الظ وزاع الووذي شووةدته اجلزائوور يف تسووعيظا القوورن املاضووي .ويف األخووري
يطل ووب ىل اللجظ ووة أن تُل و و لزم الس وولطا اجلزائري ووة لغ وواء املو وراد  2٧و 39و 45و 46م وون األم وور
ق  01-06املتنعن تظفيذ ميثاا السل واملصاحلة الرطظية.
مالحظات ال للة الط ف
 1-4يف  25متر /يرليه  2014طلبت الدولة الطرف فصول الظاور يف مسوألة مقبرليوة الوبالغ
عوون الظاوور يف أسسووه املرضوورعية وأحالووت ىل املووذكرة املتنووعظة د احلكرمووة اجلزائريووة و ىل احملو َّور
املرف ووق ووا بش ووأن ع وودم مقبرلي ووة البالغ ووا املقدم ووة ىل اللجظ ووة فيع ووا يتعل ووق بتظفي ووذ ميث وواا الس وول
واملصوواحلة الرطظيووة لكوون دون فوواا نسووخ مظةعووا .وملووا فنووت اللجظووة فصوول الظاوور يف مقبرليووة
البالغ عن الظار يف أسسه املرضرعية دعت الدولوة الطورف اللجظوة يف  9آذا /موا س 2015
ىل االسووتظاد ىل املووذكرة املرجعيووة بشووأن عوودم مقبرليووة البالغووا املقدمووة ىل اللجظووة فيعووا يتعلووق
بتظفيذ ميثاا السل واملصاحلة الرطظية برصفةا مالحاا متصلة مبرضرع االدعاءا .
 2-4وتعترب الدولة الطرف أن البالغا الوه ل
حتعول أعوران الدولوة أو أشوخا آخورين تصورفرا
حت ووت م وورة الس وولطا الععرمي ووة املس و و ولية ع وون وق وورع ح وواال االختف وواء القس ووري أثظ وواء الف و و ة
من  1993ىل  1998اب معاجلتةا "وفقوا لوظةج شوامل" .وتعتورب الدولوة الطورف أن مثول هوذ
البالغ ووا ا ووب د اجة ووا يف الس ووياا األي وول للرضو و االجتع وواعي السياس ووي والا ووروف األمظي ووة
السووائدة يف البلوود يف ف و ة كانووت فيةووا احلكرمووة مظةعكووة يف مكافحووة شووكل موون اإل هوواب كووان
يسووعى ىل حووداف "اهنيووا للدولووة اجلعةر يووة" .ويف هووذا السووياا ووفقووا للعووادتني  8٧و 91موون
الدستر اجلزائري اذذ احلكرمة اجلزائريوة تودابري اح ا يوة وأبلغوت األمانوة العاموة لتمو املتحودة
عالهنا حالة الطرا ئ وفقا للفقرة  3من املادة  4من العةد.
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 3-4وق وودمت الدول ووة الط وورف ترض وويحا بش ووأن الس ووياا ال ووذي ك ووان س ووائدا أثظ وواء ح وودوف
الرقائ ( .)1998-1993وهوذ الترضويحا الظعطيوة تكر هوا الدولوة الطورف ابسوتعرا مبظاسوبة
مجي البالغا املتعلقة اال االختفاء القسري(.)5
مالحظات إضافية مو ال للة الط ف
 1-5يف  2٧تش ورين األوإ/أكت ووربر  2014أحال ووت الدول ووة الط وورف أين ووا ىل اللجظ ووة حم وور ا
ملحقا ابملذكرة الرئيسية تساءلت فيه عن الغاية و اء سلسلة البالغوا الفرديوة املقدموة ىل اللجظوة
مظذ مطل عام  2009وهر ما يظد ن ابألحر يف ناور الدولوة الطورف يف طوا حتريول مسوا
اإلج وراء وودف عوورع مسووألة ات يووة عامووة علووى اللجظووة الووه تغيووب عظةووا أسووباب تلووح املسووألة
ومالبساهتا .وتالحت الدولة الطرف أن مجي هذ البالغا "الفردية" تتظاوإ السياا العام الذي
حدثت فيه حاال االختفواء .وتالحوت الدولوة الطورف أن الشوكاو تركوز حصورا علوى تصورفا
قرا األمن وال تتطرا البتوة لتصورفا لتلوا اجلعاعوا املسولحة الوه اعتعود أسواليب متريوه
جرامية إللقاء املس ولية على القرا املسلحة.
 2-5وتوذكر الدولوة الطوورف أهنوا لون تبوودي أيةوا بشوأن األسووس املرضورعية املتعلقوة ابلبالغووا
املوذكر ة قبول صودو قورا بشوأن مقبرليتةوا .وتنويا أن واجووب أي هيموة قنوائية أو شوبه قنووائية
يتعثوول أوال يف معاجلووة املس ووائل األوليووة قب وول مظاقشووة األس ووس املرضوورعية .وتعت وورب أن ق ورا الظا وور
بصر ة متال مة ومتزامظة يف مسوائل املقبرليوة واملسوائل املتعلقوة ابألسوس املرضورعية يف هوذ احلالوة
ابلذا عالوة على كرنه قرا ا مل يتفق عليه ينر ضرا ا كبريا مبعاجلة البالغا املعروضة معاجلوة
مظاسبة سوراء مون شحيوة طبيعتةوا العاموة أو مون شحيوة خصرصوياهتا الذاتيوة .ويف معورع اإلشوا ة
ىل الظاووام الووداخلي للجظووة الحاووت الدولووة الطوورف أن الفووروع املتعلقووة بظاوور اللجظووة يف مقبرليووة
الووبالغ ذتلووا عوون تلووح املتعلقووة ابلظاوور يف األسووس املرضوورعية وأنووه ميكوون موون ووث هوواتني
املسووألتني علووى عوور مظفصوول .وفيعووا يتعلووق برجووه خووا مبسووألة اسووتظفاد سووبل االنتصوواف احملليووة
ت ك وود الدول ووة الط وورف أن الش ووكاو أو طلب ووا احلص وورإ عل ووى املعلرم ووا املقدم ووة م وون ص وواحب
البالغ مل تُقدَّم عرب القظرا الكفيلة أبن تتي للسلطا القنائية احمللية الظار فيةا.

 3-5ويف معوورع التووذكري ابجتةووادا اللجظووة بشووأن واجووب اسووتظفاد سووبل االنتصوواف احملليووة
ت ك وود الدول ووة الط وورف أن و وورد الش ووح يف احتع وواال الظج وواح أو اخل وورف م وون الت ووأخري ال يعف ووي
صاحب البالغ مون اسوتظفاد سوبل االنتصواف هوذ  .وفيعوا يتعلوق ابلقورإ ن صودو امليثواا اعول
أي طعن يف هذا اجملاإ مستحيال تورد الدولوة الطورف أبن عودم اذواذ صواحب الوبالغ أي خطورة
لتقدمي ادعاءاته للظار فيةا هور موا مظو السولطا اجلزائريوة مون اذواذ مرقوا بشوأن نطواا وحودود
مد انطباا أحكام هذا امليثاا .وابإلضافة ىل ذلح فلن األمر قو  01-06املتنوعن تطبيوق
ميثاا السل واملصاحلة الرطظية يش أن يقتصر عودم القبورإ علوى الودعاو املرفرعوة ضود "أفوراد
قورا الوودفاع واألموون للجعةر يووة" عوون األععوواإ الووه تصوورفت فيةووا وفقووا ملةووامة اجلعةر يووة أي
أايووة األشووخا واملعتلكووا وجنوودة األمووة واحلفووا علووى امل سسووا  .وابملقابوول فوولن أي ادعوواء
يتعلووق أبععوواإ ميكوون أن تظسووب ىل ق ورا الوودفاع واألموون ميكوون بشووأهنا ثبووا أن هووذ الق ورا
تدخلت خا ن هذا اإلطا هر ادعاء ميكن أن تظار فيه اهليما القنائية املختصة.

__________
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وقنية برمجعة ضد اجلزائر ( )CCPR/C/121/D/2283/2013الفقرة  3-5وما تالها.
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م الالت اللجنة

الظار يف املقبرلية
والغ موا اوب علوى اللجظوة املعظيوة قورا اإلنسوان
 1-6قبل الظار يف أي شوكر تورد يف ب م
وفقو ووا للعو ووادة  93مو وون ناامةو ووا الو ووداخلي أن تقو وور مو ووا ذا كو ووان الو ووبالغ مقبو وورال أم ال مبرجو ووب
الربوتركوورإ االختيووا ي امللحووق ابلعةوود .وتووذكر اللجظووة أينووا أبن قورا املقوور اخلووا بعوودم الفصوول
بووني املقبرليووة واألسووس املرضوورعية للووبالغ (اناوور الفقوورة  )2-1ال يسووتبعد مكانيووة الفصوول بووني
هاتني املسألتني عظد نار اللجظة فيةعا.
 2-6وقوود مكوود اللجظووة مثلعووا هووي ملزمووة ب وذلح مبقتنووى الفقوورة (2أ) موون املووادة  5موون
الربوتركرإ االختيا ي أن املسألة ذاهتا ليست حمول د اسوة يف طوا أي جوراء آخور مون جوراءا
التحقيق أو التسرية الدوليني .وتالحت اللجظة أن الفريق العامل املعوت واال االختفواء القسوري
أو غوري الطوورعي قود أُبلووح الوة االختفوواء هووذ  .علوى أن اللجظووة توذكر أبن اإلجوراءا أو اآلليووا
اخلا جة عن نطاا املعاهدا اله قر ها ولوس حقورا اإلنسوان والوه تتعثول والايهتوا يف الظاور يف
حالة حقرا اإلنسان يف بالد أو قلي ما أو يف مااهر انتةايف واسو الظطواا حلقورا اإلنسوان يف
العووامل وتقوودمي تقووا ير علظيووة يف املرضوورع ليسووت برجووه عووام ج وراء موون ج وراءا التحقيووق الوودويل
أو التسوورية الدوليووة ابملفةوورم املقصوورد موون الفقوورة (2أ) موون املووادة  5يف الربوتركوورإ االختيووا ي(.)6
وتبعا لذلح تر اللجظة أن نار املقر اخلوا املعوت واال االختفواء القسوري أو غوري الطورعي
يف قنية حمعد مليس ال اعل البالغ غري مقبرإ استظادا ىل هذا احلك .
 3-6وحتوويي اللجظووة علعووا ابدعوواءا صوواحب الووبالغ أبنووه اسووتظفد سووبل االنتصوواف احملليووة.
وتالحووت أن الدولووة الطوورف اكتفووت يف اع اضووةا علووى مقبرليووة الووبالغ عووادة سوواإ مووذكرهتا
املرجعيووة بشووأن معاجلووة مسووألة حوواال االختفوواء يف ضوورء تظفيووذ ميثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة
وأهنا قدمت يرم  2٧تشرين األوإ/أكتوربر  2011حمور ا مرفقوا ابملوذكرة الرئيسوية بشوأن مقبرليوة
البالغووا املعروضووة علووى اللجظووة املعظيووة قوورا اإلنسووان اصوور تظفيووذ ميثوواا السوول واملصوواحلة
الرطظيو ووة .وتو ووذكر اللجظو ووة أبن الدولو ووة الطو وورف ملزمو ووة لو وويس فقو ووي ج و وراء حتقيقو ووا متععقو ووة يف
االنتةاكا املف ضة حلقرا اإلنسان اله أحيطت السولطا علعوا وا وابألخوص عظودما يتعلوق
األمر ابالختفاء القسري أو انتةايف احلق يف احلياة بل ملزمة أينا مبالحقة كل مون يشوتبه يف أنوه
مسو وإ عوون تلووح االنتةاكووا وحماكعتووه ومعاقبتووه( .)٧وحتوويي اللجظووة علعووا أبن موودعي اجلعةر يووة
لد حمكعة بمر مراد ايس وجه يرم  23متر /يرليوه  2008حمنورا ألوزم فيوه أعوراب ملويس ابتبواع
جوراءا التعووري احملووددة يف ميثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة لعووام  2005وأن الورايل املظتوودب
__________

()6
()٧

اناوور علووى سووبيل املثوواإ القنووااي ي .ضوود كظوودا ( )CCPR/C/116/D/2314/2013ومانووديت ضوود البرسووظة واهلرسووح
( )CCPR/C/115/D/2064/2011واث و ضو وود نيبو وواإ ( )CCPR/C/114/D/2038/2011وععو ووا ي ضو وود اجلزائو وور
( )CCPR/C/112/D/2098/2011والبالغ ق  2011/2026اير ضد اجلزائر (.)CCPR/C/112/D/2026/2011
انار على سبيل املثاإ القنااي اير ضد اجلزائر الفقرة  3-6وععا ي ضد اجلزائر الفقرة  3-٧ومزين ضد
اجلزائوور ( )CCPR/C/106/D/1779/2008الفقوورة  4-٧وبر يووق ضوود اجلزائوور ()CCPR/C/103/D/1781/2008
الفقو وورة  4-٧وخ و ورياين ضو وود اجلزائو وور ( )CCPR/C/104/D/1905/2009الفقو وورة  4-6وبو وورمجعي ضو وود اجلزائو وور
( )CCPR/C/107/D/1791/2008الفقرة .4-٧
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لودائرة بموور موراد ايووس دعووا صوواحب الووبالغ يف  8شووبا /فرباير  2009ىل التعوواس اإلجوراءا
نفس ووةا .عل ووى أن اللجظ ووة تالح ووت أن احملن وور امل ووذكر مل يق وودم أي ج ووااب اص وور حمع وود مل وويس.
وتالحو ووت أينو ووا أن صو وواحب الو ووبالغ اسو ووتُدعي مو وون قلبو وول الشو وورطة القنو ووائية لبمو وور خو ووادم برسو ووالتني
م و و ختني  2٧شو ووبا /فرباير  2008و 6متر /يرليو ووه " 2008ألغ و وراع التحقيو ووق" وأنو ووه غ و و هو ووذ
االسووتدعاءا مل يبلووح صوواحب الووبالغ قووي أبن حتقيقووا جووداي ومتععقووا قوود فُووت  .وعليووه فلهنووا متووظ
املصداقية للرقائ كعا عرضةا صاحب البالغ وم داها أنوه مل اور أي حتقيوق متععوق وجودي يف حادثوة
اختفاء حمعد مليس .وفنال عن ذلح مل تقدم الدولة الطرف يف مالحااهتوا أي ترضوي حمودد بشوأن
حالة اختفاء حمعد مليس من شأنه أن يسع ابالستظتان أن سبيل انتصاف فعاال ومتاحا قيد البحث
يف الرقت احلاضر .وينواف ىل ذلوح أن األمور قو  01-06املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول واملصواحلة
الرطظيووة ال يوزاإ مطبقووا ابلوورغ موون أن اللجظووة أوصووت مبراءمتووه مو أحكووام العةوود(( )8اناوور املالحاووا
اخلتامية ( )200٧للجظة بشأن التقرير الدو ي الثالوث للدولوة الطورف) .وبظواء عليوه ذلوص اللجظوة ىل
أن الفقرة (2ب) من املادة  5من الربوتركرإ االختيا ي ال تشكل عقبة أمام مقبرلية هذا البالغ.
 4-6وتالحووت اللجظووة أن صوواحب الووبالغ يوودعي وقوورع انتةاكووا تثووري تسووابال موون مظاوور
املوراد ( 2الفقوراتن  2و )3و 6و ٧مقووروءة مبفردهووا وابالقو ان مو املوراد ( 2الفقوورة  )3و 9و10
و 16و 21من العةد.
 5-6وتالحووت اللجظووة أن صوواحب الووبالغ حتوودف عوون انتةووايف املووادة ( 2الفق وراتن  2و )3موون
العةوود فيعووا صووه وفيعووا ووص حمعوود ملوويس .وتووذكر اللجظووة أن أحكووام املووادة ( 2الفقوورة  )2موون
العةوود تووظص علووى الت وزام عووام للوودوإ األط وراف ال اوور االحتجووان بووه مبفوورد يف بووالغ مووا( .)9وبظوواء
عليه تعترب اللجظة أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبرإ مبرجب املادة  3من الربوتركرإ االختيا ي.
 6-6وتالحت اللجظة أينوا أن صواحب الوبالغ كورس فقورة فيعوا وص املوادة  14مون العةود.
على أهنا تالحت أنه مل يودع صوراحة أن هوذ املوادة قود انتةكوت فيعوا صوه أو فيعوا وص حمعود
مليس ومن لن تبحث اللجظة هذ املسألة من حيث املرضرع.
 ٧-6وتالح ووت اللجظ ووة أن ص وواحب ال ووبالغ أاث أين ووا انتة ووايف امل ووادة  21م وون العة وود .وت وور
اللجظووة أن صوواحب الووبالغ مل يقوودم حججووا كافيووة لوودع ادعاءاتووه املتعلقوة ابنتةووايف املووادة  21موون
العةد وتالحت أن صاحب البالغ ال يبدو أنه قوام جوراءا قنوائية اصور االدعواء ابنتةوايف
حريته يف التااهر .وبظاء عليه تعترب اللجظة أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبورإ مبرجوب املوادة 2
واملادة ( 5الفقرة (2ب)) من الربوتركرإ االختيا ي.
 8-6علووى أن اللجظووة توور أن صوواحب الووبالغ قوودم مووا يكفووي موون احلجووج لوودع االدعوواءا
اء املووادتني  6و ٧مقووروءتني مظفووردتني وابالق و ان م و املووادة ( 2الفقوورة )3
الووه تثووري تسووابال
وامل وراد  9و 10و 16موون العةوود .وبووذلح تظتقوول اللجظووة ىل الظاوور يف الووبالغ موون حيووث أسسووه
املرضرعية اصر االنتةاكا املزعرمة للعراد  6و ٧و 9و 10و 16من العةد.

__________

()8
()9
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انار  CCPR/C/DZA/CO/3الفقرا  ٧و 8و.13
انا وور برايك وورف ض وود ب وويال وس ( )CCPR/C/111/D/2030/2011الفق وورة  4-٧وكاس ووتانييدا ض وود املكس وويح
( )CCPR/C/108/D/2202/2012الفقو و و و وورة  8-6وأ .ب .ضو و و و وود أوكراني و و و و ووا ()CCPR/C/105/D/1834/2008
الفق وورة  5-8وال ووبالغ قو و  2009/188٧وبريان وور ابس وور ض وود أو وغو وراي ()CCPR/C/100/D/1887/2009
الفقرة .4-9
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الظار يف األساس املرضرعية
 1-٧ناوور اللجظووة يف هووذا الووبالغ آخووذة يف االعتبووا مجيو املعلرمووا الووه قوودمةا الطرفووان
وذلح طبقا ألحكام الفقرة  1من املادة  5من الربوتركرإ االختيا ي.
 2-٧وتالحت اللجظة أن الدولة الطرف اكتفت ابإلشا ة ىل مالحااهتا املشو كة والعاموة الوه
ق وودمتةا آنف ووا ىل الفري ووق العام وول املع ووت وواال االختف وواء القس ووري أو غ ووري الط وورعي و ىل اللجظ ووة
فيعا يتعلق ببالغا أخر من أجل مكيد مرقفةا القائل نه سبق تسرية مثل هوذ القنوااي يف
طووا تظفيووذ ميثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة .وحتيوول اللجظووة ىل اجتةاداهتووا السووابقة وتووذكر أبنووه
تجورن
ال ار للدولة الطورف أن حتوتج أبحكوام ميثواا السول واملصواحلة الرطظيوة ضود أشوخا
أبحكام العةد أو قدمرا أو يعتزمرن تقدمي بالغا ىل اللجظة .وتقني أحكام العةد أبن حتر
()10
الدولووة الطوورف علووى مصووري كوول شووخص وأبن تعاموول كوول شووخص ابحو ام كرامتووه اإلنسووانية .
وابلظاور ىل عوودم دخوواإ التعووديال الوه أوصووت ووا اللجظووة فولن األموور قو  01-06املتنووعن
تظفيذ ميثاا السول واملصواحلة الرطظيوة يسواه يف اإلفوال مون العقواب يف هوذ القنوية وال ميكون
من اعتبا بصيغته احلالية متفقا م أحكام العةد(.)11
 3-٧وتالحت اللجظة أن الدولة الطرف مل تورد علوى ادعواءا صواحب الوبالغ بشوأن األسوس
املرضوورعية وتووذكر ابجتةاداهتووا الووه تكوورس قاعوودة مفادهووا أن عووبء اإلثبووا اووب أال يقو علووى
عاتق صاحب البالغ وحد خاصة أن صاحب الوبالغ ال يتسواو دائعوا مو الدولوة الطورف يف
مكانية احلصرإ على عظاصر اإلثبا وأن املعلرما الال مة ال متلكةوا يف أغلوب األحيوان سور
الدولووة الطوورف( .)12ووفقووا للفقوورة  2موون املووادة  4موون الربوتركوورإ االختيووا ي فوولن الدولووة الطوورف
ملزمووة ابلتحقيووق سوون نيووة يف مجي و االدعوواءا بشووأن انتةاكووا أحكووام العةوود املرجةووة ضوود
الدولووة الطوورف و ثليةووا وأن حتيوول ىل اللجظووة املعلرمووا الووه تكوورن ر هتووا( .)13ويف حوواإ عوودم
تقوودمي الدولووة الطوورف أي ترضووي ووذا اخلصوور فلنووه يتعووني يووالء ادعوواءا صوواحب الووبالغ
االعتبا الراجب ما دامت معللة مبا فيه الكفاية.
 4-٧وتذكر اللجظوة أبنوه ذا كانوت عبوا ة "االختفواء القسوري" ال تورد صوراحة يف أي مون موراد
العةوود فوولن االختفوواء القسووري يشووكل وعرعووة فريوودة ومتكاملووة موون األععوواإ الووه متثوول انتةاكووا
مستعرا للعديد من احلقرا املكرسة يف هذا الصح(.)14
__________

()10
()11
()12
()13
()14
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انار اير ضد اجلزائر الفقرة  2-٧وععا ي ضد اجلزائر الفقرة .2-8
انار ععا ي ضد اجلزائر الفقرة .2-8
انار يف مجلة أمر أخور ععوا ي ضود اجلزائور الفقورة  3-8وموزين ضود اجلزائور الفقورة  3-8والعبواين ضود
اجلعاهريية العربية الليبية ( )CCPR/C/99/D/1640/2007الفقرة  4-٧وبر يق ضد اجلزائر الفقرة .3-8
انار مزين ضد اجلزائر الفقرة  3-8ووظرن ضد اجلزائر ( )CCPR/C/87/D/1297/2004الفقرة .3-8
اناو وور كو وواتراإ ضو وود نيبو وواإ ( )CCPR/C/113/D/2000/2010الفقو وورة  3-11وسو ووريش وآخو وورون ضو وود كرلرمبيو ووا
( )CCPR/C/104/D/2134/2012الفقورة  4-9والبعطوي ضوود اجلزائور الفقورة  .4-٧واناوور أينوا التعليوق العووام
ق و  )1982(6بشووأن احلووق يف احليوواة الفقوورة " :4يتعووني علووى الوودوإ األط وراف أن تتخووذ أينووا توودابري حمووددة
وفعالة ملظ اختفاء األفوراد وهور األمور الوذي اب شوائعا لتسوا ويو دي يف أحيوان كثورية ىل احلرموان مون احليواة
تعسووفا .وفن ووال ع وون ذل ووح يتع ووني عل ووى ال وودوإ األط وراف أن تس ووتحدف الرس ووائل واإلج وراءا الفعال ووة إلج وراء
حتقيقا متععقة يف حاال األشخا املفقردين يف ظروف قد تظطري على انتةايف للحق يف احلياة".
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 5-٧وتالحت اللجظة أن حمعد مليس شرهد للعرة األخرية يورم  9أيلرإ/سوبتعرب  1993بعود
أن قوب عليوه الشطورطيان أ .غ .وأ .ب .عظودما كوان هوذان الشورطيان يتأهبوان للودخرإ ىل قسو
شورطة بموور خووادم .وتالحوت اللجظووة أن شخصووني ضوافة ىل صوواحب الووبالغ كوانرا شووةردا حلادثووة
القب علوى حمعود ملويس .وحتويي اللجظوة علعوا أبن الدولوة الطورف مل تقودم أي معلرموا تسوع
مبعرفووة مووا وق و حملعوود ملوويس بوول هنووا مل ت كوود قووي احتجا هووا اي  .وتووذكر أبن سوولب احلريووة
االمتظاع عن االع اف بذلح أو التس على مصري الشوخص املختفوي هور يف حواال االختفواء
القسري مبثابة حرمان هذا الشخص من أاية القوانرن وتعوري حياتوه خلطور دائو وجسوي تُعتورب
الدولووة مس و ولة عظووه( .)15ويف القنووية قيوود الظاوور تالحووت اللجظووة أن الدولووة الطوورف مل تقوودم أي
معلرما قد تبني أهنا وفت ابلتزامةا عاية حياة حمعد مليس .وبظاء عليه ذلص اللجظة ىل أن
الدولوة الطورف أخلوت ابلتزامةوا عايوة حيواة حمعود ملويس وهور موا يشوكل انتةاكوا للفقورة  1موون
املادة  6من العةد.
 6-٧وتقوور اللجظووة بد جووة املعوواشة الووه يظطووري عليةووا التعوورع لالحتجووا دون اتصوواإ ابلعووامل
اخلووا جي ملوودة غووري حمووددة .وتووذكر بتعليقةووا العووام قو  )1992(20بشووأن حاوور التعووذيب وغووري
م وون ض ووروب املعاملو ووة أو العقرب ووة القاسيو ووة أو الال نس ووانية أو املةيظ ووة ال ووذي أوص ووت في ووه ال وودوإ
األطوراف ابذوواذ التوودابري الال مووة ملظ و االحتجووا االنفورادي يف مكووان سووري .وتالحووت اللجظووة أن
صاحب البالغ مل صل قي على أية معلرما عن مصري حمعد مليس وال عن مكان احتجا .
وعليوه توور اللجظوة أن حمعوود ملوويس الوذي اختفووى يف  9أيلرإ/سوبتعرب  1993موون احملتعوول أن
يكوورن ال يوزاإ حمتجوزا انفووراداي يف مكووان سووري لوود السوولطا اجلزائريووة .وابلظاوور ىل عوودم تقوودمي
الدولو ووة الطو وورف ترضو وويحا و ووذا اخلصو وور تو وور اللجظو ووة أن هو ووذا االختفو وواء يشو ووكل انتةاكو ووا
للعادة  ٧من العةد يف حق حمعد مليس(.)16
 ٧-٧وبظوواء علووى مووا تقوودم لوون تظاوور اللجظووة بصوور ة مظفصوولة يف االدعوواءا املتعلقووة ابنتةووايف
املادة  10من العةد(.)1٧
 8-٧وحتيي اللجظوة علعوا أينوا مبوا تسوبب فيوه اختفواء حمعود ملويس مون قلوق وكورب لصواحب
الووبالغ .وتوور أن الرقووائ املعروضووة عليةووا تكشووا عوون وقوورع انتةو م
وايف للعووادة  ٧مقووروءة مظفووردة
وابالق ان م املادة ( 2الفقرة  )3من العةد يف حق صاحب البالغ(.)18
 9-٧وفيعا يتعلق ابدعاء انتةايف املادة  9حتيي اللجظة علعا مبزاع صاحب البالغ اله مفادها
أن حمعوود ملوويس قُووب عليووه تعسووفا وبوودون أموور قنووائي ومل ترجووه ليووه هتعووة ومل يعوورع علووى سوولطة

__________

()15
()16
()1٧
()18
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انا وور ل ووردي ض وود اجلزائ وور ( )CCPR/C/112/D/2117/2011الفق وورة  4-٧ومو وزين ض وود اجلزائ وور الفق وورة 4-8
وبرمجعي ضد اجلزائر الفقرة .4-8
اناور ععوا ي ضود اجلزائور الفقورة  5-8وموزين ضود اجلزائور الفقورة  5-8وخورياين ضود اجلزائور الفقورة 5-٧
وبر ي ووق ض وود اجلزائ وور الفق وورة  5-8والعلو وراين ض وود اجلعاهريي ووة العربي ووة الليبي ووة ()CCPR/C/90/D/1295/2004
الفقرة .5-6
انار ععا ي ضد اجلزائر الفقرة .6-8
اناوور م وزين ضوود اجلزائوور الفقوورة  6-8وخ ورياين ضوود اجلزائوور الفقوورة  6-٧وبر يووق ضوود اجلزائوور الفقوورة 6-8
والعب و و و وواين ض و و و وود اجلعاهريي و و و ووة العربي و و و ووة الليبي و و و ووة الفق و و و وورة  5-٧واحلاس و و و ووي ض و و و وود اجلعاهريي و و و ووة العربي و و و ووة الليبي و و و ووة
( )CCPR/C/91/D/1422/2005الفقرة .11-6
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قنووائية ميكظووه االعو اع أمامةووا علووى مشووروعية احتجووا  .وناورا ىل عوودم تقوودمي الدولووة الطوورف أيوة
معلرما يف هذا الصدد تر اللجظة أنه اب يالء ادعاءا صاحب البالغ اعتبا الراجب(.)19
وعليه ذلص اللجظة ىل حدوف انتةايف للعادة  9من العةد يف حق حمعد مليس(.)20
 10-٧وتوور اللجظووة أن تع طع وود حرمووان الشووخص م وون أايووة القووانرن يش ووكل نكووا ا حلووق ه ووذا
الشووخص يف االعو اف لووه بشخصوويته القانرنيووة ال سوويعا عظوود الععوول بصوور ة مظةجيووة علووى عرقلووة
جة وورد أقا ب ووه م وون أج وول ا س ووة حقة و يف س ووبل انتص وواف فعال ووة( .)21ويف ه ووذ القن ووية بعيظة ووا
تالحت اللجظوة أن الدولوة الطورف مل تقودم أي ترضوي مقظو بشوأن مصوري حمعود ملويس وال بشوأن
مكووان وجوورد غو اخلطورا الووه قووام ووا أقا بووه و غو أن حمعوود ملوويس كووان يف قبنووة سوولطا
الدولة عظدما شرهد آخر مرة ومل ياةور بعودها .وذلوص اللجظوة ىل أن اختفواء حمعود ملويس قسورا
مظذ ما يزيد على  24عاما حرمه من أاية القانرن وحرمه مون حقوه يف أن يُعو ف لوه بشخصويته
القانرنية مبا يشكل انتةاكا للعادة  16من العةد.
 11-٧و تج صاحب البالغ أينا أبحكام الفقورة  3مون املوادة  2مون العةود الوه تقتنوي أبن
تكفل الدوإ األطراف لكل شخص سبل انتصاف ميسرة وفعالة وواجبة اإلنفاذ مكيودا للحقورا
املكرسووة يف العة وود .وتُووذكر اللجظ ووة أبهن ووا تعلووق أمهي ووة علووى قي ووام ال وودوإ األط وراف نش وواء آلي ووا
قنائية و دا ية مظاسبة ملعاجلة الشكاو اله تتحدف عن وقورع انتةاكوا للحقورا الوه يكفلةوا
العةود( .)22وتووذكر بتعليقةوا العووام قو  )2004(31بشوأن طبيعووة االلتوزام القوانرين العووام املفووروع
على الدوإ األطراف يف العةد الذي تبني فيه على وجه اخلصر أن ذلا الدولة الطورف عون
التحقي ووق يف املو وزاع املتعلق ووة ابالنتةاك ووا ميك وون أن يو و دي يف ح وود ذات ووه ىل انتة ووايف مظفص وول
للعةوود .ويف هووذ احلالووة وجةووت أسوورة حمعوود ملوويس انتبووا السوولطا املختصووة ىل اختفوواء هووذا
األخ ووري ومل تب وواد الدول ووة الط وورف ىل ف ووت أي حتقي ووق معتع ووق ودقي ووق يف ه ووذا االختف وواء ومل يتل ووق
صاحب البالغ وال أسرته أية معلرما  .ن عدم مكانية اللجرء قانرنيا ىل هيموة قنوائية بعود
صوودو األموور ق و  01-06املتنووعن تظفيووذ ميثوواا السوول واملصوواحلة الرطظيووة ال ي وزاإ وورم حمعوود
مليس وصاحب البالغ وأسرته مون مكانيوة احلصورإ علوى سوبيل انتصواف فعواإ ذلوح أن األمور
املووذكر ميظ و موون اللجوورء ىل العدالووة لكشووا الظقوواب عوون أكثوور اجل ورائ خطوور ة مثوول حوواال
االختفاء القسري( .)23وذلص اللجظة ىل أن الرقائ املعروضة عليةا تكشا عن حدوف انتةايف
للعادة ( 2الفقرة  )3مقروءة ابالق ان م املراد  6و ٧و 9و 16من العةد يف حق حمعد مليس
وانتةايف املادة ( 2الفقرة  )3مقروءة ابالق ان م املادة  ٧من العةد يف حق صاحب البالغ.
 -8وذلووص اللجظووة متصوورفة وفقووا للفقوورة  4موون املووادة  5موون الربوتركوورإ االختيووا ي امللحووق
ابلعةد ىل أن الرقائ املعروضوة عليةوا تكشوا عون انتةاكوا الدولوة الطورف للعوراد  6و ٧و9

__________
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انار شاين ضد اجلزائر ( )CCPR/C/116/D/2297/2013الفقرة .5-٧
اناوور علووى سووبيل املثوواإ م وزين ضوود اجلزائوور الفقوورة  ٧-8وخ ورياين ضوود اجلزائوور الفقوورة  ٧-٧وبر يووق ضوود
اجلزائر الفقرة .٧-8
انا و وور ابس و ووظيت ض و وود نيب و وواإ ( )CCPR/C/117/D/2164/2012الفق و وورة  9-10واث و وآخ و وورون ض و وود نيب و وواإ
الفقرة  9-10وسريش وآخرون ضد كرلرمبيا الفقرة .5-9
انار عليرة وقروان ضد اجلزائر ( )CCPR/C/112/D/2132/2012الفقرة .11-٧
انار  CCPR/C/DZA/CO/3الفقرة .٧
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و 16من العةد وللعادة ( 2الفقورة  )3مقوروءة ابالقو ان مو املوراد  6و ٧و 9و 16مون العةود
يف ح ووق حمع وود مل وويس .وتس ووجل اللجظ ووة أين ووا انتة ووايف الدول ووة الط وورف امل ووادة  ٧مق ووروءة مظف ووردة
وابالق ان م املادة ( 2الفقرة  )3من العةد يف حق صاحب البالغ.
 -9ووفقا للفقورة (3أ) مون املوادة  2مون العةود يقو علوى الدولوة الطورف التوزام بتورفري سوبيل
انتصاف فعاإ لصاحب البالغ .ويقتني ذلح أن متظ الدوإ األطوراف جوربا كوامال لتشوخا
الذين انتةكت حقرقة املكفرلة هل مبرجب العةد .ويف هذ القنوية فولن الدولوة الطورف ملزموة
مبا يلي يف مجلة أمر أخر ( :أ) جراء حتقيق متععق ودقيق ونزيه يف اختفواء حمعود ملويس وتزويود
صواحب الووبالغ مبعلرموا مفصوولة عوون نتوائج هووذا التحقيوق (ب) اإلفوران فوور ا عون حمعوود ملوويس
ن كووان ال يوزاإ حمبرسووا انف وراداي يف مكووان سووري (ن) عووادة جثعووان حمعوود ملوويس ن كووان قوود
تو ووريف ىل أس و ورته (د) مالحقو ووة املس و و ولني عو وون االنتةاكو ووا املرتكبو ووة وحمو وواكعتة ومعو وواقبتة
(ه) تقوودمي تعووري مظاسووب ىل صوواحب الووبالغ عوون االنتةاكووا الووه تعوورع هلووا وكووذلح ىل
حمعد مليس ن كان ال يزاإ على قيود احليواة (و) اذواذ موا يظاسوب مون تودابري ال ضوية لصواحب
البالغ وألسورته .وبصورف الظاور عون األمور قو  01-06املتنوعن تظفيوذ ميثواا السول واملصواحلة
الرطظي ووة يتع ووني عل ووى الدول ووة الط وورف أين ووا أن حت وور عل ووى ع وودم عاق ووة ا س ووة احل ووق يف س ووبيل
انتص وواف فع وواإ لن ووحااي جو ورائ م وون قبي وول التع ووذيب واإلع وودام خ ووا ن نط وواا القن وواء واالختف وواء
القسري .وهي ملزموة أينوا ابذواذ التودابري الال موة للحيلرلوة دون تكورا مثول هوذ االنتةاكوا يف
املستقبل .ويف هذا الصدد تر اللجظة أنه يظبغي للدولة الطرف أن تعيد الظار يف تشريعاهتا وفقا
لاللتو وزام الراقو و عل ووى عاتقة ووا مبرج ووب الفق وورة  2م وون امل ووادة  2م وون العة وود وأن تلغ ووي عل ووى وج ووه
اخلصوور أحكووام األموور املووذكر ال وه تتظووا ،م و أحكووام العةوود يووث يتسوومل التعت و ابحلقوورا
املكرسة يف العةد متتعا كامال يف الدولة الطرف.
 -10و ذ تنو اللجظووة يف اعتبا هووا أن الدولووة الطورف ابننووعامةا ىل الربوتركوورإ االختيووا ي
قد اع فت ابختصا اللجظة يف حتديد ما ذا كان قد وقو انتةوايف للعةود أم ال وأهنوا تعةود
ععال ابملادة  2من العةود أبن تكفول جلعيو األفوراد املرجوردين يف قليعةوا أو اخلاضوعني لراليتةوا
احلق وورا املع و ف ووا يف العة وود وأن تكف وول س ووبيل انتص وواف فع وواال وواج ووب اإلنف وواذ عظ وود ثب وور
االنتةووايف فلهنووا توورد أن تتلقووى موون الدولووة الطوورف يف غنوورن مائووة ونووانني يرمووا معلرمووا عوون
التدابري اله اذذهتا لرض هذ اآل اء مرض التظفيذ .والدولة الطرف مودعرة فنوال عون ذلوح ىل
تععي آ اء اللجظة هذ ونشرها على نطاا واس بلغاهتا الريية.
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