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يسووخ يف يتووميث ه بوون لوومي)
ل الغ سيتسع

لد لة لطرف:

جلزير

اتر خ تقدمي ل الغ:
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لقوورر ذخووج يج و ومي ت  97 9٢موون لام وميم
لوود يفل لف اووة ووميل ىل لد لووة لطوورف ١١
متيز /يل ع  ٢٠١٣همل صدر شكل ث قة)

اتر خ فذالمي آلرء:

 ٢٨متيز /يل ع ٢٠١7

ل و الغ) لوومي)

يضيع:

اليذيتميء لقسري

سمييل إلجري ة:

سذايتمي س ل السذصميف ف ة

سمييل يضيف ة:

حل و ووق سو و و ل سذصو و وميف عو و وميل )م و وور لذع و ووج
عميمفة أ لعقيبوة لقميسو ة أ لال سسوميس ة أ ة اوة
)ق ليتر حلر ة ألممين ففى شخصوع )وم م

رهتمي  ١٢٠ه ٢٨-٣متيز /يل ع .)٢٠١7
فذالدهتمي لف اة
شميرك لامر هج ل الغ أفضميء لف اة لذميل ة أمسميؤهم :لسو د اتس ومي موميرب ف ودت ر تشويلس لسو د ف ومي
بوون فميشوويرس لس و د لووزي برسوودس  -كةوور خس لس و د سوومير كف يتالسوودس لس و د أ وود أم و ووذلا هس لس و د
أ ل يت ووع ي ر وولس لس و د كر سووذيف ه اووزس لس و د وويجل سوومي س لس و د موورمي كي ذووميس لس و د مميرس و مي
ف .ج .كرنس لس د سكمين ميهيميز الكلس لس د يت ين زرتز خس لس د ممي ر بيل يتس لس د ييس ع
مميسي ل سميسذيس خس لس د ي ميل شميينس لس د مميرغي تر ميل.
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لكرمووة ألل و فة
لقميسيس ة

إلسس ومين الفووم ف لشخص و ة

مي لعةد:

ليتق وراتن  ٣ ٢موون وومي  ٢ووي 6س 7س 9س
١٠س ١6

مي لرب تيكيل اليذ ميري:

مي  ٢ليتقر ٢هب) من مي 5

 -١لومي) هووج لو الغس و ر  ٨آذ ر/مووميرس ٢٠١٣س هوي لوويس خ يف يتووميثس هووي مووي ن
جزي ووري مقو و م ل ووخس بيال ووة ب وويمر س ه جلزي وور) .وودفل ل وومي) لو و الغ أن با ووع يس ووخ
يف يتميثس هي موي ن جزيوري مون مي ل ود  9تشور ن أل ل/أكذويبر ١967س قوا ضوح ة اليذيتوميء
قسري تذحالل لد لة لطرف س ل ة فاعس هي ممي شكل سذةميكومي أل)كوميم ليتقورت  ٣ ٢مون
وومي  ٢ووي  ١6 ١٠ 9 7 6موون لعةوود .كوود لوومي) ل و الغ أسووع ضووح ة السذةووميك
أ)كووميم ليتقوور  ٢موون وومي  ٢وومي  7مقوور ء القووم ن مووا ليتقوور  ٣موون وومي  ٢موون لعةوود.
قوود يوول لعةوود لرب تيكوويل اليذ ووميري فحووق بووع ) ووز لايتوميذ لد لووة لطوورف  ١٢كووميسين
أل ل /سالرب  .١9٨9جتل لمي) ل الغ ئالا فمييال يتقي ن جلزير.
الوقائع ما ع ضها صاح البالغ
)ووي ل لسووميفة وميمسووة لاصووخ موون ل و مي وويم ) ٢٠ز رن /يس ووع ١99٤س ووي
١-٢
فد ك ري من ض ميط لشر ة مازل أسر لس د يف يتوميث .كومين هو الء لضو ميط مسوفح مقاعو
رتد ن زي " لا ا مي"س كميسي اذالين ىل رقة مكمي حة إلرهوميب .يول أربعوة مواةم )وة اوزل
فن ر ق حلد قة .كمين يسخ يف يتميث ذيضأ )وة اوزل سوذعد لفصوال س ميسقضوي فف وع
هد ت لقذل ن حترك .مث أيج مالء كميست معفقة أمميم ازل ضعيهمي ففى رأسع .أ قموت
جلف ووة لوومي) ل و الغس اووزل س وأل ض و ميط لشوور ة فوون س و لقووميء لق و ففووى باووع .ووأمرت
ض و ميط لشوور ة لعووي ىل يوول اووزل ال أ فقووي لاوومير فف ووع .تعوورف لوومي) ل و الغ ففووى
لي ب.س هي حممي ظ شر ة حمي مة شر ة ليترقة ذاقفة لذميبعة لفشر ة لقضميي ة لخ.
 ٢-٢شةد أ)د جلري ن ممي قا .قذمي ض ميط لشر ة يسوخ يف يتوميث سوري ىل مدرسوة مسور ر
ففوولس ) وون كميسووت تاذموورهم س و مير ب ض وميء موون وورز  .Peugeot 205مث ألقووي لضووح ة لوواد
لس مير وفيتل سطفقي هبمي .شةد جميرن آيرن قعة لقميء لق ففى بن لمي) ل الغ.
لسووميفة لسووميبعة موون لو مي ل وويم سيتسووعس ذه و لوومي) ل و الغ ىل حممي مووة شوور ة
٣-٢
لخ عر ة س لق ففى باع .كميست لس مير ل ضوميء مون ورز  Peugeot 205مذيقيتوة أموميم
حممي مة لشر ة .تعرف لمي) ل الغ ففى حممي ظ لشور ة ب.س لوجي كومين رتودي سيتوخ لوزي
لجي كمين رتد ع أثاميء لقميء لقو ففوى باوع .أسكور حمومي ظ لشور ة متميمومي أسوع ألقوى لقو ففوى
يسخ يف يتميث.
ل ويم لذوميلس فوومي ضو ميط لشوور ة لووج ن ألقوي لقو ففووى يسوخ يف يتووميث بصووح ة
٤-٢
)وود اتبعووة لف و ي لذالشو ل حلوول لشميبووة تيتذو ي ماووزل أسوور لوومي) لو الغ .ففووى موود
لسوواي لذميل ووة ) و فووميم ٢٠٠٠س ف ومي ض و ميط لشوور ة لذيتذ و ي ماووزل ألسوور كوول فشوور أبم
تقر ميس ن أن قدمي أي تيتسري لألسر فن هلدف أ لشر من تيتذ شع.
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 5-٢سووذعدفل فوود موون سووكمين لووخ ىل ثكاووة بوون فكاووين فوود موور س ) وون سووذ يهبم
ض ميط شر ة رتد ن زب مدس مي بشأن يسخ يف يتوميث .ور لومي) لو الغ أن هوج ل ول ففوى
أن لشر ة سقفت باع ىل ير السذعالم ألمنس أي لشر ة لس ميس ة جلزيرس عر ة سم
" ألمن لعسكري".
 ١١تشوور ن أل ل/أكذوويبر ١99٤س تفقووى لومي) لو الغ رسوميلة لووذفكخ موون رلوود
6-٢
لووي ين حلقووي إلسس ومين ه سسووة لي ا ووة حلقووي إلسس ومين) فشووع ة ومي ن د ر ووة لي ا ووة لألموون
لووي ين لوور)ت ن يسووخ يف يت وميثس هووي " ره وميش شوول"س قعذوول برل ومي قووي ألموون متوويز/
يل ووع  ١99٤ج وميل لووخ .مومي سيتوول لومي) لو الغ عووم ففووى هووج لذصوور لاس لووجي عذووربت
تصرحيمي كميذ ألسع كمين )ميضر فادممي ألقل لق ففى باع.
 7-٢قد أتثر مج ا أ ور ألسور بسو لورر لومي) لو الغ ففوى تقصول حلق قوة .ذلول أن
لسفطمي جلزير ة مميرست ضشي مي ففى ألسور مون يوالل سفسوفة مون أفالوميل ضومي قة لمه و .
قد عمر ذ ر لجي كمين عالل بع بن لمي) ل الغ مر من ل فد ة .قطا مود ماوزل ألسور
لسووفطمي حمالوود يف يت وميثس أل أللووشر ل يسووخس
وميت ووأ  .إلض ومي ة ىل ذلوولس سووذةد ت ع
لجي كمين فغ من لعالور  ١5فميمومي قوت لقوميء لقو ففوى أي وعس لوجي تعور ضومي قة قضوميي ة
)ق ق ووة .قوود فذقوول حمالوود يف يت وميث فوود موور س يذطووخ سووذ يب موون ق وول ض و ميط لقووي
ل حر ووة .تع وور لالفذ وود ء ل وودين ف وود م وور م وون ق وول أ وور هو وميلي فف ووع لض وورب ه وود ت ن
" يتعفووي بووع م ومي عفوويت ي ووع" .يت وود ل ومي) ل و الغ ن فزمووع ففووى معر ووة مصووري باووع هووي لس و
ميش وور جلال ووا ه ووجت ألفالو وميل السذقميم ووة .ضو و خ لو ومي) لو و الغ أن ه ووجت لض ووشيط مو ومي زل ووت
مسذالر أسع كجتري ممي ذفقى رسمييل من فد مس ل س مواةم ل ال وة بويمر سس حيجتيسوع ةومي بشود
ففى ف تعي  .قد )مي ل ل ال ة بيمر سس هي عفوم أن لومي) لو الغ أعمولس لذشر ور بوع
فع ففى لذيق ا ففى شةمي تجت وت ومي باوع خذيتول) .و آلنس ور لومي) لو الغ ر ضومي
هج لصد ألن ذلل س عين أسع عمف بي مي باع.
قمي عمي قميمة في تعي
ل ف وود م وون أج وول لعجت ووير فف ووى با ووع .ق وودم
 ٨-٢تص وول ل وومي) ل و الغ بك وومير س و ل
شووكي ىل رلوود لووي ين حلقووي إلسسوومين ووير لقووميء لقو ففووى باووع .قوودم أ ضوومي شووكي ىل
ري و و خ جلالةير و ووة لسو ووميبقس ل ال و و زر لس  ١٨س سو وومين/أبر ل ١99٨س ثو ووالو شو ووكمي ىل
س و ل جلالةير ووة شووكي أيوور ىل ز وور لعوودل .تفقووى لوومي) ل و الغ ر موون فوود موون
جلةمي س لة .عفوى سو ل جتوميلس تفقوى لومي) لو الغ سوذدفميء مون رلود لوي ين حلقوي
إلسسوومينس  ٣٠كووميسين أل ل /سووالرب ١99٨س مث موون لف اووة لي ا ووة السذشوومير ة لمق ووة مي ووة
)قووي إلسسوومينس لوويت )فووت حموول رلوود لووي ينس  ٤ش و ميط /رب ر  .٢٠٠٣تفقووى لوومي)
ل و الغ أ ضوومي رسووميلذ موون ري و خ يوور لووخ هم و ريذ  ٢٤س سوومين/أبر ل  ١١ ٢٠٠6س سوومين/
أبر وول  .)٢٠٠7تفقووى أ ضوومي رسووميلة موون ري و خ حلكيمووةس  ٢٠تشوور ن لجت وميين/سي الرب ٢٠٠6س
فشع ةمي ن ف ع أ) ل ىل لف اة لي ا ة السذشمير ة لمق ة مي ة )قي إلسسمين.
 ٢٠ش ميط /رب ر ٢٠٠٨س جع لمي) ل الغ رسميلة أيور ىل ريو خ جلالةير وةس
9-٢
ف د لعز ز بيتيتف قة ١٢ .آذ ر/مميرس ٢٠٠٨س جوع لومي) لو الغ رسوميلة ىل كول مون ز ور
لع وودل ز وور لد يف ووة ل ال ووة ب وويمر س لف ا ووة لي ا ووة السذش وومير ة لمق ووة مي ووة )ق ووي
إلسس ومين .مل ذفووق لوومي) ل و الغ أي ر ش وميفس س وذجتاميء رسووميلة جةةوومي ل ووع ري و خ حلكيمووة
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 ١٨أبر/موومي ي  ٢٠٠٨ل فشووع ةوومي ن رسووميلذع أ) فووت ىل لف اووة لي ا ووة السذشوومير ة لمق ووة
مي ة )قي إلسسمينس ء مج ا جةي ت ليتشله.)١
 ١٠-٢جلووأ لوومي) ل و الغ أ ضوومي ىل ووميكم .يتوول  ١٨س سوومين/أبر ل ١99٨س قوودم لوومي)
ل الغ شكي ىل دفل لعميم فخ قضميء جلزير أير ىل ك ول جلالةير وة حكالوة لوخ
طف ةالمي ل حن فن باع لعجتير فف ع.
 ١١-٢ث وور ه و وميت لش ووكي س تفق ووى لو وويس خ يف يت و وميث سو ووذدفميء م ري و ومي  ٣١أبر/م و ومي ي ١99٨
لفحضو ووير كذ و و و وودفل لع و وميم لف الةير و ووة حكالو ووة لو ووخ ) 7ز رن /يس و ووع  .١99٨غو ووري أن
لشووكي مل تيتو ىل أي سذ ووة .بعوود )ميلووة مفووخ لقضو ة ىل قميضوول لذحق ووق كالووة لعسووكر ة
ل ف د س تفقى لمي) ل الغ سذدفميء لفحضوير أموميم كالوة  ٢٠شو ميط /رب ر  .٢٠٠٠غوري
أن لمي) لو الغ تفقوى حمضور م ريومي  ١٠شو ميط /رب ر  ٢٠٠١فشوع ن بيسوعع حلضوير السوذالم
)كم ر لقض ة غضين أربا فشر ن سميفة.
 ١ ١٢-٢شو ميط /رب ر ٢٠٠٣س جووع وودفل لعوميم فووخ قضوميء جلزيوور سووذدفميء ىل لسو د
ليس خ يف يتميث .مجتل لمي) ل الغ أمميم دفل لعميمس لكن مل ذخج أي جرء لقض ة.
) ٢ ١٣-٢ز رن /يس ع ٢٠٠7س جوع ل ال وة بويمر س رسوميلة ىل لومي) لو الغ مورت
قوودم لكووخ فوون ف و معفيموومي فوون مص وري باووع) ٢7 .ز وورن/
ةوومي بق وويل لذعووي
يس ووع ٢٠٠7س ر لوومي) ل و الغ ففووى تفوول لرس ووميلة مشووري ىل أسووع وور أي تعووي ر ض وومي
قمي عوومي موومي مل عوورف )ق قووة مصووري باووع ٢9 .آب/أغسووطخ ٢٠٠7س تفقووى لوومي) ل و الغ
رسميلة من مكذو ريو خ جلالةير وة تودفيت ىل لوجهميب ىل أقورب حمكالوة ىل مازلوع مون أجول ر وا
ف ووي حلص وويل فف ووى تع ووي  .مث تفق ووى ل وومي) ل و و الغ رس ووميلذ ل ووذفكخ م وون ل ال ووة
بوويمر سس  7شو ميط /رب ر ) ١٣ز رن /يس ووع ٢٠٠9س طف و ل ووع ةالوومي لذيجووع ىل مكذ و
السذق ميل إلرشمي لذقدمي ف تعي  .ر لومي) لو الغ أن هوجت ضوشيط ال كون ق يهلومي
أي تعووي
ألسووع ذهو فوود موور قميبفووة هو الء سو ل شخصو مي بالغةووم سووع ال رغو
أن مهع لي) د هي معر ة مصري باع.
 ٢7 ١٤-٢آب/أغسووطخ ٢٠٠6س )صوول لوومي) لو الغ موون حممي مووة شوور ة لووخ ففووى
ش وةمي تجت ووت يذيتووميء باووع .قوودم لوومي) ل و الغ شووكي ىل ك وول جلالةير ووة حكالووة ل وخ
) ٢٠ز رن /يس و ووع  ١٢ ٢٠٠7آذ ر/مو ووميرس  .٢٠٠٨غو ووري أن ك و وول جلالةير و ووة ق و ورر )يتو ووظ
لشووكي لعوودم كيتمي ووة أل لووة ٢9 .تشوور ن لجتوميين/سي الرب ٢٠١١س قوورر ك وول جلالةير ووة )يتووظ
لقضو ة لعوودم كيتمي ووة أل لووةس ذلوول ثوور وومي حموومي ظ لشوور ة ب.س لووجي كوومين قود شووميرك لقووميء
لق ففى لضح ة ) ٢٠ز رن /يس ع .١99٤
 ١5-٢قد فعرضت )ميلة يسخ يف يتميث ففى ليتر وق لعميمول عوين توميال
أ غري لطيفل  9كميسين أل ل /سالرب .٢٠٠٢

اليذيتوميء لقسوري

الشكوى
 ١-٣وودفل ل وومي) لو و الغ أن يس ووخ يف يت ووميث ض ووح ة اليذيت ووميء قس ووري تذحال وول لد ل ووة
وومي  ٢م وون التيتميق ووة لد ل ووة حلالمي ووة مج ووا
لط وورف س و ل ة فا ووعس )س و لذعر ووخ ل ووي ر

__________

ه)١
4
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ألشخمي من اليذيتوميء لقسوري .ور لومي) لو الغ أن يذيتوميء باوع يذيتوميء قسورب ماوج ٢٠
)ز رن /يس ووع  ١99٤شووكل سذةميكوومي وومي فوول :هأ) أ)كووميم ليتقورت  ٣ ٢موون وومي  ٢ووي 6
 ١6 ١٠ 9 7موون لعةوود )ووق يسووخ يف يتووميث هب) أ)كووميم ليتقوور  ٢موون وومي ٢
مي  7مقر ء القم ن ما ليتقر  ٣من مي  ٢من لعةد )ق لمي) ل الغ أسرتع.
ه)٢

 ٢-٣وور ل وومي) لو و الغ أن ألم وور رق ووم 06-01س لصو ومي ر  ٢7شو و ميط /رب ر ٢٠٠6
ذعفووق بذايت ووج م جتوومي لسووفم صووميحلة لي ا ووة شووكل يرقوومي لاللذ ووزم لعووميم اص ووي فف ووع
ليتقر  ٢من ومي  ٢مون لعةود ألن أ)كوميم هوجت ليتقور تسوذذ ا لذزمومي سوف مي ففوى لود ل ذالجتول
فدم ختميذ تد بري مامي ة أل)كميم لعةد .فذالمي ألمور رقوم 06-01س تكوين لد لوة لطورف قود
ختووج توودبري تشوور ع مي حيوويل ن فالووميل حلقووي عوومف هبوومي لعةووده)٣س ال س و المي حلووق
س ل سذصميف عميل من سذةميكمي )قوي إلسسومين .ودفل لومي) لو الغ أسوع باوع ضوح ذمين
أل)كووميم هووج لوواص لذشوور عل أن موون لي ضوولا أن أ)كووميم ليتقوور  ٢موون وومي  ٢موون لعةوود قوود
سذةكت هجت لقض ة.
 ٣-٣جكِّر لمي) ل الغ سع سذايتد مج ا س ل السذصميف ف ةس لقضوميي ة ماةومي إل ر وةس
موون ن لذيلوول ىل أي سذ ووة أ ىل جوورء أي حتق ووق عفوولس موودف مي أن لد ل ووة لطوورف مفزم ووةس
يجو و ليتق وور  ٣م وون و ومي ٢س تالمي ووة با ووعس يس ووخ يف يتو وميثس م وون سذةو وميك )قيق ووع م وون جميسو و
ميظيت ةومي .إلشومير ىل الجذةومي لسوميبقة لصومي ر فوون لف اووةه)٤س كوود لومي) لو الغ أ ضومي
أن فوودم لذحق ووق سذةميكومي مزفيمووة قوود و ي )وود ذ تووع ىل سذةوميك مسووذقل لفعةوود أن وور
سيتل تيرط ألجةز ألما ة ال كن أن شكل مذجتميال من جميس لد لوة لطورف لاللذوزم لي قوا ففوى
فميتقةومي يجو ليتقوور  ٣موون ومي ٢س ففالومي أن لسووفطمي لوويت جلووأ ل ةومي لومي) لو الغ كذيتووت
م ومي لصووالت أ بوور لوودفي  .فووص ل ومي) ل و الغ ىل أن أ)ك وميم ليتقوور  ٣موون ومي  ٢موون
لعةد سذةكت )ق يسخ يف يتميث.
الوومي ووص وومي 6س ال)ووظ لوومي) ل و الغ أن وور لعجتووير ففووى يسووخ يف يتووميث
٤-٣
تذضووميءل يمومي بعوود وويم ماووج فذقميلووع فووميم  ١99٤ضوويء فوودم جووي أي معفيموومي فاووع أن
غ ميبووع لطي وول ووي)ل سووع تووي  .فووال ففووى ذلوولس شووذد يطوور سذةووميك حلووق حل وومي )ميلووة
عزل فن لعميمل وميرجلس ألن لس اميء )رس لسو ين ال ضوعين ألي مرق وة
) خ لس
__________

ه)٢

ه)٣
ه)٤
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ذعفووق ألموور رقووم  06-01لصوومي ر  ٢7ش و ميط /رب ر  ٢٠٠6بذايت ووج م جتوومي لسووفم صووميحلة لي ا ووة .توواص
مي  ٤5من ألمر وجكير ففوى مومي فول" :ال جيويز لشور ع أي مذميبعوة بصويتة ر وة أ مجميف وة )وق أ ور
قي لد ميع ألمن لف الةير ة جبال ا أسالكةمي بس أفالميل سوع ِّيتج مون أجول مي وة ألشوخمي أ الذفكومي
جند ألمة حليتميظ ففى م سسومي جلالةير وة جلزير وة لد قر وة لشوع ة" .فذورب لف اوةس جذةمي هتومي لجتميبذوة
بشأن ألمر رقم 06-01س أسع سةم إل ال من لعقميب ه سمرس مجتالس ل الغ رقم ٢٠١١/٢٠٨٣س كر مول ضود
جلزيرس آلرء عذالد  ٣٠تشر ن أل ل/أكذيبر ٢٠١٤س ليتقر  .)٢-٨أفربت لف اوةس مال)مميهتومي وذميم وة
بشووأن لذقر وور لوود ري لجتميلوون لف زيوور ه سموور CCPR/C/DZA/CO/3س ليتقوور )7س فوون يش و ذةمي م ون أن ش و ا
ألمر شمير ل ع ففى إل ال من لعقميب أن قي حلق س ل سذصميف عميل.
د لمي) ل الغ ) ذع إل)ميلة ىل آلر ء ليتر وة طميبقوة لويت أ ىل هبومي لسو د ميب ومين سوميليت يلس ال سو المي
آلرء لي ر قض ة ش ةيب ضد جلزيرس ل الغ رقوم ٢٠٠٨/١٨١١س آلرء عذالود  ٣١تشور ن أل ل/
أكذيبر .٢٠١١
ل الغ رقم ٢٠٠7/١5٨٨س باعز ز ضد جلزيرس آلرء عذالد  ٢6متيز /يل ع ٢٠١٠س ليتقر .9-9
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لف اووة الوومي ووص
هووجت حلميلووة .شووري لوومي) ل و الغ ىل لذطووير لووجي شووةدتع جذةوومي
اليذيتووميء لقسووريه )5ىل أن لف اووة تووت تقوور س و ل ة لد لووة فوون سذةووميك حلووق حل ومي
حلووميال لوويت مل تجت ووت ةوومي وومي لضووح ةس موودف مي أن لد لووة لطوورف مل تووخ بي ج ةوومي ذالجتوول
مي ة )ق باع حل مي أن أ)كميم مي  6من لعةد قد سذةكت ت عمي لجلل.
 5-٣جكِّر لمي) ل الغ البسمي يذيتميء باعس مي ذلل فدم توي ر أي معفيمومي فون

مكوومين )ذ ووميزت أ ) سووع أ )ميلذووع لصووح ة فوودم تصووميلع س ورتع لعووميمل و وميرجلس م كوود أن
يسخ يف يتميث تعر لضرب من ضر ب عميمفة لال سسميس ة أ ة اوة .شوري لومي) لو الغ
لسووميبقة لصوومي ر فوون لف اووةس م كوود أن )ميلووة لكوورب فوودم
فووال ففووى ذلوول ىل الجذةوومي
ل ق و لض و ق لاميمجووة فوون يذيتووميء يسووخ يف يتووميث تعوود ضوور موون ضوور ب عميمفووة لال سسووميس ة
أ ة اة لاس ة ألسرتع .دفل لمي) ل الغ أن لد لة لطرف مس لة فن سذةوميك ومي 7
)ووق يسووخ يف يتووميث فوون سذةووميك وومي 7س مقوور ء القووم ن مووا ليتقوور  ٣موون وومي  ٢موون
لعةدس )ق لمي) ل الغ أسرتع.

 6-٣شري لومي) لو الغ ىل أن رقوة مكمي حوة إلرهوميب ألقوت لقو ففوى يسوخ يف يتوميث
) ٢٠ز رن /يس و ووع ١99٤مو وون ن مو ووجكر تيق و ووخس أسو ووع أ ع حل و و خ السيتو وور ي مو وون ن
مكميس ة السذعميسة حميم من ن بالغع س ميب فذقميلوع ال لوذةم يجةوة ل وعس أن )ذ وميزت
مل ووجكر سو ل ال)ذ وميز لوود لشوور ةس أسووع ال يجوود هاوميك أي سو ل رمسوول فوون مكومين جووي ت
ال فون مصووريت .وود ا لومي) لو الغ ن يسووخ يف يتوميث سووف )قوع حلر ووة ألمومين ففووى
يذيتمييع ذقور ىل ليتعميل وة لكيتوميء لالزمذو  .فف وعس كود لومي)
شخصع ن لذحق قمي
ل الغ أن لد لة لطرف مس لة فن سذةميك مي  9من لعةد )ق يسخ يف يتميث.
 7-٣ر لمي) لو الغس سذ وة اليذيتوميء باوع فودم جورء حتق وق جودي وعس لامور ىل
أن اليذيتميء لقسري كجتري ممي يتضول ىل حلو خ عوزل فون لعوميمل ووميرجلس أن لد لوة لطورف قود
سذةكت أ ضمي أ)كميم مي  ١٠من لعةد )ق باع.
 ٨-٣شري لمي) ل الغ ىل أن لسفطمي جلزير ة مل تقدم قل أي معفيممي ضحة فن
مص ووري يس ووخ يف يت ووميث أه وومي تعال وود )رمميس ووع م وون مي ووة لق ووميسينس م ك وود سذة ووميك كرم و وة با ووع
شخص و ذع لقميسيس ووةس هووي موومي شووكل سذةميكوومي لفحووق الفووم ف لشخص و ة لقميسيس ووة كيتوويل
يج مي  ١6من لعةد.
 9-٣طف و لوومي) ل و الغ ىل لف اووة أن أتموور لد لووة لطوورف وومي فوول :هأ) أن تقوور هوومي
سذةكووت ليتق ورت  ٣ ٢موون وومي  ٢ووي  ١6 ١٠ 9 7 6موون لعةوود )ووق يسووخ
يف يت وميثس ليتقوور  ٢موون ومي ٢س ومي  7مقوور ء القووم ن مووا ليتقوور  ٣موون ومي ٢س )ووق
لمي) ل الغ أسرتع هب) أن تعجتر ففى يسخ يف يتميث هج) أن تقدم مرتكيب هج اليذيتميء
لقسري ىل لسفطمي دس ة خذصة من أجل مقميضميهتم ه ) أن تي ر ل يسخ يف يتميثس ذ كمين

__________

ه)5

6

سذشووةد لوومي) لو الغس ات وود ال فمييووعس لو الغ رقووم ٢٠٠٨/١75٣س غ ووز آيوور ن ضوود جلزيوورس آلرء
عذال وود  ١9متيز /يل ووع ٢٠١٢س ليتق وور  ٤-٨ل و الغ رق ووم ٢٠٠9/١9٠5س ي ووري ين ض وود جلزي وورس آلرء
عذالوود  ٢6آذ ر/مووميرس ٢٠١٢س ليتقوور  ٤-7لو الغ رقووم ٢٠٠٨/١7٨١س جوورب ين ضوود جلزيوورس آلرء
عذال وود  ٣١تش وور ن أل ل/أكذ وويبر ٢٠١١س ليتقو ور  ٤-٨لو و الغ رق ووم ٢٠٠٨/١7٨٠س لعي بد ووة ض وود
جلزيرس آلرء عذالد  ٢٢آذ ر/مميرس ٢٠١١س ليتقر .١٠-7
GE.17-16622
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ال ووزل ففووى ق وود حل وومي س أل وور أس ورتعس جوورب ماميس و مي عووميال سوور عمي فالوومي حلووق هبووم م ون ضووررس
وومي شووالل تعي ض ومي كمي ومي مذاميس و مي مووا جسووميمة ليتعوول رتك و س أن تقوودم هلووم يوودممي فوومي
لذأه ل لكميمل لشميمل ضالمي فدم لذكرر.
ع م وعاكن ال كلة الط ف
 ١١متيز /يل ووع  ٢٨ ٢٠١٣ش و ميط /رب ر )١7 ٢٠١٤ز رن /يس ووع ٢٠ ٢٠١٤
-٤
تشوور ن لجتوميين/سي الرب ٢٠١٤س عف ووت لد لووة لطوورف ىل تقوودمي مال)مميهتوومي بشووأن مق يل ووة لو الغ
ه ووج لش ووأن .تع وورب ف وون
أسس ووع يض وويف ة .تش ووري لف ا ووة ىل أه وومي مل تذف ووق أي معفيم وومي
أسيتةمي لر لد لة لطرف مي ميهتمي ي معفيممي فن مق يل ة فميء لمي) لو الغ أ فون
أسسووةمي يضوويف ة أ فوون كف ةالوومي .تووجكره )6ن لد لووة لطوورف عا ووة مفزمووةس يجو ليتقوور ٢
مون وومي  ٤موون لرب تيكويل اليذ ووميريس ن تقوودم ىل لف اووة تيتسوري أ ب وومي يط ووة تيضوولا
ةوومي سووألة لذوود بري لوويت ختووجهتميس مووا إلشوومير س فاوود القذضووميءس ىل أي توود بري قوود تكووين ختووجهتمي
لذد رك ليضا.
املسائل كاإلق اءات املع كضة على اللجنة

لامر مق يل ة ل الغ
 ١-5ق ل لامر أي فميء ر بالغ مميس جي ففى لف اة عا ة تقي إلسسمينس قومي
لفالوومي  9٣موون سمميمةوومي لوود يفلس أن تقوورر موومي ذ كوومين ل و الغ مق وويال أم ال يج و لرب تيكوويل
اليذ ميري فحق لعةد.
 ٢-5قد أتكد لف اةس فالال ليتقر ٢هأ) من مي  5من لرب تيكيل اليذ وميريس مون أن
وومير جوورء آيوور موون جوورء لذحق ووق لوود ل أ لذسووي ة
سووألة سيتسووةمي ل سووت ق وود لاموور
لد ل ة .تشري لف اة ىل أن ليتر ق لعميمل عين تميال اليذيتميء لقسري أ غري لطيفل أعبفوغ
تميلووة اليذيتووميء هووجت .غووري أهوومي تووجكر ن إلجوورء أ آلل وومي وميرجووة فوون سطوومي عميهوود س
لوويت ضووعةمي فووخ )قووي إلسسوومين لوويت تذالجتوول ال ذةومي رسووة )ميلووة )قووي إلسسوومين بفوود
أ قف و م موومي أ السذةميكوومي لي سووعة لاطوومي حلقووي إلسسوومين لعووميمل تقوودمي تقوومير ر فوون ذلوولس
ال تادرج فاليممي ضالن جرء لذحق ق لد ل أ لذسي ة لد ل ة يتةيم لير ليتقر ٢هأ) من
وومي  5موون لرب تيكوويل اليذ ووميريه .)7فف ووعس توور لف اووة أن سموور ليتر ووق لعميموول عووين تووميال
اليذيتميء لقسري أ غري لطويفل )ميلوة يسوخ يف يتوميث ال جيعول لو الغ غوري مق ويل قذضوى
أ)كميم هجت مي .
__________

ه)6
ه)7

GE.17-16622

سمر ل الغ رقوم ٢٠١٢/٢١57س بفعالرس وة ضود جلزيورس آلرء عذالود
ليتقر .٤
سم و وورس مجف و ووة أم و وويرس ل و و الغ رق و ووم ٢٠١١/٢٠9٨س فال و وميري ض و وود جلزي و وورس آلرء عذال و وود  ٣٠تش و وور ن
أل ل/أكذو وويبر  ٢٠١٤ل و و الغ رقو ووم ٢٠١١/٢٠٢6س سميس و و ضو وود جلزيو وورس آلرء عذالو وود  ٢9تشو وور ن
أل ل/أكذوويبر  ٢٠١٤ل و الغ رقووم ٢٠٠٨/١79١س بيمجع وة ضوود جلزيوورس آلرء عذالوود  ٢٢آذ ر/مووميرس
٢٠١٣س ليتق و وور  .٢-7لو و و الغ رق و ووم ٢٠٠٨/١779س م و ووز ن ض و وود جلزي و وورس آلرء عذال و وود  ٢5تش و وور ن
أل ل/أكذيبر ٢٠١٢س ليتقر  ٢-7جرب ين ضد جلزيرس ليتقر .٢-7
 ٢7تشور ن أل ل/أكذويبر ٢٠١6س
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الوومي ووص سووذايتمي س و ل السذصووميف ف ووةس تووجكر لف اووة ن لد لووة لطوورف ل سووت
٣-5
مفزم ووة ق وول يج وورء حتق ق وومي ش ووميمفة م ووزفم رتك ووميب س ووفطميهتمي سذةميك وومي حلق ووي إلسس وومينس
ال س و المي فا وودممي ذعف ووق ألم وور سذة ووميك حل ووق حل وومي س وومي أ ضو ومي قميض وومي ك وول م وون ش ووذ ع
ضفيفع تفل السذةميكمي حمميكالذع معميق ذعه .)٨قد أيطر أسر يسخ يف يتميث لسفطمي
خذصووة موورر يذيتمييووعس لكوون لد لووة لطوورف مل ئوور أي حتق ووق شووميمل عووميل هووج ال فووميء
وطري .فال ففى ذللس مل تقدم لد لة لطرف معفيممي ت كد تي ر س ل سذصميف عميلس
ليقت لوجي سوذالر وع لعالول ألمور  06-01و ر  ٢7شو ميط /رب ر  ٢٠٠6رغوم تيلو مي لف اوة
لد ف ووة ىل ميءم ووة أ)كميم ووع م ووا أ)ك و وميم لعة وود هCCPR/C/DZA/CO/3س ليتق وور .)١٣ ٨ 7
تعوورب لف اووة أ ضوومي فوون قفقةوومي ألن لد لووة لطوورف مل تقوودم أي معفيموومي أ مال)موومي بشووأن
مق يل ة لو الغ أ أسسوع يضويف ةس ففوى لورغم مون تيج وع ثوالو رسومييل توجكري ل ةومي .ضويء
ممي تقدمس تر لف اة أسع ال يجد ممي اعةمي من لامر ل الغ قومي لفيتقور ٢هب) مون ومي 5
من لرب تيكيل اليذ ميري.
 ٤-5تال)ووظ لف اووة أن لوومي) لو الغ أشوومير ىل سذةوميك ليتقوور  ٢موون وومي  ٢موون لعةوود
)ق يسخ يف يتميث .تجكر لف اة ن أ)كميم مي  ٢من لعةد تاص ففوى لذوزم فوميم قوا
ففووى فووميتق لوود ل أل وورف سووع ال كوون ال)ذ ووميج هب ومي مايتوور بووالغ مووميه .)9فف ووعس تعفوون
لف اة أن هج جلزء من ل الغ غري مق يل يج مي  ٣من لرب تيكيل اليذ ميري.
وومير ووي ١6 ١٠ 9 7 6س
 5-5ت وور لف ا ووة أن ال ف ووميء ل وويت تجت ووري مس وومييل
مقر ء يتر هومي القوم ن موا ليتقور  ٣مون ومي  ٢مون لعةودس ت ودهمي أ لوة كمي وة أسوع ال يجود
مومي اووا ق يهلوومي .باووميء ففووى ذلوولس تاذقوول لف اووة ىل لاموور هووجت ال فووميء موون ) ون أسسووةمي
يضيف ة.

لامر

ألسخ يضيف ة

 ١-6سم وور لف ا ووة ه ووج لو و الغ ض وويء مج ووا عفيم وومي ل وويت تفقذة ووميس ق وومي أل)ك ووميم
ليتقوور  ١موون وومي  5موون لرب تيكوويل اليذ ووميري .تال)ووظ لف اووة أن لد لوة لطوورف مل توور ففووى
ف ووميء ل وومي) لو و الغس ت وور س م وون مثس أس ووع ا ش وول ووالء ه ووجت ال ف ووميء الفذ وومير ل ووجي
تسذحقع ممي مت مدفيمة مي كيتل من أل لة.
 ٢-6حت ل لف اة ففالمي فميء لومي) لو الغ أن يسوخ يف يتوميث فذقول ) ٢٠ز ورن/
يس ووع  ١99٤ففووى وود ضو ميط شوور ة سموميم اتبعو لي)وود مكمي حووة إلرهووميب تضووير شووةي .
ماووج ذلوول حلو س مل تذفووق أسوور يسووخ يف يتووميث أي أي وومير فاووعس ففووى لوورغم ومي شوورفت ووع موون
مسووميع ؤ بووة لوود لسووفطمي إل ر ووة لقضووميي ة ه سموور ليتقوور  ٨-٢ليتقوور لذميل ووة) ماووج وويم
يذيتمييع.
__________

ه)٨
ه)9

8

سمرس مجتالس بيمجعة ضد جلزيرس ليتقر .٤-7
سمو و وورس مجفو و ووة أمو و وويرس ل و و و الغ رقو و ووم ٢٠١٣/٢٢59س ل و و ووي ثل ضو و وود جلزيو و وورس آلرء عذالو و وود
مميرس ٢٠١7س ليتقر .٤-6

 ١7آذ ر/
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 ٣-6حت و ل لف اووة ففالوومي أ ضوومي وومي تعرضووت لووع أسوور يسووخ يف يت وميث موون أفالووميل سذقميم ووة
بس سع ةمي ىل تيض لا مالبسمي يذيتمييع .تشري لف اة ىل جذةمي هتميه )١٠توجكر ن لد لوة
لط وورف ال س ووعةمي أن حت ووذق )ك ووميم م جت وومي لس ووفم ص ووميحلة لي ا ووة ض وود أش ووخمي حيذ ووين
)كوميم لعةود أ قوودمي بالغومي ىل لف اووة أ عذزموين تقد ووع .تقضول أ)كووميم لعةود ن حتوور
لد لووة لطوورف ففووى مصووري كوول شووخص تعميموول كوول شووخص )ووم م لكرمووة أللو فة لووج
ل شر ة .فال ففى ذلولس توجكر لف اوة ن ألمور رقوم  06-01سوميهم إل وال مون لعقوميب
هجت لقض ةس ممي مل تعديل فف ع لذعد ال ليت أ لت هبمي لف اةس لذميلس وال كون فذ وميرت
مذي قميس بص شذع حلميل ةس ما أ)كميم لعةد.
 ٤-6تشووري لف اووة ىل جذةمي هتوومي لسووميبقة لوويت أكوود ةوومي أن ف و ء إلث وومي ال كوون أن
قا ففى لمي) ل الغ )دتس ال س المي لامور ىل أن لومي) لو الغ ال ذسومي موا لد لوة
لطوورف موون ) وون مكميس ووة ليلوويل ىل أل لووةس ىل أسووع غميل وومي موومي كووين قوود ر لد لووة لطوورف
) وودهمي حلص وويل فف ووى عفيم وومي ذ لص ووفةس كمي عفيم وومي ذعفق ووة فذق ووميل يس ووخ يف يت ووميث
يذيتمييووعه .)١١تال)ووظ لف اووة أن لد لووة لطوورف مل تقوودم أي معفيموومي تيضوولا مصووري يس ووخ
يف يت ووميث ) و أس ووع ش وويهد آي وور م وور ه ووي ق ض ووة ض و ميط لش وور ة لي ا ووة جلزير ووة ٢٠
)ز رن /يس وع  .١99٤مل ت كوود أي سوفطة موون لسووفطمي عا وة مكوومين )ذ وميز يسووخ يف يتووميث
مل حتد رمس مي مالبسمي ميتع ففى جع لدقوةس رغوم سوعل لومي) لو الغ لودؤ ب ىل ل حون
فوون باووع .مل جيوور أي حتق ووق باووميء ففووى م ومي سقفووع رلوود لووي ين حلقووي إلسسوومين  ١١تشوور ن
أل ل/أكذوويبر  ١99٤موون معفيموومي غميمضووة مقذضو ة غووري م ميشوور ميتمي هوومي أن يسووخ يف يتووميث
قذل ففى د جةميز ألمون متيز /يل وع ١99٤س مل تذسوفم ألسور ر ومي باةومي .توجكر لف اوة ن
سووف حلر ووة مث فوودم إلقوورر بووجلل أ فوودم لكشووخ فوون مصووري لشووخص خذيتوول و يس
)ووميال اليذيتووميء لقسووريس ىل )رموومين هووج لشووخص موون مي ووة لقووميسين ععوور ) ميتووع وطوور
جس م يم تععذرب لد لة مسو لة فاوعه .)١٢ألرجولا أن يسوخ يف يتوميث أعفودم يجورء مويجز
أ ت ووي أثا ووميء )ذ ووميزتس لام وور ىل م وور ر س وواي فد وود فف ووى يذيتميي ووع ر معفيم وومي تيت وود
يفد معس من لي ضلا أن لد لة لطرف أيفت لذزمةمي تالمي ة ) ميتع .فف عس ختفص لف اة ىل
)د و سذةميك أل)كميم ليتقر  ١من مي  6من لعةد.
 5-6تقوور لف اووة عوومي لشوود د لوويت اطوويي فف ةوومي ال)ذ ووميز عووزل فوون لعووميمل وووميرجل
ألجوول غووري مسووالى .ت وجكر بذعف قةوومي لعووميم رقووم ٢٠ه )١99٢بشووأن )م وور لذعووج غووريت موون
ضوور ب عميمفووة أ لعقيبووة لقميس ووة أ لال سسووميس ة أ ة اووةس لووجي أ لووت ووع لوود ل أل وورف
ختووميذ لذوود بري لالزمووة اووا حل و خ السيتوور ي .تال)ووظ لف اووة أن لوومي) ل و الغ أ وور أسوور
__________

ه )١٠سموورس مجفووة أموويرس بفعالرس ووة ضوود جلزيوور مووز ن ضوود جلزيوورس ليتقوور  ٢-٨جوورب ين ضوود جلزيوورس ليتقوور ٢-٨
بيمجعة ضد جلزيرس ليتقر .٢-٨
ه )١١سموورس موجتالس لو الغ رقووم ١999/٨٨٨س تف ذسو ضوود الحتومي لر سوولس آلرء عذالوود  ٢9آذ ر/موميرس ٢٠٠٤س
ليتقراتن  .6-7 5-7سمر أ ضمي ل الغ رقم ٢٠٠٨/١٨٣٢س وزمل ضد ل ميس آلرء عذالود  ١٨متويز/
يل ع ٢٠١٣س ليتقر .٢-٨
ه )١٢سموور ل و الغ قوودم موون ل ووي ثل ضوود جلزيوورس ليتقوور  5-7ل و الغ رقووم ٢٠١١/٢١١7س لووي ي ضوود جلزيوورس
آلرء عذالد  ٣٠تشور ن أل ل/أكذويبر ٢٠١٤س ليتقور  ٤-7موز ن ضود جلزيورس ليتقور  ٤-٨بيمجعوة
ضد جلزيرس ليتقر .٤-٨
GE.17-16622
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يسووخ يف يتوميث مل حيصوفي قوول ففووى أي معفيموومي فوون مصووريت أ فوون مكوومين )ذ ووميزت .لاموور
ىل أن لد لة لطرف مل تقدم أي تيتسري هبج وصي س تر لف اة أن هج اليذيتوميء شوكل
سذةميكمي لفالمي  7من لعةد )ق يسخ يف يتميثه.)١٣
ضيء ممي تقدمس لن تامر لف اة بصير مايتصفة
6-6
ه)١٤
من لعةد .

زفم ذعفقة سذةوميك ومي ١٠

ووع يذيتووميء بوون لوومي) لو الغ موون ضو ق كوورب
 7-6حتو ل لف اووة ففالوومي أ ضوومي وومي تسو
لصوومي) لو الغ أ وور أسورتع .حتو ل لف اووة ففالوومي أ ضوومي فووميء لوومي) لو الغ أن باووع لجتوميينس
حمال وود يف يت ووميثس ه ووي أل ألل ووشر ل يس ووخ يف يتو وميثس ق وود تع وور ألفال ووميل سذقميم ووة متجتف ووت
الفذقميل ال)قة لعاخ لذةد د مون ق ول ضو ميط جلو ي .تال)وظ لف اوة أن لد لوة لطورف
مل ت وود) ه ووجت عفيم وومي س ت وور أن ليق وومييا عر ض ووة فف ة وومي ت و و ) وود و سذة ووميك أل)ك ووميم
مي 7س مقر ء القمن ما ليتقر  ٣من مي  ٢من لعةدس )ق لمي) ل الغ أسرتعه.)١5
المي ذعفق فميء سذةميك مي 9س حت ل لف اة ففالمي فميء لمي) ل الغ أسع أعلقل
٨-6
لق ففوى يسوخ يف يتوميث بود ن موجكر تيق وخ بود ن بالغوع سو ميب تيق يتوع أ تيج وع هتالوة
ل ووعس أسووع مل جتوول أمووميم سووفطة قضووميي ة كوومين يمكميسووع الفووم أمميمة ومي ففووى مشوور ف ة )ذ ووميزت.
هووج لصوود س توور لف اووة أسووع ا شوول ووالء فوميء
ومي أن لد لووة لطوورف مل تقوودم أي معفيمومي
لمي) ل الغه )١6الفذ مير لجي تسذحقع ختفوصس مون مثس ىل سذةوميك أ)كوميم ومي ) 9وق
يسخ يف يتميثه.)١7
 9-6توور لف اووة أن تعالوود )رمومين شووخص موومي موون حلالمي ووة لقميسيس ووة شووكل سكوومير حلقووع
الفووم ف بشخص و ذع لقميسيس ووةس ال س و المي )ميلووة لعالوول بصووير ماة ووة ففووى فرقفووة م ومي جلووع
أقميرب لضح ة من جةي الميرسة )قةم س ل سذصميف عميله .)١٨هجت لقض ةس تال)ظ
لف اة أن لد لة لطرف مل تقدم أي تيتسري مقاا بشوأن مصوري يسوخ يف يتوميث ال بشوأن مكومين
جووي تس ففووى لوورغم وومي جووع ل ةوومي لوومي) لو الغ موون ف وومي مذكوورر هووج لصوود  .ختفووص
__________

ه)١٣

ه)١٤
ه)١5

ه)١6
ه)١7
ه)١٨

10

سمر ل الغ قدم من فالوميري ضود جلزيورس ليتقور  5-٨لو الغ قودم مون موز ن ضود جلزيورس ليتقور 5-٨
ل و الغ قوودم موون يووري ين ضوود جلزيوورس ليتقوور  5-7ل و الغ قوودم موون جوورب ين ضوود جلزيوورس ليتقوور 5-٨
ل الغ رقم ٢٠٠٤/١٢95س لعفي ين ضد جلالميهري ة لعرب وة لف وةس آلرء عذالود  ١١متيز /يل وع ٢٠٠7س
ليتقر .5-6
سمر فالميري ضد جلزيرس ليتقر .6-٨
سمر لو الغ قودم مون موز ن ضود جلزيورس ليتقور  6-٨لو الغ قودم مون يوري ين ضود جلزيورس ليتقور 6-7
ل و الغ قوودم موون جوورب ين ضوود جلزيوورس ليتقوور  6-٨ل و الغ رقووم ٢٠٠7/١6٤٠س لع وميين ضوود جلالميهري ووة
لعرب ووة لف ووةس آلرء عذالوود  ٢6متيز /يل ووع ٢٠١٠س ليتقوور  .5-7لو الغ رقووم ٢٠٠5/١٤٢٢س حلميسوول
ضد جلالميهري ة لعرب ة لف ةس آلرء عذالد  ٢٤تشر ن أل ل/أكذيبر ٢٠٠7س ليتقر .١١-6
سمر ل الغ رقم ٢٠١٣/٢٢97س شميين ضد جلزيرس آلرء عذالد  ١١آذ ر/مميرس ٢٠١6س ليتقر .5-7
سمرس مجفة أميرس ل ي ثل ضد جلزيرس ليتقر  9-7مز ن ضد جلزيرس ليتقر  7-٨يوري ين ضود جلزيورس
ليتقر  7-7جرب ين ضد جلزيرس ليتقر .7-٨
سموور لو الغ رقووم ٢٠١٢/٢١6٤س سووا ت ضوود س وميلس آلرء عذالوود  ١٢متيز /يل ووع ٢٠١6س ليتقوور 9-١٠
ل و الغ رقووم ٢٠١١/٢٠٣٨س اثر آيوور ن ضوود س وميلس آلرء عذالوود  ٣متيز /يل ووع ٢٠١5س ليتقوور 9-١٠
ل الغ رقم ٢٠١٢/٢١٣٤س سري آير ن ضد كيليم ميس آلرء عذالد  9متيز /يل ع ٢٠١5س ليتقر .5-9
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لف اة ىل أن يذيتميء يسخ يف يتميث قسر ماج مومي ز ود ففوى  ٢٣فميمومي )رموع مون مي وة لقوميسين
من )قع أن ععمف لع لشخص ة لقميسيس ةس مي شكل سذةميكمي لفالمي  ١6من لعةد.

 ١٠-6حيووذق لوومي) ل و الغ )كووميم ليتقوور  ٣موون وومي  ٢موون لعةوودس لوويت تطميل و لوود ل
أل وورف لعالوول ففووى أن تضووالن لأل وور سو ل سذصووميف مذمي)ووة عميلووة قميبفووة ل سيتووميذ موون أجوول
فالووميل حلقووي لوويت كيتفةوومي لعةوود .تعووجكر لف اووة هوومي توويل أمه ووة سووألة ق ووميم لوود ل أل وورف
يسشووميء آل وومي قضووميي ة ر ووة ماميس و ة لفاموور لشووكمي ذصووفة سذةميكوومي حلقووي كيتيلووة
يج و لعةووده .)١9تووجكر بذعف قةوومي لعووميم رقووم ٣١ه )٢٠٠٤بشووأن عووة اللذووزم لقووميسيين لعووميم
يتوور ففووى لوود ل أل وورف لعةوودس لووجي تشووري ووع ففووى جووع وصووي ىل أن تقووميفخ
لووة وورف فوون لذحق ووق فووميء )وود و سذةميكوومي قوود يتضوولس )وود ذ تووعس ىل يووالل
آير )كميم لعةود .هوجت لقضو ةس أيطور أسور يسوخ يف يتوميث لسوفطمي خذصوة مور
يذيتمييعس ال سو المي ودفل لعوميم فوخ قضوميء جلزيور ك ول جلالةير وة حكالوة لوخس غوري أسوع
مل ذخج أي جر ء هجت لشكمي مل ئر لد لة لطرف أي حتق ق شوميمل عوميل سز وع أمور
يذيتمييع .ل د ةس سيتت لسوفطمي خذصوة أهومي ألقوت لقو ففوى لضوح ة ه ليتقور )٣-٢س
مث )صل لمي) ل الغس من مصدر غري م ميشرس ففى معفيممي تيت د ن يسخ يف يتميث قذول
ففووى وود قووي ألموون متيز /يل ووع  ١99٤ه ليتقوور )6-٢س موون ن جوورء أي حتق ووق هووجت
ال فووميء ال تسووف م ر وومي لضووح ة ىل أس ورتع .تال)ووظ لف اووة أن لد لووة لطوورف فالوود ىل
لضووشل ففووى لوومي) لو الغ لكوول عفوون ومي باووع لكوول كووخ فوون لسووعل ىل معر ووة حلق قووة
طميل ة لعد لة بشأن مصري باوعس بودال مون جور ء حتق وق مون ذلول لق ول .فوال ففوى ذلولس
ووان سووذحميلة لف وويء قووميسي ىل أي ه عووة قضووميي ةس بعوود لوود ر ألموور رقووم  06-01ذعفووق بذايت ووج
م جتومي لسووفم صوميحلة لي ا ووةس ال توزل حتوورم لومي) لو الغ أسورتع موون ليلويل ىل أي سو ل
سذص وميف عووميلس ذل وول أن ألموور ووجكير اووا موون لف وويء ىل لعد لووة لكشووخ مالبسوومي أش وود
جلووريم يطووير س مجتوول اليذيتووميء لقسووري هCCPR/C/DZA/CO/3س ليتقوور  .)7ختفووص لف اووة ىل
أن ليقمييا عر ضة فف ةمي ت )د و سذةميك أل)كميم ليتقر  ٣من مي  ٢من لعةودس مقور ء
الق ووم ن م ووا ليتق وور  ١م وون وومي 6س ووي  ) ١6 9 7ووق يس ووخ يف يت ووميثس سذة ووميك
أل)كميم ليتقر  ٣من مي ٢س مقر ء القم ن ما مي 7س )ق لمي) ل الغ أسرتع.
لف اووة عا ووة تقووي إلسسوومينس ذ تذصوورف قوومي لفيتقوور  ٤موون وومي  5موون لرب تيكوويل
-7
اليذ ووميريس ختفووص ىل أن ليقوومييا عر ضووة فف ة ومي ت و أن لد لووة لطوورف ق ود سذةكووت أ)كووميم
ليتق وور  ١م وون وومي  6ووي ١٠ 9 7س  ١6م وون لعة وودس ك ووجلل أ)ك ووميم ليتق وور  ٣م وون
وومي ٢س مق وور ء الق ووم ن مووا ليتق وور  ١م وون وومي 6س ووي  ١6 9 7م وون لعة وود ) ووق
يسووخ يف يتوميث .ختفووص لف اووة أ ضومي ىل سذةوميك لد لووة لطوورف أ)كوميم ومي 7س مقوور ء القووم ن
ما ليتقر  ٣من مي ٢س )ق لمي) ل الغ أسرتع.
قوومي لفيتقوور ٣هأ) موون وومي  ٢موون لعةوودس قووا ففووى لد لووة لطوورف لذووزم بذووي ري سو ل
-٨
سذصميف عميل لصومي) لو الغ .قذضول ذلول مون لود ل أل ورف أن ئورب أي ضورر حلوق أل ور
لووج ن سذةكووت )قوويقةم كيتيلووة يج و لعةوود جوورب كووميمال .لد لووة لطوورف مفزمووةس هووجت

__________

ه )١9سموور ل و الغ رقووم ٢٠١٢/٢١٣٢س قوور ن ضوود جلزيوورس آلرء عذالوود
ليتقر .١١-7
GE.17-16622
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لقض ةس مي فل :هأ) جر ء حتق ق شميمل عميل سز ع يذيتميء يسخ يف يتميث تز د لومي)
ل و الغ أسورتع عفيموومي ميتصووفة فوون سذوومييق هووج لذحق ووق هب) إل وورج فوون يسووخ يف يتووميث
ووير ذ كوومين ال ووزل حمذ ووز عووزل فوون لعووميمل وووميرجل هج) تسووف م ر وومي يسووخ يف يتووميث ىل
أسرتع ذ كمين قد تي ه ) مقميضمي سو ل فون السذةميكومي رتك وة حموميكالذةم معوميق ذةم
هه) تعووي لوومي) ل و الغ تعي ض ومي ماميس و مي فالوومي تعوور لووع موون سذةميكوومي س كووجلل يسووخ
يف يتووميث ن كوومين ال ووزل ففووى ق وود حل وومي ه ) ختووميذ لذوود بري اميس و ة لمض و ة لوومي) ل و الغ
أسرتع .بصرف لامر فن أل)كميم ليت اص فف ةمي ألمر رقم 06-01س ا شول لفد لوة لطورف أن
حتوور ففووى فوودم سذة وميك )ووق ض وحميب جووريم كميلذعووج إلفوود م ي وميرج سط ومي لقض وميء اليذيت وميء
لقسووري سو ل سذصوميف عوميل .لد لووة لطوورف مفزمووة أ ضومي ختوميذ توود بري اووا )وود و سذةميكومي
ميثفووة سووذق ل .هووج لصوود س توور لف اووة أسووع ا شوول لفد لووة لطوورف أن توواقلا تشوور عميهتمي
قوومي لاللذووزم اصووي فف ووع ليتقوور  ٢موون وومي ٢س أن تع وود لاموور ففووى جووع وصووي
ألمر  06-01مي كيتل ميرسة حلقي كرسة لعةد ميرسة كميمفة لد لة لطرف.
ذ تضووا لف اووة فذ ميرهوومي أن لد لووة لطوورفس سضووالميمةمي ىل لرب تيكوويل اليذ ووميريس
-9
قوود فم ووت يذصوومي لف اووة بذحد وود موومي ذ كوومين قوود قووا سذةووميك لفعةوود أم الس أهوومي تعةوود س
فالووال وومي  ٢موون لعةوودس ن تكيتوول جلال ووا أل وور يجووي ن قف الةوومي وميضووع ليال ذةوومي
حلقي عمف هبمي لعةد ن تي ر هلم سو ل سذصوميف عوميال قوميبال ل سيتوميذ )ميلوة لذجت وت
موون )وود و سذةووميكس اهوومي تووي أن تذفقووى موون لد لووة لطوورفس غضووين  ١٨٠يمووميس معفيموومي
فوون لذوود بري لويت ختووجهتمي ليضووا آرء لف اووة ميضووا لذايت ووج .إلضوومي ة ىل ذلوولس تطفو لف اووة
ىل لد لة لطرف سشر هجت آلر ء ففى سطمي سا بفشميهتمي لرمس ة.
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