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على شخصهق والكرامة اإلنسانيةق واالعتراف بالشخصية

القانونية

مواد الاهد:
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مواد البروتوكول اال تياري:

 2و 3و)2(5

و)1(23

__________
*
**

اعتمدتها اللجنة ف دورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثان /نوفمبر .)2020
شذ ذ ذذارر ف د ارسذ ذ ذذة ض ا البالغ أعلذ ذ ذذاء اللجنة التالية أسذ ذ ذذمافضم :عيا

بن عاشذ ذ ذذور ،وعارف بلقا  ،وأحمد أمين فتح هللا ،وفورويا

شذذويتش ذ  ،وكريسذذتوف ضينز ،وبامريم كويتا ،وديفيد ه .مور ،ودنكا الك موضوموزا ،وضيرنا كيسذذادا كابريرا ،وفاسذذيلكا سذذانسذذين،

و وسيه مانويل سانتوس بايس ،ويوفال شان  ،وضيلين تيغرودجا ،وأندرياس زيمرما  ،وجنتيا زيبيري.
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وتدع صذذاحبة البالغ أ زوجها صذذادق
-1
صذذاحبة البالغ ض فاطمة الرسذذيوي ،وض مواطنة جزائرية .ص
الرسذذيوي ،المولود ف عام  ،1942وضو أيل ذاً مواطن جزائري ،كا ضذذحية ا تفاء قسذذري زيازإ إلى الدولة
الطرف ،مما يش ذذكل انتهاكاً للمواد  )3(2و 6و 7و 9و 10و 16و )1(23من الاهد .وتؤكد ص ذذاحبة البالغ
أيلذ ذ ذ ذًا أنها تارضذ ذ ذ ذذب النتهار حقوقها بموج المواد  )3(2و 7و )1(23من الاهد .وض صتدع أ ي ًار أ الدولة
الطرف ،من الل تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرياذذاتهذذا المحليذذة ،انتهكذذب االلتزام الاذذام الذ ي يقل على عذاتقهذذا بموجذ

المذذاد )2(2

مقروء بذذاالقت ار مل المذذادتين  )3(2و 19من الاهذذد .وقذذد د ذذل الاهذذد والبروتوكول اال تيذذاري الملحق بذذه
حيز النفاذ بالنس ذذبة إلى الدولة الطرف ف  12كانو األول/ديس ذذمبر  .1989ويمصثل ص ذذاحبة البالغ محام من

منظمة الكرامة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
عاش صذ ذذادق الرسذ ذذيوي ،وضو أة لثمانية أطفال ،ف كرداية وكا "ضذ ذذابطاً عسذ ذذكرياً سذ ذذابقاً" ف
1-2
جيش التحرير الوطن  ،ال ي أزسذذس ف عام  1954للكفاح من أجل اسذذتقالل الجزائر .وبالنظر إلى مهاراته
ودرايته بالمنطقة ،إذ عمل بها لفتر طويلة ،طلبب منه السذذلطاا الجزائرية ترفس ميليشذذيا محلية لدعم عمل

أجهز األمن ،وضو اقتراح رفله صادق الرسيوي م ار اًر وتك ار اًر.

وف يوم من أيام أوائل شذ ذذهر /ذار/مارس  ،1996حوال السذ ذذاعة  11/30صذ ذذباحاً ،كا صذ ذذادق
2-2
()1
الرسيوي ف منزله عندما وصل جنود من منطقة كرداية على متن عد مركباا رسمية  .وقاموا بمحاصر
وتفتيش منزله ،قبل أ ياتقلوه ويقتادوه إلى منطقة كرداية الاسكرية(.)2

3-2

وف  17و/ 18ذار/مارس  ،1996تمكنب ص ذذاحبة البالغ من زيار زوجها مرتين ،وال س ذذيما مده

بأدوية لاالج مر السذ ذذكري ال ي كا ياان منه .وأزبلغب صذ ذذاحبة البالغ ف زيارتها التالية بأ زوجها زنقل
إلى ورقلة .وباد ذضابها إلى ذلك المكا  ،أزبلغب بأنه لم يسجل قط وجود صادق الرسيوي ضنار .وقد عادا

عد مراا إلى القطاع الاسذ ذذكري لغرداية من أجل االسذ ذذتفسذ ذذار عن مصذ ذذير زوجها .وكا يؤكد لها ف كل
مر أنه لم ياد ضنار كما أزمرا بادم المج ء مجدداً .ولم تسمل صاحبة البالغ أية أ بار عن زوجها من ئ .

4-2

ذاع عديد لدإ المؤسذسذاا القلذائية واإلدارية الوطنية للحصذول على
وقد قامب صذاحبة البالغ بمس ع

مالوماا بشذذأ حالة صذذادق الرسذذيوي ،بما ف ذلك إرسذذال رسذذائل إلى مختلا الهيةاا اإلدارية والحكومية .
()3

وظلب تلك المساع عديمة الجدوإ .وضك ا ،باثب صاحبة البالغ ف  9حزي ار /يونيه  1996رسالة إلى قائد

رد .وقدمب
القطاع الاسذ ذ ذذكري ف ورقلة تطل منه فيها مالوماا بشذ ذ ذذأ مصذ ذ ذذير زوجها ،لكنها ظلب دو ص
رد أيلاً.
الطل نفسه إلى قائد القطاع الاسكري ف كرداية ف  1تشرين األول/أكتوبر  ،1996وبق دو ص
5-2

وف  13تشذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكتوبر  1997و 21حزي ار /يونيه  1998و 20أيلول/س ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر 1998

و 24تموز/يوليه  ،2000وجهب صذ ذذاحبة البالغ رسذ ذذائل إلى وكيل الجمهورية لدإ محكمة كرداية ،دو جدوإ.
وف  8تش ذرين األول/أكتوبر  1996و 11أيار/مايو  1998و 24تموز/يوليه  ،2000ارس ذذلب ص ذذاحبة البالغ
رئيس المرصد الوطن لحقوق اإلنسا  .وطلبب مساعدته الستجالء ظروف ا تفاء زوجها.

__________

2

( )1

ذكرا صاحبة البالغ أ .و ،.وضو ضابط ف القطاع الاسكري ف كرداية.

( )2

ت كر صاحبة البالغ أ زوجها أزلق عليه القبض ركم أ المفتشين لم ياثروا على ش ء.

( )3

تلك الرسائل مرفقة بالملا.
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وف  12نيس ذ ذ ذذا /أبريل و 20حزي ار /يونيه  ،1998وجهب ص ذ ذ ذذاحبة البالغ رس ذ ذ ذذائل إلى وس ذ ذ ذذيط

الجمهورية تطل

فيها تد له لدإ المؤس ذ ذسذ ذذاا المانية  .ثم أرسذ ذذلب ف  23تش ذ ذرين األول/أكتوبر 1999
()4

رد من اإلداراا الت قامب بم ارس ذذلتها وطلبب
رس ذذالة إلى وزيري الدفاع والادل أوض ذذحب فيها أنها لم تتلق أي ص
فتح تحقيق بشذذأ ا تفاء زوجها .وف  5تشذرين الثان /نوفمبر  ،2001وجهب صذذاحبة البالغ رسذذالتين إلى
كذل من رئيس الجمهوريذة ووزير الذدا ليذة والجمذاعذاا المحليذة ،طذالبذة منهمذا مس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاعذدتهذا .وف / 16ذار/

مارس  ،2002أوض ذذحب اللجنة الوطنية االس ذذتش ذذارية لتراية حقوق اإلنس ذذا وحمايتها لص ذذاحبة البالغ أنه اتل ذذح
باد عملياا التفتيش الت قام بها درر كرداية أ أجهز األمن لم تاتقل ص ذ ذ ذذادق الرس ذ ذ ذذيوي( .)5ثم ارس ذ ذ ذذلب

صاح

البالغ رئيس اللجنة ف  30نيسا /أبريل  2002لتطل

منه مواصلة البحث.

ولم زيفتح أي تحقيق ركم ما ب لته صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ من جهود .وتؤكد صذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أنه لم ياد
7-2
يجوز لها قانوناً اللجوء إلى ضيةة قلذذائية ،باد صذذدور األمر رقم  01-06المؤرخ  27شذذباف/فبراير 2006
المتلذ ذ صنذمن تنفي ميثاق السذ ذذلم والمصذ ذذالحة الوطنية .وعليه ،فقد أصذ ذذبحب سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية منادمة
كلياً ،وض لم تكن مفيد وفاالة على أي حال .وينص ميثاق الس ذذلم والمص ذذالحة الوطنية على أنه "ال يخول
ألي كا  ،ف الجزائر أو ارجها ،أ يت رع بما لفته المأسا الوطنية من جراح أو ياتد به بقصد المساس
بمؤس ذ ذس ذ ذذاا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش ذ ذذابية ،أو زعزعة أركا الدولة ،أو المس ذ ذذاس بش ذ ذذرف جميل

أعوانها ال ين أ لصذوا ف

دمتها ،أو تشذويه صذور الجزائر على الصذايد الدول " ،ويرفض "كل زعم يقصذد

به تحميل مسذ ذ ذ ذ ذذؤولية ظاضر اال تفاء المتامد للدولة" .وينص ميثاق السذ ذ ذ ذ ذذلم والمصذ ذ ذ ذ ذذالحة الوطنية على أ

"األفاذال الجذدير بالاقذاة المقترفة من قبذل أعوا الدولة ال ين تمذب ماذاقبتهم من قبذل الاذدالة كلمذا ثبتذب تلذك
األفاال ،ال يمكن أ تكو مدعا إللقاء الش ذ ذ ذ ذ ذذبهة على جميل قواا النظام الاام الت اض ذ ذ ذ ذ ذذطلاب بواجبها
بمؤازر من المواطنين و دمة للوطن".
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وتفيد صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ بأ األمر رقم  01-06يحظر اللجوء إلى القلذ ذ ذ ذذاء تحب طائلة المالحقة

الجنائية ،وضو ما ياف الل ذذحايا من واج

اس ذذتنفاد س ذذبل االنتص ذذاف المحلية .ويحظر ض ا األمر تقديم أي

شذكوإ بشذأ اال تفاء أو الجرائم األ رإ ،وتنص الماد  45منه على أنه "ال يجوز الشذروع ف أي متاباة،
بص ذ ذ ذ ذذور فردية أو جماعية ،ف حق أفراد قوإ الدفاع واألمن للجمهورية ،بجميل أس ذ ذ ذ ذذالكها ،بس ذ ذ ذ ذذب

أعمال

نف ا من أجل حماية األش ذ ذذخام والممتلكاا ،ونجد األمة ،والحفا على مؤس ذ ذس ذ ذذاا الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الش ذذابية" .ويج
بموج

على الس ذذلطة القل ذذائية المختص ذذة التصذ ذريح بادم قبول كل إبالغ أو ش ذذكوإ،

ض ا الحكم .وباإلضذ ذ ذذافة إلى ذلك ،تنص الماد  46من األمر نفسذ ذ ذذه على ما يل " :يااق

بالحبس

من ثالث ( )3س ذذنواا إلى مس ( )5س ذذنواا وبغرامة من  250 000إلى [ 500 000دينار جزائري] كل
من ت رع بما لفته المأسذ ذ ذ ذ ذذا الوطنية من جراح أو اعتد به ،من الل تص ذ ذ ذ ذ ذريحاته أو كتاباته أو أي عمل
 /ر ،بقصذ ذ ذ ذذد المسذ ذ ذ ذذاس بمؤس ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذاا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشذ ذ ذ ذذابية ،أو زعزعة أركا الدولة،

أو المسذذاس بشذذرف جميل أعوانها ال ين أ لص ذوا ف

دمتها ،أو تشذذويه صذذور الجزائر على الصذذايد الدول ".

وتباشذ ذذر النيابة الاامة المتابااا الجزائية تلقائياً .وف حالة الاود ،تلذ ذذاعا الاقوبة المنصذ ذذوم عليها ف
ض ه الماد ".
__________
( )4

ت كر صذذاحبة البالغ أ دور الوسذذيط يتجلى ف المسذذاضمة ف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ،وف عمل المؤس ذسذذاا واإلداراا

الاامة بش ذذكل ص ذذحيح .وقد أنش ذذةب ضيةة االنتص ذذاف تلك ف عام  ،1996وض تتكو من  44ممثالً ويمكن أ يلجأ إليها أي ش ذذخص
يشار بأنه متلرر بفال لل وظيف إلحدإ الخدماا الاامة.

( )5

توض ذذح ص ذذاحبة البالغ أ ض ه المؤسذ ذس ذذة ،الت حلب محل المرص ذذد الوطن لحقوق اإلنس ذذا  ،ض س ذذلطة إدارية ال تل ذذطلل بأية

وظيفة قانونية وليس ذذب لديها أية س ذذلطة مماثلة .وض ال تملك س ذذوإ س ذذلطة التوص ذذية ،دو أي أثر واج
أو عدمه يرجل لرئيس الجمهورية.
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وتل ذ ذ ذ ذذيل ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أ ض ا األمر ضو بمثابة عفو فال عن الجرائم المرتكبة الل الاقد

الماضذ  ،بما فيها أشذذد الجرائم طور ،مثل اال تفاء القسذذري .وضو يمنل أيلذًا اللجوء إلى القلذذاء السذذتجالء
مصير اللحايا ،تحب طائلة الحبس( .)6ومن الواضح أ السلطاا الجزائرية ،بما فيها السلطاا القلائية،

ترفض إثباا مسذ ذ ذذؤولية أجهز األمن ،الت زيزعم أ أعوانها متورطو ف ا تفاء صذ ذ ذذادق الرسذ ذ ذذيوي قسذ ذ ذ اًر.
وض ا الرفض ياوق فاالية سبل االنتصاف الت لجأا إليها أسرته.
الشكوى

تدع ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ أ زوجها زعصر َ لال تفاء قس ذ ذ ذ ذذري من قبل عناص ذ ذ ذ ذذر قواا األمن الجزائرية،
1-3
وبالتال يمكن أ يازإ ذلك إلى الدولة الطرف ،وفقًا لتاريل حاالا اال تفاء القسري الوارد ف الماد ()2(7ف)
من نظام روما األس ذذاسذ ذ للمحكمة الجنائية الدولية والماد  2من االتفااية الدولية لحماية جميل األش ذذخام

من اال تفاء القسري .وعلى الركم من أ الاهد ال يتلمن حكماً محدداً يشير صراح ًة إلى حاالا اال تفاء
القسري ،فإ ض ه الممارسة تنطوي على انتهاكاا للحق ف الحيا  ،والحق ف عدم التار للتا ي وكيره

من ضذ ذذروة المااملة أو الاقوبة القاسذ ذذية أو الالإنسذ ذذانية أو المهينة ،والحق ف الحرية واألمن الشذ ذذخصذ ذ .

وتدع ص ذذاحبة البالغ ،ف ض ه القل ذذية ،أ الدولة الطرف انتهكب المواد  )1(6و 7و 1(9إلى  )4و)1(10

و 16و ،)1(23فلالً عن الماد  ،)2(2مقروء باالقت ار مل المادتين  )3(2و 19من الاهد.

وت صنكر ص ذذاحبة البالغ بالطابل األسذ ذمى للحق ف الحيا  ،وبااللتزام الواقل على عاتق الدولة الطرف
2-3
ز
ليس فقط باالمتناع عن سذل الشذخص حقه ف الحيا سذلباً تاسذاياً ،ولكن أيلذاً بمنل أي فال ينطوي على
انتهذار للمذاد  6من الاهذد وبذالماذاابذة عليذه ،ولو كذا الجذان أو الجنذا من أعوا الذدولذة .وزتذ صنكر صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة

البالغ أيل ذ ذًا بااللتزام الواقل على عاتق الدولة بحماية حيا األش ذ ذذخام الموجودين رضن االحتجاز ،وبالتحقيق
ف جميل حاالا اال تفاء ،إذ من ش ذذأ عدم التحقيق أ يش ذذكل ف حد ذاته انتهاكاً للماد  ،6بما ف ذلك

حين ال يكو أعوا الدولة مسذ ذذؤولين عن اال تفاء .وتؤكد صذ ذذاحبة البالغ أ زوجها قد اعتزقل ف /ذار/
مارس  1996وأ ته عناصذر قواا األمن إلى مركز كرداية الاسذكري .وجاء ا تفافه باد رفلذه االنلذمام
إلى الميليشذياا الجزائرية الت كانب تقوم باملياا تحب رقابة الدولة .ولم يسذمل أقارة صذادق الرسذيوي أية

أ بار عنه من أكثر من عشذرين عاماً .كما أ فرصذذهم ف الاثور عليه على قيد الحيا ضذذةيلة .وقد تكو
وفذاتذه حذدثذب أثنذذاء االحتجذذاز ،نتيجذذة للتاذ يذ أو لإلعذدام ذارج نطذذاق القذذانو  .وكذا يجذ ذكر احتجذذاز
صادق الرسيوي ف السجالا ،وفقاً ألحكام قانو اإلجراءاا الجزائية الجزائري .وض ه الاوامل ،مقترنة بادم
فتح تحقيق ،تشهد على عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها ،مما يشكل انتهاكاً للماد  )1(6من الاهد.
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وتش ذذير ص ذذاحبة البالغ أيلذ ذًا إلى أ الحق ف عدم التار
ز

للتا ي أو للمااملة أو الاقوبة القاسذ ذذية

ويهيح االحتجاز مل منل االتصذ ذذال تلقائيا بيةة مواتية
أو الالإنسذ ذذانية أو المهينة حق مطلق يج التقيد به .نص
لممارس ذ ذذة التا ي  ،أل الفرد يكو محروماً من حماية القانو  .وض ت صنكر باجتهاداا اللجنة الت أش ذ ذذارا

إلى أ ض ه الممارسذة يمكن أ تشذكل ف حد ذاتها انتهاكاً للماد  7من الاهد .وأشذارا صذاحبة البالغ إلى
التزام الدولة الطرف بفتح تحقيق بمجرد تقديم ادعاء بحدوث احتجاز سذ ذ ذصذري أو بمجرد علمها ب لك .وقد سذ ذ ذذبق
للجنة أ شذ ذ ذ ذ ذذددا على أ قوانين الافو تتاار

عمومًا مل واج الدول المتمثل ف التحقيق مل أي شذ ذ ذ ذ ذذخص

مسذذؤول عن االحتجاز مل منل االتصذذال ومااقبته  .وتؤكد صذذاحبة البالغ أ احتجاز صذذادق الرسذذيوي ظل
()7

يكتسذ ذ طابل السذ ذرية ألكثر من عشذ ذرين عاماً ،ف بياة التس ذذجيل أو أي إجراء  /ر كا يمكن أ تزحاف
األسذذر علماً به .ولم تتمكن أس ذرته من االتصذذال به الل تلك الفتر  ،و اصذذة من / 18ذار/مارس .1996

__________
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اللجنة المانية بحقوق اإلنسا  ،التاليق الاام رقم  ،)1992(20الفقر .15
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وبالنس ذذبة للش ذذخص المحتجز ،تمصثل اس ذذتحالة االتص ذذال بالاالم الخارج الت تطبل االحتجاز مل منل االتص ذذال،
ماانا نفس ذ ذذية جس ذ ذذيمة ومن الخطور بحيث يمكن أ تندرج ض ذ ذذمن نطاق الماد  7من الاهد .ومن ثم فإ

صذ ذذاحبة البالغ تؤكد أ صذ ذذادق الرسذ ذذيوي ضو ضذ ذذحية انتهار الماد  .7وتشذ ذذكل حالة الكرة والشذ ذصذد وعدم
التيصقن الناجمة عن اال تفاء وعدم اعتراف السذ ذ ذ ذذلطاا وعدم إجراء تحقيق ف ذلك ألكثر من عشذ ذ ذ ذرين عاماً
حالة مااملة ال إنسانية ،وبالتال انتهاكاً للماد  ،7مقروء بمفردضا وباالقت ار مل الماد  )3(2من الاهد.

وتز صكر صذذاحبة البالغ ك لك بأ حق الفرد ف الحرية وف األما على شذذخصذذه الماترف به ف
4-3
المذاد  9من الاهذد ،يحظر االعتقذال واالحتجذاز التاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفيين ويفر على الذدولذة الطرف توفير عذدد من

الل ذ ذ ذذماناا اإلجرائية .وعيما يتالق بالماد  9من الاهد ،تصدع ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أ الدولة الطرف انتهكب حقوق
زوجها ف إطار( :أ) الفقر  ،1أل صذادق الرسذيوي ضو ضذحية للحرما التاسذف من الحرية من طرف الشذرطة

الاسذذكريةق و(ة) الفقر  ،2أل الموظفين ال ين ألقوا القبض على صذذادق الرسذذيوي لم ي كروا أسذذباة ذلك،

يتلق قط أي إعالم رس ذ ذ ذذم من إلقاء القبض عليهق و(ج) الفقر ،3
ولم يقدموا أي أمر ذي ص ذ ذ ذلة ،وألنه لم ص
أل ص ذ ذذادق الرس ذ ذذيوي لم زيار على قا ع مختص باد إلقاء القبض عليه ،وال حوكم وال أزفرج عنه ،وأل
السنواا الاشرين الت انقلب من إلقاء القبض عليه تجاوزا بكثير المد القصوإ لالحتجاز لدإ الشرطة
المتمثلة ف اثن عشذر يومًا والمنصذوم عليها ف قانو اإلجراءاا الجنائية بالنسذبة للجرائم المتصذلة باإلرضاةق

يتمكن إطالقًا من الطان ف قانونية احتجازه ،نظ ًار إلى كونه مسذذتثنى
و(د) الفقر  ،4أل صذذادق الرسذذيوي لم ص
من حماية القانو .
وتشير صاحبة البالغ أيلًا إلى الطابل األساس والاالم للمبدأ ال ي مفاده "ياامل جميل المحرومين
5-3
ز
من حريتهم مااملة إنس ذذانية ،تحترم الكرامة األص ذذيلة ف الش ذذخص اإلنس ذذان " ،كما ورد ذلك ف الماد )1(10
من الاهد .وقد زح نرم ص ذذادق الرس ذذيوي من أي اتص ذذال بالاالم الخارج من نقله من كرداية إلى مكا احتجاز
مجهول .ويتسذب االحتجاز مل منل االتصذال بطبياته ف ماانا تتسذم بما يكف من الخطور لجالها توصذا
تار
بأنها أعمال تا ي  ،بل إنه يتيح أيلذاً ممارسذة األفاال الال إنسذانية .وأل صذادق الرسذيوي ص
قاسذ ذ ذذية أو ال إنسذ ذ ذذانية أو مهينة ،بما يشذ ذ ذ صكل انتهاكاً للماد  7من الاهد ،فإنه كا باألحرإ ضذ ذ ذذحية انتهار

لمااملة

الفقر  1من الماد  10أل المااملة القاسذية أو الالإنسذانية أو المهينة تتاار
األصيلة ف الشخص اإلنسان .

6-3

بطبياتها مل احترام الكرامة

اترف له بشذخصذيته القانونية .وتحيل صذاحبة
وت صنكر صذاحبة البالغ ك لك بأ لكل فرد الحق ف أ زي َ
ز

البالغ ،ف ض ا الصذدد ،إلى المالحظاا الختامية للجنة بشذأ التقرير الدوري الثان للجزائر المقدم بموج

الماد  40من الاهد ،الت مفادضا أ األشذ ذ ذ ذ ذذخام المختفين ،ال ين ال يزالو على قيد الحيا ويخلذ ذ ذ ذ ذذاو
لالحتجاز مل منل االتصذذال ،زينتهك حقهم ف أ زياترف لهم بالشذذخصذية القانونية ،على النحو المكرس ف
الماد  16من الاهد( .)8وبناء عليه ،يشذ ذذكل احتجاز صذ ذذادق الرسذ ذذيوي مل منل االتصذ ذذال انتهاكاً من جان
الدولة الطرف للماد  16من الاهد.

تنص على الحق ف حماية
7-3
وإذ تزشذ ذ ذذير صذ ذ ذذاحبة البالغ إلى أ الفقر  1من الماد  23من الاهد ص
األس ذ ذذر  ،فإنها تدفل بأ ا تفاء ص ذ ذذادق الرس ذ ذذيوي قد حرم أس ذ ذرته من والد وزوج ،وضو يش ذ ذ صكل من ثم انتهاكاً
لتلك الماد .
وتز صنكر صذذاحبة البالغ بأ الماد  )3(2من الاهد تلذذمن إمكانية الحصذذول على سذذبل انتصذذاف
8-3
فاالة ألي شذ ذذخص صيدع وقوع انتهار ألي حق من حقوقه الت يحميها الاهد .وكا بحكم الواقل يسذ ذذتحيل

على ص ذذادق الرس ذذيوي ،ض ذذحية اال تفاء القس ذذري ،أ يس ذذلك أي س ذذبيل من س ذذبل االنتص ذذاف .واس ذذتناداً إلى
__________
( )8
GE.21-03102

 ،CCPR/C/79/Add.95الفقر .10
5

CCPR/C/130/D/2843/2016

اجتهذاداا اللجنذة ،زذت صنكر ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ بذأ الذدولذة الطرف ملزمذة بذإجراء تحقيقذاا ف ادعذاءاا انتهذار حقوق
اإلنسذ ذذا  ،وبمقاضذ ذذا األشذ ذذخام المزعوم تورطهم فيها وبمااقبتهمق وض ترإ أ الدولة الطرف ،بادم اسذ ذذتجابتها
لطلباا زوجة اللذحية ،تكو قد أ لب بااللتزاماا الواقاة على عاتقها موج

الماد  2من الاهد .ويشذكل

األمر رقم  ،01-06وال سذذيما الماد  45منه ،إ الال من جان الدولة الطرف بالتزامها بلذذما سذذبيل انتصذذاف
فاال .وبناء على ذلك ،طلبب صاحبة البالغ إلى اللجنة أ تاترف بحدوث انتهار الماد  ،)3(2مقروء بمفردضا

وباالقت ار مل المواد  ،6و ،7و ،9و ،10و 16من الاهد.

وأ ي ًار ،يشذكل األمر  01-06رقًا للواج الاام المنصذوم عليه ف الماد  )2(2من الاهد ،مقروء
9-3
بذاالقت ار مل المذادتين  )3(2و .19ومن ثم ،فقذد اتخذ ا الذدولذة الطرف ،بذاعتمذادضذا ضذ ا األمر ،وال سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمذا

الماد  ،45تدبي ًار تشذ ذريعيًا يحرم من اآلثار الفالية لحقها ف الحصذ ذذول على سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فاال من انتهاكاا
حقوق اإلنسذ ذ ذ ذذا  ،انتهاكاً للماد  )3(2من الاهد ،وذلك بتجريمها بموج الماد  46من األمر ،باإلض ذ ذ ذ ذافة
إلى ذلك ،أي تابير سذ ذ ذ ذذلم عن مظالمها أو أي دعاية للوقائل المزعومة ،منتهكة ب لك حق صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ف

حريذة التابير بموجذ

المذاد  19من الاهذد .وترإ صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبذة البالغ أنذه بفاذل وجود ذلذك األمر ،وعلى وجه

التحديد المواد الم كور أعاله الت س ذ ذ ذذبق للجنة أ أش ذ ذ ذذارا م ار اًر وتك ار اًر إلى عدم توافقها مل الاهد ،لم تنف
الدولة الطرف قط توصذ ذ ذ ذ ذذياا اللجنة ف جميل الق ارراا المتالقة بحاالا اال تفاء القسذ ذ ذ ذ ذذري الت تندرج ف

إطار األمر الم كور.
10-3

وتطل ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ إلى اللجنة بأ تاترف بحدوث انتهار للمواد  ،)3(2و ،)1(6و 7ومن )1(9

إلى ،)4(9و ،)1(10و 16و )1(23من الاهد عيما يتالق بصادق الرسيويق وتطل إليها ،ثانياً ،أ تاترف
بذانتهذار المواد  )3(2و 7و )1(23من الاهذد عيمذا يتالق بذه .وتطلذ إليهذا ،ثذالثذًا ،أ تالحظ أ األمر ،01-06
الماد  ،)2(2مقروء باالقت ار مل

وال س ذ ذ ذ ذذيما المادتا  45و 46منه ،يش ذ ذ ذ ذذكل انتهاكاً لاللتزام الاام بموج
المادتين  )3(2و 19من الاهد .وتطل صاحبة البالغ إلى اللجنة ،عالو على ذلك ،أ تحث الدولة الطرف على

ما يل ( :أ) إطالق سذ ذراح ص ذذادق الرس ذذيوي إذا كا ال يزال على قيد الحيا ق و(ة) ض ذذما حص ذذولها على س ذذبيل
انتص ذ ذذاف فاال من الل إجراء تحقيق دقيق وفاال ف اال تفاء القس ذ ذذري لزوجها وإبالكها بنتائح التحقيقق

و(ج) مباشذر إجراءاا جنائية ضذد المسذؤولين المزعومين عن ا تفاء صذادق الرسذيوي وتقديمهم إلى الادالة

ومااقبتهم وفقًا لاللتزاماا الدولية للدولة الطرفق و(د) تقديم تاويض مناسذ ذ ذ إلى ص ذ ذذاحبة البالغ وإلى أص ذ ذذحاة

الحقوق من أقذارة صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادق الرس ذ ذ ذ ذ ذ ذذيوي عمذا تار

لذه من انتهذاكذاا .وف األ ير ،تطلذ إلى اللجنذة أ زت نلزم

السلطاا الجزائرية بإلغاء المواد الم كور من األمر رقم .01-06
مالحظات الدولة الطرف
1-4

ف تاليقها على األزس ذ ذ ذذس الموض ذ ذ ذذوعية لالدعاءاا ،دعب الدولة الطرف اللجنة ،ف  3نيس ذ ذ ذذا /

أبريل  ،2017إلى االسذ ذ ذ ذذتناد إلى الم كر المرجعية للحكومة الجزائرية بشذ ذ ذ ذذأ ماالجة مسذ ذ ذ ذذألة اال تفاء ف
ضوء تنفي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وتاتبر الدولة الطرف أ البالكاا الت زت ن
حمل أعوا الدولة أو أش ذذخام  /رين تص ذرفوا تحب إمر
2-4
ص
السذ ذذلطاا الامومية المسذ ذذؤولية عن وقوع حاالا اال تفاء القسذ ذذري أثناء الفتر من  1993إلى  1998يج
النظر فيها "وفقاً لنهح شذذامل" .وتاتبر الدولة الطرف أ مثل تلك البالكاا يج

إدراجها ف السذذياق األشذذمل

للوضذذل االجتماع السذذياسذ والظروف األمنية السذذائد ف البلد ف فتر كانب فيها الحكومة منهمكة ف مكافحة

شذذكل من اإلرضاة كا يسذذاى إلى إحداث انهيار للدولة الجمهورية .فف ض ا السذذياق ،وعمالً بالمادتين 87

و 91من الدس ذ ذذتور ،اتخ ا الحكومة الجزائرية إجراءاا وقائية وقامب ،وفقاً للماد  )3(4من الاهد ،بإبالغ
األمانة الاامة لمنظمة األمم المتحد بأنها أعلنب حالة الطوارئ ف البلد.
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وقدمب الدولة الطرف توضذذيحاا بشذذأ السذذياق ال ي كا سذذائدًا أثناء حدوث الوقائل (.)1998-1993

وض توضيحاا تكررضا الدولة الطرف باستمرار بمناسبة جميل البالكاا المتالقة بحاالا اال تفاء القسري .
()9

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف
1-5

قدمب صذ ذ ذذاحبة البالغ ف  11تشذ ذ ذرين األول/أكتوبر  2018تاليقاتها على مالحظاا الدولة الطرف.

وتشير إلى أ تلك المالحظاا كير مالئمة ألنها تشير إلى وثيقة موحد مؤر ة تموز/يوليه  2009موجهة

إلى الفريق الا ذذام ذذل المان بح ذذاالا اال تف ذذاء القسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذري أو كير الطوع  ،وليس إلى اللجن ذذة .وال تذ ذ كر

رد بشأ الظروف الخاصة ال تفاء صادق الرسيوي.
مالحظاا الدولة الطرف تفاصيل القلية وال تقدم أي ص
ووفقاً لصذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ ،يشذ ذ ذ ذ ذذكك رصد الدولة الطرف ف التزامها بالتااو بحسذ ذ ذ ذ ذذن نية مل اللجنة،
2-5
وضو واجذ ينبل  -كمذا أش ذ ذ ذ ذ ذ ذذارا اللجنذة إلى ذلذك ف الفقر  15من تاليقهذا الاذام رقم  - )2008(33من تطبيق
مبدأ حسذن النية ف سذياق احترام جميل االلتزاماا التااضدية .وتشذير صذاحبة البالغ إلى أ اللجنة أوصذب

الدولة الطرف ،ف مالحظذاتهذا الختذاميذة على التقرير الدوري الرابل للجزائر ،بأ تتاذاو ماهذا بحسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن نيذة
رد فردي ومحذذدد بش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأ
ف إطذذار إجراء البالكذذاا الفرديذذة والتوقا عن اإلحذذالذذة إلى "الم ذ كر " ،وتقذذديم ص
ادعاءاا أصذ ذ ذ ذ ذذحاة البالكاا( .)10وكانب اللجنة قد أعربب أيل ذ ذ ذ ذ ذاً ف مالحظاتها الختامية عن قلقها إزاء

االستخدام المنهج لتلك "الم كر " الت ال تقدم رداً جوضرياً على االدعاءاا الت يقدمها أصحاة البالكاا
ف جميل الحاالا الت تغط الفتر من  1993إلى  ،1998بل وأحياناً ارج تلك الفتر (.)11
وذ صنكرا اللجنة ف اجتهاداتها الس ذ ذذابقة بأنه ال يجوز للدولة الطرف أ تت رع بأحكام ميثاق الس ذ ذذلم
3-5
()12
يقدموا بالكاا إلى اللجنة
والمصذ ذ ذذالحة الوطنية ضذ ذ ذذد أشذ ذ ذذخام يحتجو بأحكام الاهد أو قدموا أو يمكن أ ص

وترإ ص ذ ذ ذذاحبة البالغ أ اعتماد الدولة الطرف للميثاق أو "/لية تس ذ ذ ذذوية دا لية ش ذ ذ ذذاملة" ليس من التدابير الكاعية

للوفاء بالتزاماتها التااضدية المتمثلة ف التحقيق والمالحقة القلذ ذ ذ ذذائية والجبر ،وأ تلك التدابير ال يمكن أ
زيحتح بها لدإ اللجنة على نحو صحيح ،وال أ تشكل سبباً لادم مقبولية البالغ.

4-5

وعالو على ذل ذذك ،أع ذذادا اللجن ذذة ف تاليق ذذاته ذذا الخت ذذامي ذذة على التقرير ال ذذدوري الرابل للجزائر

اإلع ارة عن قلقها الاميق ،ال ي أعربب عنه م ار اًر ،وال س ذ ذذيما ف س ذ ذذياق /رائها ،عيما يتالق بالماد  45من
األمر  ،01-06الت تاوق أي سذ ذ ذذبيل انتصذ ذ ذذاف فاال ومتاح للذ ذ ذذحايا انتهاكاا أحكام الاهد الت يرتكبها
األعوا المكلفو بذذإنفذذاذ القوانين ،بمذذا ف ذلذذك القواا المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلحذذة واألجهز األمنيذذة ،وتازز اإلفالا من

الاقذذاة .ومن ثم ،فذذإنهذذا أعذذادا اإلعراة فيهذذا عن قلقهذذا إزاء االنتهذذاكذذاا الاذذديذذد والخطير الت زيزعم أنهذذا
ارتزكبب والت لم تتم مالحقة مرتكبيها أو إدانتهم(.)13
5-5

وتاتبر صذ ذذاحبة البالغ أ اعت ار

الدولة الطرف على ا تصذ ذذام اللجنة بدعوإ أنه ينبغ النظر

ف حاالا اال تفاء القس ذ ذ ذ ذ ذذري ف الفتر من عام  1993إلى عام  1998وفقًا لنهح ش ذ ذ ذ ذ ذذمول وكير فردي ضو
اعت ار كير ذي بالق إذ س ذ ذذبق للدولة الطرف أ ص ذ ذدقب على الاهد وعلى بروتوكوله اال تياري وض ب لك

انتهكب حقوقهم المنصوم
اعترفب با تصام اللجنة عيما يتالق بالنظر ف البالكاا الت يقدمها األفراد ال ين ز

عليها ف الاهد .وتشذ ذذدد صذ ذذاحبة البالغ أيلذ ذاً على أ إعال حالة الطوارئ على النحو المنصذ ذذوم عليه
ف الماد  4من الاهد ال يؤثر بأي حال ف حظر اال تفاء القسذ ذذري ،أو ف ممارسذ ذذة الحقوق المنصذ ذذوم

__________
( )9

انظر ،ف جملة قلذذايا أ رإ ،قلذذية البواث ضذذد الجزائر ( ،)CCPR/C/119/D/2259/2013الفقر  3-4وما تالضاق وقلذذية

()10

( ،)CCPR/C/DZA/CO/4الفقر .8

()11

المرجل نفسه ،الفقر .7

()12

قلية فدس ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/111/D/1964/2010الفقر .2-7

()13

( ،(CCPR/C/DZA/CO/4الفقر .11

GE.21-03102

بوجماة ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/121/D/2283/2013الفقر  3-5وما تالضا.
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عليها ف البروتوكول اال تياري .وأضافب أيلاً أنه يفهم ضمناً من الماد  )2(4من البروتوكول اال تياري
أنذه من واجذ الذدولذة الطرف أ تحقق بحسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن نيذة ف كذل مذا زيوجذه لممثليهذا من ادعذاءاا بذانتهذار أحكذام
الاهد ،وأ تزود اللجنة بما لديها من مالوماا ف ض ا الشأ (.)14

وترإ صذذاحبة البالغ أ ي اًر أ الدولة الطرف انتهكب االلتزام الاام ال ي يقل على عاتقها بموج
6-5
الماد  )2(2مقروء باالقت ار مل المادتين  )3(2و 19من الاهد .والواقل أ الس ذ ذ ذ ذ ذذب الرئيسذ ذ ذ ذ ذ ذ لادم فاالية أي
س ذ ذذبيل انتص ذ ذذاف دا ل الدولة الطرف يكمن ف أنه يس ذ ذذتحيل قانونًا على ص ذ ذذاح البالغ تقديم تظلم أمام محاكم
الدولة الطرف بموج الماد  45من األمر  .01-06ويكمن أثر ذلك األمر ف تسجيل االستحالة القانونية
لتقديم اس ذذتةناف فاال ف اإلطار التشذ ذريا للدولة الطرف ،ف انتهار للماد  )3(2من الاهد ،ولكن أيلذ ذاً
ف تجريم أي تابير سذ ذذلم عن مظالمها أو أية دعاية بشذ ذذأ الوقائل المزعومة ،ف انتهار لحقها ف حرية

التابير المنصذوم عليه ف الماد  19من الاهد .وما دامب أحكام ميثاق السذلم والمصذالحة الوطنية الم كور
أعاله س ذذارية ،لن تتوفر ألس ذذر الل ذذحايا أية وس ذذائل قانونية إلعمال حقوقها بموج

الماد  )3(2من الاهد،

أو حتى التحدث علناً عن االنتهاكاا المرتكبة ضذذد ذويها ،مما يارضذذها للحكم بالسذذجن لمد قد تصذذل إلى
مس سنواا ،ف انتهار للماد  19من الاهد.
عدم تعاون الدولة الطرف
-6

طل
ف  12تش ذ ذرين األول/أكتوبر و 13كانو األول/ديسذ ذذمبر  ،2018ز

إلى الدولة الطرف تقديم

رد وتابر عن أسذ ذ ذذفها
مالحظاتها بشذ ذ ذذأ األسذ ذ ذذس الموضذ ذ ذذوعية للبالغ .وتشذ ذ ذذير اللجنة إلى أنها لم تتلق أي ص
المتناع الدولة الطرف عن تقديم أي مالوماا به ا الشأ  .والدولة الطرف ملزمةٌ ،بموج الماد  )2(4من
البروتوكول اال تياري ،بأ تفحص بحسذ ذ ذ ذذن نية جميل االدعاءاا الت تنسذ ذ ذ ذ
انتهاكاا ألحكام الاهد ،وبأ تواف اللجنة بما تملكه من مالوماا(.)15

لها ولمن يمثلها بارتكاة

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر ف المقبولية
قبذذل النظر ف أي شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوإ ترد ف بالغ مذذا ،يتاين على اللجنذذة ،وفق ذاً للمذذاد  97من نظذذامهذذا
1-7
الدا ل  ،أ تحدد ما إذا كا البالغ مقبوالً بموج البروتوكول اال تياري الملحق بالاهد.
وقد استيقنب اللجنة ،وفقًا لما تنص عليه الماد ()2(5أ) من البروتوكول اال تياري ،من أ المسألة
2-7
نفسها ليسب قيد البحث ف إطار أي إجراء  /ر من إجراءاا التحقيق الدول أو التسوية الدولية.
وتحيط اللجنة علماً بادعاءاا ص ذذاحبة البالغ الت ترإ أنها قد اس ذذتنفدا جميل س ذذبل االنتص ذذاف
3-7
المحليذذة المتذذاحذذة .وتالحظ أ الذذدولذذة الطرف تكتف  ،ف مار الطان ف مقبوليذذة البالغ ،بذذاإلحذذالذذة إلى

الم كر المرجعية الصذادر عن الحكومة الجزائرية بشذأ ماالجة مسذألة اال تفاء ف ضذوء تنفي ميثاق السذلم

والمصذ ذ ذذالحة الوطنية .وف ض ا الصذ ذ ذذدد ،تشذ ذ ذذير اللجنة إلى أنها كانب قد أعربب عن قلقها ف عام 2018

أل الدولة الطرف ظلب ،على الركم من طلباتها المتكرر  ،تحيل بصذ ذذور منهجية إلى وثيقة عامة نموذجية

وبناء على ذلك ،حثب
تزارف باسذ ذذم "م كر " ،دو تقديم ردود محدد على ادعاءاا أصذ ذذحاة البالكاا.
ً
اللجنة الدولة الطرف على أ تتااو ماها بحسذ ذ ذذن نية ف إطار إجراء البالكاا الفردية والتوقا عن اإلحالة
إلى "الم كر " ،وتقديم ردود محدد وفردية على ادعاءاا أصحاة البالكاا(.)16

__________

8

()14

قلية مجنو ضد الجزائر ،)CCPR/C/87/D/1297/2004( ،الفقر .3-8

()15

قلية مجنو ضد الجزائر ،)CCPR/C/106/D/1779/2008( ،الفقر 3-8ق وقلية مجنو ضد الجزائر ،الفقر .3-8

()16

 ،CCPR/C/DZA/CO/4الفقرتا  7و.8
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وت صكر اللجنة بأ واج

الدولة الطرف ال يقتص ذذر فقط على إجراء تحقيقاا ش ذذاملة ف انتهاكاا

حقوق اإلنسذ ذذا المزعومة الت تزبلغ بها سذ ذذلطاتها ،وال سذ ذذيما ما تاصلق منها بانتهار الحق ف الحيا  ،بل من
الل ف تلك االنتهاكاا ومحاكمته ومااقبته( .)17وقد نبهب
واجبها أيلذ ذ ذاً مالحقة كل ش ذ ذذخص زيزعم أنه ضذ ذ ذ ٌ
أسذر صذادق الرسذيوي السذلطاا المختصذة م ار اًر وتك ار اًر إلى تار اللذحية لال تفاء القسذري ،ولكن الدولة
الطرف لم تباشذ ذ ذذر أي تحقيق شذ ذ ذذامل ودقيق ف ض ا االدعاء الخطير .وباإلضذ ذ ذذافة إلى ذلك ،لم تقدم الدولة

الطرف تفسذ ذذي اًر محدداً ف مالحظاتها بشذ ذذأ قلذ ذذية صذ ذذادق الرسذ ذذيوي زيمكن أ زيسذ ذذتنتح منه أ ثمة سذ ذذبيل
انتص ذذاف فاال قد باا متاحاً .ويل ذذاف إلى ذلك أ تطبيق األمر  01-06ال يزال مس ذذتم اًر ،مل أ اللجنة
أوصذ ذ ذذب بمواءمته مل الاهد( .)18وقد ذكرا اللجنة ف مالحظاتها الختامية بشذ ذ ذذأ التقرير الدوري الرابل للدولة
الطرف أنها تأسذذا لادم توفير سذذبيل انتصذذاف فاال لاشذذخام المفقودين و/أو أسذذرضم ،وعدم اتخاذ تدابير

الستجالء حقيقة ا تفاء األشخام المفقودين ،وتحديد مكا وجودضم وإعاد رفاا من توف منهم إلى أسرته(.)19

وف ض ذ ذذوء ض ه الظروف ،ترإ اللجنة أنه ال شذ ذ ذ ء يمناها من النظر ف البالغ وفقاً للماد ()2(5ة) من
البروتوكول اال تياري.
5-7

وتالحظ اللجنة أ ص ذ ذذاحبة البالغ تؤكد أ الدولة الطرف لم تا بالتزاماتها بموج

الماد )2(2

من الاه ذذد ،مقروء ب ذذاالقت ار مل الم ذذادتين  )3(2و ،19أل ال ذذدول ذذة الطرف ،ب ذذاعتم ذذادض ذذا األمر ،01-06

اتخ ا تدبي ار تش ذريعيا يحرم من اآلثار الفالية للحق ف الحصذذول على سذذبيل انتصذذاف فاال من انتهاكاا
حقوق اإلنسذذا  ،ف انتهار للماد  )3(2من الاهد ،وبتجريمها أيل ذاً ألي تابير سذذلم أو أية دعاية بشذذأ
الوقائل المزعومة ،ف انتهار لحق صذ ذ ذذاحبة البالغ ف حرية التابير بموج الماد  19من الاهد .وتشذ ذ ذذير

اللجنة أيل ذ ذ ذاً إلى اجتهاداتها الس ذ ذ ذذابقة الت تفيد بأنه ال يمكن االحتجاج بأحكام الماد  )2(2ف ادعاء يرد
ف بالغ مذا مقذدم بمقتلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى البروتوكول اال تيذاري مقترنذاً بذأحكذام أ رإ من الاهذد ،إال إذا كذا عذدم تقصيذد

الدولة الطرف بالتزاماتها ف إطار الماد  2ضو السذذب المباشذذر لحدوث انتهار منفصذذل للاهد يؤثصر مباشذذر
على الشذ ذذخص ال ي يدع أنه ضذ ذذحية( .)20وتز صنكر اللجنة أيل ذ ذاً باجتهاداتها الت مفادضا أنه ال يجوز ألي
شذ ذذخص أ يدع أنه ضذ ذذحية بالمانى الوارد ف الماد  1من البروتوكول اال تياري إال إذا انتهكب حقوقه
بالفال ،وأنه ال يجوز ألي ش ذ ذ ذ ذذخص أ يطان ،نظرياً ومن الل دعوإ ن
الحس ذ ذ ذ ذذبة ،ف قانو أو ممارس ذ ذ ذ ذذة

يراضا مناعية للاهد( .)21وف ض ه القل ذ ذ ذذية ،ترإ اللجنة أ ص ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تقدم مالوماا كاعية توض ذ ذ ذذح

كيل أ األمر  01-06قذذد طبق عليه ذا فاالً من منظور المذذاد  19من الاهذذد .ول ذ لذذك ،ترإ اللجنذذة أ
صذ ذ ذ ذذاحبة البالغ لم تدعم تلك االدعاءاا بما يكف من األدلة ،وتالن بالتال عدم قبولها بموج

البروتوكول اال تياري.
6-7

الماد  2من

وعالو على ذلك ،تالحظ اللجنة ،ف ضذ ذ ذذوء التغيير ال ي حدث ف اإلطار القانون ف عام ،2006

أ ص ذذاحبة البالغ لم تتمكن من إعمال حقها ف الحص ذذول على س ذذبيل انتص ذذاف فاال لإلبالغ عن ا تفاء

زوجها ف عام  ،1996نظ اًر لادم وجود أي س ذذبيل من س ذذبل االنتص ذذاف يف به ا الغر  .وتالحظ اللجنة
أيلذ ذ ذ ذ ذاً أ ض ا البالغ زقدم إليها ف عام  .2016وت صكر بأ الماد (99ج) من نظامها الدا ل تنص على
أنه قد زيس ذذاء اس ذذتخدام الحق ف تقديم البالكاا عندما زيقدم البالغ باد مس س ذذنواا من اس ذذتنفاد ص ذذاحبه
لسذذبل االنتصذذاف المحلية .وتزاط صذذياكة ض ا الحكم سذذلطة تقديرية للجنة ،الت يمكنها أ تحدد الحاالا

__________
()17

قلية بوجما ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/107/D/1791/2008الفقر .4-7

()18

 ،CCPR/C/DZA/CO/3الفقراا  7و 8و 13و ،CCPR/C/DZA/CO/4الفقراا  6و 8و 12و 14و.34

()19

 ،CCPR/C/DZA/CO/4الفقر .29

()20

قلية بولياكوف ضد بيالروس ( ،)CCPR/C/111/D/2030/2011الفقر .4-7

()21

مارتشانب رييس و /رو ضد شيل ( ،)CCPR/C/121/D/2627/2015الفقر .4-6
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الت ال يمكن أ زتطبق عليها بص ذ ذرامة .وقد سذ ذذبق أ اسذ ذذتارضذ ذذب اللجنة حاالا لال تفاء القسذ ذذري ضذ ذذد الدولة

الطرف .فالى سذذبيل المثال ،أزحيلب إلى اللجنة قلذذية محمود بوجماة ف عام  ،2013ولو أ ا تفاءه حدث
ف عام  .)22(1996وتالحظ اللجنة أنه ف قلذذية بوجماة ضذذد الجزائر  ،لم تثر الدولة الطرف الطابل

التاسذف للبالغ ،كما فالب ف ض ه القلذية .وباإلضذافة إلى ذلك ،أتيحب الفرصذة للجنة ف عام 2007

وف عام  ،2018لمالحظة أ األمر  01-06يحظر مقاضذ ذ ذ ذ ذذا عناصذ ذ ذ ذ ذذر قواا الدفاع واألمن ،ويبدو أنه

يازز اإلفالا من الاقذاة( .)23وترإ اللجنذة أ منذاخ اإلفالا من الاقذاة ضذ ا ،الذ ي يذدعمذه حظر اللجوء قذانونذًا
إلى ضيةة قلذ ذذائية ،له أثر سذ ذذلب ال جدال عيه على قدر اللذ ذذحايا على إعمال حقهم ف سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فاال،

ليس على الص ذ ذذايد الوطن فحس ذ ذ  ،بل على الص ذ ذذايد الدول أيل ذ ذًا .ويمكن أ يؤدي إعال عدم مقبولية ض ا
البالغ من أجل إسذاء اسذتخدام الحقوق إلى تشذجيل الدولة الطرف على مواصذلة عرقلة حق ضذحايا انتهار الحق
ف الحيا ف الحصذذول على سذذبيل انتصذذاف فاال .وتشذذير اللجنة أيلذًا إلى أ اال تفاء القسذذري يكتسذ طاباًا
مسذ ذذتمرا ،وأ واج التحقيق ضو أيل ذ ذًا ذو طابل مسذ ذذتمر ،وضو ما زيقوضذ ذذه ذلك القانو و/ثاره ف ض ه القلذ ذذية.
ول لك ،ال ترإ اللجنة أ ض ا البالغ يشكل إساء الستخدام للقانو ف الظروف الخاصة له ه القلية.

7-7

وترإ اللجنة أ ص ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ قدمب ما يكف من األدلة إلثباا ادعاءاتها ألك ار

المقبولية،

ومن ثم فه تشذ ذذرع ف النظر ف األسذ ذذس الموضذ ذذوعية لالدعاءاا المتالقة بانتهار الماد  ،)3(2والماد )1(6

والمواد  7و 9و )1(10و 16و )1(23من الاهد.

النظر ف األسس الموضوعية
1-8

نظرا اللجنة ف ض ا البالغ ف ضذذوء جميل المالوماا الت أتيحب لها ،وفق ما تقتلذذيه الماد )1(5

2-8

وتالحظ اللجنة أ الدولة الطرف اكتفب باإلشذار إلى مالحظاتها الجماعية والاامة الت كانب قد

من البروتوكول اال تياري.

قدمتها سذابقاً إلى الفريق الاامل المان بحاالا اال تفاء القسذري أو كير الطوع  ،وإلى اللجنة عيما يتصذل
ص
ببالكاا أ رإ ،وذلك من أجل تأكيد موقفها القائل إنه سذبق تسذوية مثل ض ه القلذايا ف إطار تنفي ميثاق

السذذلم والمصذذالحة الوطنية .وتحيل اللجنة إلى اجتهاداتها وإلى مالحظاتها الختامية بشذذأ التقرير الدوري الرابل
للجزائر وت صنكر بأنه ال يجوز للدولة الطرف أ تحتح بأحكام ميثاق السذ ذذلم والمصذ ذذالحة الوطنية ضذ ذذد أشذ ذذخام

يحتجو بذأحكذام الاهذد أو قذدموا ،أو يمكن أ يق صذدموا ،بالكذاا إلى اللجنذة .وتقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أحكذام الاهذد بذأ تبذدي
الدولة الطرف حرصذاً على مصذير كل شذخص وبأ تاامل كل شذخص مااملة تحترم كرامة اإلنسذا األصذيلة
عيه .ونظ اًر إلى أ الدولة الطرف لم زتد ل التاديالا الت أوص ذذب بها اللجنة ،فإ األمر رقم  01-06زيس ذذهم
ف اإلفالا من الاقاة ف ض ه القلية ،ول لك ال يمكن اعتباره متفقاً مل أحكام الاهد(.)24

ترد على ادعاءاا صاحبة البالغ بشأ األسس الموضوعية،
3-8
وتالحظ اللجنة أ الدولة الطرف لم ص
وتز صكر باجتهاداتها الت تفيد بأ ع ء اإلثباا يج أال يقل على عاتق صذاح البالغ وحده ،اصذة وأ
ض ا األ ير ال يتسذاوإ دائمًا مل الدولة الطرف ف إمكانية الحصذول على عناصذر اإلثباا وأ الدولة الطرف

كذذالبذاً مذذا تكو المذذالكذذة الوحيذذد للمالومذذاا الالزمذذة( .)25والذذدولذذة الطرف ملزمذةٌ ،بموجذ
__________

10

المذذاد  )2(4من

()22

قلية بوجماة ضد الجزائر.

()23

 ،CCPR/C/DZA/CO/3الفقر  .7و ،CCPR/C/DZA/CO/4الفقر .11

()24

قلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذة زاير ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجزائر ( ،)CCPR/C/112/D/2026/2011الفقر 2-7ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذة عم ذ ذ ذذاري ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجزائر

()25

انظر ،ف جملة قل ذذايا أ رإ ،قل ذذية عماري ض ذذد الجزائر ،الفقر 3-8ق وقل ذذية مزين ض ذذد الجزائر ،الفقر 3-8ق وقل ذذية العبان ض ذذد
الجماضيرية الاربية الليبية ( ،)CCPR/C/99/D/1640/2007الفقر 4-7ق وقلية برزيق ضد الجزائر (،)CCPR/C/103/D/1781/2008
الفقر 3-8ق وقلية بوال و /رو ضد نيبال ( ،)CCPR/C/123/D/2658/2015الفقر .4-7

( ،)CCPR/C/112/D/2098/2011الفقر .2-8
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لها ولمن يمثلها بارتكاة

البروتوكول اال تياري ،بأ تحقق بحس ذذن نية ف جميل االدعاءاا الت تنسذ ذ

انتهذاكذاا ألحكذام الاهذد ،وبذأ تواف اللج نذة بمذا تملكذه من مالومذاا( .)26وف حذال لم تقذدم الذدولذة الطرف

أي توضذ ذ ذ ذذيح ب ه ا الشذ ذ ذ ذذأ  ،فإنه يتاين إيالء ادعاءاا صذ ذ ذ ذذاح

بما عيه الكفاية.

البالغ االضتمام الواج

ما دامب ماللة

وت صكر اللجنة بأنه على الركم من أ مصذطلح "اال تفاء القسذري" ال يرد صذراحة ف أي ماد من
4-8
مواد الاهد ،فإ اال تفاء القسري يشكل مجموعة فريد ومتكاملة من األفاال الت تمثل انتهاكاً مستم اًر لاد
حقوق مكرس ذ ذذة ف ض ا الص ذ ذذك ،مثل الحق ف الحيا والحق ف عدم التار

للتا ي

وكيره من ض ذ ذذروة

الاقوبة أو المااملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وحق الفرد ف الحرية وف األما على شخصه(.)27
5-8

وتالحظ اللجنة أ  /ر مر شذ ذذاضدا فيها ص ذ ذاحبة البالغ صذ ذذادق الرسذ ذذيوي كانب ف / 18ذار/

مذارس  ،1996حين كذا رضن االحتجذاز ف القطذاع الاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكري لغردايذة .وتحيط علمذاً بذأ الذدولذة الطرف
لم تقدم أي دليل يسذ ذ ذذمح بتحديد مصذ ذ ذذير صذ ذ ذذادق الرسذ ذ ذذيوي ولم تؤكد قط احتجازه .وت صكر اللجنة بأ سذ ذ ذذل
الش ذ ذ ذذخص حريته ثم رفض االعتراف ب لك ،أو رفض الكش ذ ذ ذذا عن مص ذ ذ ذذير الش ذ ذ ذذخص المختف يان  ،ف

حاالا اال تفاء القسذ ذذري ،حرما ذلك الشذ ذذخص من حماية القانو وتاريض حياته لخطر مسذ ذذتمر وجسذ ذذيم

زتاتبر الدولة مسذ ذذؤولة عنه( .)28وف القلذ ذذية قيد النظر ،تالحظ اللجنة أ الدولة الطرف لم تقدم أي مالوماا
وبناء عليه ،تخلص اللجنة إلى أ الدولة الطرف
قد تبين أنها وفب بالتزامها بحماية حيا ص ذ ذ ذذادق الرس ذ ذ ذذيويً .

أ لب بالتزامها بحماية حيا صادق الرسيوي ،وضو ما يش صكل انتهاكاً للماد  )1(6من الاهد.
6-8

ع
ألجل كير مس ذذمى.
وتقر اللجنة بمدإ الماانا الناجمة عن االحتجاز دو اتص ذذال بالاالم الخارج

وت صكر بتاليقها الاام رقم  )1992(20ال ي أوص ذ ذذب عيه الدول األطراف باتخاذ تدابير لمنل االحتجاز مل منل

االتص ذ ذذال .وتالحظ أنه ف ض ه القل ذ ذذية ،باد أ رأا ص ذ ذذاحبة البالغ زوجها مرتين ف القطاع الاس ذ ذذكري

لغرداية ،ف  17و/ 18ذار/مارس  ،1996لم تص ذ ذ ذ ذذلها قط أي مالوماا أ رإ عن مص ذ ذ ذ ذذيره أو عن مكا

احتجازه باد ذلك ،مل أنها حاولب عد مراا زيار أماكن االحتجاز حيث كا أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذالً والت قد يكو زنقل
منها ،وركم أنها رفاب إلى سلطاا الدولة عد التماساا متتالية .وعليه ،ترإ اللجنة من المحتمل أ يكو

صذ ذ ذذادق الرسذ ذ ذذيوي ،ال ي ا تفى ف / 18ذار/مارس  ،1996ال يزال قيد االحتجاز مل منل االتصذ ذ ذذال لدإ

السذلطاا الجزائرية .وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف توضذيحاا به ا الخصذوم ،ترإ اللجنة أ ض ا

اال تفاء يشكل انتهاكاً للماد  7من الاهد ف حق صادق الرسيوي(.)29
7-8

تقدم ،لن تنظر اللجنة بشكل منفصل ف ادعاءاا انتهار الماد  10من الاهد(.)30
وف ضوء ما ص

__________
()26

قلية مزين ضد الجزائر ،الفقر 3-8ق وقلية مجنو ضد الجزائر ،الفقر .3-8

()27

االتفااية الدولية لحماية جميل األشذذخام من اال تفاء القسذذري ،الماد 2ق قلذذية كاتوال ضذذد نيبال (،)CCPR/C/113/D/2000/2010

الفقر 3-11ق وقلذ ذذية سذ ذذيرنا و /رو ضذ ذذد كولومبيا ( ،)CCPR/C/114/D/2134/2012الفقر 4-9ق وقلذ ذذية الباط ضذ ذذد الجزائر،
الفقر  .4-7انظر أيلاً اللجنة المانية بحقوق اإلنسا  ،التاليق الاام رقم  ،)2019(36الفقر .58

()28

قل ذذية الازندصي ض ذذد الجزائر ( ،)CCPR/C/112/D/2117/2011الفقر 4-7ق وقل ذذية مزين ض ذذد الجزائر ،الفقر 4-8ق وقل ذذية
بوجماة ض ذ ذذد الجزائر ،الفقر 4-8ق وقل ذ ذذية ش ذ ذذارما ض ذ ذذد نيبال ( ،)CCPR/C/122/D/2265/2013الفقر 6-10ق انظر أيلذ ذ ذًا اللجنة
المانية بحقوق اإلنسا  ،التاليق الاام رقم  ،36الفقر .58

()29

قلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة عمذاري ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 5-8ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة مزين ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 5-8ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة يران ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجزائر
 CCPR/C/104/D/1905/2009و ،)Corr.1الفقر 5-7ق وقلذ ذ ذذية برزيق ضذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 5-8ق وقلذ ذ ذذية الالوان ضذ ذ ذذد
الجماضيرية الاربية الليبية ( ،)CCPR/C/90/D/1295/2004الفقر .5-6

()30

قلية عماري ضد الجزائر ،الفقر .6-8

GE.21-03102
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وتحيط اللجنة علماً بحالة القلق والكرة الت يسذ ذ ذذببها ا تفاء صذ ذ ذذادق الرسذ ذ ذذيوي لصذ ذ ذذاحبة البالغ
8-8
وأسذ ذرتها من أكثر من مس ذذة وعشذ ذرين عاماً .وترإ أ الوقائل الماروض ذذة عليها تكش ذذا عن وقوع انت ع
هار

للماد  7مقروء منفرد وباالقت ار مل الماد  )3(2من الاهد ف حق صاحبة البالغ(.)31

وعيما يتالق باالنتهار المزعوم للماد  9من الاهد ،تحيط اللجنة علماً بادعاءاا ص ذ ذ ذذاحبة البالغ
9-8
الت مفادضا أ صذ ذذادق الرسذ ذذيوي احتزجز تاسذ ذذفاً ودو أمر قلذ ذذائ  ،ولم توجه إليه تهمة ،ولم زيار على
سذ ذذلطة قلذ ذذائية يمكنه الطان أمامها ف مشذ ذذروعية احتجازه .ونظ اًر إلى عدم ورود أي مالوماا أ رإ من
الدولة الطرف ف ض ا الصدد ،فإ اللجنة ترإ أنه يج إيالء االعتبار الواج الدعاءاا صاحبة البالغ(.)32
وعليه ،تخلص اللجنة إلى انتهار حقوق صادق الرسيوي بمقتلى الماد  9من الاهد(.)33

 10-8وترإ اللجنة أ حرما الشذذخص عمداً من الحماية القانونية يشذذكل إنكا اًر لحق ذلك الشذذخص ف
االعتراف بش ذ ذذخص ذ ذذيته القانونية ،وال س ذ ذذيما عندما توض ذ ذذل عراقيل بص ذ ذذور منهجية أمام جهود أقارة الل ذ ذذحية

الرامية إلى ممارس ذ ذذة حقهم ف الوص ذ ذذول إلى س ذ ذذبل انتص ذ ذذاف فاالة( .)34وف ض ه القل ذ ذذية ،تالحظ اللجنة أ

الدولة الطرف لم تقدم أي توضذيح مقنل بشذأ مصذير صذادق الرسذيوي وال بشذأ مكا وجوده ،على الركم من

المسذاع الت ب لها أقاربه ،وعلى الركم أيلذًا من أنه كا ف عهد سذلطاا الدولة الطرف عندما شذوضد  /ر
مر .وتخلص اللجنة إلى أ ا تفاء ص ذ ذذادق الرس ذ ذذيوي قس ذ ذ ًار من ما يزيد على أرباة وعش ذ ذرين عامًا حرمه من
يشكل انتهاكاً للماد  16من الاهد.
حماية القانو وحرمه من حقه ف أ زياترف له بشخصيته القانونية ،بما ص

11-8

تقدم ،لن تنظر اللجنة بشكل منفصل ف ادعاءاا انتهار الماد  )1(23من الاهد(.)35
وف ضوء ما ص

 12-8وتحتح صاحبة البالغ أيلاً بأحكام الماد  )3(2من الاهد ،الت تلزم الدول األطراف بأ تلمن
ألي ش ذذخص س ذذبل انتص ذذاف متاحة وفاالة وقابلة لإلنفاذ من أجل إعمال الحقوق الت يكفلها الاهد .وتز صنكر
اللجنة بأنها تول األضمية إلنشذذاء الدول األطراف /لياا قلذذائية وإدارية مناسذذبة لماالجة الشذذكاوإ المتالقة

بانتهاكاا الحقوق الت يكفلها الاهد( .)36وت صكر بتاليقها الاام رقم  )2004(31ال ي تش ذ ذ ذ ذ ذذير عيه على وجه
الخصذ ذذوم إلى أ تقاعس دولة طرف عن التحقيق ف انتهاكاا مزعومة قد يفل ذ ذ  ،ف حد ذاته ،إلى انتهار

واضح للاهد.

 13-8وف ض ه القلذية ،نصبهب صذاحبة البالغ السذلطاا المانية م ار اًر إلى ا تفاء زوجها دو أ تجري
تتلق صذ ذ ذذاحبة البالغ أي مالوماا ف ض ا الصذ ذ ذذدد.
الدولة الطرف تحقيقًا شذ ذ ذذام ً
ال ودايقًا ف حالة اال تفاء ،ولم ص
وعالو على ذلك ،فإ عدم توفر إمكانية قانونية للجوء إلى ضيةة قلذ ذ ذذائية باد صذ ذ ذذدور األمر رقم 01-06

يحرم صذذادق الرسذذيوي وصذذاحبة البالغ حتى اآل  ،من أي فرصذذة للوصذذول إلى سذذبيل انتصذذاف فاال أل

ذلك األمر يمناهما من اللجوء إلى الادالة الس ذذتجالء مالبس ذذاا جريمة اال تفاء القس ذذري الت ض من أش ذذد
__________
()31

قلذ ذ ذذية مزين ضذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 6-8ق وقلذ ذ ذذية يران ضذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 6-7ق وقلذ ذ ذذية برزيق ضذ ذ ذذد الجزائر ،الفقر 6-8ق

وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة العبذذان ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجمذذاضيريذذة الاربيذذة الليبيذذة ،الفقر 5-7ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة الحذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجمذذاضيريذذة الاربيذذة الليبيذذة
( ،)CCPR/C/91/D/1422/2005ال ذ ذف ذ ذق ذ ذذر 11-6ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذذة س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان ذ ذك ذ ذ ذذا ار و /ذ ذذرو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ب ذ ذذورك ذ ذي ذ ذن ذ ذ ذذا ف ذ ذ ذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو
( ،)CCPR/C/86/D/1159/2003الفقر .2-12
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()32

قلية شان ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/116/D/2297/2013الفقر .5-7

()33

انظر ،ف جملة قل ذذايا أ رإ ،قل ذذية مزين ض ذذد الجزائر ،الفقر 7-8ق وقل ذذية يران ض ذذد الجزائر ،الفقر 7-7ق وقل ذذية برزيق
ضد الجزائر ،الفقر .7-8

()34

قلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة بذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذنذذب ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد نيبذذال ( ،)CCPR/C/117/D/2164/2012الفقر 9-10ق وقلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة ثذذارو و /رو ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد نيبذذال
( ،)CCPR/C/114/D/2038/2011الفقر 9-10ق وقلية سيرنا و /رو ضد كولومبيا ،الفقر .5-9

()35

قلية بوجماة ضد الجزائر ،الفقر 12-8ق وقلية بوزريبة ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/111/D/1931/2010الفقر .10-8

()36

قلية عليو وقروا ضد الجزائر ( ،)CCPR/C/112/D/2132/2012الفقر .11-7
GE.21-03102

CCPR/C/130/D/2843/2016

الجرائم طور( .)37وتخلص اللجنة إلى أ الوقائل الماروض ذ ذ ذ ذ ذذة عليها تكش ذ ذ ذ ذ ذذا عن حدوث انتهار للماد )3(2
مقروء باالقت ار مل المواد  6و 7و 9و 16من الاهد ف حق صذ ذ ذ ذ ذادق الرس ذ ذ ذ ذذيوي ،وانتهار الماد  )3(2مقروء
باالقت ار مل الماد  7من الاهد ف حق صاحبة البالغ.

-9

وتخلص اللجنة ،متص ذ ذ ذرف ًة وفقًا للماد  )4(5من البروتوكول اال تياري الملحق بالاهد ،إلى أ الوقائل

الماروضذ ذ ذ ذ ذ ذذة عليها تكشذ ذ ذ ذ ذ ذذا عن انتهاكاا الدولة الطرف للمواد  6و 7و 9و 16من الاهد ،وللماد )3(2

مقروء باالقت ار مل المواد  6و 7و 9و 16من الاهد ،ف حق ص ذذادق الرس ذذيوي .وتس ذ صذجل اللجنة أيلذ ذًا انتهار
الدولة الطرف للماد  7مقروء منفرد وباالقت ار مل الماد  )3(2من الاهد ف حق صاحبة البالغ.

-10

وعمالً بذأحكذام المذاد ()3(2أ) من الاهذد ،يقل على عذاتق الذدولذة الطرف االلتزام بتوفير سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبيذل

انتصذذاف فاال لصذذاحبة البالغ .ويقتل ذ منها ذلك جبر ضذذرر األشذذخام ال ين انتزهكب حقوقهم المكفولة
ال .وف ض ه القل ذذية ،زت َلزم الدولة الطرف بما يل ( :أ) إجراء تحقيق س ذريل وفاال وش ذذامل
بموج الاهد جب ًار كام ً
ونزيه ومسذ ذذتقل ف ا تفاء صذ ذذادق الرسذ ذذيوي وتزويد صذ ذذاحبة البالغ بمالوماا مفصذ ذذلة عن نتائح ذلك التحقيقق

و(ة) اإلفراج فو ًار عن صذ ذذادق الرسذ ذذيوي إ كا ال يزال محتج ًاز مل منل االتصذ ذذالق و(ج) إعاد رفاا صذ ذذادق

الرس ذ ذذيوي ،ف حالة وفاته ،إلى أسذ ذ ذرته ف ظروف تحفظ الكرامة ،وفقاً للماايير والتقاليد الثقاعية للل ذ ذذحاياق
و(د) مالحقة المسذ ذ ذ ذ ذ ذذؤولين عن االنتهاكاا المرتكبة ومحاكمتهم ومااقبتهمق و(ه) منح صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحبة البالغ

وصادق الرسيوي إذا كا على قيد الحيا تاويلاً كاعياً وتدابير ترضية مناسبة .وبصرف النظر عن األمر
رقم  ،01-06يتاين على الدولة الطرف أيل ذ ذ ذاً أ تحرم على أ يمارس ضذ ذ ذذحايا الجرائم مثل التا ي ،
واإلعدام ارج نطاق القلذ ذذاء ،واال تفاء القسذ ذذري ،حقهم ف سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فاال دو عراقيل .والدولة الطرف
ملزم ٌة أيل ذاً باتخاذ تدابير تمنل تكرار مثل تلك االنتهاكاا ف المسذذتقبل .وف ض ا الصذذدد ،ترإ اللجنة أنه
ينبغ للدولة الطرف أ تايد النظر ف تش ذريااتها وفقاً لاللتزام الواقل على عاتقها بموج الماد  )2(2من

الاهد ،وأ تلغ على وجه الخص ذ ذذوم ،أحكام األمر الم كور الت تتنافى مل أحكام الاهد ،حتى يتس ذ ذذنى التمتل

بالحقوق المكرسة ف الاهد تمتااً كامالً ف الدولة الطرف.
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وإذ تل ذذل اللجنة ف اعتبارضا أ الدولة الطرف قد اعترفب ،بانل ذذمامها إلى البروتوكول اال تياري،

با تصذذام اللجنة بتحديد ما إذا كا ضنار انتهار للاهد ،وتاهدا ،بموج

الماد  2من الاهد ،بأ تكفل

لجميل األفراد الموجودين ف إقليمها ،والخاضذاين لواليتها ،الحقوق الماترف بها ف الاهد وبأ توفر سذبيل
انتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاف فاذال وقذابذل لإلنفذاذ ف حذالذة ثبوا حذدوث انتهذار ،فذإنهذا تود أ تتلقى من الذدولذة الطرف ،ف

ويطل
كلذ ذذو مائة وثمانين يوماً ،مالوماا عن التدابير المتخ لوضذ ذذل /راء اللجنة موضذ ذذل التنفي  .ز
الدولة الطرف أيلاً نشر ض ه اآلراء وتاميمها على نطاق واسل بلغاتها الرسمية.

إلى

__________
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