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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة عشرة

  من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتـصادية  ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان  

  ذلك احلق يف التنميةمبا يف، واالجتماعية والثقافية

  تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    
 مالك سواحلاجي   :املقرر -الرئيس 

  موجز    
 خالل  احتفل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بالذكرى العشرين لتأسيسه          

لـضحايا  الفريق العامل قاعدة بيانات لتسهيل وصول ا      دّشن  وهبذه املناسبة،   . ٢٠١١عام  
 .من املوادوسواها والدول واجملتمع املدين إىل آراءه 

ويـرد  . وزار الفريق العامل أملانيا وجورجيا بدعوة من حكوميت هذين البلـدين            
  ).Add.3 وA/HRC/19/57/Add.2(ه الوثيقة تني إضافتني هلذالتقريران املتعلقان هباتني الزيار

، ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ يناير إىل / كانون الثاين  ١وخالل الفترة من      
وتـرد هـذه اآلراء يف      .  دولة ٣١يف  أشخاص   ١٠٥ رأياً بشأن    ٦٨اعتمد الفريق العامل    

  ).A/HRC/19/57/Add.1(اإلضافة األوىل امللحقة هبذه الوثيقة 
 تـشرين   ١٧ إىل   ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨وخالل الفتـرة مـن        

 حكومـة   ٤٥ من النداءات العاجلة إىل      ١٠٨مل  ، أحال الفريق العا   ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
وأفـادت احلكومـات    ).  قُـصَّر  ٤وامرأة   ٩٩ و رجالً ١ ٥٢٦( شخصاً   ١ ٦٢٩بشأن  

 . شخصا٢١ًومصادر أخرى بإطالق سراح 

وتلقى الفريق العامل معلومات من حكوميت أنغوال وكولومبيا عن تنفيذ توصياته             
 .املقدمة إىل حكومات البلدان اليت زارها
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يتضمن هذا التقرير مسائل مواضيعية كانت حمور اهتمام الفريـق العامـل يف             و  
، وهي تتعلق حتديداً بالطابع االستثنائي للحبس االحتياطي واحلق اإلنساين يف           ٢٠١١ عام

هذه الفرصة إلمعان النظر يف تأثري أعمالـه        اً  ويغتنم الفريق العامل أيض   . املثول أمام احملكمة  
مم املتحدة والصكوك الدولية واإلقليمية األخرى على محاية وتعزيز         وتعاونه مع هيئات األ   

. اق احلرمان التعسفي من احلرية    حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل إعادة النظر يف تعريف ونط        
غري رمسية مع ممثلي احلكومات واجملتمـع       مشاورات  عقد الفريق العامل هبذا اخلصوص،      و

 بشأن تعريف ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية يف      ٩املدين استعداداً إلجراء مداولته رقم      
  . القانون الدويل العريف

ويدعو الفريق العامل مجيع الدول إىل معاجلة مسألة احلرمان التعسفي من احلريـة               
. وخاصة باإلفراج واختاذ تدابري التعويض امتثاالً للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان           

بضمان احلق يف املثول أمام احملكمة يف مجيع الظـروف          اً  ول أيض ويوصي الفريق العامل الد   
  .باعتباره أداة فعالة للتصدي لظاهرة االحتجاز التعسفي
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤٧-٤  ..........................................٢٠١١أنشطة الفريق العامل يف عام   - ثانياً  

  ٥  ٢٧-٧  ...........٢٠١١ العامل خالل عام تناول البالغات املوجهة إىل الفريق  - ألف     
  ١٤  ٤٧-٢٨  ..................................................الزيارات القطرية  -  باء     

  ١٨  ٧٢-٤٨  .......................................................االعتبارات املواضيعية  - ثالثاً  
  ١٨  ٥٨-٤٨  ...................................كتدبري استثنائياحلبس االحتياطي   - ألف     
  ٢٠  ٦٤-٥٩  .................................................املثول أمام احملكمة  -  باء     
  ٢٤  ٧٢-٦٥  ..................................واالمتثال وسبل االنتصافقضايا ال  - جيم     

  ٢٧  ٧٨-٧٣  ............................................................... االستنتاجات  - رابعاً  
 ٢٨  ٨٢-٧٩  .................................................................التوصيات  - خامساً  
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 مقدمة  -أوالً  

أنشأت جلنة حقوق اإلنسان السابقة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب    -١
، وعهدت إليه بالتحقيق يف حاالت ادعاء احلرمان التعسفي من احلريـة            ١٩٩١/٤٢قرارها  

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدوليـة ذات  وفقاً للمعايري املنصوص عليها  
، بتوضيح والية الفريق    ١٩٩٧/٥٠وقامت اللجنة، يف قرارها     . الصلة اليت قبلتها الدول املعنية    

. العامل وتوسيعها حبيث تشمل مسألة االحتجاز اإلداري مللتمـسي اللجـوء واملهـاجرين            
 متديد واليـة    ١٥/١٨ق اإلنسان، يف قراره     ، قرر جملس حقو   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ ويف

 .الفريق العامل لفترة ثالث سنوات أخرى

، من الـسيدة شـاهني سـردار علـي      ٢٠١١وكان الفريق العامل يتألف يف عام         -٢
والـسيد  ) شـيلي (والسيد روبريتو غـاريتون     ) النرويج(والسيد مادس أنديناس    ) باكستان(

 ). أوكرانيا(ري توشيلوفسكي والسيد فالدم) السنغال(احلاجي مالك سو 

املقرر للفريق العامل هو السيد احلاجي مالك سو وتنوب عنه الـسيدة             - والرئيس  -٣
 .شاهني سردار علي

 ٢٠١١أنشطة الفريق العامل يف عام   -ثانياً  

 تـشرين   ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١عقد الفريق العامل، خالل الفترة املمتدة من          -٤
وقام ببعثتني رمسيتني   . ، دوراته الستني واحلادية والستني والثانية والستني      ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 تـشرين   ٥ - سـبتمرب / أيلول ٢٦(وأملانيا  ) ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤-١٥(إىل جورجيا   
 ). ٣ و٢انظر اإلضافتني ) (٢٠١١أكتوبر /األول

وية العشرين  الفريق العامل الذكرى السن   خلَّد  ،  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ويف    -٥
يف احتفال ُنظم يف باريس بدعم من احلكومتني الفرنسية والنروجيية واللجنـة االستـشارية              

 االحتفال خمتلف اجلهـات املعنيـة الـيت         توحضر. الوطنية الفرنسية املعنية حبقوق اإلنسان    
الفريق العامـل   شاركت يف مناقشات مائدة مستديرة بشأن املسائل ذات الصلة بتطوير عمل            

وتشرَّف الفريق العامـل حبـضور      . فضالً عن حتديد أفضل املمارسات لتعزيز وظائفه      هه،  وفق
حالتيهما يف آرائه ومها السيدة بريتوكان ميديكسا والـسيد هيـثم           يف  كان قد أفَْتى    شخصني  

    الـشكر إىل  من السيدة أونغ سان سون كي الـيت وجهـت            وتلقى أيضاً شريط فيديو      ،املاحل
وكان من بني املتحدثني يف احلفل      .  اآلراء الستة اليت قدمها بشأن احتجازها      الفريق العامل على  

املقرران السابقان للفريـق     - نيكول أميلني؛ كارلوس أياال كوراو وجريد جينسر؛ والرئيسان       
وتشّرف احلفل حبـضور    . تاماس بان اً  العامل لويس جوانيه وليلى زروقي ونائب الرئيس سابق       

ميشال فورست وبكري ندياي وتارالد براوتاست وهـالفور سـايتر          كل من إميانويل دوكو و    
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الفريـق  ن  دّشوخالل االحتفال الذي ُنظِّم يف باريس       . وكريستيان ستروهال وفرانسوا وزميراي   
بشأن احلاالت الفردية، وهي اآلراء الـيت       اً   رأي ٦٥٠العامل قاعدة بياناته اليت تتضمن أكثر من        

اإلنكليزيـة  الطالع على قاعدة البيانات متاح للعموم باللغات        وا. اعتمدها الفريق منذ تأسيسه   
 .www.unwgaddatabase.org :والفرنسية واإلسبانية على املوقع اإللكتروين التايل

، عقد الفريق العامل مشاورات غري رمسيـة يف         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ويف    -٦
 بشأن تعريـف    ٩تحضري ملداولته رقم    جنيف مع ممثلي احلكومات واجملتمع املدين يف سياق ال        

ويف هذا الصدد، طلب الفريق     . ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية يف القانون العريف الدويل        
، تقـدمي   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١العامل من احلكومات يف مذكرة شفوية مؤرخة        

صـرحياً  اً  كم نص هل تتضمن التشريعات يف بلد    ) ١(: "السؤالني التاليني تعليقات خطية على    
بشأن حظر احلرمان التعسفي من احلرية؟ ويف حال كان األمر كذلك ُيرجـى اإلشـارة إىل                

 لتكييـف   ما هي العناصر اليت يأخذها القاضي الوطين يف االعتبار        ) ٢(التشريع بشكل حمدد؛    
 ".هذه األحكام إذا أمكنحمددة على  احلرمان من احلرية بأنه تعسفيٌّ؟ يرجى تقدمي أمثلة

 ٢٠١١تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   -ألف  

 احلكومات البالغات اليت أُحيلت إىل   -١  

وفحوى ردود احلكومات عليهـا يف  احلكومات  يرد وصف القضايا اليت أُحيلت إىل         -٧
 .)A/HRC/19/57/Add.1(اآلراء ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق العامل 

 ٦٨لعامل خالل دوراته الستني واحلادية والستني والثانية والـستني          واعتمد الفريق ا    -٨
وترد بعض التفاصيل عن اآلراء املعتمدة خـالل        .  بلداً ٣١يف  أشخاص   ١٠٥رأياً خبصوص   

 إىل  ١/٢٠١١هذه الدورات يف اجلدول أدناه أما النصوص الكاملـة لـآلراء مـن رقـم                
 .تقرير امللحقة هبذا ال١ فترد يف اإلضافة ٦٨/٢٠١١ رقم

 آراء الفريق العامل  -٢  

، بتوجيـه   )، املرفق A/HRC/16/47( املنقحة   قام الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله       -٩
انتباه احلكومات، فيما قدمـه إليهـا مـن آراء، إىل قـراري جلنـة حقـوق اإلنـسان                   

، اليت طُلب ١٥/١٨ و٦/٤ وقراري جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٣/٣١ و١٩٩٧/٥٠ السابقة
إىل احلكومات أن تأخذ آراء الفريق العامل يف االعتبار وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري            فيها  

املالئمة ملعاجلة أوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم تعسفاً، وأن ُتبلغ الفريق العامل مبـا              
وبعد انتهاء مهلة األسـبوعني احملـددة، أُحيلـت اآلراء       . اختذته من خطوات يف هذا الصدد     

  .املصدر إىل
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 ١اجلدول 
 اآلراء املعتَمدة خالل دورات الفريق العامل الستني واحلادية والستني والثانية والستني

  البلد رقم الرأي
رد 

 احلكومة
  الشخص املعين 

  الرأي  )األشخاص املعنيون(
اجلمهورية العربية  ١/٢٠١١

 السورية
السادة حممد أمحد مصطفى؛ حسن      ال

 مـال   براهيم صاحل ومعروف أمحد   إ
 أمحد

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة
 .والثالثة

اململكة العربية  ٢/٢٠١١
 لسعوديةا

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل عبد احلكيم غيالينالسيد  ال
 .والثانية والثالثة

  السيد طارق عبد املوجود الزمر نعم مصر ٣/٢٠١١
 

االحتجاز تعـسفي، الفئـة األوىل،
مـن) أ(١٧ة  الفقر( ُحفظت القضية 

 مت-أساليب عمل الفريـق العامـل       
 .)إطالق سراح األشخاص

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة السيد زازا يامباال نعم  سويسرا ٤/٢٠١١
السيدان أسامة حمـسن حـسني       ال  اليمن ٥/٢٠١١

السعدي وحممد حمـسن حـسني      
 السعدي

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل
 .والثالثة

ماهريية العربية اجل ٦/٢٠١١
 الليبية

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل السيد عماد الشيباين ال
 .والثانية والثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل  السيد حممود عبد الصمد قاسم ال مصر ٧/٢٠١١
 .والثالثة

السيد نزار أمحد سـلطان عبـد        ال مصر ٨/٢٠١١
 احلليم

ىلاالحتجاز تعسفي، الفئتـان األو    
 .والثالثة

السادة حممد أمحد حممود سـوقية؛       نعم  السلطة الفلسطينية ٩/٢٠١١
جمد ماهر رحبي عبيد؛ أمحد حممود      
يسري راتب عويري؛ وائل حممـد      
سعيد البيطار؛ وسام عـزام عبـد       
احملسن القوامسي؛ ومهند حممـود     

 مجيل نريوخ 

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل
 .والثالثة

كة العربية اململ١٠/٢٠١١
 السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل السيد بشر بن فهد البشر  ال
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ١١/٢٠١١
 السعودية

السيد علي بـن حممـد محـد          ال
 القحطاين

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل
 .والثالثة

تجاز تعسفي، الفئـات األوىلاالح  السيد عباس شدر زابد الالمي نعم  لبنان١٢/٢٠١١
والثالثة والرابعة، ُحفظت القـضية

من أساليب عمـل) أ(١٧الفقرة  (
 مت إطالق سـراح-الفريق العامل   

  ). األشخاص
االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد ميكاالي ستاتكيفيتش ال  بيالروس١٣/٢٠١١

  .والثالثة
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  البلد رقم الرأي
رد 

 احلكومة
  الشخص املعين 

  الرأي  )األشخاص املعنيون(
زهـرة  السيد ثائر كناوي عبد ال       نعم  لبنان١٤/٢٠١١

  الرماحي
االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل

ُحفظت القـضية. والثالثة والرابعة 
من أساليب عمـل) أ(١٧الفقرة  (

 مت إطالق سـراح-الفريق العامل   
 ).األشخاص

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة ياوبوشالسيد ليو  نعم  الصني١٥/٢٠١١
  .والثالثة

الحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـةا  ياشالسيدة ليو  نعم  الصني١٦/٢٠١١
  .والثالثة

اململكة العربية ١٧/٢٠١١
  السعودية

اهللا  السيد عبد الرحيم علي عبـد      ال
  املرباطي

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل    
  .والثالثة

اململكة العربية ١٨/٢٠١١
  السعودية

السيد عبـد الـرمحن الفقاسـي        ال
  الغامدي

ىلاالحتجاز تعسفي، الفئتـان األو    
   .والثالثة

اململكة العربية ١٩/٢٠١١
  السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل  السيد فؤاد حيىي على السمحي ال
  .والثالثة

مجهورية إيران ٢٠/٢٠١١
  اإلسالمية

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد كيارش قمراين نعم
  .والثالثة

مجهورية إيران ٢١/٢٠١١
  اإلسالمية

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  سيدة نسرين ستودهال نعم
  .والثالثة

السادة دميتري بافلوف؛ ومكسيم     نعم  أذربيجان٢٢/٢٠١١
  غناشلكني؛ ورسالن بيسونوف

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية  السيد ليو سياننب نعم  الصني٢٣/٢٠١١
  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية  لسيد كو هوي ها فوا نعم  فييت نام٢٤/٢٠١١
  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية  السيدان ثاغيي ماونغ زيا وسيثو زيا نعم  ميامنار٢٥/٢٠١١
اجلمهورية العربية ٢٦/٢٠١١

 السورية
االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد حممد احلساين نعم

  .والثالثة
 -وريةمجه(فرتويال ٢٧/٢٠١١

  )البوليفارية
السيد ماركوس ميشيل سـيريبو       ال

  سابارسكي
  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

 -مجهورية(فرتويال ٢٨/٢٠١١
  )البوليفارية

السيد ميغيـل إدواردو أوسـيو       ال
  زامورا

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

ـ     السيد دجاو يونغ تزون نعم الصني٢٩/٢٠١١ ان األوىلاالحتجاز تعسفي، الفئت
  .والثالثة

اململكة العربية ٣٠/٢٠١١
  السعودية

السيد صاحل بن عواد بن صـاحل        ال
  اهلوييت

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ٣١/٢٠١١
  السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل  السيد بالل أبو هيكل ال
  .والثالثة
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  البلد رقم الرأي
رد 

 احلكومة
  الشخص املعين 

  الرأي  )األشخاص املعنيون(
تـان الثانيـةاالحتجاز تعسفي، الفئ    السيد بيار روجيه المبو صاندجو  نعم  نالكامريو٣٢/٢٠١١

)أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   والثالثة  
 مت-من أساليب عمل الفريق العامل      

   ).إطالق سراح األشخاص
اململكة العربية ٣٣/٢٠١١

  السعودية
االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل  السيد حممد عبد اهللا العتييب ال

 .لثانية والثالثةوا

اإلمارات العربية ٣٤/٢٠١١
  املتحدة

اهللا سليم   السيدان عبد السالم عبد    نعم
  وأكرب عمر 

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

السيد حممـد حـسن الـشريف       نعم  املغرب٣٥/٢٠١١
  الكتاين

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة
  .والثالثة

ـ     كا أوكان هان السيدة بازيلي نعم  املكسيك٣٦/٢٠١١ ة الثالثـةاالحتجاز تعسفي، الفئ
من) أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   

  . أساليب عمل الفريق العامل
اجلمهورية العربية ٣٧/٢٠١١

 السورية
االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد عبد الرمحن ال

  .والثالثة
اجلمهورية العربية ٣٨/٢٠١١

 السورية
حتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـةاال  السيدة طل امللوحي ال

  .والثالثة
اجلمهورية العربية ٣٩/٢٠١١

 السورية
االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيدة هتامة حممود معروف  نعم

  .والثالثة
من) أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية     السيدة ديشني وانغمو نعم  بوتان٤٠/٢٠١١

 يف-أساليب عمل الفريق العامـل      
  . د من املعلوماتانتظار مزي

اململكة العربية ٤١/٢٠١١
  السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل  السيد على خسيف سعيد القرين ال
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ٤٢/٢٠١١
  السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل  السيد ثامر بن عبد الكرمي اخلضر ال
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ٤٣/٢٠١١
  السعودية

اهللا بن علـي     السيد حممد بن عبد    ال
  العبد الكرمي

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ٤٤/٢٠١١
  السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئـات األوىل  السيد حممد جيلو ال
 .والثانية والثالثة

اململكة العربية ٤٥/٢٠١١
  السعودية

السيدان شريف القروي وهـشام      ال
  مطري

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

السيدتان تران ثي ثوي وفام نغوك       ال  فييت نام٤٦/٢٠١١
هوا؛ والسادة فـام فـان ثونـغ؛        
ودوونغ كيم كاي؛ وكاو فان تنه؛      

  ونغويان ثنه تام ونغوين تشي ثانه

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة
  .والثالثة
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  البلد رقم الرأي
رد 

 احلكومة
  الشخص املعين 

  الرأي  )األشخاص املعنيون(
  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  السيد كارلوس فيديريكو غواردو نعم  األرجنتني٤٧/٢٠١١
السيد فيليب جاكوب صـامويل      ال  إندونيسيا٤٨/٢٠١١

  كارما
االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة

  .والثالثة
ــسيدتان جيـــ  ال  سري النكا٤٩/٢٠١١ غاسوثي ـالـ

ــيين   ــارامبيالي وسوثارس ثاموث
  ثاموثارامبيالي

  .تجاز تعسفي، الفئة الثالثةاالح

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد مايكل نبيل سند ال  مصر٥٠/٢٠١١
  .والثالثة

مجهورية الو الشعبية ٥١/٢٠١١
  الدميقراطية 

 أسـاليب عمـلمن) أ(٣٣الفقرة    السيدة كنغكيو فونغسيلي نعم
  .الفريق العامل

ـ    نعم  األرجنتني٥٢/٢٠١١ دريس بريـسان   السيدان إيفان أن
  أنثورينا ومارثيلو سانتياغو تيلو فرييرا

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد أكزام تورغونوف نعم  بكستان أوز٥٣/٢٠١١
  .والثالثة

السادة خوسيه أنطونيو دا سـيلفا       ال  أنغوال٥٤/٢٠١١
ــا؛  مــاليمبيال؛ وخوســيه موتيب

مـاين؛ وأوغوسـتو    وسيباستيو لو 
  سريجيو ودومنغوس هنريكي

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة
  .والثالثة

السيد جواد كاظم حمابس حممـد       نعم  لبنان٥٥/٢٠١١
  اجلبوري

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل
  .والرابعة

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل  السيد محيد علي نعم  لبنان٥٦/٢٠١١
  .والرابعة

السيدان حممد أمني كمال وأمحد      ال  مصر٥٧/٢٠١١
  جابر حممود عثمان

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

مجهورية إيران ٥٨/٢٠١١
  اإلسالمية

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانيـة  السيد حشمت اهللا طربزدی نعم
  .والثالثة

السيدة حسناء علي حيىي حسني؛      ال  العراق٥٩/٢٠١١
لي حيـىي   وحممد ومرمي وفاطمة ع   

  )قُصَّر(حسني 

االحتجاز تعسفي، الفئتـان األوىل
  .والثالثة

السيد عصام حمامد طاهر الربقاوي      نعم  األردن٦٠/٢٠١١
  العتييب

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية

السيدان تومينات مـاركس يـو       ال  املكسيك٦١/٢٠١١
  ودجو واي يي

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

 -مجهورية( فرتويال٦٢/٢٠١١
  )البوليفارية

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  السيد سابينو رومريو إيثارا ال

-دولة(بوليفيا ٦٣/٢٠١١
  )املتعددة القوميات

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  السيد إليود تواسو نعم
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  البلد رقم الرأي
رد 

 احلكومة
  الشخص املعين 

  الرأي  )األشخاص املعنيون(
اإلمارات العربية ٦٤/٢٠١١

  املتحدة
ان الثانيـةاالحتجاز تعسفي، الفئت    السيد أمحد منصور ال

  .والثالثة
 -مجهورية(فرتويال ٦٥/٢٠١١

  )البوليفارية
السادة هرينان خوسيه سـيفونتيس؛      ال

وإيرنستو إنريكيه رانغـل أغـيلريا      
  وخوان كارلوس كاربالو بيليغاس

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

السادة موتيور رمحـان نظـامي؛       ال  بنغالديش٦٦/٢٠١١
قمـر  وعبد القادر مال؛ وحممـد      

الزمان؛ وعلي حسن حممد جماهد؛     
وعالمة ديليوار حسني سـيدي؛     

  وصالح الدين قادر شودوري

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  السيد إسرائيل أرزايت ميلينديث ال  املكسيك٦٧/٢٠١١
وىلاالحتجاز تعسفي، الفئتـان األ      السيد سامل الكواري ال  قطر٦٨/٢٠١١

  .والثالثة

 املعلومات الواردة بشأن اآلراء السابقة  -٣  

 ١١يف رسـالة مؤرخـة      أبلغت مجهورية فرتويال البوليفاريـة الفريـق العامـل            -١٠
، بأن ماريا لوردس أفيـوين مـورا، الـيت أصـدر بـشأهنا الـرأي                ٢٠١١ فرباير/شباط
 ٣ربيـة منـذ تـاريخ       ، ختضع لإلقامـة اجل    )مجهورية فرتويال البوليفارية   (٢٠/٢٠١٠ رقم

 الـسادسة والعـشرين يف منطقـة        كمة على إثر صدور حكم عن احمل      ٢٠١١فرباير  /شباط
 . الكربى كركاس

، أحاط املمثل الدائم لبيالروس لدى مكتب ٢٠١١مايو / أيار٣١ويف رسالة مؤرخة    -١١
نه يفتقر  ورأى أ ) بيالروس (١٣/٢٠١١برأي الفريق العامل رقم     اً  األمم املتحدة يف جنيف، علم    

وقال إن السيد ستاتكيفيتش، موضوع الرأي املقدم، شارك يف حماولـة           . إىل املوضوعية واحلياد  
يف ضـالعون  هؤالء األشخاص و. انقالبية يف بيالروس نظمها بعض املرشحني السابقني للرئاسة   

ـ              ة التخطيط للقيام بأعمال شغب مجاعي واملشاركة فيها يف حماولة لالستيالء على مقر احلكوم
وأضافت احلكومة أن احلـق يف      . واختذت السلطات تدابري حازمة لقمع هذه احملاولة      . والربملان

 .العامة  جيب أن ُيمارس دون اللجوء إىل العنف الذي يؤدي إىل الفوضىعحرية التجم

ندونيـسيا معلومـات إضـافية بـشأن رأي الفريـق العامـل             إوقدمت حكومة     -١٢
ها د أن مجيع مراحل اإلجراءات القانونية قد مت استنفا        وذكرت). ندونيسياإ (٤٨/٢٠١١ رقم

واحلكـم  . احملكمة الدستورية وانتهاًء ب فيما خيص قضية السيد كارما بدءاً من احملكمة احمللية          
اً  حكم مربر ومتناسب وجيوز للحكومة تنفيذه حفاظ       حكومة،للاً   وفق ،الذي صدر ضده هو   

ويستفيد السيد كارما مـن     . يع أحناء األرخبيل  دونيسيني يف مج  نلإل العام   على األمن القومي  
 .احلق يف تلقي الزيارات من احملامي املوكَّل عنه وأقاربهويتمتع باملرافق الصحية خدمات 
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 ٢٧/٢٠١٠وأبلغ املصدر عن إطالق سراح السيد هيثم املاحل، موضوع الرأي رقم              -١٣
وصاحل وأمحـد،     مصطفى ، والسادة ٢٠١١مارس  / آذار ٨يف  ) اجلمهورية العربية السورية  (

  .٢٠١١مايو / أيار١٧، يف )اجلمهورية العربية السورية (١/٢٠١١موضوع الرأي رقم 

 ٦/٢٠١١وأفاد املصدر أيضاً بأن السيد الشيباين الذي كان موضوع الرأي رقـم               -١٤
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥قد أُفرج عنه يف ) ليبيا(

 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يف  إلفراج  تفيد با اً  ووردت معلومات من املصدر أيض      -١٥
 .)اململكة العربية السعودية (٤٥/٢٠١١القروي، موضوع الرأي رقم  عن السيد

وأبلغ املصدر عن إطالق سراح السيد غونزاليس وهو أحد األشـخاص اخلمـسة               -١٦
 تـشرين   ٧، يف   )الواليـات املتحـدة األمريكيـة      (١٩/٢٠٠٥موضوع الـرأي رقـم      

بيد أنه ال حيق له مغادرة أراضي الواليات        . ، بعد أن قضى مدة عقوبته     ٢٠١١ أكتوبر/األول
اً  نظام اإلفراج املشروط وذلـك تنفيـذ       مبوجباملتحدة األمريكية ملدة ثالث سنوات إضافية       

   .قاضي حمكمة املقاطعة اجلنوبية يف فلوريدا لقرار

 التحقيقـات   وأفاد املصدر بأن السيد زياد واصف رمضان، وهو أحد الـشهود يف             -١٧
اجلمهورية العربية   (٢٤/٢٠١٠رقم  الفريق العامل   املتعلقة باغتيال احلريري، وموضوع رأي      

  .، قد ُحكم عليه بالسجن ست سنوات)السورية

 طلبات إعادة النظر  -٤  

الـرأي  على  ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢يف رسالة مؤرخة    ردت احلكومة السويسرية      -١٨
وطلبـت  .  بشأن السيد يامباال   ٢٠١١مايو  / أيار ٣د يف   الذي اعُتم ) سويسرا (٤/٢٠١١رقم  

وأعلنت عن وجود السيد يامبـاال  . احلكومة إىل الفريق العامل إعادة النظر يف الرأي الذي قدمه         
. ، هبدف ترحيلـه   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ حيث ُيحتجز منذ     تنكلو - يف سجن مطار زيورخ   

وقالـت إن   . اً شـهر  ١٨تجاز احملددة يف    وترى احلكومة أنه مل يتم جتاوز املهلة القصوى لالح        
السيد يامباال قد أُتيحت له الفرصة مرات عديدة ملغادرة سويسرا لكنه مل يتعاون مع السلطات               

وأشارت إىل أن طرائق تطبيق تدابري االحتجاز املتخذة        . يتهجنسوخاصة فيما يتعلق بالتحقق من      
 .يف شرطْي الضرورة والتناسبضد السيد يامباال تتطابق مع القانون السويسري وتستو

إعادة ونظر الفريق العامل خالل دورتْيه احلادية والستني والثانية والستني، يف طلب              -١٩
واعترب الفريق العامل   .  من أساليب عمله   ٢١للفقرة  اً  املقدم من احلكومة السويسرية وفق    النظر  

وقرر الفريق العامـل    . يهأن احلكومة مل تقدم وقائع جديدة كانت غائبة عنه لدى اعتماد رأ           
 .بصيغته األصلية الرأي بنصالتمسك 

ويقر الفريق العامل بتلقي رد حكومة قطر بشأن قضية السيد حممد فاروق غريـب                -٢٠
األجل احملدد  جاء بعد انقضاء    واعترب الفريق العامل أن الرد      ). ٢٥/٢٠١٠الرأي رقم   (املهدي  

. ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩هبا يف   وقرر التمسك بنص رأيه بالصيغة اليت اعُتمد        
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤يف أن السيد املهدي قد أفرج عنه ويالحظ الفريق العامل 
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املتعلـق  ) بـريو  (٣٢/٢٠١٠بنص رأيه رقـم     التمسك  اً  وقرر الفريق العامل أيض     -٢١
جديدة بـاملعىن   ورأى الفريق العامل أن احلكومة مل توافه بوقائع         . باحتجاز السيد بولو ريفريا   

 .  من أساليب عمله، تربر إعادة النظر يف رأيه٢١الوارد يف الفقرة 

وينظر الفريق العامل يف الطلب الذي قدمته حكومة فييت نام إلعادة النظر يف رأيـه           -٢٢
 ).فييت نام (٤٦/٢٠١١رقم 

ية يف الطلب الذي قدمته حكومة مجهورية الصني الـشعب        أيضاً  ينظر الفريق العامل    و  -٢٣
 ).الصني( ١٦/٢٠١١ورقم ) الصني (١٥/٢٠١١ه رقم إلعادة النظر يف رأيْي

 البالغات اليت استدعت توجيه نداءات عاجلة   -٥  

 ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين  تشرين ١٧ إىل   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨خالل الفترة من      -٢٤
 ١ ٥٢٦ ( شخـصاً ١ ٦٢٩  حكومة بشأن٤٥إىل  نداءات عاجلة  ١٠٨وجه الفريق العامل    

 من أساليب   ٢٤ إىل   ٢٢وقام الفريق العامل، طبقاً للفقرات من       ).  قُصَّر ٤ امرأة و  ٩٩رجالً و 
، ودون احلكم مسبقاً على ما إذا كـان االحتجـاز           )املرفق،  A/HRC/16/47( املنقحة   عمله

لـغ  تعسفياً أم ال، بتوجيه انتباه كل حكومة من احلكومات املعنية إىل احلالة احملددة كمـا أُب               
عنها، وناشدها اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل لألشخاص احملتجزين احترام حقهم يف احلياة             

 . ويف السالمة البدنية

بعض األشـخاص أو إىل ظـروف       الصحية احلرجة ل  الة  احلوحيثما أشار النداء إىل       -٢٥
املعنيـة  معينة، مثل عدم تنفيذ أمر قضائي باإلفراج، طلب الفريـق العامـل إىل احلكومـة                

وطبقاً لقـرار جملـس حقـوق       . مجيع التدابري الضرورية إلخالء سبيل الشخص املعين       اختاذ
 يف أساليب عمله أحكام مدونة السلوك املتعلقة بالنداءات         ملالفريق العا أدرج  ،  ٥/٢ اإلنسان

 . العاجلة وطبقها منذ ذلك الوقت

على النحو  نداءات عاجلة    ١٠٨وخالل الفترة قيد االستعراض، وجه الفريق العامل          -٢٦
 :املبني أدناه

 ٢اجلدول 
   العاجلة اليت وجهها الفريق العامل إىل احلكوماتالنداءات

  األشخاص املعنيون  النداءات العاجلةعدد   احلكومة املعنية
عدد األشخاص املفرج عنهم

  )املعلومات واردة من(
     رجال وامرأة واحدة٤  ٣  االحتاد الروسي

     رجال٨٠  ١  أرمينيا
    رجل واحد  ١  إسرائيل

    رجالن  ١  أفغانستان 
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  األشخاص املعنيون  النداءات العاجلةعدد   احلكومة املعنية
عدد األشخاص املفرج عنهم

  )املعلومات واردة من(
     رجال١١  ٥   العربية املتحدةاإلمارات

     رجال٥  ١  أوزبكستان
     رجال٨  ١   أوكرانيا

    ةأ امر٢٨ رجالً و٩٥  ٨  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
     رجال٤  ١  باكستان
ــالً و٢٠  ٥  البحرين ــساء ٦ رج  ن

  وقاصر واحد
  )مصدر (٣: املفرج عنهم

    وامرأة واحدة رجل واحد  ١  بنغالديش
    رجالن  ١  بريو

     نساء٤ رجال و٨  ٣  بيالروس
     رجال٦١  ٢  تايلند

    رجل واحد  ١  تركمانستان
     رجال وامرأتان ٤  ٢  تركيا
     رجال٤  ١  تونس

  )مصدر (٢: املفرج عنهم   رجال٣٩  ٣  اجلماهريية العربية الليبية سابقاً
     نساء٧ رجال و٤٩٥  ٧   العربية السوريةاجلمهورية
     رجال٣  ٢  جيبويت
     رجال٤٥  ١  زمبابوي

    رجالن  ٢  سري النكا
     نساء٣ رجال و٩  ٢  السودان
  )احلكومة (١: املفرج عنهم   امرأة٢٩و  رجال٤٢٣ً  ١٢  الصني
  )مصدر (٦: املفرج عنهم   رجال٨  ٢  العراق
     رجال٩  ١  عمان
     رجال ٤  ١  الفلبني
    مرأتان رجال وا٦  ٢   نامفييت
     رجال٣  ١  قربص
    رجل واحد  ١  قطر

     رجال وامرأتان٤  ٢  قريغيزستان
    وامرأة واحدة  رجال٢٨ً  ٣  كازاخستان
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  األشخاص املعنيون  النداءات العاجلةعدد   احلكومة املعنية
عدد األشخاص املفرج عنهم

  )املعلومات واردة من(
    رجل واحد  ١  كمبوديا

    رجل واحد  ١  كوت ديفوار
    رجل واحد  ١  الكويت
     رجال٦  ٢  لبنان
 نساء ٤ رجالً، و٨١  ١  ماليزيا

  وقاصران
  

     نساء٧و  رجال١٨ً  ٤  مصر
    رجالن  ٢  غربامل

     رجال ١٠  ٢  املكسيك
     رجال٩  ٦  اململكة العربية السعودية

    امرأة واحدة  ١  ميامنار
    رجل واحد  ١  نيجرييا
 رجال وامرأة واحدة    ١٠  ٣  اهلند

  وقاصر واحد 
  )مصدر (٩: املفرج عنهم

    غري حمدد  ٢  اليمن

ه واختذت تدابري ملوافاتـه     ويود الفريق العامل أن يشكر احلكومات اليت لّبت نداءات          -٢٧
مبعلومات عن حالة األشخاص املعنيني، وال سيما احلكومات اليت أفرجـت عـن هـؤالء               

وتلقى الفريق العامل، يف حاالت أخرى، تأكيدات بـأن احملتجـزين املعنـيني             . األشخاص
 . العادلةةسيحصلون على ضمانات احملاكم

 الزيارات القطرية  -باء  

 اتطلبات القيام بزيار  -١  

 ،وإسـبانيا  ،)زيارة متابعـة  ( واألرجنتني   ن،ُدعي الفريق العامل إىل زيارة أذربيجا       -٢٨
 والواليات املتحـدة    ، واهلند ، والسلفادور ، واجلماهريية العربية الليبية سابقاً    ،وبوركينا فاسو 

 . واليابان يف إطار بعثات رمسية،األمريكية

 حىت تارخيه على طلب     د، وهي بلد مل ير    وطلب الفريق العامل أيضاً زيارة سرياليون       -٢٩
املواضيعية التابعة  ليات  اآلالفريق العامل على الرغم من أنه وجه دعوة رمسية مفتوحة إىل مجيع             

 ، وإثيوبيـا  ،كما قدم طلبات لزيارة االحتاد الروسي     . لزيارة سرياليون جمللس حقوق اإلنسان    
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 ، وتايلنـد  ،، والربازيـل  )ة متابعـة  زيـار ( والبحـرين    ، وبابوا غينيا اجلديدة   ،بكستانوأوز
 وفرتويـال   ، والفلبني ،بيساو - وغينيا   ، واجلمهورية العربية السورية   ، واجلزائر ،وتركمانستان

 ونيكاراغوا  ، وناورو ، واململكة العربية السعودية   ، واملغرب ، ومصر ،) البوليفارية -مجهورية  (
 . ، واليونان) تقتصر على بلوفيلدزابعةزيارة مت(

 بعة الزيارات القطرية للفريق العاملمتا  -٢  

، وفقاً ألساليب عمله، أن يوجه إىل حكومـات         ١٩٩٨قرر الفريق العامل يف عام        -٣٠
البلدان اليت زارها رسالة متابعة يطلب فيها معلومات عما اختذته السلطات مـن مبـادرات               

املقدمة عـن زياراتـه     لتنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق والواردة يف التقارير           
 ). ٣٦، الفقرة E/CN.4/1999/63(القطرية 

، طلب الفريق العامل معلومات من أنغوال وإيطاليا والـسنغال          ٢٠١١وخالل عام     -٣١
 . وتلقى معلومات من حكومْيت أنغوال وكولومبيا. ومالطة

 أنغوال    

ق العامـل   ، أبلغت حكومة أنغوال الفري    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٢يف رسالة مؤرخة      -٣٢
 يف تقرير الفريق العامل بشأن بعثته الرمسية يف         اردةللتوصيات الو   بالتدابري اليت اتُّخذت امتثاالً   

، ويف  )A/HRC/7/4/Add.4 (٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ إىل   ١٧أنغوال يف الفتـرة مـن       
االحتجاز التعسفي، أشـارت احلكومـة إىل القـانون         اشي  حبت العاملتوصية الفريق    سياق
والذي ينص علـى    االحتياطي   املتعلق باحلبس    ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٧ألف املؤرخ    -١٨ رقم

 مـن   ٣وتنص املادة   . احتجاز الشخص ملدة أقصاها مخسة أيام ميثل بعدها أمام املدعي العام          
 يف احلبس االنفرادي قبل اسـتجوابه ألول        الشخصالقانون السالف الذكر على جواز وضع       

ة يف ارتكاب اجلرمية يف حالة تلبس جيوز تبعاً لطبيعة اجلرمية،           ويف حال وجود شبهة قوي    . مرة
 . يوما١٣٥ً و٣٠احتجاز الشخص قبل احملاكمة ملدة تتراوح بني 

 على أنه جيوز حرمان املواطن مـن        ٢٠١٠ من دستور أنغوال لعام      ٦٤وتنص املادة     -٣٣
اطنني يف اختاذ إجراء     من الدستور على حق املو     ٧٣وتنص املادة   . حريته مبوجب القانون العام   

 مـن   ٧٤وتكفل املـادة    . حقوقهممتس  قانوين أو رفع شكوى أو اإلبالغ عن األفعال اليت          
 على اختاذ تدابري تأديبية وجنائية يف       ٧٥ دعوى مجاعية فيما تنص املادة       قامةالدستور احلق يف إ   

والـضمانات  حق أي من املسؤولني واملوظفني احلكوميني الذين ينتهكون احلقوق واحلريات           
 .املكرسة يف الدستور

إذ جيب على مجيع . النيابة العامةقد عضَّد عمل ي وترى احلكومة أن اإلطار الدستور  -٣٤
ومراقبـة حـاالت    االحتيـاطي   املدعني العامني التقيد باملدد اليت حددها القانون لالحتجاز         

 ٢٠١٠سـتور عـام      مـن د   ٦٤ويف هذا الشأن، بيَّنت املادة      . احلرمان التعسفي من احلرية   
 جيوز فيها للكيانات العامة احتجاز الشخص ونصت على إنشاء منصب قاضي            ليتالشروط ا 
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وتشري احلكومة إىل إعـداد     . حتقيق تتمثل مهمته الرئيسية يف محاية حقوق املواطنني وحرياهتم        
أي وحتاشـي    ١٩٢٩مشاريع القوانني التالية لتعديل أحكام قانون العقوبات اجلنائية لعـام           

تعديل وإلغاء أحكام خمتلفة وردت يف قانون العقوبات اجلنائيـة ويف           ) أ: (احتجاز غري قانوين  
نظام أساسـي  ) ب(؛ ١٩٤٥أكتوبر / تشرين األول١٣ املؤرخ ٣٥٠٠٧األمر التنفيذي رقم  

نظام أساسي ينظم التدابري املؤقتـة يف       ) ج(ختضع له اإلجراءات اخلاصة املتعلقة باملفقودين؛       
نظـام  ) ه(إلحضار أمام احملكمة، وينظم انظام أساسي ) د( اإلجراءات اجلنائية؛  مجيع مراحل 

 . واحلجز واالعتقالأساسي ينظم إجراءات التفتيش 

 ٣، تشري احلكومة إىل أن مدة االحتجاز تتراوح بني          الحتياطيوخبصوص االحتجاز ا    -٣٥
يف اً   يوم ١٣٥ و ٤٥بني  يف حالة ارتكاب جرمية يعاقب عليها بعقوبة إصالحية؛ و        اً   يوم ٣٠و

ـ  ١٢٥ و ٩٠حالة ارتكاب جرمية ختضع لعقوبة احلبس ملدة طويلة؛ وتتراوح املدة بني             اً  يوم
وتشري احلكومة إىل أنه يتم التقيد هبـذه املـدد          .  جرائم ضد أمن الدولة    كابفيما يتعلق بارت  

 .إمجاالً

شري حكومـة   وفيما خيص توصية الفريق العامل بتخفيف االكتظاظ يف السجون، ت           -٣٦
، من قبيل ترميم وتوسـيع      ٢٠١٠-٢٠٠٧أنغوال إىل عدد من التدابري اليت اتُّخذت يف الفترة          

وقيام جهاز القضاء يف أنغوال بإنشاء جلنة خاصـة         . مرافق االحتجاز وتشييد سجون جديدة    
 لسماع املدعى عليهم الذين كانوا ينتظرون حماكمتـهم ملـدة           قليميةداخل حمكمة لواندا اإل   

سـجون  اً ومـديري     عام اًوح بني سنتني ومخس سنوات، وجلنة تقنية تضم قضاة ومدعي         تترا
 . وكَتبة من أجل حتسني رصد االكتظاظ يف السجون

وتشدد احلكومة على أن هذه التدابري وغريها من التدابري سامهت يف تقليص عـدد                -٣٧
دة انتظار احملاكمة إىل ويف الوقت الراهن، تراجعت م. املدعى عليهم الذين ينتظرون حماكمتهم   

إىل توسيع نطاق برنامج التدريب الذي ينظمه       اً  وُيعزى هذا التحسن أيض   . اًسنة واحدة تقريب  
 . للدراسات القانونية للقضاة واملدعني العامني يف أنغوالاملعهد الوطين

يف مجيع أحناء البالد ألسباب خمتلفة      اً   سجين ١ ٥٧٠وتشري احلكومة إىل اإلفراج عن        -٣٨
ومن أصل هـذا العـدد      . تشمل حاالت تتعلق بارتكاب خمالفات وباالحتجاز غري القانوين       

 .اًمداناً  سجين٢٢٣يف انتظار احملاكمة واً  سجين١ ٣٤٧، كان هناك ) سجينا١ً ٥٧٠(

 صدر عفو مـن الـرئيس يف شـهر          ،ويف إطار اجلهود املبذولة لتخفيف االكتظاظ       -٣٩
وصدر مبوجبـه  . يف أنغوالاً السالم فعليإلحالل السابعة للذكرى اً  ختليد٢٠٠٩أبريل  /نيسان

، الذي قضى باإلفراج عن مجيـع       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ١١املرسوم الرئاسي رقم    
، وعن السجناء   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ مدة العقوبة حبلول     فالسجناء املدانني ممن قضوا نص    

فِّضت عقوبة احملكومني بالسجن ملدة وُخ.  سنة١٢الذين ُحكم عليهم بالسجن ملدة ال تتعدى 
 .  سنة مبقدار الربع١٢تزيد عن 
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. وقدمت احلكومة يف رسالتها معلومات مفصلة عن اإلفراج املـشروط يف أنغـوال              -٤٠
، صدرت األوامر ملنح اإلفراج املـشروط       ٢٠١٠-٢٠٠٧وأشارت إىل أنه خالل الفترة من       
حيث بلغ االكتظاظ أعلى مـستوى يف         ثالًففي لواندا م  . أُخلي مبوجبها سبيل بعض السجناء    

ـ  ٢٨لإلفراج املشروط وُرفـض     اً   طلب ٩٥ قبول   ، مت ٢٠١٠ و ٢٠٠٨البالد بني عامي     اً  طلب
دعاوى  ١٠٦وعند تقدمي هذه املعلومات إىل الفريق العامل، كانت هناك    . ألسباب موضوعية 
 .قضائية قيد النظر

 عمليات التفتيش والزيارات اليت يقوم      وفيما خيص توصية الفريق العامل بزيادة وترية        -٤١
إىل السجون ومراكز االعتقال، تشري احلكومة إىل أهنـا زادت          والنيابة العامة   هبا أمني املظامل    

وتشري احلكومة إىل وجود برامج قيد التنفيذ وضعها عـدد          . ٢٠٠٧بصورة تدرجيية منذ عام     
  . غري احلكومية اليت تعمل بشكل مباشر مع السجناء واحملتجزين يف أنغوالملنظماتمن ا

وبشأن التوصيات املتعلقة مبعاملة األحداث رهن االحتجاز معاملة خاصـة، تـشري              -٤٢
بيد أن األحداث الذين تتراوح أعمارهم      .  سنة ١٨احلكومة إىل أن سن الرشد يف أنغوال هو         

 اجلنائية هي مسؤولية نـسبية      وهذه املسؤولية . جنائية سنة يتحملون مسؤولية     ١٧ و ١٦بني  
 عليها يف القانون اجلنائي ال تنطبـق مجيعهـا علـى هـؤالء              صوصن العقوبات املن  إحيث  

ومن مث، ال جيوز احلكم على األحداث الذين        . فهم ال خيضعون ألقصى العقوبات    . األحداث
ين سنوات، ويتمتع القاضـي      سنة بالسجن ملدة تزيد عن مثا      ١٧ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    

 من  ١٠٨ و ٩٤مبوجب املادتني   اً  واحداً  مبالصالحية لتقليص مدة هذه العقوبة إىل السجن عا       
 ٢٢للمادة  اً   سنة عن البالغني طبق    ١٧ و ١٦وجيري فصل األحداث بني سن      . القانون اجلنائي 

نـه  ومع ذلك، تشري احلكومـة إىل أ      . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ املؤرخ   ٨من القانون رقم    
 األحـداث   يتعذر حىت اآلن يف ظل االكتظاظ، االلتزام الصارم بالفصل ومنع احلوادث بـني            

ويوفر نظام قانوين خاص حملكمة األحداث اجلنائية للقُصَّر الذين . والبالغني بطريقة مرضية متاماً
وال ميكن أن خيـضعوا سـوى       .  سنة، ممن يشتبه يف ارتكاهبم جرائم      ١٦تقل أعمارهم عن    

 . تدابري للحماية االجتماعيةتطبيق ت تطبيق تدابري ملنع اجلرمية وإجراءات إلجراءا

، اكتسب إجراء اإلحضار أمـام      ٢٠١٠وتالحظ احلكومة أنه عقب اعتماد دستور         -٤٣
 من الفصل الـسابع مـن قـانون         ٣١٢عليه بالفعل يف املادة     اً  احملكمة الذي كان منصوص   

 .٦٨من خالل املادة اً ورياإلجراءات اجلنائية األنغويل، بعداً دست

وفيما خيص توصية الفريق العامل بإخضاع إدارة السجون لـسلطة وزارة العـدل،               -٤٤
وتشري إىل أن الشرطة املكلفة . تقول احلكومة إنه مل يتم التوصل بعد إىل قرار هنائي هبذا الشأن  

ـ       بالتحقيقات اجلنائية  لـسلطة وزارة   ختـضعان   اً  وإدارة السجون مها هيئتان منفصلتان متام
 .الداخلية

وخبصوص إمكانية إنشاء آلية تكفل مراجعة القرارات الصادرة عن احملاكم العسكرية             -٤٥
من قبل احملكمة العليا املدنية، ُتسلِّم احلكومة بضرورة مراجعة القـوانني املتعلقـة بالقـضاء               
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صادرة عن احملاكم   وترى احلكومة أن منح احملاكم املدنية سلطة مراقبة القرارات ال         . العسكري
وتعتـرب أن وضـع     .  أو اإلشراف عليها ميكن أن يؤدي إىل تنازع االختصاصات         ريةالعسك

من الرقابة على القرارات الـيت      اً  كافياً  القضاة العسكريني حتت سلطة املدعي العام يوفر قدر       
ملدنية حىت  وتفيد احلكومة بأن اجلرائم العادية تبت فيها احملاكم ا        . تصدر عن احملاكم العسكرية   

 .أفراد عسكريون هذه اجلرائم ووإن كان مرتكب

 كولومبيا    

 كـانون   ٧وأبلغت حكومة كولومبيـا الفريـق العامـل يف رسـالة مؤرخـة                -٤٦
، بالتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ ما ورد من توصيات يف تقريـره بـشأن              ٢٠١٠ ديسمرب/األول

وذكرت احلكومة ). A/HRC/10/21/Add.3(، ٢٠٠٨أكتوبر /زيارته إىل البلد يف تشرين األول  
إىل جملس النواب ) هليقانون التعايش األ (١١٣ رقم انونأن اجلهاز التنفيذي قدم مشروع الق  

 ١وأقر جملس الشيوخ يف البداية، مشروع القانون بتاريخ . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٥يف 
م علـى مبـادئ     وسوف جيمع القانون اجلديد الذي يقـو      . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

  املتعلقة جبهاز الشرطة يف نـص      ملعايرياحلق يف احلرية واحلق يف التمتع باألمن، مجيع ا         احترام
، ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ١٧ املؤرخ   ٣٤٤٥وأنشأت احلكومة مبوجب املرسوم رقم      . واحد قانوين

 Alta( .للمـواطنني  وتوفري األمـن  هلي  لشؤون التعايش األ  ملستشار الرئاسي السامي    منصب ا 
Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana(.  

وأشارت احلكومة الكولومبية إىل اخلطة الوطنية للتخفيف مـن تـراكم القـضايا               -٤٧
) Plan Nacional de Descongestión 2009-2010 (٢٠١٠-٢٠٠٩املعروضة على احملاكم للفترة 

  تـسىن ،وبفـضل اخلطـة الوطنيـة    .  من القضايا املتراكمـة    اليت ترمي إىل تقليص عدد كبري     
وكانت . اًقضائياً   ملف ١ ٠٢٣ ٦٧٤ جتهيز ملعاجلة    عن  فضالًاً  ئيقضااً   قرار ٥٤ ٢٣٨ إصدار

 )Fiscalía General de la Nación(النيابـة العامـة   الستعراض هيكل اً مكافحة الفساد حافز
. ملكافحة الفساد يف جهاز الشرطة القـضائية      عن إنشاء هيئة متخصصة       بصورة ُمعمَّقة فضالً  

وفيما يتعلق بتوصيات حمددة أخرى قدمها الفريق العامل، أفادت احلكومة بأن املقرر            اً،  وأخري
  .٢٠٠٩ديسمرب /اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني قام بزيارة البالد يف كانون األول

 االعتبارات املواضيعية  -ثالثاً  

 كتدبري استثنائيالحتياطي احلبس ا  -ألف  

النتائج اليت متخضت عنها     ضوء البالغات اليت وردته و     يالحظ الفريق العامل بقلق يف      -٤٨
 . مطوَّلةبشكل متزايد ولفترة احلبس االحتياطي زياراته القطرية، اللجوء إىل 
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والية الفريـق   أنشأ   الذي   ١٩٩١/٤٢ولئن كان قرار جلنة حقوق اإلنسان السابقة          -٤٩
، فإن اسـتخدام مفهـوم      "االحتجاز"    لاً  عامل املعين باالحتجاز التعسفي، ال يتضمن تعريف      ال
 يبني بوضوح أن الفريق العامل ميكنه أن ينظر يف          ١٩٩٧/٥٠يف القرار   " احلرمان من احلرية  "

  .كافة أشكال االحتجاز

مـن حقـوق    اً  حلرية احلركة اليت تعترب حق    اً  خطرياً  تقييداالحتياطي  احلبس  ويشكل    -٥٠
 .إذ يضع حياة الشخص حتت سلطة املوظفني املكلفني باحتجازه. اإلنسان األساسية والعاملية

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٩للمادة  احلبس االحتياطي   وختضع مسألة     -٥١
 يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية،     " من تلك املادة على أن       ٣إذ تنص الفقرة    . والسياسية

 منمباشرة وظائف قضائية، ويكون     اً  إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانون       اً،  سريع
 ".حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلق حبق الفرد       ) ١٩٨٢(٨ويتضمن التعليق العام رقم       -٥٢
وجيـب أن   . يشري إىل مدة بضعة أيام    " اًسريع"هوم  ملفاً  يف احلرية واألمان على نفسه، تفسري     

 . قصرية قدر اإلمكاناحلبس االحتياطي تكون مدة 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بني         ٩ من املادة    ٣وجتمع الفقرة     -٥٣
ريـة  أمام أحد القضاة خالل األيام األوىل من احلرمان من احل         اً  التزامني أال ومها املثول سريع    

 . وإصدار احلكم دون تأخري ال مربر له، أو إصدار أمر باإلفراج

 الذي ينص على أنـه  ٩ من املادة    ٣واسُتكمل هذا احلكم يف اجلزء الثاين من الفقرة           -٥٤
ال جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من              "

ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من         اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على      
ويترتـب علـى ذلـك      ".  القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء      اتمراحل اإلجراء 

  .االعتراف باحلرية كمبدأ وباالحتجاز كاستثناء ملصلحة العدالة

أن التـدابري   اً أيض٩ من املادة   ٣ويظهر من األساس املنطقي الذي تستند إليه الفقرة           -٥٥
البديلة املتمثلة يف اإلقامة اجلربية والرصد القضائي واإلفراج بكفالة ال تعترب إلزامية فيما يتعلق              

 لالحتجاز ألن النظر يف اعتماد تدابري بديلة        ،وإمنا هي اختيارية  احلبس االحتياطي   باالحتجاز  
 .يتيح التحقق من الوفاء مببدأي الضرورة والتناسب

 من العهد الـدويل اخلـاص       ٩ من املادة    ٣از األحكام الواردة يف الفقرة      وميكن إجي   -٥٦
 : باحلقوق املدنية والسياسية على النحو التايل

وملدة قصرية وجيوز أن يقترن اإلفـراج       اً   أن يكون أي احتجاز استثنائي     جيب  
 .ال تستهدف إال ضمان متثيل املدعى عليه يف اإلجراءات القضائية بتدابري
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 ٩ من املـادة     ٣ الفريق العامل عن رغبته يف أن يلتزم اجلميع هبذا الفهم للفقرة             ويعرب  -٥٧
من العهد، ويدعو الدول إىل الترويج له أكثر بني املوظفني املكلفني بتطبيق القانون بغية املسامهة               

 .حلريةمن ااً تعسفياً الذي يشكل حرمان املطول وغري املربرلحبس االحتياطي ليف وضع حد 

الرباءة واحلرية الفردية املعترف هبمـا يف       قرينة  د املوقف أعاله ما يدعمه أكثر يف        وجي  -٥٨
 تنطبق على   ٩وجتدر اإلشارة يف اخلتام، إىل أن القاعدة املنصوص عليها يف املادة            . اًالعهد أيض 

 . الدعوى اجلنائية فقط دون الدعوى املدنية

 املثول أمام احملكمة  -باء  

منذ إعداد تقريره الثاين الذي يشمل األنشطة املضطلع هبا         اً  مل مرار تناول الفريق العا    -٥٩
ة ميثـل   م على أن املثول أمام احملك     وشدد دائماً . )١(، مسألة املثول أمام احملكمة    ١٩٩٢يف عام   

 ٩ و ٨من حقوق اإلنسان، كما ُيستنتج من خالل القراءة املتأنية للمـواد            اً  يف حد ذاته، حق   
 من ٩ من املادة ٤ حلقوق اإلنسان، ويتجلى بوضوح أكرب يف الفقرة        من اإلعالن العاملي   ١٠و

لكل شخص حرم مـن     : "ة والسياسية اليت تنص على أنه     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني    
حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف               

ويؤكد الفريق العامـل أن  ".  إذا كان االعتقال غري قانوين باإلفراج عنهتأمرقانونية اعتقاله، و 
أن ... ال ميكن اعتباره جمرد عنصر من احلق يف حماكمة عادلة بل ينبغي،             "املثول أمام احملكمة    

 من جمموعة املبادئ    ٣٢كما يقضي املبدأ    ). ٦٢، الفقرة   E/CN.4/2004/3(" طبيعياًاً  ُيعترب حق 
 الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن           مجيع األشخاص  يةاملتعلقة حبما 

لنفس " للقانون احمللي دعوى  اً  حيق للشخص احملتجز أو حماميه يف أي وقت أن يقيم وفق          "بأنه  
 مـن   ١وهذا هو الفهم الذي ذهبت إليه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف الفقـرة              . الغرض

، أي حق الرجوع ٤ اهلام الوارد يف الفقرة الضمان" حيث نصت على أن ٨تعليقها العام رقم  
إىل القضاء ليقوم بتحري قانونية االعتقال، تنطبق على مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون              

 ".للحرمان من حريتهم، بالقبض عليهم أو باعتقاهلم

 من العهد، بأن    ٢ من املادة    ٣وباإلضافة إىل ذلك، تتعهد الدول األطراف وفقاً للفقرة           -٦٠
احة وسيلة انتصاف فعالة ألي شخص انتهكت حقوقه املعترف هبا يف هذا العهد؛ ويقع              تكفل إت 

فيما يتعلق بأي حالة يدعي فيها الشخص أنه تعرض للحرمـان مـن             اً  عليها هذا االلتزام حتديد   
وتشجع جلنة  . ٨  رقم  يتناىف مع العهد كما هو مبني يف الفقرة األوىل من التعليق العام            احريته مم 
__________ 

؛ ٣٦، الفقـرة    E/CN.4/1994/27؛  )ج(٤٣، الفقرة   E/CN.4/1993/24انظر تقارير الفريق العامل، الوثائق       )١(
E/CN.4/1995/31   ؛  ٤٥، الفقرةE/CN.4/1996/40   ؛  )٥(١٢٤ و ١١٠، الفقرتانE/CN.4/2004/3  الفقرات ،

 ٦٤، الفقرات   A/HRC/7/4؛  ٧٨و٧٥ و ٦٤-٦٣ و ٦١ و ٤٧، الفقرات   E/CN.4/2005/6؛  ٨٧ و ٨٥ و ٦٢
 ٩٢ و ٨٠ و ٧٦ و ٧١، الفقرات   A/HRC/13/30؛  ٧٣ و ٥٤-٥٣، الفقرات   A/HRC/10/21؛  )أ(٨٢ و ٦٨و
 .٩٦و
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، الدول على وضع إجراء مثل إجراء       ١٩٩٤/٣٢نسان السابقة كذلك، يف قرارها      حقوق اإل 
 .ال جيوز تقييده حىت أثناء حاالت الطوارئ" شخصياًاً حق"اإلحضار أمام احملكمة بوصفه 

ويف ضوء ما تقدم، يشكل عدم إتاحة وسيلة االنتصاف املتمثلة يف اإلحضار أمـام                -٦١
بل وكـل    - ق من حقوق اإلنسان من خالل حرمان الفرد       حلاً  احملكمة يف حد ذاته، انتهاك    

وهلذا السبب، ضمَّن الفريـق     . من احلق اإلنساين يف احلماية من االحتجاز التعسفي        - األفراد
، توصية على سبيل املثال، بأن تنظـر        ٢٠٠٩ إىل السنغال يف عام      عثتهالعامل تقريره بشأن ب   

ر أمام احملكمة كوسيلة ملكافحة االحتجاز      إمكانية وضع إجراء يقضي باإلحضا    "احلكومة يف   
وكما ذكر الفريق العامل من قبل، يشكل       . ))أ(٨٢، الفقرة   A/HRC/13/30/Add.3(التعسفي  

 عنها، يف دولة قائمة على القـانون، مـن عمليـات            ضمانة ال غىن  "اإلحضار أمام احملكمة    
 ). ٣٦، الفقرة E/CN.4/1994/27" (االحتجاز التعسفي

 من العهد تنطبـق     ٩ من املادة    ١لجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن الفقرة        وتشري ال   -٦٢
على مجيع أنواع احلرمان من احلرية سواء تعلق األمر بقضايا جنائية أو بغري ذلك كاألمراض               

إدمان املخدرات، أو األغراض التربوية، أو مراقبة اهلجـرة، أو           أو التشرد، أو  ،  العقلية، مثالً 
وحـذا  . و احلبس االحتياطي املطول أو السجون السرية أو احلبس االنفرادي         اإلرهاب أ ُتهم  

احلرب علـى  "الفريق العامل حذو اللجنة إذ أشار إىل حدوث حاالت يف إطار ما أُطِلق عليه         
، تتعلق مبمارسة التعسف والتقييد غري املقبول للحق اإلنساين يف املثول أمام احملكمة             "اإلرهاب

سيني واملخالفني يف الرأي الديين وغريهم من األشخاص الذين ميارسون           السيا ملعارضنيضد ا 
وقـد أوىل  ). ٦٣، الفقرة E/CN.4/2005/6(حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والضمري والدين  

لألحكام الدستورية والقانونية اً خاصاً أثناء الزيارات القطرية اليت قام هبا، اهتمام الفريق العامل
 . للطعن يف االحتجاز التعسفيية الشخصية وسبل االنتصاف املتاحة الصلة باحلراتذ

ويرى الفريق العامل أنه ينبغي للدول أن حترص يف تشريعاهتا احمللية على أن تستويف                -٦٣
للقـانون    وسيلة االنتصاف املتعلقة باحلق يف املثول أمام احملكمة املتطلبات الدنيا التالية امتثاالً           

 : نالدويل حلقوق اإلنسا

إجراءات شكلية  بعبارة أخرى، ينبغي عدم اشتراط أي       و: الطابع غري الرمسي    )أ(  
وبالتايل، ينبغـي أن  . قانونية تؤدي إىل عدم مقبولية وسيلة االنتصاف يف حال مل يتم مراعاهتا       

أو عـن طريـق     اً  أو شفهي اً  يكون متاحاً لكل شخص تقدمي طلب املثول أمام احملكمة خطي         
 اإللكتروين أو أي وسيلة أخـرى دومنـا حاجـة إىل            الربيدأو الفاكس أو    االتصال باهلاتف   

  ؛احلصول على إذن مسبق

جيب أن تكون صاحبة الفصل هيئةٌ قضائيةٌ أعلى رتبـة          : املستوى القضائي   )ب(  
 من املوظف العام أو القاضي الذي أصدر أمر التوقيف؛
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قة على املثول أمام احملكمة     جيب تطبيق قرار املواف   : الفعالية وإمكانية الوصول    )ج(  
مباشرةً، إما باإلفراج عن الشخص احملروم من حريته أو تصحيح أي خلل يتم اكتشافه دون               

، CAT/C/CR/34/UGA انظـر الوثيقـة   (نة مناهضة التعذيب    معوقات وفقاً ملا أوصت به جل     
 ؛ ))و(١٠ و)ب(٦الفقرتان 

 يطالب الشخص احملتجز أو   ينبغي أال : جمانية االستفادة من وسيلة االنتصاف      )د(  
 أسرته بدفع كفالة أو حتمل أي تكاليف من أي نوع؛ 

، "دون إبطاء : ("االستعجال يف إمتام إجراءات املثول أمام احملكمة واحملاكمة         )ه(  
مبعىن أنه يتعني علـى احملكمـة أن        )  من العهد  ٩ من املادة    ٤على حنو ما نصت عليه الفقرة       

 بغية التوصل إىل قرار يف غضون بضع ساعات؛ تطلب النظر يف ملف القضية 

 منع تدخل احملامي كمعيار ملقبولية الطعن؛   )و(  

جيوز ألي حمتجز طلَب اإلحضار أمام احملكمة بصرف النظر         : الطابع العاملي   )ز(  
عن التهمة املوجهة إليه مبا يف ذلك اخليانة واإلرهاب، بل جيوز ألي شخص حرم من حريته                

  بغض النظر عن جنسيته؛ هذا احلقممارسة

 من العهد،   ٤حىت يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة        : عدم جواز التقييد    )ح(  
سواء نشب بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف أو داخـل             - ويف حاالت الرتاع املسلح   

 وقد نصت مجيع اهليئات املعنية حبقـوق      . مع اتفاقيات جنيف  اً  متاشي - الدولة الطرف نفسها  
 من قرار جلنة حقوق اإلنـسان  ١٦انظر الفقرة ( على ذلك تحدةاإلنسان يف منظومة األمم امل   

 الـذي يـشري إىل      ١٩٩٤/٣٢، وقرارات أخرى كثرية مبا يف ذلك القرار         ١٩٩٤/٣٦رقم  
  ").ال جيوز تقييده حىت أثناء حاالت الطوارئاً شخصياً حق" اإلحضار أمام احملكمة بوصفه

حكام الدستورية والقانونية املتعلقة بإجراء اإلحضار أمام احملكمة        وجيب أن تنص األ     -٦٤
 : اليت تشري إىل احتمال حدوث انتهاك للحرية الشخصيةمن القرائن التاليةعلى ضمانات 

 عدم صدور أمر االحتجاز؛  )أ(  

 عدم استناد أمر االحتجاز إىل أسس قانونية؛   )ب(  

طة اليت أصدرت األمر باحلرمان من      عدم استقالل اجلهاز القضائي عن السل       )ج(  
 احلرية؛

 عدم متتع السلطة باالختصاص القانوين إلصدار األمر باحتجاز شخص ما؛  )د(  

إنفاذ أمر قانوين باالحتجاز على يد موظفني عموميني غري مؤهلني للقيـام              )ه(  
 بذلك وال ُمعيَّنني حسب األصول؛ 

 عدم إظهار أمر االحتجاز عند التوقيف؛   )و(  
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نقل الشخص احملتجز إىل موقع غري تابع للدولة وغري جمهـز لالسـتعمال               )ز(  
 كمكان لالحتجاز؛

 اللجوء إىل احلبس االنفرادي املطول؛  )ح(  

 تأخري إحضار املعتقل أمام هيئة قضائية خالل أقصر مدة نص عليها القانون؛   )ط(  

قـضية  لعدم إبالغ األشخاص املقربني من احملتجـز جبميـع مالبـسات ا         )ي(  
 يف حالة القُصَّر؛اً وخصوص

 عدم إبالغ املمثل الدبلوماسي أو القنصلي لبلد احملتَجز بأمر اعتقاله؛   )ك(  

ملا نص عليه القانون،    اً  عدم تقييد احتجاز الشخص يف سجل االحتجاز وفق         )ل(  
يف الوقت الفعلي الحتجازه، وعدم إدراج أمساَء املوظفني الذين قاموا باعتقـال الـشخص              

  يف أمر االحتجاز ومسوِّغاته؛تاريخ وساعة احتجازه ومثوله أمام احملكمة،و

 عدم إبالغ احملتجز حبقه يف االستفادة من خدمات املترجم واالستعانة به؛   )م(  

رفض اإلفراج بكفالة أو فرض كفالة باهظة لإلفراج عن احملتجـز خـالل               )ن(  
 حماكمته؛ 

عتـرف  شروعة حلق من حقوق اإلنسان امل     االحتجاز الناجم عن املمارسة امل      )س(  
 ؛هبا عاملياً

باملعايري الدولية ذات الصلة باحلق     اً،  أو جزئي اً  احلرمان من احلرية املُِخل كلي      )ع(  
 يف حماكمة عادلة؛ 

احتجاز املهاجرين أو طاليب اللجوء لفترات طويلة دون أن تتاح هلم إمكانية              )ف(  
 ألخرى للطعن يف هذا االحتجاز؛اللجوء إىل سبل االنتصاف القانوين ا

احملظورة مبوجـب القـانون     من أفعال التمييز      االعتقال الذي يشكل فعالً     )ص(  
 الدويل؛

 أو يف االتصال به     مٍعدم إبالغ احملتجز حبقوقه وال سيما احلق يف اختيار حما           )ق(  
و يف أسلوب   فر سبل انتصاف فعالة للطعن يف قانونية أمر االحتجاز أ         احبرية وسرية؛ وعدم تو   

 تنفيذه؛  

عدم إبالغ احملتجز حبقه يف احلصول على املساعدة القانونيـة إذا مل يكـن                )ر(  
 مبقدوره دفع تكاليف هذه املساعدة؛

 طالع على مجيع األدلة اليت اسُتند إليها يف أمر االحتجاز؛االعدم إمكانية   )ش(  

كابه واإلجراء الصارم   عدم وجود تناسب بني الفعل الذي اتُّهم احملتجز بارت          )ت(  
 املتمثل يف احلرمان من احلرية؛
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حرمان احملتَجز من احلق يف تلقي الزيارات مـن أقربائـه ومـن احملـامني                )ث(  
 عنه؛  املوكَّلني

عدم معاملة احملتجز معاملة إنسانية حتترم الكرامـة املتأصـلة يف شـخص               )خ(  
املـة أو العقوبـة القاسـية أو        اإلنسان، من خالل تعريضه للتعذيب وغريه من ضروب املع        

 الالإنسانية أو املهينة؛ 

اختاذ تدابري يف حق احملتجز ترقى إىل شكل من أشكال التمييز القائم علـى                )ذ(  
أو غري سياسي   اً  أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي سياسي              

 لوضع االقتصادي أو املولد أو أي وضع آخر؛أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو ا

 حبس احملتجز مع السجناء املدانني؛   )ض(  

 .عدم توفري الرعاية الصحية الالزمة للمحتجز  )أأ(  

  االنتصافلواالمتثال وسبقضايا ال  -جيم  

ُيعىن الفريق العامل منذ إنشائه، بتقصي احلقائق وإيضاح القانون الـدويل املتعلـق               -٦٥
 ال سيما القضائية  االجتهادات  وقد بات لديه رصيد كبري من       . تطويرهلتعسفي و باالحتجاز ا 

يف آرائه املتعلقة بالقضايا الفردية وكذلك يف مداوالته وفتاواه القانونية وتقـارير الزيـارات              
اإلجـراءات اخلاصـة     املكلفني بواليـات     العاجلة والتقارير املشتركة مع    لنداءاتالقطرية وا 

مْي الشرعية والتعسف املنصوص عليهما يف معاهدات حقوق اإلنـسان          األخرى بشأن مفهو  
 .العريف ويلوالقانون الد

القضائية هليئـات األمـم      اجتهاداته القضائية واالجتهادات     وحييل الفريق العامل إىل     -٦٦
فعلى سبيل املثال، تعترب البالغات والتعليقات العامـة  . املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان 

تقارير الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب ذات حجية فيما             وال
وتـرد  .  املعاهدات ذات الصلة بكل منهما وفيما يتعلق بسبل االنتصاف املتاحة          بتفسرييتعلق  

احملاكم اإلقليمية حلقـوق    القضائية حملكمة العدل الدولية و    الجتهادات  اإلشارة باستمرار إىل ا   
سان واحملاكم الوطنية يف مداوالت الفريق العامل، حىت عندما ال ُيـشار إليهـا بـشكل                اإلن

تتمثل يف التفاعل املثمـر     اً   الذي يتبعه الفريق العامل ممارسةً أوسع نطاق       لنهجوجيسد ا . صريح
فقـد  . بني اهليئات القضائية وشبه القضائية على املستويات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة           

نة املعنية حبقوق اإلنسان على سبيل املثال يف قضية السيد ييفدوكيموف والسيد            اللج أشارت
 ٢٠، اآلراء املعتمـدة يف      ١٤١٠/٢٠٠٥الـبالغ رقـم     (ريزانوف ضد االحتاد الروسـي      

وباملثل أشارت حمكمة العـدل     . إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    ) ٢٠٠٤ مارس/آذار
 إىل  )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطيـة      ( الدولية يف قضية أمحدو ساديو ديالو     
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 البلدان األوروبية واألمريكيـة واألفريقيـة    ماتاالجتهاد القضائي الذي تطور يف إطار منظو      
 . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

ويرحب الفريق العامل بتزايد االستعانة باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقاريره            -٦٧
 هيئات أخرى معنية حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ويف حماكم إقليمية حلقـوق              وآرائه يف 

. اإلنسان مثل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان           
 احملاكم الوطنية بتلك التقارير واآلراء لدى حتديد نطاق التزامات القانون الدويل            عنيكما تست 

اً ويسري ذلك أيض  . ن هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على القضايا املعروضة عليها          اليت قد يكو  
يف احلاالت اليت تنظر فيها إحدى احملاكم الوطنية يف قضية احتجاز يعتربه الفريـق العامـل                

ولتوفري احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان على الصعيد الدويل        .  للقانون الدويل  النتهاكهاً  تعسفي
وقد ذكَّر الفريـق العامـل      . ترم مجيع السلطات الوطنية التزامات القانون الدويل      جيب أن حت  

إحدى الدول يف حالة معيَّنة، بأن واجب االمتثال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان              
ـ   احلكومة وحدها وإمنا يقع على مجيع املوظفني مبا يف ذلـك ال     لىيقع ع  ال  وقـضاة وموظف

 إذ ال جيـوز أن      ، السجون الذين يتولون مسؤوليات يف هذا الشأن       والشرطة واألمن وموظف  
إىل أن  اً  وأشار الفريق العامل بوضوح أيـض     . يشترك أي كان يف انتهاكات حقوق اإلنسان      

 .  ميكن أن تشكل جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانيةحتجازاملمارسة العامة أو املنهجية لال

القضائية الطرائق اليت يتبعها يف معاجلة املسائل       اته  اجتهادوقد أرسى الفريق العامل يف        -٦٨
ويتفق هنجه مع حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية أمحدو ساديو ديالو            . املتعلقة باالستدالل 

 الذي حددت فيـه النـهج االسـتداليل         )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية     (
وهو النهج الذي تبنـاه     . ايا حقوق اإلنسان   وجاهة الدعوى فيما يتعلق بقض     إلثباتاملناسب  

ويف حالة ورود ادعاء    . الفريق العامل يف حاالت سابقة إلصدار فتاواه بشأن القضايا الفردية         
ما ضمانات إجرائية معينة من حقه احلصول عليها، قد يتعذر    اً  بأن سلطة رمسية مل متنح شخص     

أن تربهن على أهنـا  اً، السلطة الرمسية عمومإذ مبقدور   .  إليها يف االدعاء   شارإثبات اإلساءة امل  
إذا كان األمـر     - اتبعت اإلجراءات املناسبة وطبقت الضمانات املنصوص عليها يف القانون        

ويقـع عـبء    . من خالل إقامة الدليل على اإلجراءات املتخذة مبا يلزم من وثائق           - كذلك
وتثار مسألة عـبء    .  الالزمة  من ينبغي له أن يقدم األدلة      هياإلثبات عامة على احلكومة، ف    

إخـالل لالشـتراطات    عندما يثبت املصدر بأن مثة أدلة أولية تفيد حبدوث          ،  اإلثبات إمجاالً 
ومن املؤسف أن احلكومات مل تلب يف بعض احلـاالت،          . الدولية يتعلق باالحتجاز التعسفي   

لومـات، ال جيـد     ويف ظل عدم توفر تلك املع     . نةطلب الفريق العامل موافاته مبعلومات ُمعيَّ     
ومن . الفريق العامل بداًّ من االستناد يف رأيه إىل الدعوى ظاهرة الوجاهة كما أثبتها املصدر             

ناحية أخرى، ال يكفي جمرد تقدمي تأكيدات على اتباع اإلجراءات القانونية لدحض ادعاءات             
 . التعسفياالحتجازاملصدر بالنظر إىل طبيعة احلظر املفروض على 



A/HRC/19/57 

GE.11-17588 26 

فريق العامل على االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايريه املتعلقة          يشجع ال و  -٦٩
وقـد  . حبظر ومنع االحتجاز التعسفي على حنو ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            

يـشكل  " احلرمان التعسفي من احلرية   "أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشكل جازم أن         
انظر التعليـق العـام     ( يف القانون الدويل وهي قواعد ال جيوز تقييدها           اآلمرة اعدللقواً  انتهاك
مع هذا اً وانسجام). بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ) ٢٠٠١(٢٩ رقم

املوقف، ما زال الفريق العامل يطبق حظر االحتجاز التعسفي باعتباره من القواعد اآلمرة يف              
ويستعد الفريق العامل إلجراء مداولة بـشأن االحتجـاز         . )آمرةأو أحكام   (القانون الدويل   

التعسفي يف القانون الدويل العريف تشمل يف مجلة أمور، تقدمي حملة عامـة عـن اإلعالنـات                 
وشـرط  اً،  الصادرة عن اهليئات األخرى وممارسة الفريق العامل نفسه بشأن ما ُيعترب احتجاز           

 احملاكمة وبعدها وأثناءها، مبـا يـشمل مبـدأي           قبل الحتجازالشرعية، ومنع التعسف يف ا    
 . ملنع التعسفاً أساسياً الضرورة والتناسب اللذين ميثالن شرط

    وباإلضافة إىل التشجيع على االمتثال للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان ومعـايريه            -٧٠
 جـرب   فيما يتعلق حبظر ومنع االحتجاز التعسفي، ما زال الفريق العامل يشجع على تـوفري             

من العهد الدويل ) ٥(و) ٤(٩و) ٣(٢مناسب عندما ميارس االحتجاز التعسفي وفقاً للمادتني        
وبعد أن حيدد الفريـق     .  املدنية والسياسية ومقتضيات القانون الدويل العريف      وقاخلاص باحلق 

العامل الطابع التعسفي لالحتجاز يف آرائه، يطلب إىل احلكومة أن تتخذ اخلطوات الضرورية             
عاجلة احلالة وجعلها متالئمة مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان             مل

اخلطوة الضرورية اليت جيب أن تتخذ ملعاجلة الوضع عندما تندرج حالة االحتجاز و. دويف العه
يف نطاق إحدى الفئات اليت تنطبق على احلاالت املعروضة على الفريق العامل، هي بطبيعـة               
احلال اإلفراج عن الشخص احملتجز مباشرة، ويشري الفريق العامل إىل ذلك بصراحة يف مثـل               

 سبيل االنتصاف هذا من املبدأ املعترف به عموماً وهو مبدأ رد احلقوق             بعوين. هذه احلاالت 
. بالكامل الذي يقتضي أن يستعيد الشخص احملتجز بصورة تعسفية حريته البدنية على الفور            

 احملكمـة خمولـة      من العهد، اليت تنص على أن تكون       ٩ من املادة    ٤ أيضاً الفقرة    تشري إليه و
ولكـي يكـون سـبيل    .  بصورة غري مـشروعة    تجزبإصدار أمر باإلفراج عن الشخص احمل     

من العهد فإن على الدول  ٢املادة  من ٣ الفقرة االنتصاف فعاالً على النحو املنصوص عليه يف 
احملتجز بصورة تعسفية حىت وإن     ) األجنيب( عن الشخص     يف إقليمها  احملتجِزة التزاماً باإلفراج  

 ، على الفور إمكانية ترحيل احملتجز     تتاحعندما ال   ،  )األجنيب(كانت ترغب يف ترحيل احملتجز      
وميكن أن حيـدث    .  إىل بلده األصلي أو إىل بلد ثالث يقبله        ،الذي ميكن خبالف ذلك إبعاده    
بدأ عدم اإلعادة القسرية أو إذا كان متعذراً ألي أسباب قانونية           ذلك إذا كان اإلبعاد خمالفاً مل     

وما عدا ذلك، فهو إخالل بواجب اإلعادة الفورية حلرية الشخص احملتجز تعسفاً، . أو وقائعية
 .املنصوص عليها يف االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

 يقع حصراً ضمن الفئة     وعندما جيد الفريق العامل يف رأيه أن احتجاز الشخص املعين           -٧١
الثالثة كانتهاك خطري للحق يف حماكمة عادلة، فإن سبيل االنتصاف املناسب قد يأخذ أشكاالً              
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ومثال ذلك إتاحة الفرصـة     . خمتلفة عن اإلفراج املباشر عن الشخص احملتجز بصورة تعسفية        
لـوارد يف   حماكمة جديدة تفي جبميع ضمانات احملاكمة العادلة على النحـو ا   للمحتجـز يف 

 من العهد الدويل اخلـاص      ١٤و) ٣(٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني        ١٠املادة  
بيد أنه بالنظر إىل خطورة انتهاك ضمانات احملاكمة العادلة، وهـو           . باحلقوق املدنية والسياسية  

هـذه   العامل أن االحتجاز تعسفي، فإن سبيل االنتصاف املناسـب يف    فريقشرط لكي يعلن ال   
وبالنظر إىل املدة الزمنية اليت يكون الشخص املعين قد قضاها      . احلالة يكون باإلفراج املباشر عادةً    

بالفعل يف االحتجاز السابق للمحاكمة، عادةً ما يكون اإلفراج املشروط أو اإلفراج بكفالة، أو              
 .أيضاً اسباالنتصاف املنهو غري ذلك من أشكال اإلفراج إىل حني اإلحالة إىل احملاكمة 

ويشجع الفريق العامل يف آرائه الدول اليت مل تصدق على العهد الـدويل اخلـاص                 -٧٢
وعندما يرغب الفريق العامل يف إعادة صـياغة أو         . باحلقوق املدنية والسياسية أن تفعل ذلك     

ىل القضائية املتعلقة مبسألة ذات أمهية، أو مسألة قانونية أو أن يدعو الدول إ            اجتهاداته  تطوير  
 الوطين أو تغيري ممارساهتا حبيث تصبح مطابقة اللتزاماهتا الدوليـة يف جمـال              هاتعديل تشريع 

حقوق اإلنسان، فيمكنه أن يقدم رأياً، يف ظروف استثنائية، حىت وإن أفرج عن الـشخص               
 )٥(٩وأياً كانت احلالة، ميكن أن يذكّر الفريق العامل الدول بالتزاماهتا مبوجب املادة   . احملتجز

 . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لتقدمي تعويض إىل الشخص املفرج عنهيلمن العهد الدو

 االستنتاجات  -رابعاً  

يشيد الفريق العامل مبا حظي به من تعاون من جانب الدول فيما يتعلق بالقضايا                -٧٣
 أشخاص ١٠٥ رأياً بشأن    ٦٨، اعتمد الفريق العامل     ٢٠١١وخالل عام   . اليت نظر فيها  

 . بلدا٣١ًيف 

ويرحب الفريق العامل بالدعوات اليت ُوجِّهت إليه فضالً عن التعاون الذي أبدته              -٧٤
ومن .  إىل أملانيا وجورجيا   ٢٠١١وقام الفريق العامل بزيارتني رمسيتني يف عام        . احلكومات

 حكومات أذربيجان، من   تلقى الفريق العامل دعوات      ،الزيارات القطرية املطلوبة  مجيع  بني  
سو، اجلماهريية العربية الليبية سابقاً، السلفادور، اهلنـد، الواليـات          اكينا ف رإسبانيا، بو 

اعتقاده بأن للزيارات القطرية    ويعبِّر الفريق العامل جمدداً عن      . املتحدة األمريكية، اليابان  
وتتيح هذه الزيارات، بالنسبة للحكومات، فرصة جيـدة        . أمهية أساسية يف وفائه بواليته    

من تطورات وتقدم على حقوق احملتجزين وحقوق اإلنسان عموماً مبا يف           استجدَّ  براز ما   إل
 .لتعرض للحرمان من حريته تعسفاًذلك احلق يف عدم ا

 يرى الفريق العامل أن توفري متابعة فعالة لزياراتـه القطريـة            ،وباإلضافة إىل هذا    -٧٥
ويشدد كـذلك   .  اخلصوص وهو يطلب دعم الدول األعضاء هبذا     . يكتسي أمهية قصوى  

 . على أمهية متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة يف آراء الفريق العامل
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على الطابع االسـتثنائي لالحتجـاز      اً  الفريق العامل الفرصة ليؤكد جمدد    غتنم  وي  -٧٦
 مـن العهـد     ٩ من املادة    ٣فقد حددت الفقرة    . مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    

 املدنية والسياسية بدقة مبادئ تتعلق باحتجاز الـشخص بتهمـة           الدويل اخلاص باحلقوق  
ويشدد الفريق العامل على ضـرورة      .  والتعسف شرعيةللوقوع يف عدم ال   اً  جزائية تفادي 

. بـاحلبس االحتيـاطي   يتعلق   افيماً  ضيقاً  تفسري" مهلة معقولة "و" سريعاً"تفسري مفهومي   
وينبغـي أن   .  بضعة أيام  ٩ من املادة    ٣الفقرة  ال جيوز أن تتجاوز املهلة املشار إليها يف          إذ

على اً  من االحتجاز حرص  اً   أقل تقييد  دابريتسعى الدول قدر اإلمكان، إىل ضمان وجود ت       
وينبغي أن حترص الدول على     . عدم تقويض أساس احلق اإلنساين يف احلرية وحرية احلركة        

  .املتوخى منهامراعاة الضرورة احلتمية يف تلك التدابري وتناسبها مع اهلدف 

. وفيما يتعلق باملثول أمام احملكمة، فإن الفريق العامل يعترف به كحق قائم بذاته              -٧٧
وقد عزَّز الفريق العامـل  . وهو يشكل أساس التصدي لظاهرة االحتجاز التعسفي ومنعها      

 اًوهو يؤكد جمدد  . فهمه لنطاق وأثر املثول أمام احملكمة من خالل آرائه وزياراته القطرية          
على أن احلق يف املثول أمام احملكمة ال خيضع ألي استثناء أو تقييد حىت يف حالة الـرتاع                  

تيح إمكانية الطعن   هو ي وضمانة للحرية الفردية    آخر  ويشكل املثول أمام احملكمة     . املسلح
 .حلرية واإلجراءات املتعلقة بهيف شرعية مجيع أشكال احلرمان من ا

عامل بارتياح زيادة التالقح بني أعماله وأعمال هيئـات     يالحظ الفريق ال  اً،  وختام  -٧٨
عن الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق          األمم املتحدة األخرى فضالً   

 إىل اإلعالنـات    ٩ويف هذا السياق، سيتم االستناد يف إعداد املداولـة رقـم            . اإلنسان
مل نفسه بشأن ماهية االحتجاز التعسفي  الصادرة عن اهليئات األخرى وممارسة الفريق العا      

وترمي هـذه   . وشرط الشرعية ومنع التعسف يف االحتجاز قبل احملاكمة وبعدها وأثناءها         
املداولة إىل اإلسهام يف وضع تفسري متسق للقواعد واملعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان الـيت              

يعد تعاون الدول واجملتمع    و.  القانون الدويل العريف   جبتنطبق على احلرمان من احلرية مبو     
 .لنجاح هذه الدراسةاً املدين هبذا اخلصوص أساسي

 التوصيات  -خامساً  

تمكن الفريق العامل من إعداد تقاريره بصورة أكثـر منهجيـة           حرصاً على أن ي     -٧٩
ومشولية، فإنه يكرر اقتراحه إىل جملس حقوق اإلنسان متديد والية الفريق العامل حبيـث              

 االحتجاز يف مجيع أحناء العامل ورصد امتثال الدول اللتزاماهتا فيمـا            تشمل دراسة ظروف  
وميكن أن توفر الواليـة     .  احملتجزين واملسجونني  صيتعلق جبميع حقوق اإلنسان لألشخا    

املنوطة باملقرر اخلاص املعين بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا، فضالً عـن واليـة              
ومني من حريتهم التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق       املقرر املعين حبقوق األشخاص احملر    

 . متديدهابعداإلنسان بعض التوجيه فيما يتعلق بنطاق الوالية 
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، يطلب الفريق العامل إىل     احلبس االحتياطي ويف ضوء الطبيعة االستثنائية لتدابري        -٨٠
تجازيـة وأقـل    الدول أن حترص على أن تنص نظمها القانونية احمللية على تدابري غري اح            

وهو يشدد يف الوقت نفسه، على أن تلك التدابري ليست إلزامية وإمنا تعترب مبثابة              . اًتقييد
 .حرية الشخص يف انتظار حماكمتهمالذ أخري لتقييد 

حق املثول أمام احملكمة وتكفلـه يف       على  الدول   بأن تنص    ويوصي الفريق العامل    -٨١
ات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية والوكـاالت       ويوصي أيضاً املنظم  . تشريعاهتا احمللية 

واملكاتب التابعة لألمم املتحدة بأن تدرج معلومات ذات صلة بإجراء املثول أمام احملكمة             
 .آلية االستعراض الدوري الشامل إىل دمهايف اإلسهامات اليت تق

اج بـاإلفر أساسـاً  الدول االحتجاز التعـسفي  بأن تعاجل ويوصي الفريق العامل    -٨٢
 القانون الدويل العريف  لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و    اً  املباشر وتقدمي تعويضات وفق   

 .ائه املتعلقة بالقضايا الفرديةمتابعة آروأن تساعد الفريق العامل على 

        


