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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

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

   ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    

  إضافة    

  *اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    
   سومالك احلاجي : املقرر-الرئيس 

  موجز    
لفريق  اآلراء اليت اعتمدها ا    وصالت إحالة إلكترونية إىل   تتضمن هذه الوثيقة قائمة       

 والستني،  احلاديةالستني و وته التاسعة واخلمسني،    االعامل املعين باالحتجاز التعسفي يف دور     
   /، وآب ٢٠١١مـايو   /، وأيـار  ٢٠١٠نـوفمرب   /املعقودة على التوايل يف تشرين الثـاين      

 تقرير الفريق العامل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته           يرد يف  و .٢٠١١أغسطس  
 يتضمن مجيع اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامـل         جدول) A/HRC/19/57 (التاسعة عشرة 

  .املتعلقة هباحصائية اإلبيانات الو
  

__________ 

 .تأخر تقدمي الوثائق  *  
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 A/HRC/WGAD/2010/24 )اجلمهورية العربية السورية (٢٤/٢٠١٠الرأي رقم

 A/HRC/WGAD/2010/25 )قطر (٢٥/٢٠١٠ي رقم الرأ
  A/HRC/WGAD/2010/26 )الصني (٢٦/٢٠١٠الرأي رقم

 A/HRC/WGAD/2010/27 )اجلمهورية العربية السورية (٢٧/٢٠١٠ رقم الرأي
 A/HRC/WGAD/2010/28    )ميامنار (٢٨/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2010/29   )الصني (٢٩/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2010/30  )كولومبيا (٣٠/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2010/31  )) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  (٣١/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2010/32   )بريو (٣٢/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2010/33   )املكسيك (٣٣/٢٠١٠الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/1   )اجلمهورية العربية السورية (١/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/2   )اململكة العربية السعودية (٢/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/3    )مصر (٣/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/4   )سويسرا (٤/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/5    )اليمن (٥/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/6   )اجلماهريية العربية الليبية (٦/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/7   )مصر (٧/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/8   )مصر (٨/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/9    )لسطينيةالسلطة الف (٩/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/10   )اململكة العربية السعودية (١٠/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/11    )اململكة العربية السعودية (١١/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/12    )لبنان (١٢/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/13   )بيالروس (١٣/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/14   )لبنان (١٤/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/15   )الصني (١٥/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/16   )الصني (١٦/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/17    )اململكة العربية السعودية (١٧/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/18    )اململكة العربية السعودية (١٨/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/19   )اململكة العربية السعودية (١٩/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/20   )) اإلسالمية–مجهورية (إيران  (٢٠/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/21   )) اإلسالمية–مجهورية (إيران  (٢١/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/22    )أذربيجان (٢٢/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/23   )الصني (٢٣/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/24   )فييت نام (٢٤/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/25   )ميامنار (٢٥/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/26    )اجلمهورية العربية السورية (٢٦/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/27    )) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  (٢٧/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/28   )) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  (٢٨/٢٠١١الرأي رقم
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 A/HRC/WGAD/2011/29    )الصني (٢٩/٢٠١١ي رقم الرأ
 A/HRC/WGAD/2011/30   )اململكة العربية السعودية (٣٠/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/31    )اململكة العربية السعودية (٣١/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/32   ) الكامريون (٣٢/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/33   )اململكة العربية السعودية (٣٣/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/34   )اإلمارات العربية املتحدة (٣٤/٢٠١١ الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/35    )املغرب (٣٥/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/36   )املكسيك (٣٦/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/37   )اجلمهورية العربية السورية (٣٧/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/38    )اجلمهورية العربية السورية (٣٨/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/39   )اجلمهورية العربية السورية (٣٩/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/40    )بوتان (٤٠/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/41   )اململكة العربية السعودية (٤١/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/42    )اململكة العربية السعودية (٤٢/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/43   )اململكة العربية السعودية (٤٣/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/44   )اململكة العربية السعودية (٤٤/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/45   )اململكة العربية السعودية (٤٥/٢٠١١ الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/46   )فييت نام (٤٦/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/47   )األرجنتني (٤٧/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/48   )إندونيسيا (٤٨/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/49   )سري النكا (٤٩/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/50    )مصر (٥٠/٢٠١١الرأي رقم
 A/HRC/WGAD/2011/51   )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية (٥١/٢٠١١الرأي رقم

        


