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  خالصة

، زار الفريق العامل النرويج ومجهورية أنغوال ومجهورية غينيا االستوائية بدعوة مـن             ٢٠٠٧خالل عام     
  . امللحقة هبذه الوثيقة٤ و٣ و٢ هبذه الزيارات يف اإلضافات وترد التقارير املتعلقة.  البلدانهذهحكومات 

 اآلراء يف   هذهوترد  .  بلداً ٢٤يف  اً   شخص ١٤٦بشأن  اً   رأي ٤٠وخالل تلك الفترة، اعتمد الفريق العامل         
  . امللحقة هبذه الوثيقة١اإلضافة 

، ٢٠٠٧نوفمرب / الثاين تشرين٣٠ إىل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩كما أحال الفريق، خالل الفترة من  
، إىل  فتيات٤ و من األطفال١١٩ من النساء و١٢٩ فرداً، مبن فيهم ١٣٤٤خبصوص   نداء عاجال١٦٩ًجمموعه   ما
وقد أطلق  . وأَبلغت احلكومات املعنية الفريَق العامل بأهنا اختذت إجراءات ملعاجلة أوضاع احملتجزين          .  حكومة ٥٥

 بـأن احملتجـزين املعنـيني        حاالت أخرى، تلقى الفريق العامل تأكيـداً       ويف. سراح احملتجزين يف بعض احلاالت    
  .سيحصلون على ضمانات تكفل احملاكمة العادلة

ومضى الفريق العامل يف تطوير إجراءاته اخلاصة باملتابعة وسعى إىل إقامة حوار متواصل مع تلك البلدان                  
وقد وردت إىل الفريق .  احمللية اليت تنظم االحتجازاليت كان قد زارها وأوصى بأن جتري تعديالت على التشريعات

دان اللذان زارمها الفريـق يف      ـا، ومها البل  ـات عن تنفيذ توصياته من حكوميت بيالروس والتفي       ـالعامل معلوم 
  .٢٠٠٤ـام ع

ـ وعلى حنو خاص،    . ٢٠٠٧العديد من املسائل اليت أثارت القلق يف عام          على التقرير    هذا وحيتوي   دد حي
 العامل العديد من أوجه القصور اليت الحظها فيما يتصل باحتجاز املهاجرين غري الـشرعيني وملتمـسي                 الفريق
  . ذكّر الفريق العامل بالتزام الدول بالنظر يف بدائل للحجز اإلداري ميكن أن يستفيد منها األجانبيو. اللجوء

من احملتجزين والسجناء املعرضني خلطر  لوضع اجلماعات الضعيفة بصفة معينة  حتليالًويشمل التقرير أيضاً  
العنف اجلنسي من جانب الرتالء اآلخرين وموظفي السجون، مبن يف ذلك القُصَّر، والنساء الشابات، واملعوقـون                

  . ، والسكان األصليون، والرجال املعرضون للخطر، والفقراءعقلياً

شكاوى لضمان عدم إفالت مـرتكيب      ويوصي الفريق العامل الدول بوضع إجراءات فعالة للتعامل مع ال           
  .االنتهاكات من العقاب

الحتجـاز   حاالت الطوارئ هي السبب األصلي يف حاالت اويكرر الفريق العامل اإلعراب عن قلقه ألن   
 من العهد الدويل اخلـاص      ٤ من املادة    ٢ ويذكّر بأنه، باإلضافة إىل احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة        . التعسفي

 حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك احلـق يف  أثناءة والسياسية، مثة حقوق أخرى معينة غري قابلة للتقييد  حلقوق املدني با
 عـن  جمدداًالعامل ويعرب الفريق   . مشروعية االحتجاز يف  رفع دعوى أمام احملاكم لتمكينها من البت دون تأخري          

  انني الطـوارئ، وال سـيما يف سـياق        قلقه إزاء اللجوء إىل القوانني العسكرية، أو القوانني اخلاصـة، أو قـو            
  .مكافحة اإلرهاب
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 مسألة نظم التسجيل يف مرافق االحتجاز والتحديد مبوجب القانون لفترة االحتجاز            ويدرس التقرير أيضاً  
  . رهن احملاكمة

ويوصي الفريق العامل بأن جيري جملس حقوق اإلنسان مداوالت عاجلة ومتعمقة عن املهـاجرين غـري                
ومن أجـل   . بالنظر إىل هشاشة أوضاع هؤالء    سي اللجوء احملتجزين يف كافة أحناء العامل، وذلك         الشرعيني وملتم 

كما يوصي بأال تلجأ الدول إىل      . ذلك، يوصي الفريق العامل بتنظيم حلقة دراسية مبشاركة مجيع اجلهات املعنية          
عرضة لالعتداء اجلنسي، يوصي    وبشأن اجلماعات الضعيفة احملتجزة وامل    . احتجاز هؤالء األشخاص إال كحل أخري     

وينبغـي  . بأن تكفل الدول احتجاز األحداث منفصلني عن البالغني والنساء منفصالت عن الرجال         العامل  الفريق  
كما ينبغي  .  لضمان عدم حدوث اعتداءات جنسية أثناء االحتجاز       تدريباً مالئماً تدريب موظفي مرافق االحتجاز     
  . سية من العقاب، وأن ُتوفر للضحايا إجراءات فعالة لرفع الشكاوىأال يفلت مرتكبو االعتداءات اجلن

 يف سياق مكافحة اإلرهاب يف حـاالت        الواجب أن تتخذ   توصيات تتعلق بالتدابري     ويشمل التقرير أيضاً  
  .ذلك بالسجالت يف مرافق االحتجازالطوارئ، وك
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  احملتويات

  الصفحة  الفقرات  

  ٥  ٣-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٥  ٣٩-   ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧ العامل يف عام أنشطة الفريق  - أوالً

  ٥  ٢٤-   ٥  . . . . ٢٠٠٧تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   - ألف  
  ١٦  ٣٩- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات القطرية  - باء  

  ١٨  ٧٣- ٤٠  االجتاهات الدولية اخلاصة باحلرمان من احلرية واليت تثري قلق الفريق العامل  - ثانياً

  ١٩  ٥٤- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احتجاز غري املواطنني  - ألف  
  ٢٢  ٥٨- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلماعات احملتجزة املعرضة لالعتداء اجلنسي  - باء  
  ٢٣  ٦٨- ٥٩  االحتجاز يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب ويف حاالت الطوارئ  - جيم  
  ٢٦  ٧٣- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . سجالت االحتجاز وسلطة إطالق سراح السجناء  - دال  

  ٢٧  ٧٩- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - ثالثاً

  ٢٨  ٨٤- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - رابعاً
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  ةمقدم

، ١٩٩١/٤٢ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبقتضى قرارهـا           السابقة نة حقوق اإلنسان  جلأنشأت    - ١
 للقواعد املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي         وُعهد إليه بالتحقيق يف حاالت ادعاء احلرمان التعسفي من احلرية وفقاً          

، بتوضيح ١٩٩٧/٥٠وقامت اللجنة، يف قرارها .  الدول املعنيةهاقبلتحلقوق اإلنسان والصكوك الدولية ذات الصلة اليت 
 وقّيم جملس حقوق اإلنسان     .تشمل مسألة االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين      حبيث  والية الفريق وتوسيعها    

ـ  ـدهة ومدَّ ـاق الوالي ـ الذي أكد نط   ٦/٤واعتمد القرار   العامل  يف دورته السادسة والية الفريق       رة ثـالث   ـا لفت
  . سنوات أخرى

 ؛)إسـبانيا (مانويال كارمينا كاسـتريو      :، تألف الفريق العامل من اخلرباء التالية أمساؤهم       ٢٠٠٦وخالل عام     - ٢
سـيد حممـد هـامشي     و؛)هنغاريا(تاماس بان  و؛)اجلزائر(ليلى زروقي  و؛)باراغواي(سوليداد فيالغرا دي بيدرمان    و
  ).مجهورية إيران اإلسالمية(

 مانويال كارمينا كاستريو  ومقررة للفريق،    -  ، ُعينت ليلى زروقي رئيسة    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠  ويف  - ٣
  .نائبة للرئيسة

  ٢٠٠٧ أنشطة الفريق العامل يف عام - أوالً
، دوراته  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١عقد الفريق العامل، خالل الفترة من         - ٤

أبريل / نيسان ٢٢من  ( كما قام ببعثات رمسية زار خالهلا النرويج      . األربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني   الثامنة و 
سبتمرب / أيلول٢٧- ١٧من (وأنغوال ) ٢٠٠٧يوليه / متوز١٣ إىل ٨من (وغينيا االستوائية ) ٢٠٠٧مايو / أيار٢إىل 

  ). امللحقة هبذا التقرير٤، و٣، و٢انظر اإلضافات ) (٢٠٠٧

  ٢٠٠٧ تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام - لف أ

   البالغات اليت أحيلت إىل احلكومات- ١

يرد وصف القضايا اليت أحيلت إىل الفريق العامل وفحوى ردود احلكومات عليها يف اآلراء ذات الصلة                  - ٥
  ).A/HRC/7/4/Add.1(اليت اعتمدها الفريق العامل 

 رأياً خبصوص ٤٠ الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسنيامل، خالل دوراته وقد اعتمد الفريق الع  - ٦
 وصوترد بعض تفاصيل اآلراء املعتمدة خالل هذه الدورات يف اجلدول أدناه، أما النص.  بلدا٢٤ً يف  شخصا١٤٦ً
 ١اإلضـافة   رد يف   ، فت ٤٧/٢٠٠٧ إىل   ٣٢/٢٠٠٧ ومن   ١٣/٢٠٠٧ إىل رقم    ١/٢٠٠٧ لآلراء من رقم     ةالكامل

  .امللحقة هبذا التقرير
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   آراء الفريق العامل- ٢

 ات، إىل قراريف ما قدمه إليها من آراء ، انتباه احلكوماتلفت ب،)١( وفقاً ألساليب عمله،قام الفريق العامل  - ٧
 آراء تأخذإىل احلكومات أن  فيه طلب الذي ،٦/٤جملس حقوق اإلنسان  وقرار ٢٠٠٣/٣١ و١٩٩٧/٥٠اللجنة 
األشخاص احملـرومني مـن       أوضاع ملعاجلةوأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة       يف االعتبار   يق العامل   الفر

 أحيلت  ، األسابيع الثالثة احملددة   مهلةوبعد انتهاء   .  خطوات ه من تختذمبا ا  الفريق العامل    بلِّغ وأن ت  ،حريتهم تعسفاً 
  .اآلراء إىل املصدر

  

  

  

  

                                                      

)١( E/CN.4/1998/44, annex 1.  
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  ١ اجلدول

   واألربعني امسة أثناء دورات الفريق العامل اخلةاملعتمد اآلراء
  واألربعني سابعة واألربعني والسادسةوال

  
  الرأيرقم

  
 البلد

  
 احلكومة رد

   )األشخاص املعنيون( املعين الشخص
 الرأي

الفقرة (ُحفظت القضية  السيدة ناتايل جيتاليف نعم كندا ١/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 )نها أفرج ع-  الفريق العامل

االحتجـاز تعسفي، الفئتان  السيـدة أونج سان سو كيي  نعم ميامنار ٢/٢٠٠٧
 الثانية والثالثة

 ٤٥السيد أمحد علي حممد متويل و ال مصر ٣/٢٠٠٧
 آخرون

االحتجـاز تعسفي، الفئتان 
 الثانية والثالثة

اململكة العربية  ٤/٢٠٠٧
 السعودية

د السيد فايز عبد احملسن القايد، والسي ال
 خالد بن حممد الراشد

االحتجـاز تعسفي، الفئتان 
 الثانية والثالثة

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد حامد عالء الدين شحادة نعم قطر ٥/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل

 االحتجاز تعسفي، الفئة األوىل السيد حممد سيديا ولد أجدود ال موريتانيا ٦/٢٠٠٧

السادة عامر حدارة، وشني كينت، وعز  نعم أستراليا ٧/٢٠٠٧
الدين عتيق، وفضال سيادي، وعبد اهللا 

مرحي، وأمحد رعد، وعزت رعد، وهاين 
طه، وأمين جود، وشوي محود، وماجد 
 . رعد، وبسام رعد، وعبد الناصر بنربيسال

 االحتجاز غري تعسفي

اجلمهورية العربية  ٨/٢٠٠٧
 السورية

ن أردنلي، و حممد حيدر السادة أمي نعم
  .زمار

منذ : السيد أمين أردنلي
 وحىت ٢٠٠٣أغسطس /آب

احتجاز : إطالق سراحه
  .تعسفي الفئة األويل

: السيد حممد حيدر زمار
 .احتجاز تعسفي الفئة الثالثة

اململكة العربية  ٩/٢٠٠٧
 السعودية

السادة حسني خالد البلوي، وعبد اهللا بن  ال
ن بن سليمان سليمان السابح، وسلطا

السابح، وصالح حامد عمرو الصعيدي، 
وأمحد عبده علي قربان، ومنا حممد األمحد 

الغامدي، وجاسر بن حممد اخلنفري 
 . القحطاين

االحتجاز تعسفي، الفئة 
 األوىل
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  الرأيرقم

  
 البلد

  
 احلكومة رد

   )األشخاص املعنيون( املعين الشخص
 الرأي

 االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة . السيد يوسف حممد شعبان نعم لبنان ١٠/٢٠٠٧

 أفغانستان والواليات ١١/٢٠٠٧
 املتحدة األمريكية

 االحتجاز تعسفي، الفئة األوىل السيد أمني حممد البكري ال

 االحتجاز غري تعسفي السيد أنطونيو خوزيه غارسيس لور نعم إكوادور ١٢/٢٠٠٧

مارس / آذار٢٧ما بني  الدكتور فام هونغ سون نعم فييت نام ١٣/٢٠٠٧
أغسطس / آب٣٠ و٢٠٠٢
االحتجاز تعسفي : ٢٠٠٦
 . لثانية والثالثةالفئتان ا

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد عبد السالم مهدي  نعم اململكة املتحدة ١٤/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل

أفريقيا مجهورية  ١٥/٢٠٠٧
 الوسطى

االحتجاز تعسفي، الفئة  السيد بريتراند نامور  ال
 األوىل 

اجلماهريية العربية  ١٦/٢٠٠٧
 بيةاللي

االحتجاز تعسفي، الفئة  السيد حممد حسن أبو سدرة  ال
 األوىل

الواليات املتحدة  ١٧/٢٠٠٧
 األمريكية

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد أمحد حممد بارودي نعم
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ُرّحل إىل -  الفريق العامل
 )بلد ثالث

 . االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية يب السيد عصام حممد طاهر الربقاوي العتي نعم األردن ١٨/٢٠٠٧

اململكة العربية  ١٩/٢٠٠٧
 السعودية

االحتجاز تعسفي، الفئة  السيد ضياء قاسم مخام احلسني نعم
 األوىل

السادة جورجي مارسيال زومباكستلي  نعم املكسيك ٢٠/٢٠٠٧
تسيبلي، وجرياردو زومباكستلي 

 تسيبلي، وغوستافو روبيلس لوبيز 

ي، الفئة االحتجاز تعسف
 .الثالثة

 ١٨السيد ياسر السيد شعبان الديب و نعم مصر ٢١/٢٠٠٧
 آخرون

االحتجاز تعسفي، الفئتان 
 األوىل والثانية

االحتجاز تعسفي، الفئتان  .ر العبديامالسيد عبد اجلواد حممود ع نعم مصر ٢٢/٢٠٠٧
 والثالثةاألوىل 

االحتجاز تعسفي، الفئتان  رون آخ١٠السيد بيتروس سولومون و  نعم إريتريا ٢٣/٢٠٠٧
 األوىل والثانية
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  الرأيرقم

  
 البلد

  
 احلكومة رد

   )األشخاص املعنيون( املعين الشخص
 الرأي

االحتجاز تعسفي، الفئتان  السيد مصطفى حامد أمحد شامية نعم مصر ٢٤/٢٠٠٧
 األوىل والثانية

 االحتجاز غري تعسفي السيد كونستانتينوس جورجيو نعم أستراليا ٢٥/٢٠٠٧

في، الفئة االحتجاز تعس السيد عصام راشد حسن األصغر نعم إسرائيل ٢٦/٢٠٠٧
 الثالثة

اململكة العربية  ٢٧/٢٠٠٧
 السعودية

الفئتان : االحتجاز تعسفي  آخرون٨السيد سعود خمتار اهلامشي و نعم
 األوىل والثانية 

 االحتجاز غري تعسفي السيد فؤاد الكيل  نعم اجلزائر ٢٨/٢٠٠٧

السيدان ألفريدو سانتياغو ريفريا،  نعم املكسيك ٢٩/٢٠٠٧
  غو ريفرياونيكيل سانتيا

الفقرة (ُحفظت القضية 
من أساليب عمل ) أ(١٧

 أفرج -  الفريق العامل
  )عنهما

) أ(١٧الفقرة (ُحفظت القضية  السيدة كونسبسيون مورينو آرتياجا  نعم املكسيك ٣٠/٢٠٠٧
من أساليب عمل الفريق 

 ) أفرج عنها- العامل

الفقرة (ُحفظت القضية  يزالسيد بابلو جوفنتينو سوالنو مارتين نعم املكسيك ٣١/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه- الفريق العامل

االحتجاز تعسفي، الفئة   السيدان جني هايكي و زانغ هونغهاي   نعم  الصني  ٣٢/٢٠٠٧
  الثانية

االحتجاز تعسفي، الفئة   السيد سونام جيالبو  نعم  الصني  ٣٣/٢٠٠٧
 الثانية

الفقرة (ُحفظت القضية  فيري بايوماالسيد فرانسوا خا نعم رواندا ٣٤/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل

الواليات املتحدة  ٣٥/٢٠٠٧
 األمريكية

 االحتجاز غري تعسفي السيدة فاتشاري برونسيفاكوالشي  نعم

 االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية السيد دوملا كياب نعم الصني ٣٦/٢٠٠٧

االحتجاز تعسفي، الفئة  سيدان مجيل السيد ورميوند عازر ال نعم لبنان ٣٧/٢٠٠٧
 الثالثة

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد حممد أبو القاسم باالش نعم بنغالديش ٣٨/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل
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  الرأيرقم

  
 البلد

  
 احلكومة رد

   )األشخاص املعنيون( املعين الشخص
 الرأي

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد ألفارو رودريغيز داميان نعم املكسيك ٣٩/٢٠٠٧
ن أساليب عمل م) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل

الفقرة (ُحفظت القضية  السيد جايرو فاسكيز غارسيا نعم املكسيك ٤٠/٢٠٠٧
من أساليب عمل ) أ(١٧

 ) أفرج عنه-  الفريق العامل

   ردود احلكومات على اآلراء- ٣

، على  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ يف   رد املمثل الدائم لفييت نام لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، برسالة مؤرخة              -٨
 هلذه الرسالة، فإن فام هونغ سـون        ووفقاً. فيما خيص احتجاز السيد فام هونغ سون      ) فييت نام  (١٣/٢٠٠٧الرأي رقم   

 للمعايري الدولية حلقـوق     وقد أُلقي القبض عليه وقُدم للمحاكمة حسب األصول القانونية ووفقاً         . انتهك قوانني فييت نام   
وُعومل فام هونغ أثناء فترة احتجازه      .  بالكامل اكمته مفتوحة وعادلة، كما كان حكم احملكمة سليماً       وكانت حم . اإلنسان

ومل حيدث البتة أن مرض يف السجن دون أن         . أسوة جبميع الرتالء اآلخرين، حيث حصل على نفس الغذاء والرعاية الطبية          
. ، أن بإمكانه معاجلة نفسه    عترب، بوصفه طبيباً  أريب، وا تق  وقد رفض أن ُتجرى له عملية جراحية لف       . يتلقى العالج املناسب  

  .  لسياسة الدولة املتسمة باإلنسانية والتسامح تنفيذا٢٠٠٦ًأغسطس / يف آب خاصاًوقد منحه رئيس فييت نام عفواً

، رد املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى مكتـب          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٣وبرسالة مؤرخة يف      - ٩
 ٩، وخباصة الفقـرتني     )الواليات املتحدة األمريكية  /العراق (٣٣/٢٠٠٦م املتحدة يف جنيف على الرأي رقم        األم
وتشري الرسالة إىل أن الواليات املتحدة ال علم هلا بأية شكوى تقدم هبا السيد .  املتعلقتني بالسيد طارق عزيز١٥و

ن اجتماعات السيد عزيز    إ إذ. حلرمان من املساعدة  اخلصوصية أو ا  ب عدم التمتع طارق عزيز أو حماموه فيما خيص       
الواليـات   ومل حيضر تلك املقابالت حراس أو مسؤولون مـن        .  اخلصوصية التامة  تتم يف كنف  مع حمامييه كانت    

وكذلك يتمتع السيد عزيز وحماميه باحلرية يف تبادل املستندات، والقيد الوحيد املفروض يف هذا الشأن هو . املتحدة
ومل . ندات من جانب طرف غري ذي مصلحة للتأكد من أهنا ال متس النواحي األمنية يف مرفق االحتجازفحص املست

ات بزيارة السيد عزيز أربع مـر     ذو أهلية   كما قام حمام للدفاع     . حيدث أن ُرفض طلب زيارة خاصة للسيد عزيز       
  .تلقى زيارة أخرى بعد أسبوع، ومن املقرر أن ي)٢٠٠٧يونيه /حزيرانمايو و/أيار(خالل الشهرين املاضيني 

وتشري الرسالة إىل موقف الواليات املتحدة الثابت من أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           - ١٠
فالسيد عزيز ُمحتجز رهن احملاكمة . ال ينطبق على سلوك حكومة الواليات املتحدة خارج إقليم الواليات املتحدة         

العليا، مبوجب ترتيبات متت بني القوات املتعددة اجلنسيات يف العراق ووزارة العـدل             من جانب احملكمة العراقية     
  . وهو يف انتظار البت يف قضيته. العراقية

ويشري الفريق العامل، فيما يتصل هبذه املالحظة، إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت تتوىل رصـد                   - ١١
لدولة الطرف أن تكفل احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألي شخص           جيب على ا  "تنفيذ العهد، قد أوضحت أنه      
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وباملثل، . )٢(" الدولة الطرفإقليمداخل اً خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرهتا الفعلية، حىت وإن مل يكن متواجد
 احملتلة،  )٣(ةأقرت فتوى حمكمة العدل الدولية، بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطيني              

بأن والية الدول هي يف املقام األول والية إقليمية، ولكن خلصت إىل أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة                   
لذلك، يرى الفريق العامل أن     اً  ووفق. )٤("ممارستها لواليتها خارج إقليمها   تصرفات الدولة يف    "والسياسية يشمل   

  .ملتحدة يف احلاالت اليت متارس فيها واليتها خارج إقليمهاالعهد ينطبق على سلوك حكومة الواليات ا

   علـى اعتمـاد الـرأي      ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣وردت البعثة الدائمة ملصر مبذكرة شفوية بتـاريخ           - ١٢
ملـا ذكـرت    اً  ووفق. آخريناً   شخص ٤٤اخلاص باحتجاز السيد أمحد علي حممد متويل و       ) مصر (٣/٢٠٠٧رقم  

 ألنشطتهم  منهم عادوا١٧إال أن . يخ خمتلفةذكورين يف الرأي أُفرج عنهم يف توار امل٤٥ لالرسالة فإن األشخاص ا
بشأن حالة  ١٩٥٨ لسنة   ١٦٢للقانون رقم   اً  لألمن والنظام العام فأُعيدوا إىل احلجز، وفق      اً  املتطرفة ما شكل هتديد   

  .الطوارئ، وذلك من أجل منع أنشطتهم اإلجرامية اهلادفة الرتكاب أعمال إرهابية

 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٩وردت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية مبذكرة شفوية بتاريخ            - ١٣
ينها احتجاز السيد صالح    اخلاص جبملة أمور من ب    ) اململكة العربية السعودية   (٩/٢٠٠٧على اعتماد الرأي رقم     

ه بعد عودته من زيارة قام هبا إليران        ذكرت احلكومة أن السيد الصعيدي أُلقي القبض علي       .  الصعيدي حامد عمر 
كما أنه اتصل بأعضاء يف تنظـيم       . ٢٠٠١سبتمرب  /هبدف املشاركة يف أنشطة يف أفغانستان عقب أحداث أيلول        

ملعايري العدالـة الـسائدة يف      اً  وقد ُعومل أثناء فترة احتجازه وفق     . لتمويل عمليات إرهابية    القاعدة ومجع أمواالً  
هلذه املعايري فإن الشخص املتهم من حقه احلصول على خدمات حمـام  اً  ووفق. حقوق اإلنسان اململكة واليت حتترم    

وُيحظر إخضاع الشخص املتهم ملعاملة مهينة أو أذى جسدي أو ذهين، كما يكفل له . وتلقي الزيارات من أسرته
  . دانة يتمتع باالستقاللية التامة يف إصدار أحكامه بعد اإلوالقضاءالقضاء حماكمة عادلة، 

استعدادها للتعاون مع الفريق العامل بتقدمي املعلومـات        اً  وأكدت حكومة اململكة العربية السعودية جمدد       - ١٤
املطلوبة بشأن احلاالت الفردية، بينما أعربت، يف ذات الوقت، عن ثقتها يف تفهم الفريق العامل لألولوية القصوى 

  .للحملة ضد اإلرهاباليت جيب أن توليها احلكومة يف الوقت الراهن 

  طلبات إلعادة النظر يف آراء - ٤

ردت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب منظمة األمم املتحدة يف جنيف مبذكرة شفوية   - ١٥
املتعلق باحتجـاز   ) اجلمهورية العربية السورية   (٨/٢٠٠٧على الرأي رقم     ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧بتاريخ  

                                                      

عن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض ) ٢٠٠٤ (٣١عام رقم التعليق الاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  )٢(
  .١٠، الفقرة على الدول األطراف يف العهد

 ٩(، فتوى النتائج القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينيةحمكمة العدل الدولية،  )٣(
  .)٢٠٠٤يوليه /متوز

  .١١١، الفقرة املصدر نفسه )٤(
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للقـانون  اً وذكرت احلكومة أن حماكمات السيدين املذكورين متت طبق       . مين أردنلي وحممد حيدر زمار    السيدين أ 
السوري والقواعد واألعراف الدولية اليت وقعت عليها اجلمهورية العربية السورية، وطلبت من الفريق العامل إعادة 

  .الرأي الذي اختذهالنظر يف 

 ٢، وقد أُخلي سبيله بتاريخ       عاماً ١٢در حبقه حكم بالسجن ملدة      السيد أردنلي ص   وأكدت احلكومة أن    - ١٦
لسيد زمار فقـد    وبالنسبة ل .  مبوجب قرار العفو الصادر عن السيد رئيس اجلمهورية        ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

رائم فباإلضافة إىل اعترافه، قُدمت أدلة دامغة على ارتكابه اجل. وهو ميضي فترة احلكماً  عام١٢صدر حكم بسجنه 
. وكالمها مواطن سوري انتسب إىل تنظيم إرهايب مما يشكل جرائم ختالف األنظمة والقوانني السورية. املنسوبة إليه

  . وبالتايل فإن احملاكم السورية هي صاحبة االختصاص بالنظر يف وضعهما، ومتت بالفعل حماكمتهما حماكمة عادلة

لرعاية القنصلية من السفارة األملانية كونه حيمل اجلنسية   وأكدت احلكومة كذلك أن السيد زمار حيظى با         - ١٧
وتتم زيارته يف السجن بشكل دوري لالطالع على وضعه، وهو يتمتع بالرعاية            . األملانية إضافة جلنسيته السورية   

  .الصحية اجملانية

اجلمهورية  (٨/٢٠٠٧ اإلبقاء على رأيه رقم ،)٥( من أساليب عمله٢١ بالفقرة وقرر الفريق العامل، عمالً  - ١٨
ألن احلقائق اليت استند إليها طلب إعادة النظر يف الرأي ليست جديدة وكانت معلومة لدى اً نظر) العربية السورية

  . هذا الفريق لرأيهاحلكومة والفريق العامل وقت إبداء 

دائم ألملانيا لدى   إىل املمثل ال  ،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨يف   ،كتب الفريق العامل  وفيما يتصل هبذه احلاالت،       - ١٩
معلومات عن ظروف إلقاء القبض على السيد زمار، واحتجازه، واستجوابه        اً  مكتب األمم املتحدة يف جنيف طالب     

اً طالب إىل حكومة اململكة املغربية   اً  أيضالعامل  ، كتب الفريق    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣ ويف. إىل سوريا اً  ونقله الحق 
  .الرسائلي رد عن هذه ومل يتسلم الفريق أ. املعلومات نفسها

، طلبت حكومـة  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١ و٢٠٠٧فرباير / شباط ١٤ختني يف   ويف رسالتني مؤر    - ٢٠
الذي تناول فيـه الفريـق العامـل    ) كولومبيا (٣٠/٢٠٠٦كولومبيا إىل الفريق العامل إعادة النظر يف رأيه رقم   
وذكرت احلكومـة   . معة أنتيوكيا اسبعة طالب آخرين من ج    االحتجاز التعسفي للسيدة ناتاليا تنغرايف أفندانو و      

 ٣٠/٢٠٠٦ أن الطالب الثمانية كانوا طليقني وقت اعتماد الرأي رقم           ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١بتاريخ  
واعترب الفريق العامل أن احلكومة مل تقدم تلك املعلومات يف ردها على            . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١يف  ) كولومبيا(

  . اعتماد الرأيالفريق قبل 

ألن احلقـائق   اً   اإلبقاء على رأيه، نظر    ،)٦(من أساليب عمله  ) ب(٢١بالفقرة    وقرر الفريق العامل، عمالً     - ٢١
  . كانت معلومة للحكومة وقت إبداء الرأي

                                                      

)٥( E/CN.4/1998/44املرفق األول ،.  
  .املصدر نفسه )٦(
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   اليت أوجبت توجيه نداءات عاجلةالبالغات - ٥

 العامل، وجه الفريق ٢٠٠٧نوفمرب /اين تشرين الث٣٠ إىل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩من  الفترة خالل - ٢٢
مل اً  شخص٢٩٧واً قاصر ١١٩و امرأة ١٢٩و  رجال٧٩٩ً(اً  فرد١٣٤٨ حكومة بشأن ٥٥إىل   عاجالًنداًء ١٦٩

اً  مـسبق احلكم ودون ،)٧(عمله أساليب من ٢٤ إىل ٢٢للفقرات من اً وقام الفريق العامل، طبق. )ُتحدد هوياهتم
كل حكومة من احلكومات املعنية إىل احلالة احملددة كما أُبلغ  انتباهأم ال، بلفت اً في ما إذا كان االحتجاز تعسعلى

ـ يف احلياة والسالمة    اليت تضمن لألشخاص احملتجزين احترام حقهم       التدابري الالزمة   اختاذ  عنها، وناشدها    . ةالبدني
مثل عدم تنفيذ أمر قـضائي   نة،معيوحيثما أشار النداء إىل حالة بعض األشخاص الصحية احلرجة أو إىل ظروف 

 .مجيع التدابري الضرورية إلخالء سبيل األشخاص املعنيني       اختاذباإلفراج، طلب الفريق العامل إىل احلكومة املعنية        
، دمج الفريق العامل يف أساليب عمله أحكام مدونة الـسلوك املتـصلة             ٥/٢لقرار جملس حقوق اإلنسان     اً  وطبق

  . منذ ذلك الوقتبالنداءات العاجلة وطبقها 

  . أدناه٢ اجلدول عاجالً على النحو املبني يف  نداًء١٦٩ه الفريق العامل ّجو قيد االستعراض، الفترة وخالل  -٢٣

  ٢ اجلدول

  النداءات العاجلة اليت وجهها الفريق العامل إىل احلكومات

  
  
  املعنيةاحلكومة

 عدد
النداءات 
 العاجلة

  
  
  املعنيوناألشخاص

  
/ ج عنهم املفراألشخاص

 املعلومات الواردة من

 )املصدر (١ ن رجال ٢ اجلزائر

  رجالن ١  أذربيجان

  )احلكومة (٣  )أوالد( قصر ٣ رجال و٦  ٥  البحرين
 )املصدر (٢

 )صدرامل (١  واحدة رجال، وامرأة٧ ٦ بنغالديش

 )صدرامل (١  واحدرجل ١ بلغاريا

 )املصدر (٢ ة واحد، وامرأةرجال ١٢ ٢ بوروندي

 )املصدر (١١ رجال ١١  ١ كامريونال

     رجال٣  ١  كندا
   واحدرجل ١ الوسطى أفريقيا مجهورية 

   رجالن  ٢  تشاد

 ٦ نساء، و١٠، ورجال ١٧ ١٤  الشعبيةالصنيمجهورية 
  )أوالد(قصر 

 

                                                      

  .املصدر نفسه )٧(
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  املعنيةاحلكومة

 عدد
النداءات 
 العاجلة

  
  
  املعنيوناألشخاص

  
/ ج عنهم املفراألشخاص

 املعلومات الواردة من

   رجال ٥ ٢ كولومبيا

 الكونغو مجهورية
 الدميقراطية

ة، امرأ رجال، و٧ ٤
وشخصان مل ُتحدد 

 هويتهما

 

اً  شخص١٤٠ رجال، و١٧ ١ صرم
 مل ُتحدد هوياهتم

 

مل اً  شخص٧٦ رجال، و١٢ ٣ إريتريا
 ُتحدد هوياهتم

 )احلكومة (٩

 ٧٠و  رجال، وامرأتان،٧ ٢ إثيوبيا
  مل ُتحدد هوياهتماً شخص

 

   رجال٣ ١ جورجيا

   واحدرجل ١ هندوراس

  )ولد(رجالن، وقاصر  ٣ اهلند

 )املصدر (٢٢  امرأة٢٨ رجالً و٥٣ ٢٠  إيران اإلسالميةمجهورية

 وقاصر وامرأتان  رجال٣٧ً ٤ العراق
 واحد

  )احلكومة( ٣
 )املصدر( ٧

   رجال٣ ٣ إسرائيل

   رجالن  ٢  األردن

   واحدرجل ١ قريغيزستان

   واحدرجل ١ لبنان

   رجل واحد  ١  ليبرييا

    رجال٣  ٢  اجلماهريية العربية الليبية

ساء،  ن٣ رجالً، و٣٠  ١  ماليزيا
  )ولدان(وقاصران 

 

   وامرأة واحدة رجال١٥ً ١ ملديف

 امرأة، و ٣٧  رجالً و١٢٤ ٦ املكسيك
، وشخصان )أوالد (قصر ٦

 مل حتدد هويتهما 

 

 ٤ نساء، و٦، و لا رج٩٠ ٩ ميامنار
 ٤، و)بنات (قاصرات

 أشخاص مل حتدد هويتهم

 )املصدر (١

  ) أوالد( قصر ٦، ولا رج٥ ٣ نيبال

 )املصدر (٥٥  امرأة٢٤، رجالً ٣٢ ٢ باكستان
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  املعنيةاحلكومة

 عدد
النداءات 
 العاجلة

  
  
  املعنيوناألشخاص

  
/ ج عنهم املفراألشخاص

 املعلومات الواردة من

   رجال ٨ ١ بريو

   نساء٥ رجال و٣ ٥ الفلبني

   نساء٣ ١ قطر

، وامرأة واحدة، لا رج٧ ٤  الروسياالحتاد
  وشخصان مل حتدد هويتهما

 )املصدر (٧

  )املصدر (١  رجل واحد  ١  رواندا
، وامرأة واحدة، لا رج١٠ ٥  العربية السعوديةاململكة

 ٣، و)ولدان(وقاصران 
 أشخاص مل حتدد هويتهم

 

  رجالن ١ الصومال

   رجال ٤ ٢  النكاسري

 )املصدر (١٥  رجالً ١٦ ٤ السودان

    رجل واحد  ١  سويسرا
 )كومةاحل (٤  رجالً ١٤ ٤  العربية السوريةاجلمهورية

اً  قاصر٩٠، ورجالً ٦٠ ٢ تايلند
 ) أوالد(

 

شخص واحد مل حتدد  ١ نغاتو
 هويته

 

  ةواحد، وامرأة رجالً ١١ ٣ تونس

   واحدرجل ١ أوكرانيا

   واحدرجل ١  العربية املتحدةاإلمارات

 املتحدة لربيطانيا اململكة
 العظمى وآيرلندا الشمالية

  رجالن ٢

  رجالن ٢  املتحدة األمريكيةالواليات

، وقاصر واحد لا رج٥ ٦ أوزبكستان
 )ولد(

 

، دة واحامرأة رجالً، و١٤ ٤  نامفييت
 )ولد(وقاصر واحد 

 

 )املصدر (١  رجال ١٠ ٥ اليمن

  ، وامرأة واحدةرجالً ١١٦ ٤ زمبابوي

 ويعرب.  شخصاً ١٢٧وأشارت املصادر إىل اإلفراج عن      . أُفرج عنهم اً   شخص ١٩أعلنت احلكومات أن      - ٢٤
ت عن حالـة األشـخاص      واختذت تدابري ملوافاته مبعلوما    نداءاتهالفريق العامل عن شكره للحكومات اليت لبت        
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لفريق العامـل، يف حـاالت أخـرى،        ا وتلقى. اليت أفرجت عن هؤالء األشخاص     احلكوماتاملعنيني، وال سيما    
  .املعنيني سيحصلون على ضمانات احملاكمة العادلة احملتجزينأن تأكيدات ب

   البعثات القطرية- باء

  زيارات طلبات القيام ب- ١

، على  األمريكيةالواليات املتحدة، وموريتانيا، ووالسنغال، ومالطة إيطاليا، ُدعي الفريق العامل إىل زيارة   - ٢٥
واقترحت حكومة مالطا أن جتري الزيـارة خـالل شـهري           . الرغم من عدم حتديد تواريخ للزيارات حىت اآلن       

 مـع   وعقد رئيس الفريق العامل خالل دورته الثامنة واألربعني اجتماعات        . ٢٠٠٨أبريل  /مارس أو نيسان  /آذار
  . ٢٠٠٨ممثلني حلكومة اليابان لبحث إمكانية القيام بزيارة إىل ذلك البلد خالل عام 

 اجتماعات مع ممثلني حلكوميت موريتانيا والواليـات        ،خالل دورته اخلمسني   ،اًوعقد الفريق العامل أيض     - ٢٦
كما طلب الفريق العامل . ٢٠٠٨املتحدة لبحث إمكانية حتديد تاريخ لكل من الزيارتني يف النصف األول من عام 

زيارة سرياليون وكولومبيا، ومها البلدان اللذان، على الرغم من توجيههما دعوة رمسية مفتوحة إىل مجيع آليـات                 
اً وتقدم الفريق أيض  .  حىت تارخيه على طلبات الفريق العامل      اخلاصة مبواضيع بعينها، مل يرّدا    جملس حقوق اإلنسان    

وقد . يا، وأفغانستان، وتركمانستان، واجلماهريية العربية الليبية، وغينيا بيساو، واهلندبطلبات لزيارة كل من إثيوب
لزيارة كل من االحتاد الروسي، واململكة العربيـة        إليه  دعوة  توجيه  قرر الفريق خالل دورته اخلمسني أن يطلب        

  .السعودية، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وتايلند، وماليزيا، ومصر

  ارات القطرية اليت أجراها الفريق العامل متابعة الزي- ٢

ألساليب عمله، أن يوجه إىل حكومات البلدان اليت زارها رسالة اً ، وفق١٩٩٨م قرر الفريق العامل يف عا  - ٢٧
متابعة مشفوعة بنسخة من التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق والواردة يف التقارير املقدمة عن زياراتـه                 

  .)٨(القطرية

 طُلبت فيهما معلومات عما ميكن      كنداوأفريقيا   جنوب   ، ُوجهت رسالتان إىل حكوميت    ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٨
أن تكون السلطات قد اختذته من مبادرات لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريري الفـريق العامل املقـدمـني إىل                

جهت رسـالتان إىل حكـوميت      ، وُ ٢٠٠٦ ويف عام    .)٩(٢٠٠٥اللجنـة عن زيـارتيه إىل ذينك البلدين يف عام         
  .بيالورس والتفيا

 ٦ففي مذكرة شفوية مؤرخة . من حكوميت بيالروس والتفيااً ، تلقى الفريق العامل ردود٢٠٠٧ويف عام   - ٢٩
، قدمت البعثة الدائمة لبيالروس لدى مكتب منظمة األمم املتحدة يف جنيف معلومات عـن               ٢٠٠٧فرباير  /شباط

                                                      

)٨( E/CN.4/1999/63  ٣٦الفقرة.  
)٩(  E/CN.4/2006/7/Add.2وAdd.3.  
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ويف مذكرة شـفوية    . ٢٠٠٤أغسطس  /ها الفريق العامل بعد زيارته إىل البلد يف آب        تنفيذ التوصيات اليت اعتمد   
اً ، قدمت البعثة الدائمة لالتفيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف تقرير           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠مؤرخة  

عرب الفريق العامل عن وي. ٢٠٠٤فرباير /عن تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها الفريق بعد زيارته إىل التفيا يف شباط   
فقد واجهت احلكومتان كلتامها مصاعب كبرية يف تقدمي تعليقات         . تقديره للردود الشاملة اليت قدمتها احلكومتان     

مفصلة عن كل واحدة من التوصيات الواردة يف تقريري الفريق العامل عن زيارتيه اللتني قام هبمـا إىل هـذين                    
  . العاملالبلدين، وهي منهجية رحب هبا الفريق 

  بيالروس

استجابة للتوصية املتعلقة بأحوال االحتجاز السابق للمحاكمة، أبلغت احلكومة الفريق العامل بأن الربنامج   - ٣٠
قد اعُتمد مبوجب القرار رقم ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(الوطين لدعم النظام اإلصالحي العقايب يف وزارة الشؤون الداخلية 

وحيدد هذا الربنامج . ، وجيري تنفيذه حاليا٢٠٠٥ًديسمرب /نون األول كا٢٩ الصادر عن جملس الوزراء يف ١٥٦٤
وسوف يتصدى . ترتيبات لبناء سجون لإلقامة القصرية داخل املؤسسات اإلصالحية ومراكز االحتجاز االحتياطي     

  . االكتظاظ يف هذه املرافق، كما أنه سيحسن أوضاع االحتجازالربنامج املذكور ملشكلة 

النظام القضائي ومركز القضاة قد اعُتمـد يف  املتعلق بقانون البأن اً  مة الفريق العامل أيض   وأعلمت احلكو   - ٣١
وحيدد هذا التـشريع اإلطـار      . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٣ ودخل حيز النفاذ يف      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩

 واختصاصها، وتدابري ترمي إىل مهام احملاكمي يتمتع به القضاة يف بيالروس، والقانوين للنظام القضائي واملركز الذ
  . احلفاظ على استقالل القضاء، وحقوق القضاة وواجباهتم

وأضافت احلكومة أن صالحيات حمامي الدفاع يف إجراءات إقامة الدعاوى اجلنائية قد توسعت بـشكل                 - ٣٢
وُتقدم له مجيع   . فمحامي الدفاع من حقه االطالع على مجيع األدلة يف القضية، شأنه يف ذلك شأن املدعي              . كبري

أدلة إثبات اإلدانة مبجرد إحالة القضية إىل احملكمة؛ وميكنه ذلك من تقدمي الطلبات اليت جيب أن تنظر احملكمة فيها، 
وأوضحت احلكومة بالتفصيل، فيما خيص توصيات الفريق العامل األخرى،         . وأن يضع استراتيجية وخطط الدفاع    

  . اغل الفريق العاملكيف أن التشريعات القائمة تتناول شو

  التفيا

أوردت حكومة التفيا يف رسالتها تفاصيل وافية لشرح التدابري العديدة اليت اعتمدهتا استجابة لكل واحدة   - ٣٣
ـ  ـ يف ع  ـوص عليه ـوهذه التدابري منص  . من التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل       ن التطـورات   ـدد م

  . التشريعية األخرية

باحلصول على خدمات حمام، أعلمت احلكومة الفريق العامل أنه يف احلاالت اليت ال يستطيع              وفيما يتعلق     - ٣٤
ومن أجل . فيها الشخص توكيل حمام لعدم توفر الوسائل املادية، فإن التكاليف والنفقات القانونية تتحملها الدولة

اليت تقدمها الدولة، وأُنشئت مبوجبه وكالة التطبيق العملي هلذا البند، اعُتمد قانون حمدد خاص باملساعدة القانونية 
  . حكومية خاصة باسم إدارة املساعدة القانونية احلكومية
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 الحتجاز يف انتظار النظر يف القضية ألنواع اجلرائم املختلفة        احلكومة الالتفية أن أقصى فترات ا     وأضافت    - ٣٥
أكتوبر / تشرين األول  ١ دخل حيز النفاذ يف      الذي( من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٢٧٧قد حددهتا بصرامة املادة     

شهران ملرحلة التحقيق السابق ( أشهر ٣ وتبلغ أقصر فترة قصوى لالحتجاز يف انتظار النظر يف القضية -  )٢٠٠٥
اً  شهر٢٤أما أطول فترة قصوى ُحددت للجرائم اخلطرية بشكل خاض فهي ). للمحاكمة وشهر للنظر يف القضية   

  ). أشهر للنظر يف القضية٩للتحقيق، واً  شهر١٥(

 لتحـسني األوضـاع يف أمـاكن    بذلت مساعٍ واسعة النطاقوقد أُبلغ الفريق العامل بأن شرطة الدولة     - ٣٦
 تـشرين   ٢١ويشتمل القانون اجلديد املتعلق بإجراءات إلقاء القبض على األفراد، الصادر يف            . االحتجاز املؤقت 

حتجاز، واللوائح الداخلية، والرعاية الصحية يف وحدات الشرطة ، على بنود ختص أوضاع اال٢٠٠٥أكتوبر /األول
  .املعنية باالحتجاز املؤقت

واستجابة للتوصيات اخلاصة باحتجاز األحداث، أبلغت حكومة التفيا الفريق العامل بأن بنود قـانون                - ٣٧
وتدور . طبيقها على األحداثة كبرية من تدابري األمن البديلة اليت جيوز ت    ـص على جمموع  ـاإلجراءات اجلنائية تن  

كما أن  . يف الوقت الراهن مناقشات عن نظام العدالة اخلاص باألحداث، مبا يف ذلك ضرورة وضع نظام مستقل               
ـ     ـل بسجن األح  ـ، املتص ٢٠١٠- ٢٠٠٦وم السياسات   ـمشروع مفه  ة ـداث واحتجازهم، يف انتظار موافق
  . جملس الوزراء

قانون اللجوء يف مجهورية التفيا يف انتظار موافقة جملس الوزراء قبل ، ذكرت احلكومة أن مشروع وأخرياً  - ٣٨
فيما يتعلق  اً  جديد صياغة قانون جديد خاص باملساعدة النفسية، سيضع إجراءً       اً  وجتري حالي . عرضه على الربملان  

  . باإليداع غري الطوعي يف مستشفيات األمراض النفسية

ن منظمات غري حكومية عن تنفيذ توصياته بعد الزيارتني اللـتني           معلومات م  اًوتلقى الفريق العامل أيض     - ٣٩
.  عليهمـا   حكوميت هذين البلدين للتعليق    علىتلك املعلومات   عرض الفريق   وقد  . أجرامها إىل أستراليا واملكسيك   

طلع من والية أواكساكا يف املكسيك أ     اً  وخالل دورتيه التاسعة واألربعني واخلمسني، استقبل الفريق العامل وفد        
  .٢٠٠٦الفريق على حاالت االحتجاز يف الوالية خالل عام 

   قلق الفريق العاملتثرياالجتاهات الدولية اخلاصة باحلرمان من احلرية واليت  - ثانياً
من االجتاهات املثرية للقلق فيما خيص مسألة       اً  الحظ الفريق العامل، خالل الفترة اليت مشلها التقرير، عدد          - ٤٠

ويشعر الفريق العامل بامليل إىل . األعّممن املواضيع اً وقد تناول الفريق يف مناسبات سابقة بعض. يةاحلرمان من احلر
وتتعلق املسائل اليت تتم مناقشتها أدناه باحتجـاز غـري          . إثارهتا مرة أخرى يف ضوء األمناط اجلديدة اليت الحظها        

 أثناء االحتجاز، واالحتجاز يف سياق تدابري مكافحة املواطنني، واجلماعات الضعيفة املعرضة خلطر االعتداء اجلنسي
 سلطات الدولة املعنية باحلرمان من      املنوطة بشىت عن حتديد االختصاصات      اإلرهاب ويف حاالت الطوارئ، فضالً    

  .ية، والتسجيل يف مرافق االحتجازاحلر
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   احتجاز غري املواطنني- ألف

، إىل الفريق العامل إيالء كـل االهتمـام الـالزم           ١٩٩٧/٥٠ اإلنسان، يف قرارها     جلنة حقوق طلبت    - ٤١
املهاجرين وملتمسي اللجوء الذين قد يتعرضون الحتجاز إداري مطول دون إمكانيـة             للمعلومات املتعلقة حبالة  

وقد دفعـت   . اإلدارية أو القضائية، وإدراج مالحظات عن هذه املسألة يف تقريره          احلصول على سبل االنتصاف   
، والرسائل الواردة، واآلراء املعتمدة خالل العام السابق الفريق العامل إىل التعجيل بإبداء األخرية الزيارات القطرية

  .التعليقات التالية مرة أخرى

فاهلجرة اليوم ال هتم فقط البلدان الغنية الواقع        . ظلت ظاهرة اهلجرة يف زيادة مطردة على الصعيد العاملي          - ٤٢
منها وأكد يف تقاريره وآرائه على      اً  معظمها يف النصف الشمايل من الكرة األرضية، واليت زار الفريق العامل بعض           

 والحظ الفريق العامل، أثناء أحدث الزيارات .)١٠(اللجوءوطالبو ) غري الشرعيني(ون املشاكل اليت يواجهها املهاجر
هي بلـدان  و القطرية اليت أجراها، أن اهلجرة أصبحت قضية لبلدان أخرى يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية،    

 وتوجد فروقات كبرية يف لوائح اهلجرة من بلد آلخر من         . تتفاوت مستويات استعدادها للتعامل مع تلك القضية      
ويتناول الفريق العامل يف هذا التقرير املسائل املثرية للقلق واليت الحظها يف كل من البلدان املتقدمة                . لدانهذه الب 

  . والبلدان النامية

وسن البعض اآلخر   . وبعض الدول يعوزها بالكامل النظام القانوين الذي حيكم إجراءات اهلجرة واللجوء            - ٤٣
، على أي حال، أن الدول ال تلجأ        وليس هناك ضمان  نوين لالحتجاز،   قوانني للهجرة، ولكنه أغفل وضع إطار قا      

فالدول ُتجيز احتجاز ملتمسي اللجوء     . وإن كان مثة إطار قانوين لالحتجاز، فإن تصميمه خمتلف        . إىل االحتجاز 
لشرعيني املهاجرين غري اهوية واملهاجرين خارج السياق اإلجرامي أو املتعلق باألمن الوطين، وذلك من أجل حتديد 

 اً االحتجاز أمر  يكونويف بلدان أخرى    . وملتمسي اللجوء املرفوضني، أو إلمتام عملية إبعادهم إىل بلداهنم األصلية         
وتوجد يف بعض .  حىت أنه يستخدم يف بعض األحيان وسيلة لوقف تدفقات الالجئني واملهاجرين يف املستقبلاًإلزامي

وتشترط بعض  . جاز، بينما يعوز بلدان أخرى هذا التحديد الزمين       البلدان تشريعات تنص على أقصى فترة لالحت      
. ، ولكن يلجأ معظم الدول إىل االحتجـاز اإلداري        يقاضالالقوانني الوطنية أن يتم االحتجاز بناء على أمر من          

ومـن الناحيـة    . وتتفاوت درجة الضمانات اإلجرائية من حيث احتماالت مراجعة مشروعية االحتجاز وتواتره          
، و تـسمي    "يوت الضيافة ب"أو  " مراكز العبور  "هي ة مضلل تسميةية، تسمي بعض الدول مراكز االحتجاز       العمل

  . وذلك يف غياب تشريعات جتيز احلرمان من احلرية" االحتفاظ"ب االحتجاز 

وقد شهد الفريق العامل العديد من املشاكل اليت حتيط مبسألة احتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجرين غـري                  - ٤٤
اختالف األطر القانونية املوجودة، أو انعدام تلك األطـر، أو املمارسـات الـيت تنتـهك              على ضوء لشرعيني،  ا

  . التشريعات الوطنية اخلاصة باهلجرة أو القوانني الدولية حلقوق اإلنسان الواجبة التطبيق

                                                      

، وأستراليا )E/CN.4/1999/63/Add.3 (انظر التقارير اخلاصة بالبعثات إىل كل من اململكة املتحدة )١٠(
)E/CN.4/2003/8/Add.2( وكندا ،)E/CN.4/2006/7/Add.2( .٤٥/٢٠٠٦ اآلراء رقم نظر أيضاًا)  املرفقة هبذا ١اإلضافة 

  .)E/CN.4/2005/6/Add.1( ١٨/٢٠٠٤، ورقم )E/CN.4/2001/14/Add.1( ٣٤/١٩٩٩، ورقم )التقرير
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جملرمني، من املسائل اليت واالحتجاز اإللزامي للمهاجرين غري الشرعيني أو حىت ملتمسي اللجوء، من غري ا         - ٤٥
يفوق، اً  ويشري حتليل لإلحصاءات إىل أن أعداد غري املواطنني احملتجزين إداري         . لدى الفريق العامل  اً  متنامياً  تثري قلق 

. يف بعض البلدان، عدد نزالء السجون الذين صدرت يف حقهم أحكام واحملتجزين املشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم                 
  .ول البالد بصورة غري مشروعة على أنه جرمية جنائية ُيعاقب عليها بالسجنوتتعامل بعض الدول مع دخ

االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري      اً  وبينما ال حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان مسبق         - ٤٦
عن  فضالً. حلالةيف مجيع ظروف ااً ، إذا مل يكن ضروريتعسفياًاً أن يشكل احتجاز -  مع ذلك - ميكن الشرعيني، 

ذلك، فإن االحتجاز أثناء الفترة اليت جتري فيها حماوالت حتديد هويات وجنسيات ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري 
وتتطلب إجراءات الطرد تعاون البلد األصلي . ناجعاً الشرعيني، أو تأمني ترحيلهم، ال ميكن أن يعترب يف العادة حالً

إىل اً  م البلد األصلي أو عدم قدرته على التعاون بفعالية مع بلد الدخول أحيان            ويؤدي عدم اهتما  . للشخص املعين 
وقد زادت معدالت اهلجرة يف بعض البلدان بشكل        . عدم اكتمال هذه اإلجراءات أو إىل تأخريها لفترات طويلة        

بأعداد قليلة  كبري، ويشهد البعض اآلخر ظاهرة جديدة بالنسبة إىل حكوماته، حىت وإن كانت تدفقات األجانب               
ونتيجة لذلك، فإن املهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجوء، مبن يف ذلك األطفال واألشخاص املتـاجر               . نسبيا

لفترة غري حمددة يف البلدان ) تملفيما حي(عدة أشهر، أو عدة سنوات، أو حىت متتد هبم، قد يتعرضون لفترة احتجاز 
ملا تنص عليه قوانينها اً من ذلك إىل احتجاز غري حمدد املدة وفق اليت تلجأ بدالً، أو اليت ُيعترب فيها احتجازهم إلزامياً

ن غري املواطنني الذين احُتجزوا لبضعة أشهر أو        ـوقد التقى الفريق العامل أثناء زياراته القطرية بالكثري م        . احمللية
  .بضع سنوات

جرين غري الشرعيني حىت يف البلدان اليت لديها وقد حتدث أمثلة لالحتجاز اإلداري املفرط الذي يطال املها  - ٤٧
 االحتجاز التعسفي، وال سيما إذا ما تعذر إبعاد املهاجر غري الشرعي ألسـباب قانونيـة أو                 متنعضمانات قوية   

ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، أو إذا مل تكن وسائل النقل          اً  ، إذا كان اإلبعاد يشكل انتهاك     لوجستية أو غريها؛ مثالً   
  . لبلد األصلي متوفرةإىل ا

، اخلاص باحتجاز مواطن صومايل تقرر إبعاده وتعذر        )١١(٤٥/٢٠٠٦وأعلن الفريق العامل يف رأيه رقم         - ٤٨
وقد . جلملة أسباب من بينها الطول املفرط لفترته      اً  ذلك ألسباب أمنية يف بلده األصلي، أن االحتجاز كان تعسفي         

  .ت ونصف السنة لدى سلطات اهلجرة بعد أن قضى عقوبة جنائيةلفترة أربع سنوااً ظل الشخص املعين حمتجز

وباإلضافة إىل طول املكوث يف مرافق اهلجرة أو غريها، وإىل عدم التأكد من فترته الفعلية، يواجه غـري                    - ٤٩
واستطاع الفريق العامل أن يالحظ أثناء البعثـات الـيت          . سيئة يف االحتجاز  اً  املواطنني يف بعض األوقات أوضاع    

يف مرافق االحتجاز يف البلدان اخلارجة مـن        السائد  خالل السنوات القليلة املاضية الوضع املؤسف       ضطلع هبا يف    ا
صراع، أو اليت متر مبرحلة انتقالية، أو البلدان اليت تستقبل تدفقات هائلة من األجانب إما من بلد جماور مير بأزمة، 

وُيحتجز املهاجرون غري الـشرعيني،  . مكان حتقيق احللم حبياة أفضل   أو ألن البلدان املقصودة ُينظر إليها على أهنا         
دون توفر اً وُيحتجزون أحيان. تجزين مبوجب القانون اجلنائياحمل غريهم منبغض النظر عن أعمارهم، ألشهر ومع 

                                                      

  . املرفقة هبذا التقرير١اإلضافة  )١١(
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قـارهبم، أو   التحدث إىل أ  أو  والشراب واألسّرة، أو إمكانية مغادرة الزنزانة إىل الساحة          من الطعام  القدر الكايف 
. حمامييهم، أو املترمجني، أو ممثلي قنصليات بلداهنم، أو الطعن يف مشروعية حرماهنم من احلرية أو يف أوامر إبعادهم

  . إىل تركهم يف الظالم حبسب أسباب احتجازهماً ويصل األمر أحيان

ت من ضـمان احتجـاز مجيـع        حتول قيود امليزانية وانعدام املرافق املالئمة دون متكن السلطا        غالباً ما   و  - ٥٠
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان       ١للمادة  اً   كرامتهم طبق  حتفظ هلم املهاجرين غري الشرعيني بطريقة إنسانية      

 .)١٢( أو السجن  االحتجاز املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال             جمموعةو
إىل اً لذي متكن الفريق العامل من مالحظته خالل الزيارات اليت أجراها مؤخركما أن حجم ظاهرة اهلجرة الدولية ا

تدفقات كبرية من اً  من املستحيل افتراض أن مجيع البلدان، اليت تواجه حاليعلى تأكيد أناً بلدان معينة جتعله قادر
الحظات الفريق العامل، توجد، ملاً ووفق. األجانب، قادرة على توفري مرافق مالئمة جلميع املهاجرين غري الشرعيني

مع ذلك، بعض البلدان القادرة ولكنها غري راغبة يف توفري اخلدمات الضرورية، وُتخـضع ملتمـسي اللجـوء                  
   .هلماً واملهاجرين غري الشرعيني ألوضاع احتجاز قاسية ردع

ضية، قد متر بأوضاع    سيما يف النصف اجلنويب من الكرة األر       ويدرك الفريق العامل أن بعض البلدان، وال        - ٥١
يف أحوال اقتصادية   اً  فقبل أن تتحقق التنمية االقتصادية كان مواطنوها ينتقلون إىل البلدان اجملاورة طمع           . جديدة

بيد أنه من الضروري تذكري مجيع الدول بأن املهاجرين غري الشرعيني املوجودين يف االحتجاز . أفضل هلم وألسرهم
ويعتـرب  . ولذلك، جيب أن يكون االحتجاز هو االستثناء وليس القاعدة        . بهاً هبم وال مشت اإلداري ليسوا جمرمني    

مبوجب الفئة األوىل   اً  تعسفياً   ويشكل احتجاز  إطالقاًالفريق العامل احتجاز األجانب دون أساس قانوين غري مربر          
  .من الفئات املطبقة عند النظر يف احلاالت املقدمة إىل الفريق

 ،)١٣(٥ مداوالته رقم وضعها أثناءتذكري احلكومات باملبادئ اليت إىل  الفريق العامل يلميعن ذلك،  وفضالً  - ٥٢
  :املتعلقة مبا يلي ٩، و٨، و٧، و٦، و٣وال سيما املبادئ 

  بعد إلقاء القبض عليه؛اً حق الشخص يف املثول أمام السلطة القضائية أو غريها فور  - 

عية اليت حيددها القانون، وأن تقوم بذلك سلطة        ضرورة تأسيس قرار االحتجاز على معايري الشر        - 
   حسب األصول؛خمولة

استصواب أن حيدد القانون الفترة القصوى لالحتجاز، وجيب أال تكون بأي حال من األحوال                - 
  األجل أو طويلة بشكل مفرط؛غري حمدودة 

                                                      

  ٤٣/١٧٣اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها  )١٢(
)١٣( E/CN.4/2000/4الضمانات الواردة يف التقرير السنوي للفريق العامل لعام نظر أيضاً املرفق الثاين، ا 

١٩٩٨ E/CN.4/1999/63  ٧٠ و٦٩الفقرتان.(  
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 يف ذلك شروط    ضرورة اإلبالغ عن تدبري االحتجاز بلغة يفهمها املهاجر أو ملتمس اللجوء، مبا             - 
يف مـشروعية   اً  تقدمي طلب للحصول على سبيل انتصاف إىل السلطة القضائية اليت تبت فـور            
  التدبري، وتكون خمتصة بإصدار أمر بإخالء سبيل الشخص املعين، عند االقتضاء؛

إلزام الدول بوضع ملتمسي اللجوء أو املهاجرين يف مرافق منفصلة عن األشخاص املـسجونني                - 
  .انون اجلنائيمبوجب الق

  .مسمىغري ألجل ويف مجيع احلاالت ال جيب أن يكون االحتجاز لفترة قد تكون 

ويذكّر الفريق العامل، إضافة إىل ذلك، الدول بالتزامها بأن تنظر يف خيارات بديلة غري االحتجاز اإلداري   - ٥٣
ل يف آرائه القانونية عن حالة املهاجرين        اليت أوردها الفريق العام    ١٣للضمانة  اً  ميكن أن يستفيد منها األجنيب وفق     

 ويرى الفريق العامل أن جترمي الدخول إىل بلد ما بصورة غري شرعية يتجـاوز املـصلحة                 .)١٤(وملتمسي اللجوء 
  . املشروعة للبلدان يف ضبط وتنظيم اهلجرة غري الشرعية، ويؤدي إىل احتجاز ال ضرورة له

خالل الزيارات القطرية من وجود بدائل الحتجاز املهاجرين غري         ولقد استطاع الفريق العامل أن يتأكد         - ٥٤
ففي البلدان اليت ُتجيز احتجاز املهاجرين غري الشرعيني ولكن ال تلجـأ إىل االحتجـاز               .الشرعيني طُبقت بنجاح  

 اإلداري، ينص القانون على ضمانات إجرائية قوية، مبا يف ذلك ضرورة أن يقرر أحد القضاة قانونية االحتجـاز                 
  . واستمرارية أسبابه، وبصورة عامة، يسمح القانون باالحتجاز فقط كخيار أخري

  اجلماعات احملتجزة املعرضة لالعتداء اجلنسي - باء

يدرك الفريق العامل أن مجاعات ضعيفة معينة من احملتجزين واملسجونني معرضة بصفة خاصـة للعنـف                  - ٥٥
 وتشمل تلك اجلماعات النساء الشابات، والقّصر، وغـري         اجلنسي من جانب الرتالء اآلخرين وموظفي السجون،      

وقد أبدى . وهذه القائمة ليست شاملة.  األصليني، وضعاف الرجالوالسكان، املواطنني، والفقراء، واملعوقني عقلياً
 أن  كما تلقى معلومات موثوقة تفيد    . الفريق العامل مالحظات تتصل هبذا االجتاه املقلق أثناء بعض بعثاته القطرية          

النساء والقّصر يتعرضون لالستغالل واالعتداء اجلنسيني من جانب موظفي السجون والرتالء اآلخرين يف مرافـق               
وبإمكان الفريق العامل، كما ثبت من جتربته، التحقق من أنه عندما ُيحتجز األحداث مع البالغني فإهنم           .االحتجاز

خيص النساء، فقد أفادت التقارير بانتظام أن املفسدين من أما فيما . يتعرضون بشكل شبه منتظم لالعتداء اجلنسي
موظفي السجون يسهلون عملية إقامة عالقات جنسية بني الرجال والنساء احملتجزين، أو أن مـوظفي الـسجن                 

وهذه مسألة خطرية ومثرية للقلـق،      . أنفسهم يقيمون عالقات جنسية مع النساء احملتجزات مقابل معاملة حسنة         
على حنو خاص من أشكال الفساد عندما يعتمد حىت أمر اخلروج من احلبس علـى تقـدمي                 اً  خسيس  ومتثل شكالً 

وينطبق ذات الشيء على مثـال املـرأة        . خدمات جنسية لرجال الشرطة، أو ضباط اهلجرة، أو سلطات السجن         
أن موظفي مرفق االحتجاز    الشابة اليت قابلها الفريق العامل أثناء إحدى زياراته واحملتجزة رهن اإلبعاد، إذ أفادت              

  .عرضوا عليها البقاء يف البلد مقابل تقدمي خدمات جنسية
                                                      

)١٤( E/CN.4/1999/63  ٦٩الفقرة.  
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دام الـنقص اهليكلـي لإلجـراءات         ضمن والية الفريق العامل ما     بوضوح كامل  هذه احلاالت    وتندرج  - ٥٦
 علـى   العقـاب القانونية، وانعدام املعايري القانونية اليت حتكم مسألة احلرمان من احلرية، وثقافة اإلفـالت مـن                

اإلفـراج  الضحايا  على   فيها مسؤولو مرافق االحتجاز      يعرضويف احلاالت اليت    . االعتداءات هي األمور السائدة   
ويف ضوء ما ذُكر، يود الفريق العامل . ضمن والية الفريق العاملاً  مقابل خدمات جنسية، فإن هذا يقع أيضعنهم

  . يت تلقاها الفريق واملالحظات اليت أبداهالفت نظر اجمللس إىل الصورة الكاملة للمزاعم ال

 التزام الدول حبماية األشـخاص احملتجـزين لـديها مـن            ويف هذا السياق، يؤكد الفريق العامل جمدداً        - ٥٧
للنساء يف املؤسسات الـيت    اً  ومن الضروري ختصيص أماكن منفصلة متام     . االعتداءات من جانب حمتجزين آخرين    

 إمكانية احتجاز النساء يف مؤسسات مستقلة، وفصل األحداث الرتالء عـن             تعذرت إنتستقبل الرجال والنساء،    
كما أن االلتزام حبمايـة  .  الدنيا النموذجية ملعاملة السجناءالقواعد من ٨حسبما نصت عليه املادة       البالغني، مثالً 

  . ت الدولةفيما خيص االنتهاكات اليت ترتكبها سلطااً  أكثر وضوحعدم التعرض للعنف هواحلق يف 

وإذا حـدثت   . ويرى الفريق العامل أنه إذا كان نظام السجون يعمل بشكل سليم لن حتدث انتهاكات               - ٥٨
بعض احلاالت فإن إجراءات الشكوى الفعالة ستضمن أهنا لن متر دون عقاب، كما أن نظام اخلدمات اإلصالحية                 

وبناء على ما   . ك االنتهاكات مستقبال  ذا الكفاءة والذي يشرف عليه موظفون خمتصون سيضمن منع حدوث تل          
  . تقدم، يود الفريق العامل التأكيد على أمهية نظام للسجون جيد التنظيم ويشرف عليه موظفون حُسن تدريبهم

  كافحة اإلرهاب ويف حاالت الطوارئ االحتجاز يف سياق تدابري م- جيم

وعدم التساهل مع تلك     باشر أو غري املباشر   مي الدعم امل  يطلب الفريق العامل إىل الدول االمتناع عن تقد         - ٥٩
 ألعماللمنظمات اإلرهابية أو اإلرهابيني الذين خيططون أو يعدون داخل أقاليمها           لاملنظمات وأولئك اإلرهابيني،    

بيد أنه من املسائل األخرى     . إرهابية لتنفيذها يف اخلارج، كما يرحب بالتدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب الدويل          
ري قلق الفريق العامل أن ترتع البلدان باستمرار حنو حرمان األشخاص من احلرية مسيئة اسـتعمال حالـة                  اليت تث 

الطوارئ واحلاالت االستثنائية، إذ حتتج بسلطات خاصة حمددة حلاالت الطوارئ دون إعالن رمسي، وتلجـأ إىل                
مة التدابري املتخذة مع احلالة املعنيـة،       احملاكم العسكرية واخلاصة وحماكم الطوارئ دون مراعاة ملبدأ تناسب صرا         

  . وتستخدم تعريفات مبهمة للجرائم ُيزعم أهنا ُصممت حلماية أمن الدولة ومكافحة اإلرهاب

  شواغل الفريق العاملبوضوح  تبيِّنقضايا  - ١

لـدول   احتبسهمألفراد الذين  أي احتجاز ل   تعسفيبال )١٥( الفريق العامل يف كثري من آرائه وقراراته       يصف  - ٦٠
، دون توجيه هتم إليهم أو تقدميهم إىل حماكمة، حمتجة           عاماً ١٣لفترات طويلة، تصل إىل أكثر من       اً  حتفظيحبساً  

                                                      

، واآلراء )اليت سُتنشر يف التقرير السنوي القادم (٢٤/٢٠٠٧، و٢٢/٢٠٠٧، و٢١/٢٠٠٧اء رقم اآلر )١٥(
 ٥/٢٠٠٥، والرأي رقم )رــة هبذا التقريــة األوىل املرفقــاإلضاف (٩/٢٠٠٧، و٦/٢٠٠٧، و٣/٢٠٠٧رقم

)E.CN.4/2006/7/Add.1( ٤٥/١٩٩٥، والقرار رقم) E.CN.4/1997/4/Add.1( نظر أيضاًا. ٦١/١٩٩٣، والقرار رقم 
  ).E/CN.4/2004/3/Add.1 (٣/٢٠٠٣الرأي رقم 
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ويظل األفراد املعنيون رهن االحتجاز على الرغم من        . بقوانني الطوارئ ويف سياق ما ُيزعم أنه مكافحة لإلرهاب        
ويف هذه احلاالت، جتاهل املـسؤول التنفيـذي        . راحهمصدور حكم أو حىت أحكام من حماكم خمتلفة بإطالق س         

يف احلبس  اً  باالحتجاز اإلداري ُوضع األفراد املعنيون بناء عليه فور       اً  جديداً  أحكام احملاكم ببساطة، أو أصدر أمر     
  . مرة أخرى

ومن احلاالت األخرى، اليت تعامل معها الفريق العامل يف سياق مكافحة اإلرهاب ومبوجـب سـلطات                  - ٦١
خاصة مرتبطة حباالت الطوارئ، ما خيص مثال، أوامر االحتجاز اإلداري لفترات حيتمل أن تكون غري حمددة ُيزعم       

ـ     )١٦(أهنا ُنفذت ألسباب أمنية    اكم القـانون، وأصـبح   ؛ أو االحتجاز ألسباب أمنية أمرت به أو صدقت عليه حم
اً هم بشكل جمد إذ أن دليل إدانتهم ظل سرال يسمح هلم بالدفاع عن أنفس  يف جرمية ويف موقفاألشخاص متهمني

؛ أو االحتجاز )١٨(إرهابياًاً ؛ أو احتجاز املهاجرين الذين ترى الدول أهنم ميثلون خطر)١٧(حبجة ضرورة محاية الدولة
   .)١٩(عقب حماكمات أمام حماكم خاصة تفتقر بشدة إىل ضمانات احملاكمة العادلة

اء نزعات بعض الدول إىل استعمال قوانني أمنية قدمية اعُتمـدت           ويشعر الفريق العامل بالقلق كذلك إز       - ٦٢
لتحتجز، اً  وتلجأ احلكومات إىل هذه القوانني حالي     . اخلطرذات  ملواجهة خطر حمدد وظلت سارية حىت بعد زوال         

بـات،  دون تدقيق قضائي أو هتمة أو حماكمة، املعارضني السياسيني، واألكادمييني، وأعضاء النقا           اً  حتفظياً  احتجاز
  رائم صـغرية األمهيـة نـسبياً، واصـفة إيـاهم          واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وحىت األفراد الذين ارتكبوا ج        

  ".املنحرفني"، أو "املتشددين"، أو "املتطرفني "ب

وقد سلطت األحداث األخرية الضوء مرة أخرى على الصلة بني شواغل الفريق العامـل والتوصـيات                  - ٦٣
. زال حاالت الطوارئ ُتعلن باألمر الدستوري، مبا يف ذلك تعليق احلقوق واحلريات األساسيةوال ت. الصادرة سابقاً

وأثناء فرض حالة الطوارئ، ُيلقى القبض على كبار القضاة، واحملامني، وأعضاء رابطة احملامني، واملدافعني عـن                
 احُتجز البعض يف معزل عن بقية       وقد. حقوق اإلنسان، والسياسيني املعارضني، أو يوضعون حتت اإلقامة اجلربية        

وأُبلغ الفريق العامل كذلك حباالت ُعدلت فيها . احملتجزين ويف أماكن جمهولة حيث يتعرضون خلطر إساءة املعاملة
القوانني العسكرية مبرسوم تنفيذي أثناء حالة الطوارئ من أجل منح احملاكم العسكرية سلطة حماكمة املدنيني عن                

  . ، ويف بعض احلاالت بأثر رجعيعدد كبري من اجلرائم

  

  
                                                      

)١٦( E/CN.4/2006/7/Add.2 ٨٥ و٨٤ الفقرتان.  
الذي سُينشر يف التقرير  (٢٦/٢٠٠٧، والرأي )اإلضافة األوىل املرفقة هبذا التقرير (٤٣/٢٠٠٦الرأي  )١٧(

  ).السنوي القادم
  ).الذي سُينشر يف التقرير السنوي القادم (٣٧/٢٠٠٧الرأي  )١٨(
  ،)اإلضافة األوىل املرفقة هبذا التقرير (٨/٢٠٠٧لرأي ا )١٩(
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  الشواغل - ٢

يعترب حاالت الطوارئ السبب األصـلي      اً  شعوره بالقلق ويذكّر بأنه ظل دوم     اً  يؤكد الفريق العامل جمدد     - ٦٤
وبسبب تواتر حاالت االحتجاز التعسفي اليت حتدث يف هـذه          . حلاالت االحتجاز التعسفي ونبه إىل عدم فرضها      

فكل تدبري ُيتخذ . تذكري احلكومات بأنه جيوز فرضها فقط مع االلتزام الصارم مببدأ التناسب      احلاالت، يود الفريق    
اً يف ظلها ، مبا يف ذلك تعليق أو تقييد احلقوق واحلريات األساسية اليت جيوز تقييدها، جيب أن يكون وراءه أيـض    

تهديد، ال جيوز، حتت أي ظرف من  كان الوأياً .)٢٠(للهدف املنشوداً ومناسباً هدف مشروع، وأن يكون ضروري  
 الفريق العامل أمهية خاصـة      ويويل. الظروف، أن يستمر االحتجاز القائم على تشريع طوارئ إىل أجل غري حمدد           

سبيل االنتصاف املتمثل يف    ويرى الفريق العامل أن     . وجود آليات فعالة للرقابة الداخلية على مشروعية االحتجاز       ل
وال جيب تعليقه أو جعله غري قابل . د من أجنع الوسائل ملنع االحتجاز التعسفي وحماربته واحاحملكمةاإلحضار أمام 

  . للتطبيق يف حاالت الطوارئ

وال شك يف أن توسيع والية القضاء العسكري ليشمل حماكمة املدنيني بأثر رجعي أثناء حاالت الطوارئ                - ٦٥
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٤ص عليها يف املادة     ميس باحلق يف التمتع بضمانات احملاكمة العادلة املنصو       

، يف ضوء جتاربه، وقد اتبع الفريق العامل دائماً.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ١٠املدنية والسياسية، واملادة    
 واليته حذراً فيما يتعلق بالقضاء العسكري أو أشكال القضاء اخلاص بشكل عام، وخباصة فيما يتعلق بتوسيعاً هنج

خماطر ، تنطوي على    وقد فعل الفريق العامل ذلك ألن احملاكم العسكرية، يف مجيع احلاالت تقريباً           . لتشمل املدنيني 
عطـي  ي فجلّهـا .  أحكام تعسفية بسبب اإلجراءات املطبقة والطبيعة املؤسسية لعـضويتها         جادة باحتمال إصدار  

  ا ما إذا كان الشخص الـذي جتـري حماكمتـه مـدني         سبحباالنطباع، يف كثري من األحيان، بالكيل مبكيالني،        
  . أو عسكرياً

ية والسياسية ال تستبعد إجراء      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن      ١٤ويدرك الفريق العامل أن املادة        - ٦٦
 ١٤ة  اكمات أمام حماكم عسكرية ما دامت مجيع املعايري املتعلقة باحملاكمة العادلة املنصوص عليهـا يف املـاد                حم

ال و. ة املدنيني أمام حماكم عسكريةبيد أنه يرى أن الدول جيب أن تقدم مربرات موضوعية وجادة حملاكم. مكفولة
جيوز إجراء مثل هذه احملاكمات إال إذا كانت احملاكم املدنية غري قادرة على التعامل مع فئة معينة من األفـراد أو                 

  .)٢١(اكم عسكرية أو خاصة هي االستثناء حموجيب أن تكون حماكمة املدنيني أمام. اجلرائم

أما فيما خيص الدول اليت مل تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن الفريـق                   - ٦٧
 فقد ورد   .)٢٢(٢٩العامل يتفق مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف حتليلها القانوين الوارد يف تعليقاهتا العامة رقم                

                                                      

عن حاالت التقييد أثناء حالة الطوارئ، ) ٢٠٠١ (٢٩التعليق العام الللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  )٢٠(
  .٥ و٤خباصة الفقرتان 

مام احلق يف املساواة أ: ١٤على املادة ) ٢٠٠٧ (٣٢للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم التعليق العام  )٢١(
  .٢٢احملاكم ويف حماكمة عادلة، الفقرة 

  ١٦، الفقرة )حاالت الطوارئ (٤على املادة ) ٢٠٠١ (٢٩التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  )٢٢(
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٤ من املادة    ٢، أنه باإلضافة إىل احلقوق املنصوص عليها يف الفقر          فيها عن حق  
احلق يف رفع دعوى أمـام احملكمـة        املدنية والسياسية، ال جيوز تقييد حقوق معينة حىت يف حالة الطوارئ، مثل             

 العامل أن هذه الضمانات متثل قواعد       ويرى الفريق . لتمكينها من التبت دون إبطاء يف مدى مشروعية االحتجاز        
  . يف العهداً ُملزِمة للدول اليت ليست أطرافاً ولذلك فهي أيض) العريف(قطعية من قواعد القانون الدويل 

 إىل أن أمر اإلحضار أمام احملكمة يـشكل         )٢٣(وباملثل، خلصت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        - ٦٨
ورأت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنـسان      . ليت ال بد منها حلماية احلقوق املختلفة      أحد سبل االنتصاف القضائية ا    

أمام حمكمة مستقلة عـن الـسلطة        والشعوب بأن الدعوى املرفوعة للبت يف مشروعية االحتجاز جيب أن ُترفع          
وشددت . إلداريالتنفيذية اليت أمرت باالحتجاز، وال سيما يف حاالت الطوارئ اليت ُيمارس يف ظلها االحتجاز ا              

احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان كذلك على اشتراط أن تضطلع مبراجعة مسألة مشروعية االحتجاز هيئة تكـون                
  .مستقلة عن السلطة التنفيذية

   سجالت االحتجاز وسلطة إطالق سراح السجناء- دال

فريقيا، أن   أمريكا الالتينية وأ   اضطلع هبا إىل  استطاع الفريق العامل، خالل البعثات القطرية األخرية اليت           - ٦٩
ففي بعض املرافق تستعمل سجالت خمتلفـة بـاختالف         . يالحظ غياب نظام فعال للتسجيل يف مرافق االحتجاز       

 أمساء احملتجزين الـذين     تظهروما يزعج الفريق العامل بصفة خاصة أنه يف حاالت استثنائية مل            . مراحل االحتجاز 
ومن الواضـح أن االحتفـاظ      . ات قام هبا إىل مرافق احتجاز، يف أي سجل        أُجريت معهم مقابالت، خالل زيار    

االحتجاز املفرط استعمال السلطة ألغراض الفساد، وبسجل مضبوط أمر ال بد منه ملنع حاالت االختفاء، وإساءة        
  .دون أي أساس قانويناً تعسفياً الذي يتجاوز الفترة الزمنية املسموح هبا، األمر الذي ميثل احتجاز

فريقيـة وغريهـا، أن     مريكا الالتينية هذه والبلدان األ    كما استطاع الفريق العامل، أثناء زياراته لبلدان أ         - ٧٠
الحتجاز السابق للمحاكمة، أو أن الفترة القصوى لالحتجاز يف انتظار لقانون ال ينص على حد زمين ليالحظ أن ا

و كان موقف السلطات املسؤولة عن مراكز . ار احملاكمةاحملاكمة مت جتاوزها يف عدد من حاالت احملتجزين يف انتظ
االحتجاز هو أهنا ال تستطيع ، حىت وإن كان ذلك يعين إبقاءه رهن االحتجاز دون أساس قانوين، إطالق سراح                   

غري موظفي اخلـدمات     -  أي شخص دون أمر من قاض، أو وكيل نيابة، أو من املدعي العام، أو من أية سلطة                
ويعين ذلك أنه بينما ينص القانون على احلد . صة بإصدار األوامر الرمسية إلطالق سراح احملتجزين خمت-  اإلصالحية

األقصى لطول فترة االحتجاز، فإن سلطات السجون ال متلك صالحية إطالق سراح الشخص املعين إال بعد استالم 
وبالتايل، قد يتعني علـى مـوظفي       . مستند من السلطة املختصة بإصدار األوامر الرمسية إلطالق سراح احملتجزين         

وباإلضافة إىل ذلك، تلقى الفريـق      . لفترة أطول من احلد األقصى لفترة االحتجاز      اً  السجون ترك الشخص حمتجز   
العامل معلومات من سجناء يقضون عقوباهتم وأصبح من حقهم االستفادة من بعض املزايا مثل اإلفراج املشروط،         

                                                      

، )٦ (٧، و)١ (٢٥، و)٢ (٢٧املواد (، اإلحضار أمام احملاكم يف حاالت الطوارئ OC-8/87فتوى  )٢٣(
، ٢٥، و)٢ (٢٧املواد (، الضمانات القضائية يف حاالت الطوارئ OC-9/87 فتوى االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛

  .، االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان٨و
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 ولكنهم ال يزالون حمتجزين ألهنم يفتقرون، من الناحية العملية، إىل الوسائل الـيت              أو قضوا فترة العقوبة بالكامل    
  . ميارسون هبا هذه احلقوق

ولتاليف التجاوزات فيما يتصل باالحتجاز، يناشد الفريق العامل الدول بأن تنص يف تشريعاهتا احمللية على حـد                   -٧١
من البلدان اليت زارها وقـدم هلـا        اً  ق العامل أن يالحظ أن عدد     ويسر الفري  .الحتجاز السابق للمحاكمة  لفترات ا أقصى  

  . توصيات يف هذا الصدد قد عدلت قوانينها ذات الصلة من أجل التصدي للشواغل اليت أثارها الفريق العامل

ـ   اً  ويف هذا السياق، حيث الفريق العامل أيض        -٧٢ ن أن الدول على اختاذ التدابري املالئمة، عند االقتـضاء، للتأكـد م
وملنع حدوث حـاالت    . ضمانات االحتجاز السابق للمحاكمة حتدد بوضوح تاريخ انتهاء الفترة الزمنية الواجبة التطبيق           

االحتجاز رهن احملاكمة أو السجن دون أساس قانوين، ينبغي أن تنص التشريعات احمللية على أن سلطات الـسجن هلـا                    
عند انتهاء الفترة احملددة، وذلك دون أمر إفراج        اً  اكمة أو السجناء تلقائي   الصالحية وملزمة بإخالء سبيل احملتجزين رهن احمل      

معني من قاض، أو مدع عام، أو سلطات حكومية أخرى خمتصة بإصدار أمر االحتجاز يف انتظار احملاكمة أو الـسجن،                    
ما ينبغي أن ُيـسمح بتمديـد فتـرة        ك .للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعهدت الدول املعنية مبراعاهتا          وذلك امتثاالً 

لقوانني الدولية حلقوق اإلنسان ُتجيز ذلك التمديـد،        املتمشية مع ا  االحتجاز رهن احملاكمة فقط إذا كانت القوانني احمللية         
  . وإذا كانت األوامر املتصلة بذلك قد صدرت حسب األصول إىل سلطات السجن

استمرار االحتجاز غري املشروع السابق للمحاكمـة       اً لعدم   يتحتم، ضمان أنه  اً   الفريق العامل أيض   ويرى  - ٧٣
الحتجاز والسجن التعسفيني، وضع نظـام سـجل   لوالذي ال يستند إىل أي أساس قانوين، أو األشكال األخرى  

وينبغي أن تكـون هـذه   . مضبوط يف مرافق االحتجاز، تكمله قاعدة بيانات حاسوبية إذا رغبت الدول يف ذلك  
 ٧ويود الفريق العامل أن يذكّر الدول بالفقرة .  أي مكان حترم فيه الدولة األفراد من حريتهمالسجالت متوفرة يف

ُيحتفظ يف كل مكان ُيحتجز فيه األشـخاص        "من القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء اليت تنص على          ) ١(
وأسـباب إدانتـه    ) ب(يته؛  معلومات تتعلق هبو  ) أ(بسجل ذي صفحات مرقمة ُتقيد فيه فيما خيص كل سجني           

  ".يوم وساعة دخوله واإلفراج عنه )ج(والسلطة اليت أصدرهتا؛ 

  االستنتاجات - ثالثاً
، واليت ُجددت لفترة ثالث سـنوات       يرّحب الفريق العامل مبا لقيه من تعاون من جانب الدول يف أداء واليته              - ٧٤

لقضايا اليت من ا العظمى وبالنسبة للغالبية. ٦/٤ان  مبوجب قرار جملس حقوق اإلنس٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨أخرى يف 
  .ايا املعنية ردوداً بشأن القضات، قدمت احلكوم٢٠٠٧ بشأهنا خالل دوراته الثالث املعقودة يف عام آراًءاعتمد الفريق 

 .ويرّحب الفريق العامل مبا لقيه من تعاون من جانب احلكومات اليت وّجهت إليه دعوات لزيارة بلداهنا                 - ٧٥
وطلب  . النرويج، وغينيا االستوائية، وأنغوال  ، أن يزور  ٢٠٠٧وبفضل هذا التعاون استطاع الفريق العامل يف عام         

 بيـساو   -  نستان واجلماهريية العربية الليبية وغينيا    اإثيوبيا وأفغانستان وتركم  زيارة كل من    اً  الفريق العامل أيض  
لزيارة كل مـن أوزبكـستان،      إليه  دعوات  توجيه  ن يطلب   وقرر الفريق العامل خالل دورته اخلمسني أ      . واهلند

   .وأوكرانيا، واالحتاد الروسي، وتايلند، وماليزيا، ومصر، واململكة العربية السعودية
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وناقش الفريق العامل كذلك العديد من القضايا مثار القلق خالل الفترة اليت مشلها التقرير ووجه توصيات   - ٧٦
من أوجه القصور اليت الحظها فيما يتصل اً ل غري املواطنني، حدد الفريق العامل عدد وفيما خيص اعتقا  . إىل الدول 

ويناشد الفريق الدول أال تلجأ إىل االحتجاز إال كحل أخري، . باحتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني
  .وأن تبحث عن بدائل لالحتجاز

 احملتجزة واملعرضة خلطر االعتداء اجلنسي من جانب        ويأسف الفريق العامل ألوضاع اجلماعات الضعيفة       - ٧٧
ويذكّر الدول بواجبها توفري احلماية وضرورة إنشاء نظام سجون         . الرتالء اآلخرين وموظفي اخلدمات اإلصالحية    

  . فعال يشرف عليه موظفون مدربون ملنع هذه االعتداءات واإلفالت من احملاكمة

إزاء احلرمان من   اً  ، يعرب الفريق العامل عن قلقه جمدد      ٢٠٠٧ام  ويف ضوء األحداث اليت وقعت خالل ع        - ٧٨
احلرية أثناء حاالت الطوارئ، وإزاء اللجوء إىل احملاكم العسكرية، وإىل أشكال خاصة مـن احملـاكم، وحمـاكم     

 خيص الطوارئ، ال سيما يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويذكّر ببعض األعراف واملعايري الدولية الواجبة التطبيق فيما
  .حقوق اإلنسان، واليت جيب االلتزام هبا على الدوام

، يؤكد الفريق العامل، بناء على جتربته، ضرورة وضع نظام تسجيل مضبوط يف كل مرفق مـن                 وأخرياً  - ٧٩
ويؤكد الفريق العامل على أنه ينبغي أن ينص القانون .  احلرمان من احلرية بشكل تعسفيوقاية منمرافق االحتجاز 

عقوبة بالسجن، ينبغي أن تكون ال احلد أو فترة هذا الزمين لفترة االحتجاز رهن احملاكمة، وأنه عند انتهاء على احلد
  . بإخالء سبيل احملتجزين أو السجناء دون إذن معني من سلطة حكومية أخرى سلطات السجن خمتصة وملَزمة

   التوصيات- رابعاً
  احتجاز غري املواطنني

سي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، يوجه الفريق العامل التوصيات التالية          فيما خيص احتجاز ملتم     - ٨٠
  :إىل الدول

جرى جملس حقوق اإلنسان مداوالت متعمقة وعاجلـة        يرى الفريق العامل أن املطلوب أن يُ        )أ(
 اخلـاص   لبحث بدائل فعالة ملنع انتهاكات احلقوق اليت كفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل             

كبرية من ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني احملتجزين اً باحلقوق املدنية والسياسية، واليت تطال أعداد
ومن أجل ذلك ينبغي عقد حلقة دراسية برعاية . إىل هشاشة أوضاعهم بالذاتاً يف مجيع أحناء العامل، وذلك نظر

  .نرك فيها أصحاب املصلحة املعنيويشامفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

يطلب الفريق العامل إىل الدول أن تلجأ إىل احتجاز ملتمسي اللجـوء واملهـاجرين غـري                  )ب(
الشرعيني كحل أخري، ويشجعها على البحث عن بدائل لالحتجاز، مثل اإلفراج حتت الرقابـة، واإلفـراج                

  .بكفالة، وحتديد املسكن، واإلبالغ بانتظام لدى السلطات
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  اجلماعات الضعيفة املعرضة خلطر االعتداء اجلنسي أثناء االحتجاز

أما فيما خيص اجلماعات الضعيفة املعرضة خلطر االعتداء اجلنسي أثناء االحتجاز، يقدم الفريق العامل             - ٨١
  :التوصيات التالية

الء  احملتجزين من جانـب نـز      علىينبغي للدول، اليت أُبلغ فيها عن حاالت اعتداء جنسي            )أ(
آخرين أو سلطات الدولة، أن تتخذ تدابري عاجلة لضمان احتجاز األحداث منفصلني عن البالغني والنـساء                

  كما ينبغي أن تتوىل حارسات حراسة السجينات؛. منفصالت عن الرجال

و ينبغي للدول أن تنظم نظم السجن لديها حبيث تكفل عدم حدوث اعتداءات جنسية أثناء                 )ب(
  ذلك تلقي موظفي مرافق االحتجاز التدريب املناسب؛ويشمل . االحتجاز

وينبغي أن تتاح لضحايا هذه االعتداءات إجراءات فعالة لتقدمي شكاواهم أمام هيئة رقابـة                )ج(
  ؛ اتختاذ القرارمتلك سلطة امستقلة 

اإلفالت من العقاب فيمـا     لكفالة عدم شيوع    وينبغي أن تتخذ الدول اخلطوات الضرورية         )د(
  . تداءات اجلنسيةخيص االع

  االحتجاز يف سياق مكافحة اإلرهاب ويف حاالت الطوارئ

  :فيما خيص االحتجاز يف سياق مكافحة اإلرهاب ويف حاالت الطوارئ، يوصي الفريق العامل باآليت  - ٨٢

 تنفذ التدابري املتخذة يف ظلها، مبا يف ذلك احلرمان من           أالّ ُتفرض حاالت الطوارئ وأالّ    جيب    )أ(
مـع  ذلك   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و        ٤مع املادة   اً  تاماً  مبا يتمشى متشي  إالّ  ،  احلرية

  . حق اإلحضار أمام احملاكمينبغي أن يعلّقكما ال . مببدأ التناسب التقيد الصارم

ينبغي للحكومات أن تتابع حسب األصول أوامر اإلفراج الصادرة عن السلطات القـضائية        )ب(
  .ملختصة، وأال تعيد احتجاز الشخص املعين لألسباب نفسها، وكذلك أثناء حالة الطوارئا

ينبغي أن تنشئ البلدان اليت متر قوانينها مبرحلة انتقالية، حيث جتوز حماكمة املـدنيني أمـام                  )ج(
  . العسكريةحماكم عسكرية، سلطة قضائية مدنية مستقلة يستطيع املدنيون أمامها الطعن يف اختصاص احملكمة 

  حتديد االختصاصات لإلفراج عن احملتجزين

 اإلفراج عن احملتجزين، ال سيما احملتجزين رهن املنوطة بسلطات االختصاصات تبيان حدود فيما خيص  - ٨٣
  :احملاكمة، يوجه الفريق العامل التوصيات التالية إىل الدول

تشريعاهتا احمللية احلـدود الزمنيـة    -  اليت مل تفعل ذلك حىت اآلن -  ينبغي أن تضمِّن الدول    )أ(
  .القصوى لالحتجاز رهن احملاكمة
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حيث الفريق العامل الدول على اختاذ التدابري الالزمة، عند الضرورة، لضمان أن تبني أوامر                )ب(
  .االحتجاز رهن احملاكمة بوضوح تاريخ انتهاء احلد الزمين الواجب التطبيق

ملزمة هي سلطات السجون الصالحية ولا احمللية على أن  تشريعاهتنصينبغي أن تضمن الدول   )ج(
عند انتهاء احلد الزمين املقرر، دون أمر وذلك عن احملتجزين رهن احملاكمة والسجناء احملكومني تلقائياً باإلفراج 

إفراج من قاض، أو وكيل نيابة، أو أية سلطة حكومية أخرى خمتصة بإصدار أوامر االحتجاز رهن احملاكمة أو          
  . مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان واليت تعهدت تلك الدول مبراعاهتااً سجن، وذلك متشيال

  التسجيل يف مرافق االحتجاز

من القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء واملتعلقة       ) ١(٧باإلضافة إىل الشروط املنصوص عليها يف املادة          -٨٤
إن الفريق العامل ملزم بتشجيع الدول على أن تدرج كذلك املعلومات التالية عن             بالسجالت يف مرافق االحتجاز، ف    

ررة لالحتجـاز؛   ـالفترة القصوى املق  ) ٢(توقيع الشخص احملتجز عند دخوله، ونقله أو اإلفراج عنه؛          ) ١: (احملتجز
إذا انطبق األمر، ) ٤(ك؛ و تاريخ ووقت النقل إىل مرفق احتجاز آخر، إذا انطبق األمر، والسلطة اليت قامت بذل) ٣(

   .املراقبةلإلفراج املبكر حتت اً التاريخ الذي يكون حبلوله السجني مستحق

- - - - -  


