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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

  *تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    

  سواحلاجي مالك :  املقرر- الرئيس    

  موجز    
، زار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي السنغال ومالطة         ٢٠٠٩خالل عام     

زيارتني يف اإلضـافتني    ويرد التقريران املتعلقان هباتني ال    . بدعوة من حكوميت هذين البلدين    
  ).Add.3 وA/HRC/13/30/Add.2(امللحقتني هبذه الوثيقة 

 تـشرين   ٣٠ إىل   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١وخالل الفترة املمتدة من       
وترد .  دولة ٢٣ شخصاً يف    ٧١ رأياً بشأن    ٢٩، اعتمد الفريق العامل     ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .(A/HRC/13/30/Add.1)ذه الوثيقة هذه اآلراء يف اإلضافة األوىل امللحقة هب
 نداًء ١٣٨ دولة ما جمموعه     ٥٨وخالل هذه الفترة أيضاً، أحال الفريق العامل إىل           

وأبلغت الدول الفريق العامل    .  صبياً ٢٩ امرأة و  ٥٠ فرداً، مبن فيهم     ٨٤٤عاجالً خبصوص   
ن يف بعض احلاالت،    فقد أُطلق سراح احملتجزي   : بأهنا اختذت تدابري ملعاجلة أوضاع احملتجزين     

وتلقى الفريق العامل يف حاالت أخرى تأكيداً بأن احملتجزين املعنيني سيحـصلون علـى              
  .ضمانات تكفل هلم حماكمة عادلة

  
__________ 

  .تأخر تقدميه  *  

 
 A/HRC/13/30  األمم املتحدة

 
 Distr.: General  اجلمعية العامة

18 January 2010 
Arabic 
Original: English/Spanish 



A/HRC/13/30 

GE.10-10292 2 

وسعى الفريق العامل إىل إقامة حوار متواصل مع البلدان اليت زارها، واليت أوصاها     
وقد . تجاز أو باعتماد تدابري أخرى بإدخال تعديالت على التشريعات احمللية اليت تنظم االح       

وردت من حكوميت النرويج وغينيا االستوائية معلومات عن تنفيذ التوصيات اليت قـدمها             
وطلبت حكومة أنغـوال    . ٢٠٠٧الفريق العامل إىل حكومات البلدان اليت زارها يف عام          

  .متديد األجل احملدد لتقدمي تعليقاهتا
. ٢٠٠٩قضايا اليت أثارت القلق خـالل عـام         ويتضمن هذا التقرير عدداً من ال       

ويرحب الفريق العامل حبلقة النقاش اليت أجراها جملس حقوق اإلنسان بـشأن حقـوق              
 املقـرر  -اإلنسان اخلاصة باملهاجرين املودعني مراكز االحتجاز، واليت شارك فيها الرئيس  

ان اخلاصة باحملتجزين   غري أن الفريق العامل يظل منشغالً ألن حقوق اإلنس        . للفريق العامل 
من املهاجرين يف أوضاع غري قانونية ومبلتمسي اللجوء والالجئني ما زالت غري مـضمونة              

ويبني يف هذا التقرير أن مبدأ التناسب يقتضي اإلفراج عن املهاجرين احملتجـزين             . بالكامل
ويبحـث  . حيثما كانت العوائق اليت حتول دون طردهم خارجة عن نطاق مـسؤوليتهم           

  .قرير أيضاً مسألة االحتجاز باالقتران مع احملاكم العسكرية وحاالت الطوارئالت
ويالحظ الفريق العامل أن العمل مببدأ املثول أمام القضاء ال يزال ضعيفاً أو معدوماً                

يف بعض الدول، ال سيما يف سياق االحتجاز اإلداري، رغم التوصيات املوجهة إىل الـدول               
  . هبدف تدعيم هذا احلق املكفول يف القانون العام١٩٩١ل يف عام منذ إنشاء الفريق العام

وخيلص الفريق العامل، بناًء على حتليل آلرائه السابقة وتوصياته املتعلقة بامتثـال              
القواعد واملعايري وسبل االنتصاف الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، إىل أن سبيل االنتصاف            

ويشمل ذلك . تجزين تعسفاً هو إطالق سراحهم على الفورالتقليدي بالنسبة إىل األفراد احمل
احملـرومني مـن حريتـهم تعـسفاً داخـل إقلـيم            ) األجانب(إطالق سراح احملتجزين    

  .احملتجِزة الدولة
ويعرب الفريق العامل عن القلق أيضاً إزاء تزايد املعلومات الواردة خبصوص أفعال              

وا موضوع نداء عاجـل أو رأي صـادر عـن           االنتقام اليت يتعرض هلا األفراد الذين كان      
  .العامل الفريق

 ملسائل املراقبة بالفيديو    ٢٠١٠وقرر الفريق العامل أن يويل اهتماماً خاصاً يف عام            
واملراقبة السمعية يف غرف االستجواب، وبدائل االحتجاز، واحتجاز متعاطي املخدرات،          

  .ومراجعة أساليب عمله
من تقدمي تقاريره على حنو أكثر منهجية ومشـوالً،         ولكي يتمكن الفريق العامل       

، ٢٠١٠يكرر اقتراحه على جملس حقوق اإلنسان توسيع واليته إذا تقرر جتديدها يف عام              
حبيث تتضمن حبث ظروف االحتجاز يف شىت أحناء العامل، ورصد حالة الوفاء بااللتزامات             

  .ءاملتعلقة جبميع حقوق اإلنسان اخلاصة باحملتجزين والسجنا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٥٣-٤  ..........................................٢٠٠٩أنشطة الفريق العامل يف عام   - ثانياً  

  ٥  ٣١-٨  ...........٢٠٠٩تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   - ألف     
  ١٦  ٤٧-٣٢  ....................................................البعثات القطرية  -  باء     
  ١٨  ٥٣-٤٨  ..................................................األنشطة األخرى  - جيم     

  ٢٠  ٨٦-٥٤  .......................................................االعتبارات املواضيعية  - ثالثاً  
  ٢٠  ٦٥-٥٤  ......................احتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي  - ألف     
  ٢٣  ٧١-٦٦  ..................................................احملاكم العسكرية  -  باء     
  ٢٥  ٧٥-٧٢  ...................................................حاالت الطوارئ  - جيم     
  ٢٦  ٨٠-٧٦  ....................................االحتجاز اإلداري وأمر اإلحضار  - دال     
  ٢٨  ٨٦-٨١  ...........................................االمتثال وسبل االنتصاف  -  هاء     

  ٢٩  ٩٣-٨٧  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  
  ٣٠  ٩٩-٩٤  .................................................................التوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً   
أنشأت جلنة حقوق اإلنسان الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي مبوجـب               -١

، وعهدت إليه بالتحقيق يف حاالت ادعاء احلرمان التعسفي من احلريـة            ١٩٩١/٤٢ قرارها
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدوليـة ذات  وفقاً للمعايري املنصوص عليها يف 

، بتوضيح والية الفريق    ١٩٩٧/٥٠وقامت اللجنة، يف قرارها     . الصلة اليت قبلتها الدول املعنية    
واعتمد . العامل وتوسيعها حبيث تشمل مسألة االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين         

 الذي أكد نطاق الوالية ومددها لفترة ٦/٤سة، القرار جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الساد
  . ثالث سنوات أخرى

، ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١وخالل الفترة املمتدة من       -٢
. عضواً يف الفريق العامل ورئيسته ومقررته     ) إسبانيا(كانت السيدة مانويال كارمينا كاستريو      

، السيد مـادز أنـديناس      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١العامل، يف   وحل حملها كعضو يف الفريق      
ومنذ ذلك احلني، أصبح الفريق العامل مؤلفاً من السيدة شاهني سـاردار علـي              ). النرويج(
) شـيلي (والسيد روبرتو غـاريتون     ) االحتاد الروسي (والسيد أصالن أباشيدزا    ) باكستان(

  .يناسعالوة على السيد أند) السنغال(والسيد احلاجي مالك سو 
 مقرراً للفريـق العامـل      -، ُعني السيد سو رئيساً      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١ويف    -٣

  .والسيدة علي نائبة للرئيس

  ٢٠٠٩أنشطة الفريق العامل يف عام   -ثانياً   
 تـشرين   ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١عقد الفريق العامل، خالل الفترة املمتدة من          -٤

.  واخلمسني واخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمـسني      ، دوراته الرابعة  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
 ١٥-٥(والـسنغال  ) ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين٢٣-١٩(وقام ببعثتني رمسيتني إىل مالطة  

  ). Add.3 وA/HRC/13/30/Add.2انظر الوثيقتني ) (٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
ة يف  ، شارك السيد أباشيدزا يف حلقـة دراسـي        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف    -٥

جنيف كان موضوعها منع اإلبادة اجلماعية وهدفها التفكري يف استراتيجيات ملنـع اإلبـادة              
  . وغريها من الفظائع اجلماعية بصورة فعالة

، أعلن املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٢٠٠٩مارس / آذار١٠ويف   -٦
لة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      يف سياق مكافحة اإلرهاب، واخلبري املستقل املعين مبسأ       

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والرئيس املقرر للفريق العامـل املعـين حبـاالت            
االختفاء القسري أو غري الطوعي، والرئيس املقرر السابق للفريق العامل املعـين باالحتجـاز              

 من املقرر يف إطار هـذه الواليـات      التعسفي، يف الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان، أن       
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إجراء دراسة مشتركة عاملية خبصوص ممارسة االحتجاز السري يف سياق اجلهود املعاصـرة             
وعّين الفريق العامل عضوه ونائبة رئيسه احلالية، السيدة        . املبذولة يف جمال مكافحة اإلرهاب    
  . علي، لتمثيله يف الدراسة املشتركة

 ١١/٩، عقد جملس حقوق اإلنسان، عمالً بقـراره         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧ويف    -٧
ـ         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢املؤرخ   اجرين ، حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان اخلاصـة بامله

ويذكّر الفريق العامل بأنه كان، يف تقريره       . السيد سو فيها  شارك  املودعني مراكز االحتجاز،    
ء مداوالت متعمقـة وعاجلـة   ، قد أوصى جملس حقوق اإلنسان بإجرا ٢٠٠٧السنوي لعام   

لبحث بدائل فعالة ملنع انتهاكات احلقوق اليت تطال أعداداً كبرية مـن ملتمـسي اللجـوء                
ويرحب الفريق العامل بـإجراء      .)١( احملتجزين يف مجيع أحناء العامل     واملهاجرين غري الشرعيني  

  . تلك املداوالت خالل الدورة العادية الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان

  ٢٠٠٩تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   –ألف   

  البالغات اليت أُحيلت إىل احلكومات  -١  
يرد وصف القضايا اليت أُحيلت إىل الفريق العامل وفحوى ردود احلكومات عليهـا               -٨

  .(A/HRC/13/30/Add.1)يف اآلراء ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق العامل 
فريق العامل خالل دوراته الرابعـة واخلمـسني واخلامـسة واخلمـسني            اعتمد ال و  -٩

وترد تفاصيل إضافية عـن  .  بلدا٢٣ً شخصاً يف ٧١ رأياً خبصوص  ٢٩والسادسة واخلمسني   
 أما النصوص الكاملـة لـآلراء مـن         الل هذه الدورات يف اجلدول أدناه     اآلراء املعتمدة خ  

  . امللحقة هبذا التقرير١فة  فسترد يف اإلضا١٧/٢٠٠٩ إىل رقم ١٧/٢٠٠٨ رقم

  آراء الفريق العامل  -٢  
بتوجيه انتباه احلكومات، فيما قدمه إليها       )٢(قام الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله       -١٠

 وقرار جملـس حقـوق   ٢٠٠٣/٣١ و١٩٩٧/٥٠من آراء، إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان      
ء الفريق العامـل يف االعتبـار وأن     اليت طُلب فيها إىل احلكومات أن تأخذ آرا        ٦/٤اإلنسان  

تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة ملعاجلة أوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم تعسفاً،            
وبعد انتهاء مهلـة األسـابيع      . وأن ُتبلغ الفريق العامل مبا اختذته من خطوات يف هذا الصدد          

  .الثالثة احملددة، أُحيلت اآلراء إىل املصدر
 

__________ 

 ).أ(٨٠، الفقرة A/HRC/7/4الوثيقة    )١(
 .، املرفق األولE/CN.4/1998/44الوثيقة    )٢(
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  ١اجلدول 
اآلراء املعتَمدة خالل دورات الفريق العامل الرابعة واخلمـسني واخلامـسة واخلمـسني             

  والسادسة واخلمسني
  الرأي  )األشخاص املعنيون(الشخص املعين  رد احلكومة  البلد رقم الرأي

املعروف (السيد إنغويني هوانغ هاي   نعم  فييت نام ١/٢٠٠٩
؛ والـسيد   )أيضا باسم ديو كـاي    

؛ والسيد إنغـويني    إنغويني فان ها  
فييت تشني؛ والسيد تروونغ مينـه      
دوك؛ والسيد هبام فـان تـروي؛       
والسيد إنغـويني شـوان إنغيـا؛       
والسيدة هبام تانه إنغني؛ والسيد فو      
هونغ؛ والسيدة إنغو كوينه؛ والسيد     

  .إنغويني فان توك

السيد إنغويني هوانـغ هـاي
املعروف أيـضا باسـم ديـو(

يـت؛ والسيد إنغويني في   )كاي
تشني؛ والسيد تروونـغ مينـه
دوك؛ والسيد هبام فان تـروي؛
والسيد إنغويني شـوان إنغيـا؛
والسيدة هبام تانه إنغني؛ والسيد
فو هونغ؛ والسيدة إنغو كوينه؛
:والسيد إنغـويني فـان تـوك      

  .الثانية االحتجاز تعسفي، الفئة
االحتجاز: السيد إنغويني فان ها   

ة مـاتعسفي، الفئة الثانية، الفتر   
١٥ و ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢بني  

٢٠٠٨أكتـوبر   /تشرين األول 
تاريخ احلكم عليـه بإعـادة(

  ).التأهيل دون احتجاز
الواليات  ٢/٢٠٠٩

املتحدة 
  األمريكية

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  .السيد حممد عبد الرمحن الشمراين  نعم

الواليات  ٣/٢٠٠٩
املتحدة 
  األمريكية

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  .يسلم الكاظميالسيد سند علي   نعم

 تــشرين٤الفتــرة مــا بــني   .السيد ريتشرد وو مي دي  نعم  ملديف ٤/٢٠٠٩
ــاين ــوفمرب /الث ٧ و١٩٩٣ن
االحتجاز: ٢٠٠٩فرباير  /شباط

تعسفي، الفئات األوىل والثانيـة
الفقرة(ُحفظت القضية   . والثالثة
من أساليب عمل الفريق) أ(١٧

  ).رج عنه أف-العامل 
السادة عالء قاسم لفتة، وقاسم عطا   ال  لبنان ٥/٢٠٠٩

اهللا زاير، ووليد طال سليمان حممد      
الدليمي، وعلي فاضل احلـسيناوي     
العلياوي، وخريي حسني احلجي،    

االحتجاز تعسفي، الفئتان األوىل
  .والثالثة
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  الرأي  )األشخاص املعنيون(الشخص املعين  رد احلكومة  البلد رقم الرأي
وعلي يد عالوي الكناين عابد،     ومؤ

وزياد التميمي وأمحد فتحي حامد،     
طارق العبد اهللا تومان، ورمـضان      

ج، وأمحد نـاجي    عبد الرمحن احلا  
  .العامري

مجهورية إيران  ٦/٢٠٠٩
  اإلسالمية

الدكتوران آراش عالئي وكاميـار       ال
  .عالئي

االحتجاز تعسفي، الفئات األوىل
  .والثانية والثالثة

سبتمرب/ أيلول ٢٥الفترة ما بني      .السيد موسى كاكا  نعم  النيجر ٧/٢٠٠٩
أكتوبر/ تشرين األول٧ و٢٠٠٧
االحتجــاز تعــسفي،: ٢٠٠٨

.الفئات األوىل والثانية والثالثـة    
)أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   

من أسـاليب عمـل الفريـق
  ). أفرج عنه- العامل

اإلمارات  ٨/٢٠٠٩
 العربية املتحدة

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية  .السيد حسن أمحد حسن الدقي  نعم

السيد جونيتشي ساتو والسيد تورو       منع  اليابان ٩/٢٠٠٩
  سوزوكي

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثانية

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  نيوييدالسيد إليخيو س  ال  فرتويال١٠/٢٠٠٩
السادة بول نـويري، وبوكـسنت        ال  مالوي١١/٢٠٠٩

  كودزيوي، ولورنس نديلي
 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  .السيد أنور علي عبود  عمن  لبنان١٢/٢٠٠٩
السادة أمري عبد اهللا ثابت حمـسن         ال  اليمن١٣/٢٠٠٩

العباب، وحممد عبد اهللا ثابت حمسن   
  .العباب، ومعاذ ثابت حمسن العباب

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

 الفئتان األوىلاالحتجاز تعسفي،   .الزعيم إبرمياه مانيه  ال  غامبيا١٤/٢٠٠٩
  .والثالثة

ان لويد تارومبوا وفاين تيمبو     السيد  نعم  زمبابوي١٥/٢٠٠٩
  .والسيدة تريي موسونا

االحتجاز تعسفي، الفئات األوىل
  .والثانية والثالثة

ُعلقت القضية يف انتظـار ورود  .السيد ألكسندر رافالسكي  نعم  أوكرانيا١٦/٢٠٠٩
املزيد من املعلومات من احلكومة

من أسـاليب) ج(١٧الفقرة  (
  ).عمل الفريق العامل

االحتجاز تعسفي، الفئات األوىل  .السيد كارميلو الندا مندييب  نعم  إسبانيا١٧/٢٠٠٩
  .والثانية والثالثة
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  الرأي  )األشخاص املعنيون(الشخص املعين  رد احلكومة  البلد رقم الرأي
ُحفظت القضية بـصفة مؤقتـة  .السيد أولكسندر أوشتشيبوف  نعم  أوكرانيا١٨/٢٠٠٩

من أساليب عمل) د(١٧الفقرة (
 مل يتلّق الفريق-الفريق العامل   

العامل معلومات كافيـة مـن
  ).املصدر

الـسيد أنـدريس إليـاس خيـل       ال  كولومبيا١٩/٢٠٠٩
  .غوتيرييس

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

بابوا غينيا ٢٠/٢٠٠٩
  اجلديدة

السادة ديفيد كيتافا، وبيتر ميتـو،        ال
وبيتر ريبو، وكافيين فارو، وجيمي     

  .ساكي، وسيفن الكوري

 .حتجاز تعسفي، الفئة الثالثةاال

اململكة العربية ٢١/٢٠٠٩
  السعودية

 .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة  .السيد خالد سعيد خالد الشمري  نعم

ــني     .السيد حممد أبو اخلري  ال  فلسطني٢٢/٢٠٠٩ ــا ب ــرة م ٢٣يف الفت
ــسان ــل /ني ٢٩ و٢٠٠٩أبري

االحتجـاز: ٢٠٠٩يوليه  /متوز
.والثالثةتعسفي، الفئتان األوىل    

)أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   
من أسـاليب عمـل الفريـق

  ). أفرج عنه- العامل
  .غري تعسفياالحتجاز   .السيد ألفارو روبليس سيباخا  نعم  املكسيك٢٣/٢٠٠٩
السيد برنسييب غربييل غونـساليس       نعم  كولومبيا٢٤/٢٠٠٩

  .أرانغو
)أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   

من أسـاليب عمـل الفريـق
  ).عنه  أفرج– لعاملا

 عدم نشر أمساء طلب املصدر حتديداً    نعم  مصر٢٥/٢٠٠٩
األفراد العشرة املعنيني؛ وأطلعـت     

  .احلكومة على هوياهتم بالكامل

االحتجاز تعسفي، الفئتان األوىل
  .والثانية

االحتجاز تعسفي، الفئتان األوىل  .السيد كرامة مخيس سعيد مخيسان  ال  اليمن٢٦/٢٠٠٩
  .ثةوالثال

سعدون شيخو وحممد سعيد     السادة  نعم  سورية٢٧/٢٠٠٩
  .عمر ومصطفى مجعة

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانية
  .والثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئتان الثانية  .السيدة بريتوكان ميدكسا دميي  نعم  إثيوبيا٢٨/٢٠٠٩
 كـانون٢٩والثالثة؛ ومنـذ    

، الفئـة٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .األوىل أيضا
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  الرأي  )األشخاص املعنيون(الشخص املعين  رد احلكومة  البلد رقم الرأي
السادة ديك حممد بري، وغندل       ال  لبنان٢٩/٢٠٠٩

الناير دوالبيت، ومجيل هرمز خمو     
  .جكو

:السيد مجيل هرمز خمو جكـو     
  .االحتجاز تعسفي، الفئة الثالثة

يف الفترة: السيد ديك حممد بري
٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠ما بني   

ــل   ــول قب ــاريخ جمه ٢٣وت
، االحتجـاز٢٠٠٩يوليه  /متوز

  .ثةتعسفي، الفئة الثال
:السيد غندل النـاير دوالبيـت     

ــرة مــا بــني   كــانون٣الفت
١٤ و٢٠٠٨ديـــسمرب /األول
، االحتجـاز٢٠٠٩يوليه  /متوز

  .تعسفي، الفئة الثالثة
)أ(١٧الفقرة  (ُحفظت القضية   

من أسـاليب عمـل الفريـق
  ).عنهم  أفرج– العامل

  ردود احلكومة على اآلراء  -٣  
، أفادت حكومة اجلمهوريـة العربيـة       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٨يف رسالة مؤرخة      -١١

، وهم السادة أنور البين )٣(٥/٢٠٠٣السورية بأن األشخاص املذكورة أمساؤهم يف الرأي رقم     
، وهم السادة حسام علي ملحـم       )٤(١٠/٢٠٠٨وميشيل كيلو وحممود عيسى، والرأي رقم       

وأيهم صقر وعـالّم    وطارق الغوراين وعمر علي العبد اهللا ودياب سرية وماهر إسرب ابراهيم            
فخور، حمتجزون ألسباب ال عالقة هلا بأنشطتهم كمدافعني عن حقـوق اإلنـسان وإمنـا               

فجميـع  .  خمالفات يف حق املواطنني السوريني واجملتمع السوري والدولة السورية         مالرتكاهب
نـع  وال حيق للحكومة أن مت. قوانني العامل متيِّز بني األنشطة اإلنسانية والتحريض على الشغب  

اجلهاز القضائي من ممارسة سلطته الدستورية والقانونية الحتجاز ومقاضاة املواطنني السوريني  
وال يتمتع النشطاء يف جمال حقوق اإلنـسان والعـاملون يف احلقـل    . الذين يرتكبون جرائم 

  . اإلنساين حبصانة قانونية يف حال ارتكاهبم جرمية
، بـأن   ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٣١ مؤرخة   وأفادت حكومة لبنان، يف مذكرة شفوية       -١٢

 أو إىل بلدهم طوعاً     إما أعيدوا  )٥(٥/٢٠٠٩العراقيني األحد عشر املشار إليهم يف الرأي رقم         
وجيوز لألجانب الذين يدخلون لبنان بطريقة غري       .  ُسلِّموا إىل األمم املتحدة    أوأُطلق سراحهم   

__________ 

 .١٠٦، الصفحة A/HRC/10/21/Add.1الوثيقة  )٣(
 .١٢٦املرجع السابق، الصفحة    )٤(
  . إىل هذا التقرير١اإلضافة    )٥(
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لشؤون الالجئني، وذلـك وفقـاً       أن يقدموا طلبات جلوء إىل مفوضية األمم املتحدة          نظامية
 بني لبنان ومفوضـية شـؤون الالجـئني    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٩ملذكرة التفاهم املوقّعة يف     

ويف حال استيفاء الشروط املنصوص عليها يف   . خبصوص ملتمسي اللجوء من غري الفلسطينيني     
 جتـول   ريَحاملذكرة، تقبل مفوضية شؤون الالجئني طلب اللجوء وُتصدر احلكومة جماناً تص          

وإذا منحت مفوضية شؤون الالجئني ملتمس اللجوء وضع الالجئ،         .  ملدة ثالثة أشهر   اًصاحل
ُيصدر تصريح جتول مدته ستة أشهر ويكون قابالً للتمديد بثالثة أشـهر، حبيـث يتـسىن                

  . إىل الوطنللمفوضية حتديد بلد إلعادة التوطني أو الترتيب لإلعادة الطوعية
 / كـانون األول ١٨رة عـن مفوضـية شـؤون الالجـئني يف     والتوصية الـصاد    -١٣

، اليت تدعو الدول إىل اعتبار العراقيني املشردين من وسط العـراق وجنوبـه     ٢٠٠٦ ديسمرب
الجئني خاضعني للحماية الدولية بصرف النظر عن طرق دخوهلم، توصـية تتعـارض مـع         

 اخلاصة بوضع الالجئني، ١٩٥١ ومبا أن لبنان ليس ملزماً بأحكام اتفاقية عام       . مذكرة التفاهم 
وليس بلد جلوء باعتباره غري قادر على استيعاب املزيد من ملتمسي اللجوء، فهـو ال ينفِّـذ                 

  .التوصيات تلك
احملتمـل  وجتيز القوانني الوطنية قيام لبنان، دون موافقة قضائية، باحتجاز األشخاص             -١٤

، تفرض احملاكم اللبنانية على      تقريباً ايا القض مجيعويف  . هذا االحتجاز تعسفياً  ليس  و. إبعادهم
  عقوبات سجن دنيا ال تتجاوز مدهتا شهراً       نظاميةاألجانب الذين يدخلون البلد بطريقة غري       

وُيعزى التأخري يف اإلبعاد إىل عوامل مثل عدم متابعة السفارات حلـاالت   . العتبارات إنسانية 
تعكف احلكومة حالياً علـى صـياغة       و. رعاياها ونقص التمثيل الدبلوماسي لبعض البلدان     

وحيق للمبعدين الطعن يف قرارات طـردهم  . مقترح بشأن إقرار آلية للتعامل مع هذه احلاالت 
وال تعيد احلكومـة    . باستخدام سبل االنتصاف العادية واالستثنائية مبا يف ذلك التماس الرأفة         

وال ينفِّـذ   ". عودة طوعية "من األجانب، مبن فيهم ملتمسو اللجوء، إال من وقّعوا استمارة           
وهو دولة مستقلة ذات سيادة تطبِّق قوانينـها اخلاصـة          . لبنان عمليات إبعاد واسعة النطاق    

. والقانون الدويل العام وأحكام املعاهدات وفقاً ملصاحلها، ويف املقام األول، مصاحل مواطنيها           
  . املعمول هباهم وخبصوص الالجئني، يتصرف لبنان ضمن نطاق القوانني ومذكرات التفا

، قـدمت احلكومـة     ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٧ويف مذكرة شفوية مؤرخة       -١٥
وأفادت يف تلك التعليقات بأنه     . )٦()اليابان (٩/٢٠٠٩اليابانية تعليقات خبصوص الرأي رقم      

وإن كان من حق أي فرد التعبري عن آرائه، وهو حق مكفول بوضوح باعتباره حقاً أساسياً                
 اإلنسان يف النظام القانوين الياباين، فال جيوز ألحد ارتكاب جرمية لغرض التعـبري              من حقوق 

، ومها  ٩/٢٠٠٩وما كان من املمكن تربئة الشخصني موضوع الرأي رقم          . عن تلك اآلراء  
السيدان ساتو وسوزوكي النشطان يف منظمة غرينبيس، من هتميت اقتحام مقر إقامة وسـرقة              

__________ 

  .املرجع السابق   )٦(
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ل يف نطاق أنشطتهما، مبا أن تلك األفعـال تتجـاوز القيـود             ممتلكات حبجة أن ذلك يدخ    
كما أن . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٣(١٩املنصوص عليها يف املادة 

احتجازمها مل يعرقل التحقيق يف التهمة اليت وجهاها إىل أفراد طاقم سفينة حبـوث يف جمـال          
.  وجود ما يكفي من األدلة ملقاضاة طـاقم الـسفينة          وخلصت النيابة إىل عدم   . صيد احليتان 

يوجد سبب العتبار احتجاز السيد ساتو والسيد سوزوكي احتجازاً تعسفياً، مبا أنه قائم              وال
على قرار مدروس صادر عن حمكمة عادلة تتقيد على حنو صارم مبتطلبـات نظـام العدالـة       

ق العامل جتاهل ما قام به اجلهاز القضائي من         وترى احلكومة اليابانية أن الفري    . اجلنائية الياباين 
وستكفل احلكومة اسـتمرار خـضوع      . تقييم للوقائع واألدلة وتطبيق وتفسري للقانون احمللي      

السيد ساتو والسيد سوزوكي إلجراءات تستويف معايري اإلنصاف الدولية كما ستكفل احترام 
  .حقوقهما يف الدفاع لدى احملاكمة احتراماً كامالً

، أعربت حكومة إسبانيا ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٧ويف مذكرة شفوية مؤرخة      -١٦
املتعلق باحتجـاز كـارميلو النـدا،        )٧(١٧/٢٠٠٩عن اعتراضها الكامل على الرأي رقم       

. واعتربت أن هذا الرأي يستند إىل تقييمات متحيزة وخاطئـة تفتقـر إىل أسـاس قـانوين          
ندا يف احلبس االحتياطي ويف السجن صادرة عن هيئات         فالقرارات املتعلقة باحتجاز السيد ال    

وترى احلكومـة أن    . قضائية مستقلة، طبقاً للقوانني احمللية وللمعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
  .الفريق العامل مل يولِ حجج املصدر واحلكومة القدر ذاته من االهتمام

دعى عليه احُتجِز ألنه عضو يف وال ميكن أن تتفق احلكومة مع الفريق العامل يف أن امل  -١٧
ويف مجيع  . بل إن السبب احلقيقي هو انتماؤه أو انتسابه إىل مجاعة إرهابية          . قيادات باتاسونا 

األحوال، ال ميكن للفريق العامل اعتبار أن األنشطة املتصلة حبزب سياسي حمظور تنـدرج يف       
 مـن  ٢٢ و١٩ و١٨واملواد  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ٢١و ٢٠ و ١٩نطاق املواد   

ويبدو أن الرأي جتاهل ما تتسم به منظمـة         . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
باتاسونا السياسية احملظورة من طابع إرهايب، على حنو ما أكده كل من احملكمة العليا اإلسبانية 

  .وجملس االحتاد األورويب واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
وخبصوص ظروف االحتجاز وادعاءات إساءة املعاملة، تفيد احلكومـة بتـضارب             -١٨

روايتها ورواية املصدر؛ غري أن ذلك مل مينع الفريق العامل من اعتبـار ادعـاءات املـصدر                 
  . مصداقية أكثر
وختاماً، ال ترى احلكومة أن االحتجاز رهن احملاكمة مبقتضى أمر صادر عن احملاكم               -١٩

وال ميكن للحكومة أن تتدخل يف إجراءات قضائية        . انتهاك حلقوق اإلنسان  ينطوي على أي    
  .إذ جيب إعالء مبدأ فصل السلطات يف ظل سيادة القانون. مستقلة

__________ 

  .املرجع السابق   )٧(
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  املعلومات الواردة بشأن اآلراء السابقة  -٤  
، أُحيط الفريق العامل علماً باإلفراج عن الـسيد تـني           ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٤يف    -٢٠

  .)٨()ميامنار (٧/٢٠٠٨ان هتون، اللذين كانا موضوع الرأي رقم هتاي والسيد ت
، أعلم املصدر الفريق العامل بأن السيد       )٩()لبنان (٣٧/٢٠٠٧وخبصوص الرأي رقم      -٢١

. ٢٠٠٩فربايـر   /شباط ٢٥أمحد عبد العال والسيد حممود عبد العال أُفرج عنهما بكفالة يف            
أن قاضي حتقيق تابع للمحكمة اخلاصة للبنان       كما يالحظ الفريق العامل خبصوص هذا الرأي        

، باإلفراج عن اجلنرال مجيل السيد واجلنـرال        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٩أمر، يف قرار مؤرخ     
زار واجلنرال مصطفى محـدان، مـا مل يكونـوا حمتجـزين            اعلي احلاج واجلنرال رميون ع    

  .أخرى ألسباب
غاي، الذي اعُترب احتجازه تعـسفياً      وأعلم املصدر الفريق العام بأن السيد زهانغ هون         -٢٢

، غري أن قرار    ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٢، أُفرج عنه يف     )١٠()الصني (٣٢/٢٠٠٧يف الرأي رقم    
  .اإلفراج هذا مل يأت إال بعد أن قضى بالكامل عقوبة سجنه ومدهتا مثاين سنوات

فريق ، أعلم املصدر ال   )١١()اإلمارات العربية املتحدة   (٣/٢٠٠٨وخبصوص الرأي رقم      -٢٣
 بعد أن   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٨العامل بأن السيد عبد اهللا سلطان صبيحات العليلي أُفرج عنه يف            

  . شهرا٢٨ًاحُتجز يف أبو ظيب ملدة 
وأفاد مصدر القضية املعروضة على الفريق العامل بأن السيد يوسف حممود شـعبان               -٢٤

 مبوجب قرار عفـو     ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١٠ أُفرج عنه يف     )١٢()، لبنان ١٠/٢٠٠٧الرأي رقم   (
  . سنة يف السجن١٥رئاسي بعد أكثر من 

  البالغات اليت استدعت توجيه نداءات عاجلة  -٥  
تـشرين   ١٥ إىل ٢٠٠٨ديـسمرب  /كـانون األول  ١خالل الفترة املمتـدة مـن       -٢٥
مبـا يف ذلـك   ( دولـة  ٥٨ نداًء عاجالً إىل ١٣٨، وجه الفريق العامل ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

وقـام  ).  صبياً ٢٩ امرأة و  ٥٠ رجالً و  ٧٦٥( فرداً   ٨٤٤بشأن  ) ة الفلسطينية السلطة الوطني 
، ودون احلكم مـسبقاً     )١٣( من أساليب عمله   ٢٤ إىل   ٢٢الفريق العامل، طبقاً للفقرات من      

__________ 

  .١١٥، الصفحة A/HRC/10/21/Add.1الوثيقة  )٨(
  .٧٨املرجع السابق، الصفحة  )٩(
  .٦٠املرجع السابق، الصفحة  )١٠(
  .٩٧املرجع السابق، الصفحة  )١١(
  .٨١، الصفحة A/HRC/7/4/Add.1الوثيقة  )١٢(
  .، املرفق األولE.CN.4/1998/44الوثيقة  )١٣(
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على ما إذا كان االحتجاز تعسفياً أم ال، بتوجيه انتباه كل دولة من الدول املعنية إىل احلالـة                  
ا، وناشدها اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل لألشخاص احملتجزين احترام          احملددة كما أُبلغ عنه   

  .حقهم يف احلياة ويف السالمة البدنية
ويبني الفريق العامل أن توجيه نداء عاجل أساس إنساين إىل الدولة املعنية ال يستبعد                -٢٦

فقـد نـصت    . أيإحالة القضية ذاهتا لفحصها يف إطار إجرائه العادي املفضي إىل اعتماد ر           
أساليب عمله على أن اإلجراءين منفصالن، إذ ال يبت الفريق العامل يف احلالة األوىل يف مـا                

وال يتخذ الفريق العامل قراراً قطعيـاً       . تعسفياً) األفراد املعنيني (إذا كان احتجاز الفرد املعين      
 أم ال، أو متخـذاً أي       بشأن القضية إال يف سياق اآلراء، معلناً ما إذا كان االحتجاز تعسفياً           

وبناء على ذلك، ُيطلـب إىل الـدول   .  من أساليب عمله ١٧قرار مناسب آخر وفقاً للفقرة      
  . تقدمي ردود منفصلة على كل من البالغات

 نداًء عـاجالً علـى      ١٣٨وخالل الفترة موضوع االستعراض، وجه الفريق العامل          -٢٧
  .النحو املبني أدناه

  ٢اجلدول 
   اليت وجهها الفريق العامل إىل احلكوماتالنداءات العاجلة

  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم    األشخاص املعنيون  العاجلةالنداءات دد ـع   املعلومات الواردة من

     رجال وامرأة واحدة٧  ١  اجلزائر
     رجالً وصيب واحد١٨  ١  البحرين
  )املصدر(رجل واحد   رجل واحد  ١  بيالروس
     رجال٣٠ً  ١  كمبوديا
    رجل واحد  ١  تشاد
  )املصدر( رجال ٤   رجالً وامرأتان٣٢  ١٤  الصني

    رجل واحد  ١  كولومبيا
    امرأة واحدة  ١  كوبا

    رجالن  ٢  اجلمهورية التشيكية 
مجهورية كوريا الـشعبية    

  الدميقراطية 
  )املصدر(امرأتان   امرأتان  ١

مجهوريـــة الكونغـــو 
  الدميقراطية 

   رجال وامرأة واحدة ٥  ٤
   صبيان١٠و

  

  )احلكومة(رجل واحد   رجل واحد  ١  إكوادور
     نساء٨ رجالً و٣٤  ٦  مصر

  )املصدر(رجل واحد    رجال٣  ٢  غينيا االستوائية
    امرأة واحدة  ١  إثيوبيا
  )املصدر(رجالن    رجال٥  ١  غابون
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  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم    األشخاص املعنيون  العاجلةالنداءات دد ـع   املعلومات الواردة من

    رجل واحد  ١  غامبيا
    رجل واحد  ١  جورجيا

  )املصدر(رجل واحد    رجال١١ً  ٢  غينيا
  )املصدر(رجل واحد   رجالن  ١   بيساو-غينيا 
    صيب واحد  ١  غيانا

     رجال١٤ً  ٢  هندوراس
 -مجهوريــة (إيــران 
  ) اإلسالمية

   امرأة١٤ رجالً و١٦٩  ١٨
  وصيب واحد

ــان١١ ــالً وامرأت  رج
  )املصدر(

  )املصدر( رجالً ٣٧   رجال٣٧ً  ٢  العراق
    رجالن  ٢  إسرائيل

    رجالن  ١  كازاخستان
    ن وصبيانرجال  ١  قريغيزستان

     رجال١٥ً  ٣  لبنان
     رجال٥  ١  مدغشقر
     رجال وامرأتان٨  ٢  املغرب

     رجالً وامرأة واحدة٤٥  ٣  املكسيك
    رجل واحد وامرأة واحدة  ٢  منغوليا
     نساء٥ رجال و٨  ٥  ميامنار
    رجالن  ٢  النيجر
    امرأة واحدة  ١  النرويج
    رجل واحد  ١  فلسطني
     رجال وصبيان٤  ٢  باكستان

    رجالن  ٢  مجهورية كوريا 
     رجال١٢٩ً  ١  مجهورية مولدوفا
    رجالن  ٢  االحتاد الروسي 

     رجالً وامرأة واحدة٢٠  ٤  اململكة العربية السعودية 
    امرأة واحدة  ١  إسبانيا

     رجال٦  ٣  سري النكا
  )املصدر(رجالن    رجال٤  ٢  السودان
    رجل واحد  ١  سوازيلند
    امرأة واحدة  ١  السويد

  )احلكومة(رجل واحد    رجال١٠  ٦  اجلمهورية العربية السورية 
   نساء٣ رجالً و٦٦  ٢  تايلند

   صبيا١١ًو
  

     رجال وامرأة واحدة٣  ١  تركيا
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  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم    األشخاص املعنيون  العاجلةالنداءات دد ـع   املعلومات الواردة من

     رجال ٩  ١  أوغندا
    رجل واحد  ١  أوكرانيا

     رجال٤  ٣  اإلمارات العربية املتحدة 
اململكة املتحدة لربيطانيـا    

  العظمى وآيرلندا الشمالية 
    رجل واحد  ١

    رجل واحد  ١  ات املتحدة األمريكيةالوالي
     رجال٢٧ً  ٤  أوزبكستان
    رجالن وامرأتان  ٤  فييت نام
    رجل واحد وصيب واحد  ٢  اليمن

  )املصدر(امرأة واحدة    رجال وامرأة واحدة٦  ٢  زمبابوي
اج وأفادت الدول باإلفر  . ٨٤٤ شخصاً من أصل     ٦٥وأفادت املصادر باإلفراج عن       -٢٨

ويوّد الفريق العامل أن يشكر الدول اليت لبت نداءاته واختذت تـدابري            . عن شخصني آخرين  
ملوافاته مبعلومات عن حالة األشخاص املعنيني، وال سيما احلكومات اليت أفرجت عن أولئك             

وتلقى الفريق العامل، يف حاالت أخرى، تأكيدات بـأن احملتجـزين املعنـيني             . األشخاص
  .انات احملاكمة العادلةسيحصلون على ضم

  األفعال االنتقامية املتصلة باآلراء والنداءات العاجلة  -٦  
 املقرر للفريق العامل نداًء عـاجالً إىل        -، وجه الرئيس    ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٣يف    -٢٩

أوزبكستان بشأن السيد إركني موساييف، الـذي اعُتـرب احتجـازه تعـسفياً يف الـرأي                
دعاءات بأنه تعّرض للتهديد باالنتقام، إذا مل يقم هو أو أسرته           وتفيد اال . )١٤(١٤/٢٠٠٨ رقم

بسحب شكاواهم أو استمروا يف تقدمي شكاوى إىل اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان أو يف               
  .نشر أنباء عن القرار املذكور أعاله

ان ، وجَّه الرئيس املقرر للفريق العامل نداًء عاجالً إىل إير         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ويف    -٣٠
وتفيد معلومات جديدة تلقاها الفريق     . بشأن آية اهللا السيد حممد حسني كاظميين بروجردي       

العامل بأن آية اهللا بروجردي كتب إىل األمني العام ملتمساً إرسال مراقبني دوليني إىل إيران،               
  . وُيزعم أنه تعرَّض للضرب يف أعقاب ذلك

مل ادعاءات مفادها أن تني مني هتوت       ، تلقى الفريق العا   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١ويف    -٣١
 سنة مبقتضى قوانني ُتجرِّم زعزعـة اهلـدوء والـسلم           ١٥ويو ين بو ُحكم عليهما بالسجن       

 عضواً آخرين يف الربملان لتوقيع رسالة موجهـة إىل األمـني   ٩٢العامني، بعد قيامهما حبشد     

__________ 

  .١٤٢ة ، الصفحA/HRC/10/21/Add.1الوثيقة  )١٤(
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ة ذاهتـا وُنـشرت     العام وجملس األمن تضمنت انتقاداً حلكومة ميامنـار ولألمـم املتحـد           
  .اإلنترنت على

  البعثات القطرية  -اء ب  

  ام بزياراتطلبات القي  -١  
 إىل زيارة أذربيجان وأرمينيا وبوركينا فاسو       ٢٠٠٩ُدعي الفريق العامل خالل عام        -٣٢

كما تلقى دعوات لزيارة جورجيـا  . واجلماهريية العربية الليبية وماليزيا يف إطار بعثات رمسية    
  .تحدة األمريكيةوالواليات امل

زيـارة  (واألرجنتني وقدم الفريق العامل أيضاً طلبات لزيارة االحتاد الروسي وإثيوبيا          -٣٣
كستان، وبابوا غينيا اجلديدة وتايلند وتركمانستان واجلزائر وسرياليون وغينيـا          وأوزب) متابعة

 متابعة تقتـصر    زيارة(بيساو ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية وناورو ونيكاراغوا         
  .واهلند واليابان) على سجن بلوفيلدز

  متابعة الزيارات القطرية  -٢  
، وفقاً ألساليب عمله، أن يوجِّه إىل حكومـات         ١٩٩٨قرر الفريق العامل يف عام        -٣٤

البلدان اليت زارها رسائل متابعة يطلب فيها معلومات عما ميكن أن تكون الـسلطات قـد                
التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق واليت ترد يف التقـارير           اختذته من مبادرات لتنفيذ     
  . )١٥(املقدمة عن زياراته القطرية

زارهـا  كان قد ، طلب الفريق العامل معلومات من البلدان اليت     ٢٠٠٩وخالل عام     -٣٥
وطلبـت حكومـة   .  وتلقى معلومات من حكوميت النرويج وغينيا االستوائية    ٢٠٠٧يف عام   

  .األجل املُحدد لتقدمي تعليقاهتاأنغوال متديد 

  النرويج  )أ(  
، قـدمت حكومـة النـرويج       ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف رسالة مؤرخة      -٣٦

 ٩٨املعلومات التالية بشأن ما اختذته من خطوات يف سبيل تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة               
  .)١٦()٢٠٠٧مايو / أيار٢ -ل أبري/ نيسان٢٧(من تقرير الفريق العامل عن بعثته إىل النرويج 

، أن يقوم   ٢٠٠٨طلبت احلكومة إىل معهد الشرطة النروجيي، يف عام         ): أ(التوصية    -٣٧
بدراسة استقصائية بشأن طلبات احلبس االحتياطي والقيود املفروضة واالحتجاز الكامـل أو            

__________ 

)١٥(   /CN.4/1999/63 ٣٦، الفقرة. 
)١٦(   /HRC/7/4/Add.2. 
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هذه الدراسة يف   وسُتتاح نتائج   . اجلزئي يف احلبس االنفرادي يف أثناء االحتجاز رهن احملاكمة        
  .٢٠٠٩هناية عام 

وقد ُنـشر يف    .  اإلصالحية قيد النظر   الدوائرما زالت مسألة مراقبة     ): ب(التوصية    -٣٨
.  كتاب أبيض أقرت فيه احلكومة بأن النظام احلايل ال خيلو من شوائب            ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

ي وأمام أمانة املظـامل     ويف انتظار البت يف األمر، ميكن الطعن على املستوى اإلقليمي واملركز          
وميكن أن ُتعيد احملاكم النظر يف      .  اإلصالحية الدوائرالربملانية يف معظم القرارات الصادرة عن       

  .بعض القرارات اإلدارية
 / نيـسان  ٣٠قدمت احلكومة تقريرهـا الكامـل املـستكَمل يف          ): ج(التوصية    -٣٩
وتنظر وزارة العدل والشرطة    . كليزية باللغة النروجيية، وسيعقبه موجز باللغة اإلن      ٢٠٠٨ أبريل

  .حالياً يف هذا التقرير
 مراجعةً لنظام قاعـدة بيانـات   ٢٠٠٨باشرت احلكومة يف ربيع عام    ): د(التوصية    -٤٠

infoflytبغية اقتراح ضوابط قانونية يف أقرب وقت ممكن  .  
ت ناقشت احلكومة هذه التوصية وقررت مواصلة اسـتخدام اهليئـا         ): ه(التوصية    -٤١

وشددت على استمرار التعاون بني سـلطات       . القائمة مثل جلنة املراقبة وأمانة املظامل الربملانية      
 جلنـة   ٢٠٠٨نوفمرب  /وُعيِّنت يف تشرين الثاين   . السجون والسلطات الصحية يف هذا الصدد     

ُمكلفة بتقييم احلاجة إىل إنشاء وحدات خاصة بالسجناء املصابني بأمراض عقلية؛ وكان من             
  . ٢٠٠٩نوفمرب /مع أن تستكمل اللجنة مقترحاهتا يف تشرين الثايناملز
، أفادت احلكومة بأن عدد املُدانني الذين ينتظرون        "قائمة االنتظار "وخبصوص ظاهرة     -٤٢

  . ُمداٍن٣٠٠قضاء عقوبات سجنهم قد اخنفض حالياً إىل قرابة 

  غينيا االستوائية  )ب(  
، قدمت احلكومة تقريـراً عـن       ٢٠٠٩وبر  أكت/ تشرين األول  ٢٩يف رسالة مؤرخة      -٤٣

 ١٣ إىل   ٨تنفيذ توصيات الفريق العامل الواردة يف تقريره عن البعثة اليت قام هبا يف الفترة من                
وأشارت احلكومة إىل تيسري تسجيل األحزاب السياسية واملنظمـات         . )١٧(٢٠٠٧يوليه  /متوز

جراءات القانونية املتصلة بذلك،    غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين وتبسيط اإل        
 قانوناً أساسـياً بـشأن      ٢٠٠٩مايو  /واعتمد الربملان يف أيار   . بغية محاية حرية الرأي والتعبري    

السلطة القضائية يتوخى محاية استقالهلا وتعزيزه وتيسري تنمية املؤهالت واملهارات األكادميية           
وُعزِّز اجمللس األعلى   . ول على ترقيات فيها   واملهنية الالزمة للوصول إىل املهن القضائية واحلص      

بغية حتسني ظـروف    " قاضي تنفيذ العقوبات  "كما أنشأ القانون األساسي مؤسسة      . للقضاء
وصيغ أيضاً قانون عقوبات جديد طبقاً للمبادئ       . السجون والنهوض حبالة السجناء القانونية    

__________ 

)١٧(   A/HRC/7/4/Add.3. 
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حلكومة قد قررت أيـضاً تعـديل       وكانت ا ). الدستور(واملعايري الواردة يف القانون األساس      
قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات العسكري وقانون األحداث وصياغة قانون جديد           

تعزيـز  وقد ساعد ختصيص موارد جديدة من امليزانية الوطنية على          . بشأن احملكمة الدستورية  
  . نشر القوانني واملراسيم يف اجلريدة الرمسية

د للتدريب القضائي، وهو عبارة عن كيان مـستقل خاضـع      وقد أنشئ معهد جدي     -٤٤
. للقانون العام يرمي إىل النهوض بتدريب مجيع املشاركني يف العملية القضائية وتنمية مهاراهتم   

وأُعيد بناء أو جتهيز السجون العامة يف كل من باتا وإيفايونغ ومالبو وأٌقيمت خمافر شـرطة                
 بناء مراكز احتجاز خاصة باألحداث يف إيفـايونغ ويف          وجيري أيضاً . مركزية يف باتا ومالبو   

وارتفعت املوارد املُخصصة للسجناء واملُحتجزين من امليزانية الوطنية يف الفتـرة           . إقليم ريابا 
أما السيد خوان أوندو أباغا، الذي كان الفريـق         .  يف املائة  ٧٠٠ مبا يعادل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ئه القسري، فقد اسـتفاد مـن عفـو رئاسـي           العامل قد نظر يف احتجازه وإمكانية اختفا      
  . عنه وأُفرج

  البعثات القطرية املُقبلة  -٣  
ُيعرب الفريق العامل عن قلقه من جديد إزاء تقييد عدد ومدة الزيارات اليت ميكنـه                 -٤٥

فقيام الفريق العامل بزيارتني قطريتني كل سنة، ال تتجاوز مدة كل منهما            . القيام هبا كل سنة   
، ال يكفي لالضطالع    ٢٠٠٩عمل على أقصى تقدير، على غرار ما حدث يف عام           مثانية أيام   

 ٢٠٠٤وقد أجرى الفريق العامل ثـالث زيـارات يف عـام            . بالوالية على النحو الواجب   
. ٢٠٠٨ وأربعاً يف عام ٢٠٠٧ وثالثاً يف عام ٢٠٠٦ وأربعاً يف عام ٢٠٠٥وزيارتني يف عام  

  .ة بالنسبة إىل ضحايا االحتجاز التعسفيوتتسم الزيارات القطرية بأمهية كبري
وينبغي أن يكون باستطاعة الفريق العامل القيام بزيارات متابعة بغية التحقـق مـن                -٤٦

فزيارات املتابعة عنصر أساسي من عناصر الوالية، باعتبارها السبيل الوحيـد           . تنفيذ توصياته 
  . ف البلدانلتقييم ورصد حالة احلرية الشخصية على أرض الواقع يف خمتل

ويدعو الفريق العامل جملس حقوق اإلنسان مرة أخرى إىل أن يـضع يف اعتبـاره                 -٤٧
والستغالل إمكاناته على أفضل حنو ومتكينه . حقيقة أن الفريق العامل يتألف من مخسة أعضاء

من أداء واليته مبزيد من الفعالة، ُيطلب إىل جملس حقوق اإلنسان أن يوفِّر له أمواالً إضـافية                 
ع مبا ال يقل عن مخس زيارات قطرية يف السنة وما يتصل هبا من زيـارات                تتيح له االضطال  

  .متابعة ضمن إطار زمين مناسب
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  األنشطة األخرى  -جيم   

  احتجاز متعاطي املخدرات    
قرر الفريق العامل يف دورته الرابعة واخلمسني إجراء دراسة عاملية مفـصلة ملـسألة                -٤٨

اسة مواضيعية تتعلق باملسألة على حنو أكثر منهجية،        وإلعداد در . احتجاز متعاطي املخدرات  
لكي  بتوجيه استبيان إىل مجيع الدول األعضاء  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥قام الفريق العامل يف     

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٤لول ترد عليه حب
 رداً أرسلته حكومات كل مـن       ٣١وحىت اعتماد هذا التقرير، تلقى الفريق العامل          -٤٩

ور وأملانيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبـاراغواي وبنمـا وبـريو وبـيالروس            إسبانيا وإكواد 
وتركمانستان وتركيا وتوغو وجامايكا واجلبل األسود ومجهورية مولدوفا ورومانيا وسويسرا          
والعراق وعمان وفنلندا وكازاخستان وكولومبيا ولبنان ومصر واملكـسيك وموريـشيوس           

ويعرب الفريق العامل عن    . األمريكية واليابان واليونان  والنرويج وهنغاريا والواليات املتحدة     
وبغية مجع أكرب عدد ممكن من اآلراء واحلصول على أكثـر           . الدول على تعاوهنا  هلذه  امتنانه  

املعلومات مشوالً، قرر الفريق أثناء دورته السادسة واخلمسني إرجاء النظر يف هذه املسألة حىت           
  .ردودهاأن ترسل  اليت مل ترد بعد ، وهو يطلب إىل تلك الدول٢٠١٠عام 

  املراقبة بالفيديو وبالوسائل السمعية    
أصحاب املـصلحة   إىل  الدول و "طلب الفريق العامل يف تقريره السنوي السابق إىل           -٥٠

أو صـوتية   /تزويد الفريق باملعلومات وأن تقامسه اخلربات املتعلقة بتركيب أجهزة فيديوية و          
. )١٨("بالتحقيقات اجلنائيـة  ذات العالقة   ري فيها االستجوابات    يف الغرف اليت جت   ) للتسجيل(

الفريق باملعلومـات   أصحاب املصلحة اآلخرين تزويد     وجيدد الفريق العامل طلبه إىل الدول و      
  .ذات الصلة

  التدابري البديلة لالحتجاز    
 البديلة  قرر الفريق العامل أثناء دورته السادسة واخلمسني التركيز على مسألة التدابري            -٥١

لالحتجاز، سواء يف سياق القانون اجلنائي أم االحتجاز اإلداري كأولوية من أولوياته الرئيسية 
باملعلومات، مبا  أصحاب املصلحة تزويده    ويطلب الفريق العامل إىل الدول و     . ٢٠١٠يف عام   

  . يف ذلك املمارسات اجليدة اليت ميكن أن يوصي الدول باتباعها

__________ 

)١٨(   A/HRC/10/21 ٨٣، الفقرة. 
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  شمل مجيع حقوق اإلنسان للمحتجزين واملسجوننيمتديد الوالية لت    
توسـيع  "اقترح الفريق العامل يف تقريره السنوي السابق على جملس حقوق اإلنسان              -٥٢

حبيث تشمل رصد امتثال الدول اللتزاماهتا املتعلقـة جبميـع          ... ]الفريق العامل [نطاق والية   
العامل اقتراحه لألسباب املشار    ويكرر الفريق   . )١٩("حقوق اإلنسان للمحتجزين واملسجونني   

   . وأيضاً يف الفصل الثاين، الفرع ألف، من هذا التقرير)٢٠(إليها يف ذاك التقرير

  مراجعة أساليب العمل    
لزيادة تعزيز التعاون مع الدول، قرر الفريق العامل أثناء دورته السادسة واخلمـسني               -٥٣

يث اإلجراء واجلوهر على حد سواء،       من ح  )٢١(أن يركز على مراجعة أساليب عمله املنقحة      
  .وأن يتبادل مع الدول األعضاء أساليب عمله املنقحة حديثاً

  االعتبارات املواضيعية  -ثالثاً   

  احتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي  -ألف   
والية الفريـق العامـل     وضيح   بت ١٩٩٧/٥٠قامت جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها         -٥٤

وبنـاًء  . حبيث تشمل مسألة االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين        هاوبتوسيع نطاق 
الفريق العامل منذ ذلك الوقت اهتماماً خاصاً حلالة املهاجرين احملتجزين، وبّين   أوىل  على ذلك   

يف حقهم  مارسات، وعمل على استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز ومحاية         املالتحديات وأفضل   
م بصورة تعسفية، وسعى الفريق العامل إىل الدعوة إىل اختاذ تـدابري            عدم حرماهنم من حريته   

وتتضمن مجيع تقارير البعثات القطريـة فـصالً        . حمنتهملتعويضهم عن   لتوفري سبل انتصاف    
وقد ركّزت بعض بعثات تقصي احلقائق حصراً على        . يتعلق باالحتجاز اإلداري للمهاجرين   

  .ءمسألة احتجاز املهاجرين وملتمسي اللجو
التجربة اليت مر هبا الفريق العامل أثناء بعثاته واملعلومـات الـيت وردتـه يف               بدافع  و  -٥٥

حتليالً ، أدرج الفريق العامل  الرسائل اليت وّجهتها عدة جهات صاحبة مصلحة على مر السنني         
 )٢٢(١٩٩٨أكثر تعمقاً ملسألة احتجاز املهاجرين يف تقاريره السنوية اليت تغطـي األعـوام              

__________ 

 .٧٨املرجع نفسه، الفقرة    )١٩(
 . وما بعدها٤٢املرجع نفسه، الفقرة    )٢٠(
)٢١(   E/CN.4/1998/44١٥. ، املرفق األول، ص. 
)٢٢(   E/CN.4/1999/63. 
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 ٥، اعتمد الفريق العامل مداولته رقم       ١٩٩٩ويف عام   . )٢٥(٢٠٠٨و )٢٤(٢٠٠٥ و )٢٣(٢٠٠٣و
بشأن الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ينبغي أن حيظى هبا ملتمسو اللجوء واملهاجرون             

وأشار الفريق العامل بقلق أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير إىل ما حيدث مـن         . )٢٦(احملتجزون
، مبا يف ذلك احلرمان من احلرية، على ملتمسي اللجوء والالجـئني            ديد القيود تشتطور حنو   

واملهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي إىل حد اعتبار دخول دولة من الدول بشكل غري                
نظامي فعالً إجرامياً أو وصف اإلقامة غري النظامية يف البلد بأهنا ظروف مشددة عند ارتكاب               

  . أي فعل إجرامي
أعرب الفريق العامل أيضاً بصورة علنية عن قلقه إزاء مبادرة سن قانون اختذهتا منظمة         و  -٥٦

، وهي مبادرة جتيز للدول املعنية احتجاز املهـاجرين         ستقبلةإقليمية تضم بصفة رئيسية البلدان امل     
اً وجتيز املبادرة أيض  .  شهراً ريثما يتم إبعادهم    ١٨الذين هم يف وضع غري نظامي لفترة تصل إىل          

  . الضعيفةلفئاتاحتجاز األطفال غري املصحوبني، وضحايا االجتار بالبشر وغريهم من ا
ــم     -٥٧ ــي اآلراء رق ــة آراء وه ــاك ثالث  )٢٨(١٨/٢٠٠٤، و)٢٧(٤٥/٢٠٠٦وهن

 أتاحت للفريق العامل إمكانية التعبري عن رأيه، وحتديداً فيما يتعلق مبـسألة             )٢٩(٣٤/١٩٩٩و
  . املعين تعسفياً أم المعرفة ما إذا كان احتجاز املهاجر

ويرى الفريق العامل أن االحتجاز اإلداري، كاحتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع              -٥٨
غري نظامي، أي املهاجرين الذين يعربون حدود بلد ما بصورة غري نظامية أو بدون وثـائق                 

عـاد، هـو   سليمة أو الذين يقيمون ملدة تتجاوز تاريخ تصريح اإلقامة وبالتايل يتعرضون لإلب     
ويعي الفريق العامل وعياً تامـاً احلـق        . احتجاز ال خيالف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

 .بيد أنه يرى أنه ينبغي تدرجيياً إلغاء احتجـاز املهـاجرين  . السيادي للدول يف تنظيم اهلجرة    
امية وجترمي اهلجرة غري النظ   . فاملهاجرون الذين هم يف وضع غري نظامي مل يرتكبوا أي جرمية          

  .يتجاوز املصاحل املشروعة للدول يف محاية أراضيها وتنظيم تدفقات اهلجرة غري النظامية
وإذا ما أُريد تطبيق االحتجاز اإلداري، فإن مبدأ التناسب يقتضي أن يكون تطبيقـه         -٥٩

 ويتعني. وينبغي احترام القيود القانونية الصارمة وتوفري الضمانات القضائية       . هو املالذ األخري  
أن تكون األسباب اليت حتتج هبا الدول لتربير االحتجاز حمددة بوضوح ومذكورة باستفاضـة   

__________ 

)٢٣(   E/CN.4/2004/3. 
)٢٤(   E/CN.4/2006/7. 
)٢٥(   A/HRC/10/21. 
)٢٦(   E/CN.4/2000/4املرفق الثاين ،. 
)٢٧(   A/HRC/7/4/Add.1. 
)٢٨(   E/CN.4/2005/6/Add.1. 
)٢٩(   E/CN.4/2001/14/Add.1. 
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لى هوية املهاجِر الذي هو يف وضع غري نظـامي، أو           عيف التشريعات، مثل ضرورة التعرف      
. خطر اختفائه، أو ضرورة تيسري طرد مهاجر يف وضع غري نظامي صدر أمر إبعـاد حبقـه                

القلق إزاء التطورات األخرية اليت حدثت يف بعض الدول اليت سـعت            ويشعر الفريق العامل ب   
  .جاهدة إىل جترمي اهلجرة

 ويقتضي احتجاز القصَّر، وبصفة خاصة القصَّر غري املصحوبني مزيداً من املـربرات             -٦٠
وبالنظر إىل توافر تدابري بديلة لالحتجاز، من الصعب تصور حالة يكون فيها احتجاز             . أيضاً

 مـن   ٢، البنـد    )ب(٣٧مصحوب متالئماً مع الشروط املنصوص عليها يف املادة         قاصر غري   
  .اتفاقية حقوق الطفل واليت تنص على أال ُيمارس االحتجاز إال كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخري

وتشمل الضمانات األخرى أن ينص القانون على مدة قصوى لالحتجاز، وأن ُيفرج             -٦١
جيب أن يكون االحتجاز بأمر من القاضي أو مبوافقته،         و. هذه املدة تلقائياً عن احملتجز بانتهاء     

وينبغي يف كل حالة على حدة أن خيضع االحتجاز ملراجعة تلقائية ومنتظمة وقضائية ولـيس               
وينبغي أن تشمل املراجعة مدى شرعية االحتجاز وليس جمرد أسسه املوضوعية           . فقط إدارية 

) ٤(٩الضمان اإلجرائي املنصوص عليه يف املادة       قضي  يو. أو معايري مراجعة أخرى أقل أمهية     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن يتمتع احملتجزون من املهاجرين حبـق             

وينبغي وضع مهل زمنية حمددة للمراجعـة       . أمام إحدى احملاكم  يف شرعية احتجازهم    الطعن  
راضي دولة ما عدد كـبري للغايـة مـن          عندما يدخل إىل أ   " حاالت الطوارئ "القضائية يف   

وجيب إبالغ مجيـع احملتجـزين بأسـباب احتجـازهم          . هاجرين ال حيملون وثائق هوية    امل
وحبقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف مشروعية االحتجاز بلغة يفهموهنا وجيب أن ُتتـاح                

  .هلم فرصة استشارة حمامني
وقد قام الفريق العامل يف     . انية تلك دوماً  وال ُتضَمن حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنس       -٦٢

تتبع فيها ممارسة احتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري           إطار بعثة رمسية بزيارة إىل بلدان     
وقد الحظ الفريق العامل   . نظامي بصورة إلزامية وتلقائية دون أن ختضع ملعايري حالة الضرورة         

ر االحتجاز عن القاضي أو على خـضوع        صدور أم أن بعض القوانني الوطنية ال تنص على        
وال يتمتع احملتجزون يف كثري من األحيـان بـاحلق يف الطعـن يف             . للمراجعة القضائية األمر  

وال ينص القانون على مدة قصوى لالحتجاز وهو ما ُيفضي إىل مدة            . مشروعية احتجازهم 
ري حمددة، وعلى سبيل    احتجاز مطولة، أو يف أسوأ احلاالت، إىل احتمال احتجاز ملدة زمنية غ           
  .املثال يف حاالت ال ميكن فيها طرد املهاجر ألسباب قانونية أو عملية

ويثري هذا األمر قلقاً بالغاً من حيث إن هناك حاالت ال ميكن فيها ألمر اإلبعـاد أن                   -٦٣
ُينفذ ألسباب، مثل عدم تعاون التمثيل القنصلي للبلد األصلي للمهاجر أو جملرد عدم توافر أي        

وأحد األمثلة على التقييد القانوين لإلبعاد هو مبدأ عدم اإلعادة          . وسيلة نقل إىل البلد األصلي    
املهاجرون احملتجزون غري مسؤولني عن العقبات الـيت  ففي احلاالت اليت يكون فيها   . القسرية
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 لتفادي احتمال احتجازهم لفترة زمنية غري حمـددة       تعيَّن اإلفراج عنهم     ،حتول دون إبعادهم  
  .وهو ما ميثل تعسفاً

ويقتضي مبدأ التناسب أن يكون لالحتجاز دوماً هدف مشروع وينتفي هـذا اهلـدف                -٦٤
وقد قدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . عندما ال يكون هناك احتمال حقيقي وملموس باإلبعاد       

العامـل رقـم    وميكن أن ُيفيـد رأي الفريـق        . )٣٠(ضد أستراليا . أأسباباً مشاهبة بدءاً من قضية      
  .كمرجع لالطالع على مزيد من التفاصيل اليت تتعلق باملفاهيم القانونية املطبقة )٣١(٤٥/٢٠٠٦
وأثناء البعثات القطرية كان الفريق العامل شاهداً يف بعض األحيان علـى ظـروف                -٦٥

ة احتجاز دون املعايري املطلوبة وغري مقبولة يف مرافق مكتظة تضر بالصحة، مبا يف ذلك الصح              
العقلية للمهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء والالجئني، وتزيد من خمـاطر التعـرض             
جملموعة كاملة من االنتهاكات األخرى حلقوقهم اإلنسانية أي انتهاكات حقوقهم االقتصادية           

بالغ الـسلطات  مثل إوميكن أن تأخذ بدائل االحتجاز أشكاالً خمتلفة  . واالجتماعية والثقافية 
وقـد  . يف مراكز مفتوحة أو يف مكان معـني       منتظمة، أو اإلفراج بكفالة، أو البقاء       بصورة  

بيد أن هذه التدابري جيـب أال تـصبح         . طُبقت هذه التدابري بنجاح فعالً يف عدد من البلدان        
  .تدابري بديلة لإلفراج

  عسكريةلاحملاكم ا  -باء   
مل أن احملاكم العسكرية تنال من      ليست هي املرة األوىل اليت ُيالحظ فيها الفريق العا          -٦٦

 E/CN.4/1994/27قد أشار الفريق العامل إىل ذلـك بالفعـل يف تقـاريره             ف. احلق يف العدالة  
ــ( ــ (E/CN.4/1995/31؛ و)٣٥ و٣٤ و٢٩رات ـالفق  E/CN.4/1996/40؛ و)٤٤رة ـالفق
ــرة ( ــ (E/CN.4/1999/63؛ و)١٠٧الفق  E/CN.4/2001/14؛ و)٨٠ و٧٩ و٤٩رات ـالفق
؛ )٦الفقـرة    (A/HRC/4/40و ؛)٦٧ و ٥٩ و ٥٨الفقرات   (E/CN.4/2004/3؛ و )٣٦ة  الفقر(
 تبيَّن للفريق العامـل  ٢٠٠٩ويف عام  ). ٨٢ و ٧٨ و ٦٦ إىل   ٦٣الفقرات من    (A/HRC/7/4و

مرة أخرى أن حماكمة املدنيني يف حماكم عسكرية عادةً ما تؤثر سلباً على متتعهم بـاحلق يف                 
كمة عادلة، وقبل كل ذلك احلق يف حماكمـة سـريعة، ويف            حريتهم الشخصية واحلق يف حما    

مثوهلم أمام قاضٍ دون تأخري، واحلق يف اإلفراج عنهم بانتظار احملاكمة، ويف الطعن يف قـرار                
االحتجاز، ويف حماكمة علنية من ِقَبل حمكمة ُمنشأة قانوناً ومستقلة وخمتصة وحمايدة، واحلـق       

ائل الدفاع ويف حصوهلم على األدلة، واحلق يف حصوهلم         يف افتراض براءهتم، واملساواة يف وس     
  .على الدفاع اجملاين واملناسب، واحلق يف حماكمتهم دون تأخري وما إىل ذلك

__________ 

 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣، اآلراء املعتمدة يف ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣البالغ رقم  )٣٠(
)٣١( A/HRC/7/4/Add.1 ٤٠، الصفحة. 
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 من العهد سواء يف الوقت احلاضـر أم         ١٤ومن املهم كفالة عدم انتهاك أحكام املادة          -٦٧
 ٩احلرية الشخصية الوارد يف املـادة   احلق يف جوليس من التفاصيل الطفيفة أن يعالَ. يف املستقبل 

مجرد كون احملكمة اليت تبت     ف. من العهد جنباً إىل جنب مع حق الفرد يف األمان على شخصه           
للسلطات القضائية اليت يعد من أهم املبادئ املميزة هلا مبـدأ           ة  ضعايف مسألة حرية الشخص خ    

  .٩على شخصه مبوجب املادة يؤثر على حنو واضح يف حق الفرد يف األمان ، الطاعة للرؤساء
، E/CN.4/1999/63ورأى الفريق العامل يف التقرير املشار إليه أعاله الوارد يف الوثيقة              -٦٨

أنه إذا كان ال بد من استمرار وجود شكل من أشكال القضاء العسكري، فيجب أن يراعي            "
  :هذا القضاء القواعد األربع التالية

  دنيني؛أال يتمتع باختصاص حماكمة امل  )أ(  
د مدنيون  ـن إذا وج  ـن عسكريي ـاص حماكمة موظفي  ـأال يتمتع باختص    )ب(  

  بني الضحايا؛
أال يتمتع باختصاص حماكمة املدنيني واملوظفني العسكريني يف حال وجود            )ج(  

ـ    ـان أو أي جرمي   ـمترد، أو حتريض على العصي     ن أن تعـرض النظـام      ـة تعرض أو ميك
  الدميقراطي للخطر؛

  ." من فرض عقوبة اإلعدام مهما كانت الظروفأن مينع  )د(  
 املتعلق بإقامة العدل    ١٣وحذّرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التعليق العام رقم            -٦٩

 بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القـضائية ويف           ٣٢، والتعليق رقم     )٤الفقرة  (
سببها اختصاص القضاء العسكري بالنسبة     ، من الصعوبات اليت ي    )٢٢الفقرة  (حماكمة عادلة   

حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية أو خاصة       "إىل التمتع حبقوق اإلنسان، وأشارت إىل أن        
وعليه فمن  . قد يثري مشاكل خطرية فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة وحمايدة ومستقلة           

 احملاكمات يف ظروف توفر فعلياً كل       املهم اختاذ كافة التدابري الضرورية اليت تكفل إجراء هذه        
وينبغي أن ُيحاكم املدنيون من باب االستثناء أمام        . ١٤الضمانات املنصوص عليها يف املادة      

حماكم عسكرية أو خاصة، حنو أن يقتصر ذلك على الدعاوى اليت تبني فيها الدولة الطرف أن 
 أسباب موضوعية وجدية، ويف اللجوء إىل هذا النوع من احملاكمات ضروري وله ما يربره من

احلاالت اليت ال تتمكن فيها احملاكم املدنية العادية من إجراء احملاكمات بسبب الفئة اليت ينتمي     
  ).٢٢، الفقرة ٣٢التعليق العام رقم " (إليها األفراد وتصنيف اجلرائم

تـصف   املتعلق حبق الفرد يف احلرية واألمان على شخـصه      ٨ويف التعليق العام رقم       -٧٠
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حالة متكررة جداً ترتبط ضمنياً باالحتجاز الصادر عن احملاكم             

اآلثار الشائعة حلاالت الطوارئ أن     ومن  العسكرية حال اإلعالن عن نفاذ حاالت الطوارئ،        
ن أنه إذا ونتيجة لذلك حتذّر اللجنة م . اجلرائم املتعلقة باألمن العام ُتحال إىل احملاكم العسكرية       

استخدم أيضاً ما يسمى باحلبس الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام، جيب أن خيضع ذلـك               
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نص ياحلبس لنفس هذه األحكام أي جيب أال يكون تعسفياً وأن يقوم على أسس وإجراءات               
وينبغي توفري املراقبة   ) ٢الفقرة  (، وينبغي اإلعالم بأسباب التوقيف      )١الفقرة  (عليها القانون   

فضالً عن احلق يف التعويض يف حالة التوقيف غري القـانوين           ) ٤الفقرة  (لقضائية لالحتجاز   ا
وإذا وجهت باإلضافة إىل ذلك يف مثل تلك احلاالت هتم بارتكـاب إحـدى              ). ٥الفقرة  (

فضالً عن  ) ٣(و) ٢( يف الفقرتني  ٩اجلرائم، متنح أيضاً احلماية الكاملة اليت تنص عليها املادة          
  .١٤املادة 
وقد قامت اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان برعاية دراسة ممتازة              -٧١

 ٢٠ الذي يقترح    (E/CN.4/2006/58) عن تقرير اخلبري إميانويل ديكو       ٢٠٠٥أسفرت يف عام    
مشروعاً من مشاريع املبادئ الناظمة إلقامة العدل عن طريق احملاكم العسكرية، ومنها املبـدأ            

من حيث املبدأ أن تكون احملاكم العسكرية غري خمتـصة          "لذي ينص على أنه ينبغي       ا ٥رقم  
ويف مجيع الظروف تسهر الدولة على أن حتاكم حمـاكم مدنيـة املـدنيني              . حملاكمة املدنيني 

 الذي يضيف أنه جيـب أن       ٨، واملبدأ رقم    "املتهمني بارتكاب خمالفة جنائية أياً كان طابعها      
 العسكرية مقصوراً على اجلرائم ذات الطابع العسكري البحت اليت          اختصاص احملاكم "يكون  

وجيوز للمحاكم العسكرية أن حتاكم أشخاصاً هم يف حكم األفراد         . يرتكبها أفراد عسكريون  
 ٩، واملبدأ رقـم  "العسكريني الرتكاهبم جرائم تتصل حصراً بوظيفتهم ذات الصفة العسكرية  

نبغي أن حيل اختصاص احملاكم العادية حمل احملـاكم         يف مجيع الظروف ي   "الذي ينص على أنه     
العسكرية فيما يتعلق بإجراء حتقيقات يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مثل حاالت            
اإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري والتعذيب، ومالحقة مرتكيب هذه اجلـرائم            

 شخص حمروم من حريته، يف إطـار         الذي يؤكد أنه حيق لكل     ١٢واملبدأ رقم   " وحماكمتهم
يف مجيع الظروف أن يقدم طعناً، مثل إجراءات اإلحـضار  "ضمانات اإلحضار أمام احملكمة،    

أمام احملكمة، أمام إحدى احملاكم لكي تفصل دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج              
ام احملكمـة أو طلـب      واحلق يف تقدمي طلب اإلحضار أم     . عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين     

انتصاف آخر جيب اعتباره حقاً مالزماً للشخص وينبغي كفالته بإخضاعه يف مجيع الظروف             
ويف مجيع الظروف، جيب أن يتسىن للقاضي الوصول        . الختصاص احملاكم العادية دون سواها    

  . "إىل أي مكان حيتجز فيه الشخص احملروم من احلرية

  حاالت الطوارئ  -جيم   
فريق العامل أنه كلما أعلنت دولة ما حالة طوارئ بصورة تعـسفية أو مبـا               وجد ال   -٧٢

 من العهد كان لذلك تأثري خطري على احلـق يف احلريـة الشخـصية    ٤خيالف أحكام املادة   
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ١١ إىل   ٧وضمانات احملاكمة العادلة الواردة يف املواد من        

جلنة حقوق  الفريق  ولذلك فقد أبلغ    .  من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ملواد  ، وا ٢ من املادة    ٣والفقرة  
اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان باآلثار السلبية النامجة عن تعزيز السلطات العامـة لـصاحل              
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الفقـرات   (E/CN.4/1994/27وقد فعل ذلك يف تقاريره      . أولئك الذين يعلنون حالة الطوارئ    
ــرا (E/CN.4/1995/31 و؛)٧٢ و٦١، و٦٠  E/CN.4/1996/40 و؛)٥٧ و٥٦ و٣٨ت الفقـ

 ومن  ٦١ و ٥٩ و ٤٠الفقرات   (A/HRC/7/4 و ؛)٦الفقرة  ( A/HRC/4/40 و ؛)١٢٤رة  ـالفق(
  ).٨٢ و٧٨، و٦٩ إىل ٦٣
ويتفق الفريق العامل مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أن استعادة الوضع الطبيعي               -٧٣

 للعهد جيب أن يكون هـو اهلـدف         الذي ميكن يف ظله مرة أخرى ضمان االحترام الكامل        
 املتعلـق   ٢٩التعليق العام رقم    (الرئيسي للدولة الطرف اليت ال تتقيد بالعهد على هذا النحو           

ويفهم الفريق العامل أن إعالن     ). ١بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ، الفقرة         
لة التأهب، واألحكام العرفية    يشار إليه يف بعض األحيان حبالة احلصار، وحا       (حالة الطوارئ   

 ختص حالة هيكلية    الجيب أ (الظروف االستثنائية   : جيب أن يفي باملعايري التالية    ) وما إىل ذلك  
جيب أن ينطوي على حالة طوارئ يف دولة قائمـة علـى            ( واملشروعية   ؛)مثل الفقر املتوطن  

 احلـال يف عـدد مـن        ال جيوز جتديدها لفترة غري حمددة، كما هو       ( واملدة   ؛)سيادة القانون 
 سـنة   ٤٦ أو حـىت     ٢٨القضايا اليت عرضت على الفريق واليت مددت فيها هذه الفترة إىل            

 "حياة األمة "جيب أن يكون الغرض الوحيد منها هو معاجلة حدث يهدد           ( واخلطورة   ؛)متتالية
بوسائل أخرى للحالة الواجـب  ال ميكن التصدي  ( وحالة الضرورة    ؛) أقل أمهية  اًوليس ظروف 

ال توجد حاالت طوارئ حبكم الواقع ألنه جيب اإلعالن رمسياً عن هذه            ( والدعاية   ؛)معاجلتها
احلاالت أمام سكان البلد وأمام مجيع الدول األطراف عن طريق األمني العام لألمم املتحـدة               

 ؛ ومبدأ عدم جواز تقييد بعض احلقـوق       ؛) من العهد  ٤٠على النحو املنصوص عليه يف املادة       
مع مجيع االلتزامات الدولية األخرى للدولة الطرف،       ؛ والتوافق    على حنو غري متييزي    والتطبيق

  .القواعد اآلمرةقاعدة من وبصفة خاصة إذا كان التصرف املخالف ينتهك 
ويشري الفريق العامل إىل أن الدول عندما تدعي أهنا تتمتع بسلطات يف إطار حالـة                 -٧٤

تنكر بصورة تعسفية احلق يف سبل انتـصاف        دو أهنا   تبالطوارئ كمربر للحرمان من احلرية      
وعلـى  .  من العهـد ٩ من املادة   ٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣قضائية منصوص عليها يف الفقرة      

 ٤الرغم من أن احلق يف احلصول على سبل انتصاف قضائية ال يشار إليه رمسيـاً يف املـادة                   
يف العهد ككل وهو ما تصر عليـه          اً متأصالً كحق ال جيوز تقييده، فإنه جيب أن ُيعترب جزء        

  .٢٩اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التعليق العام رقم 
بوجود حاجة   عاماً، ميكن القول     ١٧باالستناد إىل ممارسة الفريق العامل على مدى        و  -٧٥

إىل أن يرصد جملس حقوق اإلنسان عن كثب، بنظام لإلنذار املبكر، مدى شرعية، وقبل كل               
  .توصياتبشأهنا إلعالن عن حاالت الطوارئ اليت ستصاغ شيء تنفيذ ا
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  االحتجاز اإلداري وأمر اإلحضار   -دال   
ميثل أمر اإلحضار إجراًء قانونياً وهو حق جلميع األفراد ال ميكن إنكاره وأحد سبل   - ٧٦

من العهد الدويل   ) ٤(٩املادة  تنص  و. االنتصاف األكثر فعالية للطعن يف االحتجاز التعسفي      
هذا احلق، وخباصة إمكانية اللجوء إىل إجراء أمـر         على  اص باحلقوق املدنية والسياسية     اخل

 للطعـن  ،نـاص احملتجزيـ سواء شخصياً أو باسم األشخ،ةـاإلحضار أو إجراءات مماثل 
كان االحتجاز  إذا  يف مشروعية االحتجاز أمام حمكمة قانونية خمتصة بإصدار أمر باإلفراج           

  .غري مشروع
 تعريف االحتجاز اإلداري على أنه عملية القبض على أفراد واحتجازهم من            وميكن  -٧٧

قبل سلطات الدولة خارج سياق القانون اجلنائي، وعلى سبيل املثال ألسباب أمنية، مبـا يف               
. ذلك اإلرهاب كشكل من أشكال احلبس الوقائي إضافة إىل تقييد املهاجرين غري النظـامني             

لة إىل الفريق العامل ومن املهام اليت قام هبا الفريق، يلجأ عدد            كما يتضح من البالغات املرس    و
كبري من الدول إىل االحتجاز اإلداري كوسيلة ملكافحة اإلرهاب، أو مراقبة اهلجـرة غـري               

وتقوم ممارسة االحتجاز اإلداري على أساس االعتقاد الذي        . محاية النظام احلاكم   النظامية، أو 
ل أمن اجملتمع واجملتمـع     ـراء وقائي، وبالتايل ُيكف   ـنفذ إج از الشخص يُ  ـمفاده أنه باحتج  
  .احمللي والدولة

وقد أوصى الفريق العامل منذ نشوئه بتعزيز نظام أمر اإلحضار أمام احملكمة كآليـة                -٧٨
أمر اإلحـضار   لكون  "وقد أعرب الفريق العامل عن أسفه       . )٣٢(االحتجاز التعسفي من  محاية  

ممارسته معلقة أو ليست متاحة بسهولة أو    ري من البلدان أو لكون      يف كث ال يوجد   أمام احملكمة   
هبـذا  عليها إال قليالً بالنظر إىل أنه يندر جداً أن تذكر املصادر أنه جـرى األخـذ     ال ُيعوَّل   
 على الرغم من أن هذه اخلطوة مطلوبة يف املبادئ الـيت            ،كسبيل من سبل االنتصاف   اإلجراء  

بعد ثالث سنوات مـن     ... "وقد رأى الفريق    . )٣٣("لدعاوىوضعها الفريق من أجل تقدمي ا     
اخلربة أن أمر اإلحضار أمام احملكمة هو أحد أكثر السبل فعالية ملكافحة ممارسة االحتجـاز               

وهو هبذه الصفة ال ينبغي اعتباره جمرد عنصر من عناصر احلق يف حماكمة عادلة بل               . التعسفي
به حىت ولـو  اإلخالل القانون حقاً شخصياً ال ينبغي ينبغي اعتباره يف دولة قائمة على سيادة     

  . )٣٤("يف ظل حالة طوارئ
وعلى الرغم من هذه الدعوات فيما يتعلق بأمر اإلحضار، فإن الـسوابق القـضائية                -٧٩

للفريق العامل تزخر باآلراء اليت أنكرت فيها الدول احلق يف أمر اإلحضار، ورفـضت فيهـا    
     على حنـو   إلجراءات  ر القضائي باإلفراج، وتأخرت فيها ا     سلطات االحتجاز االنصياع لألم   

__________ 

)٣٢(   E/CN4/1993/24 ٤٣، الفقرة)١٦، الفقرة ١٩٩٣/٣٦حقوق اإلنسان يف القرار  أيدت التوصية جلنة، )ج. 
)٣٣(   E/CN4/1994/27 ٣٦، الفقرة. 
 .٧٤ الفقرة ،املرجع نفسه   )٣٤(



A/HRC/13/30 

GE.10-10292 28 

ال موجب له، وكانت املراجعة تقتصر على جمرد جوانب تقنية أو كانت الدول تعلـق أمـر      
  .)٣٥(اإلحضار أثناء فترات الطوارئ

    ويالحظ الفريق العامل استناداً إىل ما ورده من بالغات على مر السنني إضـافة إىل                -٨٠
 من بعثات أن ضعف نظام أمر اإلحضار قد أضعف عمليـة الطعـن يف ممارسـة                 ما قام به  

وعالوة على ذلك، يبدو أن هناك ترابطاً بني االحتجاز اإلداري وضعف           . االحتجاز التعسفي 
وجتد الدول أن من املناسب اللجوء إىل االحتجاز اإلداري         . أو انعدام تسهيالت أمر اإلحضار    

وتكمن إحدى وسائل االعتراض القوي على      . جرة داخل أراضيها  كوسيلة ملراقبة أو إدارة اهل    
دام احلق يف أمر اإلحضار على النحو املنصوص عليـه يف           ـة يف زيادة استخ   ـهذه املمارس 

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٤(٩املادة 

  االمتثال وسبل االنتصاف  -هاء   
ثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايري حظر ومنع        يشجع الفريق العامل على االمت      -٨١

ويشجع أيضاً على توفري جرب مناسب عندما ميارس االحتجـاز التعـسفي       . االحتجاز التعسفي 
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٥( و)٤(٩و) ٣(٢وفقاً للمادتني 

الحتجاز يف آرائه، فإنـه يطلـب إىل     وبعد أن حيدد الفريق العامل الطابع التعسفي ل         -٨٢
احلكومة أن تتخذ اخلطوات الضرورية ملعاجلة احلالة وجعلها متالئمة مع املعـايري واملبـادئ              
الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                

ة من الفئات اليت تنطبق على      أو الثاني /وعندما تدخل حالة يف نطاق الفئة األوىل و       . والسياسية
النظر يف احلاالت املعروضة على الفريق العامل، فإن اخلطوات الضرورية اليت جيب أن تتخـذ               
ملعاجلة الوضع هي بطبيعة احلال اإلفراج عن الشخص احملتجز مباشرة، وقد أشـار الفريـق               

بدأ املعتـرف بـه     وينبع سبيل االنتصاف هذا من امل     . العامل إىل ذلك بصراحة يف تلك احلالة      
عموماً وهو مبدأ رد احلقوق بالكامل الذي يقتضي أن يستعيد الشخص احملتجـز بـصورة               

من العهد الدويل اخلاص    ) ٤(٩ويظهر ذلك أيضاً يف املادة      . تعسفية حريته البدنية على الفور    
 عن  باحلقوق املدنية والسياسية، وهو ما يقتضي أن تكون احملكمة خمولة بإصدار أمر باإلفراج            

  . الشخص احملتجز بصورة غري مشروعة

__________ 

؛ (E/CN.4/1994/27) ٤٩/١٩٩٣، و ٣٣/١٩٩٣، و ٢٢/١٩٩٣، و ٨/١٩٩٣، و ٣/١٩٩٣قررات رقم   امل   )٣٥(
، ٢/١٩٩٦؛ و  (E/CN.4/1995/31/Add.2) ١٦/١٩٩٤؛ و  (E/CN.4/1995/31/Add.1) ٥٥/١٩٩٣و
ــم (E/CN.4/1997/4/Add.1) ٣٢/١٩٩٦و ؛ (E/CN.4/1998/44/Add.1) ١٢/١٩٩٧؛ واآلراء رقـــ
 ١٦/٢٠٠٥؛ و  (E/CN.4/2003/8/Add.1) ٣/٢٠٠٢؛ و  (E/CN.4/2002/77/Add.1) ٢٩/٢٠٠٠و

(E/CN.4/2006/7/Add.1) ٤٣/٢٠٠٦؛ و (A/HRC/7/4/Add.1) ٢٣/٢٠٠٧؛ و (A/HRC/10/21/Add.1) ؛
 ).ر إىل هذا التقري١اإلضافة  (٣/٢٠٠٩، و٢/٢٠٠٩، و٤٥/٢٠٠٨، و٣٢/٢٠٠٨و
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مـن  ) ٣(٢ولكي يكون سبيل االنتصاف فعاالً على النحو املنصوص عليه يف املادة              -٨٣
زة التزاماً باإلفراج عن    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فإن على الدول احملتجِ         

 وإن كانت ترغب يف ترحيل      أراضيها حىت داخل  احملتجز بصورة تعسفية    ) األجنيب(الشخص  
ـ على الفور إمكانية ترحيل احملتجز الذي ميكن        لكن ملّا ال تتاح     ، و )األجنيب(احملتجز   الف خب

وميكن أن حيدث ذلك على سبيل املثال       . ذلك إبعاده إىل بلده األصلي أو إىل بلد ثالث يقبله         
عذراً ألي أسباب قانونيـة أو      إذا كان اإلبعاد خمالفاً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية أو إذا كان مت           

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

وعندما جيد الفريق العامل يف رأيه أن احتجاز الشخص املعين يقع حصراً ضمن الفئة                -٨٤
أشكاالً  فإن سبيل االنتصاف املناسب قد يأخذ        ،خطري للحق يف حماكمة عادلة    الثالثة كانتهاك   

مثال ذلك إتاحة الفرصـة     و. املباشر عن الشخص احملتجز بصورة تعسفية     خمتلفة عن اإلفراج    
تفي جبميع ضمانات احملاكمة العادلة على النحـو الـوارد يف   للمحتجـز يف حماكمة جديدة    

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

يكون الـشخص    وإىل املدة الزمنية اليت      ،شرط لكي يعلن الفريق العامل أن االحتجاز تعسفي       
، عادة ما يكون اإلفراج املـشروط أو        )رهن احملاكمة (جاز  املعين قد قضاها بالفعل يف االحت     

االنتـصاف  إىل حني اإلحالة إىل احملاكمـة  اإلفراج بكفالة، أو غري ذلك من أشكال اإلفراج   
  .املناسب أيضاً

ويشجع الفريق العامل يف آرائه الدول اليت مل تصدق على العهد الـدويل اخلـاص                 -٨٥
وعندما يرغب الفريق العامل يف إعادة صـياغة أو         . ل ذلك باحلقوق املدنية والسياسية أن تفع    

تطوير سوابقه القضائية املتعلقة مبسألة ذات أمهية، أو مسألة قانونية أو أن يدعو الـدول إىل                
تعديل تشريعها الوطين أو تغيري ممارساهتا حبيث تصبح مطابقة اللتزاماهتا الدوليـة يف جمـال               

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

  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لتقدمي تعويض إىل الشخص املفرج عنه
متكررة وصرحية إىل سوابقه القضائية والـسوابق       وبدأ الفريق العامل اإلحالة بصورة        -٨٦

وباملقابـل، يرحـب   . القضائية للهيئات واحملاكم الدولية واإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان       
اهليئات األخرى لألمم املتحدة واحملاكم الوطنية واإلقليمية حلقـوق         تقوم به   الفريق العامل مبا    

وعنـدما حتـدد    . وصيات الواردة يف تقاريره وآرائه    النتائج والت من جلوء متزايد إىل     اإلنسان  
اليت كثرياً ما يكون هلا تأثري مباشر أو غـري          القانونية الدولية   احملاكم الوطنية نطاق االلتزامات     
  .  فيمكنها أيضاً أن تستعني بتقارير وآراء الفريق العامل،مباشر على القضايا املعروضة عليها
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  االستنتاجات  -رابعاً   
 الفريق العامل مبا أبدته الدول من تعاون عند أدائه لواليته فيمـا يتعلـق               يرحب  -٨٧

  . بالقضايا اليت عرضت عليها
ويرى الفريق العامل أن الزيارات القطرية وزيارات املتابعة تكتسي أمهية قصوى             -٨٨

  . وهو يطلب دعم الدول األعضاء يف هذا اخلصوص
القضية نفسها إىل الدولة املعنيـة عمـالً        ستبعد إحالة   توإن إحالة نداء عاجل ال        -٨٩
الذي يفضي إىل اعتمـاد رأي،  اإلجراء العادي للشكاوى الذي يعمل به الفريق العامل و ب

  . إىل الدول أن ترسل إليه ردوداً منفصلة على كل خطاب من خطاباتهالفريق ويطلب 
راقبـة  قـضايا امل  ل ٢٠١٠اهتمام خاص يف عـام      إيالء  وقد قرر الفريق العامل       -٩٠

وبالوسائل السمعية يف غرف االستجواب والتدابري البديلة لالحتجاز ومراجعـة     الفيديوية  
ويشكر الفريق العامل الدول اليت ردت على       . أساليب عمله واحتجاز متعاطي املخدرات    

  .استبيانه املتعلق باحتجاز متعاطي املخدرات ويطلب إىل الدول األخرى أن حتذو حذوها
 باحتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، يـشري الفريـق             وفيما يتعلق   -٩١

ويف . العامل مرةً أخرى إىل أن حقوق اإلنسان ألولئك املهاجرين ليست مضمونة دومـاً            
بعض الدول ميارس احتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي بـصورة إلزاميـة               

القوانني الوطنية علـى أن يكـون       وال تنص   . وتلقائية دون تطبيق معايري حالة الضرورة     
وال يتمتع  . االحتجاز صادراً عن قاضٍ أو على أن خيضع أمر االحتجاز للمراجعة القضائية           

وال توجد مـدة    . احملتجزون يف كثري من األحيان باحلق يف الطعن يف مشروعية احتجازهم          
 أسـوأ   قصوى لالحتجاز ينص عليها القانون وهو ما يفضي إىل مدة احتجاز مطولة، ويف            

ويف احلاالت الـيت يكـون فيهـا        . احلاالت، إىل احتمال االحتجاز ملدة زمنية غري حمددة       
املهاجرون احملتجزون غري مسؤولني عن العقبات القانونية أو العملية الـيت حتـول دون              
    إبعادهم، ينبغي اإلفراج عن احملتجزين لتفادي احتمال احتجازهم ملدة غري حمددة وهـو              

ويقتضي مبدأ التناسب أن يكون لالحتجاز هدف مشروع وينتفي ذلك          . فاًما يشكل تعس  
  . عندما ال يكون هناك أي احتمال حقيقي وملموس باإلبعاد

واللجوء إىل أمر اإلحضار الذي أوصى بتعزيزه الفريق العامل منذ نشوئه ال يزال               -٩٢
      ز اإلداري وهـو   ضعيفاً أو معدوماً يف بعض الدول، وبصفة خاصة فيما يتعلق باالحتجـا           

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٤(٩ما خيالف املادة 
عادة ما يكون االنتصاف املناسب هو اإلفراج فوراً عن الشخص احملتجز تعسفاً            و  -٩٣

ليس فقط عندما يكون االحتجاز تعسفياً وفقاً للفئتني األوىل والثانية كونه ال يـستند إىل               
 عن ممارسة لبعض حقوق اإلنسان بل أيضاً وفقاً للفئة          اًس قانوين كما يبدو أو ناجت     أي أسا 

الثالثة بالنظر إىل الطابع اخلطري النتهاكات احلق يف حماكمة عادلة الذي حـدده الفريـق               



A/HRC/13/30 

31 GE.10-10292 

ولكي يكون سبيل االنتصاف ذلك فعاالً كما تنص عليـه      . العامل عند تطبيق الفئة الثالثة    
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن اإلفـراج يقتـضي           من الع ) ٣(٢املادة  

أراضي داخل  الذين حرموا من حريتهم بصورة تعسفية       ) األجانب(اإلفراج عن احملتجزين    
  .الدولة احملتجزة

  التوصيات  -خامساً  
لكي يتمكن الفريق العامل من إعداد تقارير بصورة أكثر منهجية ومشولية، فإنـه               -٩٤

قتراحه إىل جملس حقوق اإلنسان متديد والية الفريق العامل حبيث تشمل دراسـة             يكرر ا 
ظروف االحتجاز يف مجيع أحناء العامل ورصد امتثال الدولة اللتزاماهتا فيما يتعلق جبميـع              

  . حقوق اإلنسان لألشخاص احملتجزين واملسجونني
االنتقام اليت يعاين منـها     وبالنظر إىل زيادة املعلومات الواردة فيما يتعلق حباالت           -٩٥

ف عن  ـدول على التوق  ـالحث  ُتاألفراد الذين تصدر بشأهنم نداءات عاجلة أو آراء،         
  .هذه املمارسات

وينبغي للدول أن تراعي النتائج واملبادئ الواردة يف هذا التقرير فيمـا يتعلـق                -٩٦
أمر اإلحـضار،   باحتجاز املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، واالحتجاز اإلداري و          

واالمتثال للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت متنع وحتظر االحتجاز التعـسفي            
  . إضافة إىل توفري سبل انتصاف مناسبة

وينبغي أن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف اعتماد مشروع املبادئ املتعلقة بإقامـة               -٩٧
الذي أعدته اللجنة الفرعية السابقة     ) E/CN.4/2006/58(العدل بواسطة احملاكم العسكرية     

فهذه املبادئ أساسية ملنع التجاوزات اليت ندد هبـا         . املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
يقترح الفريق العامل تكملة هذه املبادئ      دون املساس مبا سبق،     و. الفريق العامل منذ مدة   

العسكرية يف حـاالت    بسحب اختصاص حماكمة املدنيني والعسكريني من والية احملاكم         
التمرد أو التحريض على العصيان أو أي جرمية أخرى تعرض أو ميكن أن تعرض استقرار               

  . النظام الدميقراطي للخطر
ويوصي الفريق العامل أن تقوم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان              -٩٨

لة الطـوارئ بتكليـف   حاملا ُتبلّغ باإلعالن عن حالة طوارئ أو عندما تصرح دولة ما حبا        
واحد أو أكثر من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالقيـام ببعثـة عاجلـة            
للتحقق على أرض الواقع مما إذا كانت حالة الطوارئ تفي مبعايري الظروف االسـتثنائية              

، ومبدأ عدم جـواز     )أو اإلعالن (واملشروعية واملدة واخلطورة وحالة الضرورة والدعاية       
  . مع مجيع االلتزامات الدولية األخرى للدوللتوافق تقييد، والتطبيق غري التمييزي واال
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ويطلب الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان القيام بدراسة متعمقة للعالقة بني   -٩٩
فحق الفرد يف األمان على     . احلق يف احلرية الشخصية وحق الفرد يف األمان على شخصه         

وق اإلنسان مل تنل السوابق القضائية املطلوبة بشأنه نـصيبها          حق من حق  أهم  شخصه هو   
  .من التطوير

        


