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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

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

  قافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والث

  تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    
  سو مالك احلاجي : املقرر- الرئيس

  موجز    
، اعتمد الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي، مبوجـب            ٢٠١٢خالل عام     

، ١ظـر اإلضـافة     ان ( بلداً ٣٧ شخصاً يف    ١٩٨ تتعلق باحتجاز     رأياً ٦٩إجراءاته العادية،   
A/HRC/22/44/Add.1 .(ءات عاجلة  ا ند ١٠٤ دولة ما جمموعه     ٤٤أحال الفريق العامل إىل     و

وأبلغت الدول الفريق العامل بأهنا اختذت تدابري       .  امرأة ٥٦ أفراد، من بينهم     ٦٠٦خبصوص  
عامل فقد أُطلق سراح احملتجزين يف بعض احلاالت؛ وتلقى الفريق ال         : ملعاجلة أوضاع احملتجزين  

ويعـرب الفريـق    . يف حاالت أخرى تأكيداً بأن تضمن للمحتجزين املعنيني حماكمة عادلة         
العامل عن امتنانه للحكومات اليت لبت نداءاته واختذت تدابري ملوافاته باملعلومات املطلوبة عن             

ودخل الفريق العامل يف حوار مستمر مع البلدان اليت زارهـا، وال سـيما              . حالة احملتجزين 
وتلقى الفريق العامل من حكومة مالطـة معلومـات بـشأن تنفيـذ             . يتعلق بتوصياته  افيم

ويرد تقرير عن . ، زار الفريق العامل السلفادور  ٢٠١٢وخالل عام   . التوصيات اليت قدمها هلا   
  ).A/HRC/22/44/Add.2( هلذه الوثيقة ٢هذه الزيارة يف اإلضافة 

، باشر الفريق العامل ٢٠١٢يوليه /وز مت٦ املعتمد يف ٢٠/١٦ بقرار اجمللس وعمالً  
التحضريات املتعلقة مبشروع مبادئ ومبادئ توجيهية أساسية بـشأن سـبل االنتـصاف             
واإلجراءات املتعلقة حبق كل شخص حيرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه يف إقامة دعوى              

   راج عنـه  لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف شرعية احتجازه وتأمر باإلف           أمام حمكمة   
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املبادئ التوجيهية األساسية إىل    املبادئ و ويهدف مشروع   . مشروعإذا كان االحتجاز غري     
وسيقدم . مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ التزامها بتجنب احلرمان التعسفي من احلرية          
  .٢٠١٥تقرير يتضمن املبادئ واملبادئ التوجيهية األساسية إىل جملس حقوق اإلنسان عام 

 بشأن تعريف   ٩د الفريق العامل، يف دورته اخلامسة والستني، مداولته رقم          واعتم  
وخلص الفريق العامل إىل أن    . ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية يف القانون الدويل العريف        
 من القانون الـدويل العـريف      حظر مجيع أشكال احلرمان التعسفي من احلرية يشكل جزءاً        

  .عية أو اآلمرةويشكل قاعدة من القواعد القط
وخيلص التقرير إىل أن حظر التعسف يف القانون الدويل العريف يشمل الفحـص               

. معقوليته وتناسبه وضـرورته    من حريته ومدى     دبري حيرم إنساناً  الدقيق ملدى شرعية أي ت    
  . إىل أنه ال ينبغي أن يسمح باالحتجاز اإلداري إال يف ظروف حمدودة للغايةوخيلص أيضاً

حق كـل شـخص يف      أن حتمي    الدول   إىلريق العامل، يف توصياته،     ويطلب الف   
املتاحة لتشمل  والكفاالت  توسيع الضمانات   وتكفل  احلرية مبوجب القانون الدويل العريف؛      

مجيع أشكال احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، اإلقامة اجلربية، وإعـادة               
، واحتجاز املهاجرين وطاليب اللجوء، واالحتجاز التأهيل عن طريق العمل، واحلبس الوقائي     

عـدم احتجـاز    وتكفـل   بغرض العالج أو إعادة التأهيل، واالحتجاز يف مناطق العبور؛          
وتكفل فضالً عن ذلك    األشخاص على ذمة احملاكمة لفترات أطول مما ينص عليه القانون،           

تجزين جبميع الـضمانات    وينبغي أن يتمتع مجيع احمل    .  أمام قاض  مثول هؤالء األشخاص فوراً   
 الكافيني  اإلجرائية الدنيا، مبا يف ذلك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع؛ وتوفري الوقت والتسهيالت           

  .إلعداد الدفاع؛ وإمكانية الوصول إىل األدلة بصورة مالئمة؛ وضمانات ضد جترمي الذات
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٣٦-٤  ............................................٢٠١٢طة الفريق العامل عام أنش  - ثانياً  

  ٥  ٢٦-٩  ...........٢٠١٢تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   - ألف     
  ١٧  ٣٥-٢٧  ..................................................الزيارات القطرية  -  باء     
  ١٨  ٣٦  ....................سريمتابعة الدراسة املشتركة املتعلقة باالحتجاز ال  - جيم     

 التعسفي من احلرية يف القانون الدويل  بشأن تعريف ونطاق احلرمان   ٩املداولة رقم     - ثالثاً  
  ١٨  ٧٥-٣٧  .....................................................................العريف

  ١٨  ٤١-٣٧  ...................................................مقدمة ومنهجية  - ألف     
  ٢٠  ٥١-٤٢  ...................حظر احلرمان التعسفي من احلرية يف القانون الدويل  -  باء     
  ٢٣  ٦٠-٥٢  ......................تكييف حاالت معينة على أهنا حرمان من احلرية  - جيم     
  ٢٦  ٧٥-٦١  ......... له يف القانون الدويل العريفوالعناصر املكونة" التعسف"مفهوم   - دال     

  ٢٩  ٨١-٧٦  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  
  ٣١  ٨٥-٨٢  .................................................................التوصيات  - خامساً  
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  مقدمة   -أوالً  
أنشأت جلنة حقوق اإلنسان السابقة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبقتضى   -١

 التعسفي من احلرية وفقاً     ، وُعهد إليه بالتحقيق يف حاالت ادعاء احلرمان       ١٩٩١/٤٢قرارها  
للقواعد املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية ذات الصلة اليت 

، بتوضيح والية الفريـق     ١٩٩٧/٥٠وقامت اللجنة، يف قرارها     . وافقت عليها الدول املعنية   
قيم جملس حقـوق    و. وتوسيعها لتشمل مسألة االحتجاز اإلداري لطاليب اللجوء واملهاجرين       

 الذي أكـد نطـاق      ٦/٤اإلنسان، يف دورته السادسة، والية الفريق العامل واعتمد القرار          
 ١٥/١٨، مدد جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراراه        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . واليته

  . والية الفريق العامل لثالث سنوات أخرى
لسيدة شاهني سـاردار علـي      ، كان الفريق العامل مؤلفاً من ا      ٢٠١٢وخالل عام     -٢
والسيد احلاجي ) شيلي(والسيد روبرتو غاريتون ) النرويج(والسيد مادس أنديناس ) باكستان(

  ).أوكرانيا(، والسيد فالدمري توشيلوفسكي )السنغال(مالك سو 
 املقرر للفريق العامل هو السيد احلاجي مالك سو وتنوب عنه الـسيدة             -والرئيس    -٣

  .ردار علياشاهني س

  ٢٠١٢أنشطة الفريق العامل عام   -ثانياً  
 تـشرين   ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١عقد الفريق العامل، خالل الفترة املمتدة من          -٤

وأوفد بعثـة  . ، دوراته الثالثة الستني والرابعة والستني واخلامسة والستني ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
  ٢انظر اإلضافة    (٢٠١٢فرباير  /باط ش ١يناير إىل   /كانون الثاين ٢٣رمسية إىل السلفادور من     

  ).للتقرير الرمسي للزيارة القطرية
، باشر الفريق العامـل التحـضريات       ٢٠/١٦ بقرار جملس حقوق اإلنسان      وعمالً  -٥

املتعلقة مبشروع املبادئ واملبادئ التوجيهية األساسية بشأن سبل االنتـصاف واإلجـراءات            
لكي  فه أو احتجازه يف إقامة دعوى أمام حمكمة        املتعلقة حبق كل شخص حيرم من حريته بتوقي       

تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف شرعية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري               
ويهدف مشروع املبادئ واملبادئ التوجيهية األساسية إىل مساعدة الدول األعضاء على           . قانوين

.  للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان      رية، امتثاالً تنفيذ التزامها بتجنب احلرمان التعسفي من احل      
  . ٢٠١٥ وسيقدم مشروع املبادئ واملبادئ التوجيهية األساسية إىل جملس حقوق اإلنسان عام

، دّشن الفريق العامل قاعدة بيانات متاحـة علـى          ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٦
وتقـدم  .  آلرائه  وعلناً ح جماناً ، وهي جتميع متا   www.unwgaddatabase.orgاملوقع اإللكتروين   

، ١٩٩١ رأي من اآلراء اليت اعتمدها الفريق منذ تأسيسه عام           ٦٠٠قاعدة البيانات أكثر من     
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، تلقى الفريق العامل معلومات تفيد أن       ٢٠١٢وطوال عام   . باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية  
ة، مبا يف ذلك الدول     قاعدة البيانات تستخدم بشكل متزايد من قبل خمتلف أصحاب املصلح         

وتوفر قاعدة البيانـات أداة حبـث عمليـة للـضحايا واحملـامني      . ومنظمات اجملتمع املدين 
 تتضمن مزاعم باحلرمان التعسفي من احلرية       قضاياواألكادمييني وغريهم ممن يرغب يف إعداد       

  . وتقدميها إىل الفريق العامل
 إحالة القضايا إىل احلكومـات يف       وشارك الفريق العامل يف مناقشات بشأن إمكانية        -٧

 خلطر االعتقال بسبب مذكرة اعتقال أو احتجاز        احلاالت اليت يكون فيها شخص ما معرضاً      
 رمان من احلرية الناتج عن ذلك ذا      صادرة يف حقه، ويف احلاالت اليت يرجح أن يكون فيها احل          

  . طابع تعسفي
 ٢٣ إىل ١٤ املعقودة يف الفترة من     واعتمد الفريق العامل، يف دورته اخلامسة والستني        -٨

 بشأن تعريف ونطاق احلرمان التعـسفي مـن         ٩، مداولته رقم    ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
  ).يرد النص الكامل للمداولة يف مرفق هذا التقرير(احلرية يف القانون الدويل العريف 

  ٢٠١٢تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   -ألف  

  بالغات اليت أحيلت إىل احلكوماتال  -١  
لقضايا اليت أُحيلت إىل    لالطالع على بيان ا    إلكتروينربط  وصالت  االستعانة ب ميكن    -٩

احلكومات وفحوى ردود احلكومات عليها يف اآلراء ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق العامل             
  ).A/HRC/22/44/Add.1انظر (

الستني والرابعـة والـستني واخلامـسة       و الثالثة   واعتمد الفريق العامل، أثناء دوراته      -١٠
وترد بعض التفاصيل عن اآلراء املعتمدة      .  بلداً ٣٧ شخصاً يف    ١٩٨ رأياً بشأن    ٦٩والستني،  

خالل هذه الدورات يف اجلدول أدناه، أما الوصالت اإللكترونية اليت تربط بالنصوص الكاملة             
  . امللحقة هبذا التقرير١إلضافة  فترد يف ا٦٩/٢٠١٢ إىل رقم ١/٢٠١٢لآلراء من رقم 

  آراء الفريق العامل  -٢  
، انتبـاه   )، املرفق A/HRC/16/47(وجه الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله املنقحة          -١١

 ١٩٩٧/٥٠احلكومات، فيما قدمه إليها من آراء، إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان الـسابقة              
 اليت طُلب فيها إىل احلكومات      ١٥/١٨ و ٦/٤ وقراري جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٣/٣١و

أن تأخذ آراء الفريق العامل يف االعتبار وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمـة ملعاجلـة                
أوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم تعسفاً، وأن ُتبلغ الفريق العامل مبـا اختذتـه مـن                

  .إىل املصدروبعد انتهاء مهلة األسبوعني احملددة، أُحيلت اآلراء . خطوات
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الستني والرابعة والستني واخلامـسة     واآلراء املعتَمدة خالل دورات الفريق العامل الثالثة            
  والستني

 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
ــسفي،   وائل علي أمحد علي   نعم  مصر  ١/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان األوىل والثالثة
االحتجاز تعسفي، الفئة     أخنيل دي الكروث سوتو  ال  بنما   ٢/٢٠١٢

  الثالثة
ــسفي،   خضر عدنان موسى  ال  إسرائيل  ٣/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان األوىل والثالثة
وريا ـمجهورية ك  ٤/٢٠١٢

 الشعبية الدميقراطية
شني سوك جا، وأوه هـاي ون،         نعم

  .وأوه كيو ون
ــسفي،  ــاز تع االحتج

  ةالفئتان األوىل والثالث
األمسـاء معلومـة    (مخسة أطفال     نعم  الفلبني  ٥/٢٠١٢

  )للحكومة
فصل القصَّر عن والديهم    
ال يشكل حرمانا تعسفيا    

  من احلرية
ــسفي،   عبد اهلادي عبد اهللا اخلواجة  نعم  البحرين  ٦/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
االحتجاز تعسفي، الفئة     تشني واي  نعم  الصني  ٧/٢٠١٢

  يةالثان
اململكة العربية   ٨/٢٠١٢

  السعودية
سلمان حممد الفوزان، وخالد عبد       ال

الرمحن التوجيري، وعبد العزيز ناصر 
 عبد اهللا الرباهيم، وسعيد اخلميسي  

ــسفي،  ــاز تع االحتج
  الفئتان األوىل والثالثة

اجلمهورية العربية   ٩/٢٠١٢
  السورية

ــسفي،   يعقوب حنا مشعون  نعم ــاز تع االحتج
  األوىل والثالثةالفئتان 

االحتجاز تعسفي، الفئة     جيسون زاكاري بوراكال  ال  نيكاراغوا  ١٠/٢٠١٢
  الثالثة

سيد حممد عبد اهللا منر، وإسـالم         ال  مصر ١١/٢٠١٢
عبد اهللا علي توين، وأمحد مـاهر       

  حسين سيف الدين

ــسفي،  ــاز تع االحتج
  الفئتان الثانية والثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئة     عودة سليمان ترابني  ال  مصر  ١٢/٢٠١٢
  الثالثة

الفقرة (ُحفظت القضية     خوسيه دانييل فّريير غارثّيا  نعم  كوبا ١٣/٢٠١٢
من أساليب عمل   ) أ(١٧

  )الفريق العامل



A/HRC/22/44 

7 GE.12-18933 

 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
ــسفي،   أندريه سّنيكوف  نعم  بيالروس   ١٤/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
زوميب، لينارد أوديلو، وإيليا كـاد      ال  مالوي ١٥/٢٠١٢

ــا شينسيــشي،  وجاســنت كاميت
  وماديسون ناميثانج

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الثالثة

ــشهر    ال  العراق  ١٦/٢٠١٢ ــاه، وفري ــسني دادخ ح
نيكوجيغان، وزنـات بـرياوي،     
ومهراش عليمـدادي، وحـسني     
فارسي، وحسن أشرفيان، وحسن    
صدغي، وحسني كاغازيان، ورضا    

  فيزي، وحممد مطيع

ئة االحتجاز تعسفي، الف  
  الرابعة

ــسفي،   فرانسوا نيامويا  نعم  بوروندي ١٧/٢٠١٢ ــاز تع االحتج
  الفئتان الثانية والثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئة     كريسنب مومانغو  ال  بوروندي  ١٨/٢٠١٢
  الثالثة

ــسفي،   عّباد أمحد مسري  ال  اليمن  ١٩/٢٠١٢ ــاز تع االحتج
  الفئتان األوىل والثالثة

 إىل  ١٦يف الفترة مـن       ىي شليبهناء حي  ال  إسرائيل ٢٠/٢٠١٢
ــباط٢٣ ــر / ش فرباي

ــاز : ٢٠١٢ االحتجـ
تعسفي، الفئتـان األوىل    

ــد  ــة؛ وبع  ٢٣والثالث
: ٢٠١٢فربايـر   /شباط

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئة     ماركوس هالدون هودج  نعم  الفلبني ٢١/٢٠١٢
  الثالثة

اململكة العربية   ٢٢/٢٠١٢
  السعودية

بيع حممد عبد املقصود، ومجعـة      ر  ال
عبد اهللا أبو سريع، وعوض السيد      
زكي أبو حيىي، وسامح أنور أمحد      
البياسي، وأبو العينني عبد اهللا حممد      
عيسى، ويوسف عشماوي، وأمحد    
حممد السيد احلسن، وخالد حممـد      
موسى عمر هنـدوم، وعبـد اهللا       
ممدوح زكي دمرداش، ومـصطفى     

نور أمحد أمحد الربادعي، وحسن أ    
حسن إبراهيم، وعبد الرمحن حممود     

  إبراهيم زيد

ــسفي،  ــاز تع االحتج
  الفئتان األوىل والثالثة
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 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
يومساين رفائيل ألباريث إمسـوري،       نعم  كوبا ٢٣/٢٠١٢

  ويامسني كونييدو ريبريون
يناير / كانون الثاين  ٨من  
ــسان٥إىل  ــل / ني أبري

٢٠١٢:  
ــسفي،  ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
  خوسيه دانييل فّريير غارثّيا  نعم  كوبا ٢٤/٢٠١٢

  
قرر الفريق العامل طلب    
مزيد من املعلومات من    
ــصدر   ــة وامل احلكوم

  كليهما
أغنس يوميانا نكوسي، وسـيدايت       ال  رواندا ٢٥/٢٠١٢

  موكاكيبييب
ــسفي،  ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
نثـان  بامثاناثان باالسنغام، وفيجيا    نعم  سري النكا ٢٦/٢٠١٢

  سيفاراتنام
ــسفي،  ــاز تع االحتج

  الفئتان األوىل والثالثة
يل كونغ ِدنْ، وتران هيـون ديـو          نعم  فييت نام  ٢٧/٢٠١٢

توك، ونغوين تيني ترونغ، ويل تانغ      
  لونغ

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الثانية

 - مجهورية(فرتويال  ٢٨/٢٠١٢
  )البوليفارية

حتجاز تعسفي، الفئة   اال راؤول ليوناردو ليناريس أمونداراي  ال
  الثالثة

االحتجاز تعسفي، الفئة     غوملريا أميني  نعم  الصني  ٢٩/٢٠١٢
  الثانية

 - مجهورية(إيران  ٣٠/٢٠١٢
  )اإلسالمية

حسني موسوي، ومهدي كرويب،      ال
  وزهرة رهنورد

ــسفي،  ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة    

  والثالثة
ــسفي،   مانسوغووينسيسالو   ال  غينيا االستوائية ٣١/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
مهدي عابدي، وأكرم عابـديين،       ال  العراق ٣٢/٢٠١٢

وهبمن عابـدي، وعلـى أصـغر       
باباجان، وحممد رضا بـاقرزاده،     
وسحر بيات، وفاطمـة عفّـيت،      
وفرهاد إشراقي، ومرمي إسـالمي،     

املقيمون يف خميم   (ومنيجح فرماين   
ـ    )أشرف ي ؛ وأصغر أبزري، وعل

رضا عرب جنفي، وهومان ديهيم،     
وفاطمة فقيهي، وزهرة فياضـي،     

 عطـار، وعفّـت     -وأمحد فخر   
فتاحي معصوم، وجعفر غنـربي،     
وحبيب غراب، وربابـة هغـوو      

  )املقيمون يف خميم احلرية(

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الرابعة
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 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
االحتجاز تعسفي، الفئة     هوغو سانتشيث رامرييث  ال  املكسيك ٣٣/٢٠١٢

  ةالثالث
الفقرة (ُحفظت القضية     عبد الرسول خودوينازاروف  نعم  أوزبكستان ٣٤/٢٠١٢

مــن أســاليب ) و(١٠
  )عمل الفريق العامل

االحتجاز تعسفي، الفئة     سوميوت برويكساكسيمسوك  نعم  تايلند ٣٥/٢٠١٢
  الثانية

االحتجاز تعسفي، الفئة     تسي تشونغهواي  ال  الصني ٣٦/٢٠١٢
  الثالثة

ــسفي،    احلاجأدنام  ال  إسبانيا ٣٧/٢٠١٢ ــاز تع االحتج
الفئات الثالثة والرابعـة    

  واخلامسة
ــسفي،   غوناسوندارام جاياسوندارام  نعم  سري النكا ٣٨/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

الفئات الثانية والثالثـة    
  واخلامسة

االحتجاز تعسفي، الفئة     ألكسندر فيكتوروفيتش بياالتسكي  نعم  بيالروس ٣٩/٢٠١٢
  الثانية

االحتجاز تعسفي، الفئة     حممد حاجب  نعم  رباملغ ٤٠/٢٠١٢
  الثالثة

ــسفي،   سو بريتني أغبا   نعم  توغو ٤١/٢٠١٢ ــاز تع االحتج
  الفئتان األوىل والثالثة

انغويني هوانغ تسووك هونغ، ودو       ال  فييت نام ٤٢/٢٠١٢
 ثي مينه هانه، ودوان هوي تشوونغ

ــسفي،  ــاز تع االحتج
  الفئتان الثانية والثالثة

عبداهللا محود التوجيري، وعبـد اهللا        ال  راقالع ٤٣/٢٠١٢
حسني امحد، وعبد احلق سـعدي      
حممدية، وعبد اهللا حبيب عبد اهللا،      
وعبد اللطيف مصطفى، وعـادل     
حممد عبد اهللا، وعـدنان حممـود       
إسكاف، وأمحد حممد علي الفرا،     
وعلي عوض احلريب، وأمني الشيخ،     
وأنس فاروق أمحد، وأنس خالـد      

عبـد اهللا   عبد الرحيم، وعـارف     
الدمهي، وأسعد خليل حممد، وعز     

د السالم بو جنان، ـالدين حممد عب

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الثالثة

وباديس كمال موسـى، وبنـدر            
منصور محد، وفرج محيد رمضان،     
وفارس عبداهللا علي، وفايز حممـد      
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 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
محود تاشي، وحسن حممود العبـد      
اهللا، وحسن صـاحلني الـصاحل،      

 حممد، وإمساعيل   وإبراهيم عبد اهللا  
إبراهيم املعيقل، ومجال حيىي حممد،     
وخالد أمحد سـعدون، وخالـد      
حسني آلـو، وخليـل حـسون       
احلسون، وماجد إمساعيل كايـد،     
وماجد سعيد الغامدي، ومنـصور     
عبد اهللا اليف، وحممد أمحد حممـد       
وابد، وحممد بن هـادي النـوي،       
ومساعد حميا املطريي، ومعجـب     

وك بـشري،   سعيد صاحل، ومنري مرب   
وعقاب ونيس عقاب، وعمر عبيد     
العلي، وأسامة أمحد حممد، ورشيد     
علي حيىي، وصادق حسني حممود،     
وصديق عمر منتصر، وصالح فرج     
مفتاح، وصاحل سعد القحطـاين،     
وطارق حسن عمر، ووليد عايض     
القحطاين، وياسر صبحي إبراهيم،    

  .وزيد راكان الشمري
االحتجاز تعسفي، الفئة     رعيبدرية أبو م  ال   لبنان ٤٤/٢٠١٢

  الثالثة
ــسفي،   عمر فاروق الشيخ  ال  اهلند ٤٥/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان األوىل والثالثة
أمادو بيدرو ميغيل، وأندريس ليون       ال   غواتيماال ٤٦/٢٠١٢

أندريس خوان، وأنتونيو روخيليو    
بيالسكيث لوبيث، ودييغو خـوان   
سيباستيان، وخويل غاسبار ماتيو،    

كوس ماتيو ميغيل، وبيـدرو     ومار
فيسينيت نونيث باوتيستا، وساوول    
أوريليو منديث مونيوث، وخـوان     

  بنتورا

االحتجاز تعسفي، الفئة   
  الثالثة

كوريـا   مجهورية ٤٧/٢٠١٢
 الشعبية الدميقراطية

 - هو، وكيم جيونـغ    - كانغ مي   نعم
  سيوب  - نام، وشني كيونغ

ــسفي،  ــاز تع االحتج
  ةالفئتان األوىل والثالث

 -مجهورية (إيران  ٤٨/٢٠١٢
  )اإلسالمية

ــسفي،   حممد كابودفاند   ال ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة    

  والثالثة 
ــسفي،   صابر السعيدي   ال  اجلزائر ٤٩/٢٠١٢ ــاز تع االحتج



A/HRC/22/44 

11 GE.12-18933 

 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
  الفئتان الثانية والثالثة

ــسفي،   أوثاياكومار باالين  ال  سري النكا ٥٠/٢٠١٢ ــاز تع االحتج
  الثالثةالفئتان الثانية و

كيم يونغ هوان، ويو جاي كيل،        نعم  الصني ٥١/٢٠١٢
  وكانغ شني سام، ويل سان يونغ

الفقرة (ُحفظت القضية   
من أساليب عمل   ) أ(١٧

  )الفريق العامل
اململكة العربية  ٥٢/٢٠١٢

  السعودية
حممد اجلزايري، واليزن اجلزائـري       ال

  وحامت اللهييب  
ــسفي،  ــاز تع االحتج

ثانيـة  الفئات األوىل وال  
  والثالثة

اململكة العربية  ٥٣/٢٠١٢
  السعودية

ــسفي،   ناظر محزة ماجد املاجد   ال ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة    

  والثالثة
 -مجهورية (إيران  ٥٤/٢٠١٢

  )اإلسالمية
ــسفي،   عبد الفتاح سلطاين   ال ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
االحتجاز تعسفي، الفئة     دافيد ألوفيشا   ال  مالوي ٥٥/٢٠١٢

  الثالثة
 - ةمجهوري(فرتويال  ٥٦/٢٠١٢

  )البوليفارية
االحتجاز تعسفي، الفئة     كاميخو بالنكو سيزار دانييل   نعم

  الثالثة
االحتجاز تعسفي، الفئة     أنيتا نغينداحوروري   ال  بوروندي ٥٧/٢٠١٢

  الثالثة
ــسفي،   أمحد قطامشة   ال  إسرائيل ٥٨/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  تان األوىل والثالثةالفئ
االحتجاز تعسفي، الفئة     غوو تسوان   نعم  الصني ٥٩/٢٠١٢

  الثانية
ــسفي،   سيد قذاف الدم   ال  ليبيا ٦٠/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان األوىل والثالثة
اإلمارات العربية  ٦١/٢٠١٢

  املتحدة
االحتجاز تعسفي، الفئة     حسني بلطييب  ال

  األوىل
ــسفي،   ر نيغاإسكند  ال  إثيوبيا ٦٢/٢٠١٢ ــاز تع االحتج

  الفئتان الثانية والثالثة
هاشم الدين الـشيخ، ومفـروزة        ال  بنغالديش ٦٣/٢٠١٢

  خاتون، وماستر عارف الشيخ
االحتجاز تعسفي، الفئة   

  األوىل
الفقرة (ُحفظت القضية     سوبريوف شوهروه  نعم  سويسرا ٦٤/٢٠١٢

من أساليب عمل   ) أ(١٧
  )الفريق العامل



A/HRC/22/44 

GE.12-18933 12 

 رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
ــين  ــشخص املع األشــخاص (ال

  الرأي  )املعنيون
أزامزهون فـارمونوف، وأليـشر       نعم  انأوزبكست ٦٥/٢٠١٢

  كاراماتوف
االحتجاز تعسفي، الفئة   

  الثانية
أزهار اإلسالم، وغالم عزام، ومري       ال  بنغالديش ٦٦/٢٠١٢

  قاسم علي
االحتجاز تعسفي، الفئة   

  الثالثة
االحتجاز تعسفي، الفئة     دملورود سعيدوف  نعم  أوزبكستان ٦٧/٢٠١٢

  الثانية
الفقرة (ُحفظت القضية     د كدارخال  نعم  املغرب ٦٨/٢٠١٢

من أساليب عمل   ) أ(١٧
  )الفريق العامل

االحتجاز تعسفي، الفئة     أالن فيليب غروس  نعم  كوبا ٦٩/٢٠١٢
  الثالثة

  ردود أفعال احلكومات على اآلراء السابقة  -٣  

قُدمت إىل الفريق العامل، مبذكرات شفوية، معلومات عن اآلراء الـيت اعتمـدها مـن            -١٢
؛ ٦/٢٠١٢ ؛ والبحرين عن الرأي رقـم     ١٤/٢٠١٢بيالروس عن الرأي رقم     : ت التالية احلكوما

 الـرأي   عـن )  املتعددة القوميات  - دولة(؛ وبوليفيا   ٦٦/٢٠١١رأي رقم   وبنغالديش عن ال  
؛ ٣٢/٢٠١٢ عن الرأي رقم    ؛ والعراق ٢٣/٢٠١١رقم  عن الرأي   ؛ والصني   ٦٣/٢٠١١ رقم

؛ ٤/٢٠٠٩؛ وملديف عن الـرأي رقـم        ٥٦/٢٠١١ و ٥٥/٢٠١١ الرأيني رقم    نولبنان ع 
 ٦١/٢٠١١؛ واملكـسيك عـن الـرأيني رقـم          ١٨/٢٠١٠وموريتانيا عن الرأي رقـم      

؛ ٢/٢٠١٢؛ وبنما عن الرأي رقـم       ١٠/٢٠١٢؛ ونيكاراغوا عن الرأي رقم      ٦٧/٢٠١١و
 ٢٤/٢٠١٠؛ واجلمهورية العربية السورية عن الرأيني رقم        ٦٨/٢٠١١وقطر عن الرأي رقم     

 ٢/٢٠١١ و ٣٦/٢٠٠٨ململكة العربيـة الـسعودية عـن اآلراء رقـم           ؛ وا ٤٤/٢٠١١و
 ٣٣/٢٠١١ و ٣١/٢٠١١ و ٢٨/٢٠١١ و ٢٧/٢٠١١ و ١٩/٢٠١١ و ١٠/٢٠١١و
 ٢٠/٢٠١٠عـن اآلراء رقـم      )  البوليفاريـة  - مجهورية(؛ وفرتويال   ٤٥/٢٠١١ و ٤٢/٢٠١١و
  .)١(٥٣/٢٠١١ و١٤/٢٠٠٨؛ وأوزبكستان عن الرأيني ٦٥/٢٠١١ و٢٨/٢٠١١ و٢٧/٢٠١١و

، ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٠وقدمت حكومة إسبانيا، مبذكرة شفوية مؤرخة     -١٣
املعتمد ) إسبانيا (٣٧/٢٠١٢الرأي رقم    احلاج، وهو مواطن مغريب معين ب      أدناممعلومات عن   

وقالت احلكومة إن الرأي ذكر أن السيد احلاج ألقـي عليـه   . ٢٠١٢أغسطس / آب٣٠يف  
وعالوة علـى   .  من احملكمة بإلقاء القبض عليه     اًناك أمر القبض دون أمر قضائي يف حني أن ه       

__________ 
 ٢٠١٣ يف عام    ، ميكن أن تتاح   un/org.unwgaddatabase.www://http/ متاحة على املوقع اإللكتروين      اآلراء )١(

 . بعد نشرها رمسيا٢٠١٢ًاملعتمدة عام احلديثة اآلراء 
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سيادة القانون، مبا يف ذلك     يف ظل   ذلك، متتع السيد احلاج جبميع الضمانات اإلجرائية املعتادة         
  . ستئنافاحلق يف التمثيل القانوين ويف اال

ـ  للحكومة، فإن ترحيل السيد احلاج ال يتعارض مع القانون اإلسباين مبا             ووفقاً  -١٤ ه أن
وفندت احلكومة الرأي نافية وجود     . كارطاخيناأمر صادر عن حمكمة اجلنايات يف       يقوم على   

ترحيل جاء  و. أي متييز ضد السيد احلاج على أساس األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي            
إدانة سابقة كما كان القرار القانوين الالحق بترحيله ضمن نطاق القانون           نتيجة  السيد احلاج   

 أن االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة كانت موضع حتقيـق          وذكرت احلكومة أيضاً  . بايناإلس
 وأأجراه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية               

املهينة وأن حكومة إسبانيا بصدد إعداد رد رمسي عليها، وسيتم تسليم نسخة             وأالالإنسانية  
  .يق العامل يف الوقت املناسبمنه للفر

 موجهة من البعثة الدائمة     ٢٠١٢ديسمرب  /ول كانون األ  ١٠ومبذكرة شفوية مؤرخة      -١٥
 ٦٩/٢٠١٢لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، رفضت حكومة كوبا الرأي رقـم              

 حيز يتسم بـالت    للقضية الذي اعتمده الفريق العامل ألنه يعكس، كما تؤكد، تقييماً        ) كوبا(
ينطلق القرار املذكور من خطـأ أساسـي        و. ر إىل احلجج القانونية   افتقاالتوازن و انعدام ال و

يقوض موضوعية حتليل الفريق العامل، ألنه يقيم معايريه على التشكيك يف النظام القـضائي              
الكويب، إذ فشل يف إثبات انتهاكات ألصول احملاكمات أو أي غياب للضمانات اإلجرائيـة              

ـ تامل يتجاوز حدود واليته عندما ي     ووفقا للحكومة، فإن الفريق الع    . كمةيف سري احملا   صب ن
سلطة هلا صالحية حتديد مدى استقاللية ونزاهة احملاكم الكوبية أو حماولة إمالء تغـيريات يف               

  .دولة ذات سيادةتشريعات 
 من اإلعالن العاملي    ١١ و ١٠ و ٩ أي انتهاك للمواد     تكون ارتكب توتنفي كوبا أن      -١٦
 تتوفر فيها مجيع الضمانات الـيت تقـدمها          قضائية قوق اإلنسان، ذلك أنه جرت حماكمة     حل

 ملبادئ استقالل القضاء املعترف هبا يف األمم املتحـدة، لـشخص            التشريعات الكوبية، وفقاً  
حتـتفظ  كما  . انتهك القانون يف دولة ذات سيادة، وأدانته بذلك حمكمة خمتصة وفق األصول           

للـت  حلق يف التعبري عن شكوك جدية حول احلياد واملوضوعية اللذين حُ          احلكومة لنفسها با  
 لعدم مراعاة اإلجراءات واملواعيد النهائية املعتادة اليت تعمل هبـا           ونوقشت هبما القضية، نظراً   

، وعدم كفاية تقييم املعلومـات      قضيةكمل هبا تقييم ال   فالسرعة غري العادية اليت أُ    . هذه اآللية 
 اليت قدمتها احلكومة الكوبية تشري إىل االعتبارات االنتقائية واملسيـسة الـيت             واألدلة الكثرية 

عمله، إضـافة  يف أداء موضوعية وحياد ما ينبغي أن يلتزمه من   ع التزمها الفريق العامل، بعيداً   
  . للجنة حقوق اإلنسان١٩٩٧/٥٠إىل جتاوز الوالية احلالية املنصوص عليها يف القرار 

، أعربت البعثة الدائمـة     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ مؤرخة   ومبذكرة شفوية   -١٧
الذي ) كوبا (٢٣/٢٠١٢لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف عن رفضها للرأي رقم            

وتؤكد أنه من الواضح أن الفريق العامل     . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٨فريق العامل يف    اعتمده ال 
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وأضافت أن يومساين   . ره على النحو الواجب   مل يأخذ املعلومات املقدمة من احلكومة يف اعتبا       
ممارسـة حقوقهمـا    بـسبب   رفائيل ألباريث إمسوري ويامسني كونييدو ريبريون مل حيتجزا         

األساسية يف حرية الرأي والتعبري، وإمنا بسبب مهامجة مرتل واالعتداء اجلسدي على سكانه،             
مانات اإلجرائية خالل فتـرة    وكال املواطنني متتعا بكافة الض    . مما تسبب يف إصابات ألحدهم    

العتماد معايري انتقائية ومسيسة أثناء النظر يف هـذه         عن أسفها   احلكومة  عرب  وت. ااحتجازمه
أمل يف أن يتصرف الفريق العامل بطريقة موضوعية وغري متحيـزة يف ممارسـته              تالقضية، و 

  . لواليته

  نشر أمساء املعنيني بآراء الفريق العامل    
لعامل معلومات من احلكومات واملصادر بشأن نشر أمسـاء املعنـيني           تلقى الفريق ا    -١٨

كريسنب مومانغو يف الرأي    و؛  )بوروندي (١٧/٢٠١٢فرانسوا نيامويا يف الرأي رقم      : بآرائه
؛ )موريتانيا (١٨/٢٠١٠حنفي ولد الدحداح يف الرأي رقم       و؛  )بوروندي (١٨/٢٠١٢رقم  

؛ وحممد حسن الشريف الكتاين     )ملكسيك  ا (٣٣/٢٠١٢وهوغو سانتشيث رامرييث يف الرأي      
 ٥٧/٢٠١١ ؛ وأمحد جابر حممود عثمان يف الرأي رقـم        )املغرب (٣٥/٢٠١١يف الرأي رقم    

؛ وحممود عبد الصمد قاسم يف      )مصر (٥٠/٢٠١١يف الرأي رقم    ؛ ومايكل نبيل سند     )مصر(
مد  وحم ؛)مصر (٥٧/٢٠١١ وحممد أمني كمال يف الرأي رقم        ؛)مصر (٧/٢٠١١الرأي رقم   

 ؛)اململكة العربية الـسعودية    (٤٣/٢٠١١بن عبد اهللا بن علي آل عبد الكرمي يف الرأي رقم            
 احلليم  ؛ ونزار أمحد سلطان عبد    )اململكة العربية السعودية   (٤٤/٢٠١١حممد جيلو يف الرأي رقم      

؛ وسيد حممد عبد اهللا منر، وإسالم عبد اهللا علي توين، وأمحد           )مصر (٨/٢٠١١يف الرأي رقم    
وثامر بن عبد الكرمي اخلضر يف      ؛  )مصر (١١/٢٠١٢ماهر حسين سيف الدين يف الرأي رقم        

؛ وسـامل الكـواري يف الـرأي رقـم          )اململكة العربية السعودية   (٤٢/٢٠١١الرأي رقم   
اململكـة العربيـة     (٣٣/٢٠١١؛ وحممد عبد اهللا الُعتييب يف الرأي رقـم          )قطر (٦٨/٢٠١١

اجلمهوريـة العربيـة     (٣٧/٢٠١١ رقـم رمحن يف الـرأي     عبد احلافظ عبد ال   ؛ و )السعودية
؛ )اجلمهورية العربية الـسورية    (٣٩/٢٠١١؛ وهتامة حممود معروف يف الرأي رقم        )السورية

  ).اإلمارات العربية املتحدة (٦٤/٢٠١١وأمحد منصور يف الرأي رقم 
وأطلقت ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومات اليت قامت بإجراءات إجيابية             -١٩

  . سراح احملتجزين الذين وردت أمساؤهم يف آرائها

  طلب إعادة النظر يف اآلراء املعتمدة  -٤  
             :نظر الفريق العامـل يف طلبـات احلكومـات إعـادة النظـر يف اآلراء التاليـة                  -٢٠

 ١٢/٢٠١٢؛ ورقم   )الصني (١٦/٢٠١١ و ١٥/٢٠١١؛ ورقمي   )أنغوال (٥٤/٢٠١١رقم  
  ).فييت نام (٤٦/٢٠١١؛ ورقم )مصر(
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وبعد دراسة طلبات إعادة النظر بعناية وإمعان، قرر الفريق العامل عدم تغيري آرائه،               -٢١
  ).Corr.1، املرفق وA/HRC/16/47( من أساليب عمله ٢١ للفقرة وفقاً

  رأي للفريق العاملعين بنتقام من شخص ماال  -٥  
 ماريا لوردس أفيوين مورا املعنية     احتجاز   يعرب الفريق العامل عن قلقه من استمرار        -٢٢

 لطلبها اإلفراج   ٢٠٠٩، اليت اعتقلت عام     )مجهورية فرتويال البوليفارية   (٢٠/٢٠١٠برأيه رقم   
مجهورية  (١٠/٢٠٠٩ رأي الفريق العامل رقم   ب معيناملشروط عن إليخيو سيدينيو، وهو بدوره       

ذ ضد القاضـية أفيـوين إجـراء        ويرى الفريق العامل أن اإلجراء املتخ     . )فرتويال البوليفارية 
 ويدعو حكومة مجهورية فرتويال البوليفارية إىل اإلفراج عن السيدة أفيـوين فـوراً            . انتقامي

  . وتقدمي تعويضات فعالة هلا

  البالغات اليت استدعت توجيه نداءات عاجلة  -٦  
، ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨خالل الفترة من      -٢٣

 ٥٦من بينـهم  ( أشخاص ٦٠٦ بشأن  بلدا٤٤ً نداءات عاجلة إىل ١٠٤وجه الفريق العامل    
  :جهت نداءات عاجلة إىل البلدان التاليةوُو. )امرأة

؛ وإريتريا  )١(؛ وأذربيجان   )٢(؛ واهلند   )٢(؛ وإثيوبيا   )٣(االحتاد الروسي     
؛ وأوغنـدا   )٢(كستان  ؛ وأوزب )٥(؛ واإلمارات العربية املتحدة     )٢(؛ وإسرائيل   )١(
؛ )٤(؛ والبحـرين    )٢(؛ وباكـستان    )٤) ( اإلسـالمية  - مجهورية(؛ وإيران   )١(

؛ وتركيـا  )٢(؛ وتايالند  )١) (تعددة القوميات امل - دولة(؛ وبوليفيا   )١(وبربادوس  
؛ ومجهورية أفريقيا الوسـطى  )٣(؛ وجزر املالديف )ن عاجالننداءا(؛ واجلزائر   )٤(
؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية )٦(مهورية العربية السورية ؛ واجل)٦(؛ والصني )١(
؛ )١(؛ ومجهورية مولـدوفا     )١(؛ ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لكوريا       )١(

؛ )١(؛ وغينيا االستوائية  )٢(؛ وعمان   )٣(؛ والعراق   )٥(؛ والسودان   )٢(وزميبابوي  
؛ وقريغيزستان  )١( وقربص   ؛)٣(وفييت نام   ؛)٢) ( البوليفارية - مجهورية(وفرتويال  

؛ )١(؛ ومايل   )١(؛ وليبيا   )١(؛ وكولومبيا   )٢(؛ وكمبوديا   )٣(؛ وكازاخستان   )١(
؛ )١(نيـا   ؛ وموريتا )٨(؛ واململكة العربية الـسعودية      )١(؛ واملكسيك   )٣(ومصر  

  . )٢(؛ والواليات املتحدة األمريكية )٣(وميامنار 
ات العاجلة يف التقارير املشتركة املتعلقـة       وميكن االطالع على النص الكامل للنداء       
  .)٢(بالبالغات

__________ 
      / أيـار  ٣١ إىل   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١لالطالع على النداءات العاجلة املوجهة يف الفترة املمتدة من           )٢(

 .A/HRC/21/49 وA/HRC/20/30 وA/HRC/19/44، انظر ٢٠١٢مايو 
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 من أسـاليب عملـه املنقحـة        ٢٤ إىل   ٢٢وقام الفريق العامل، طبقاً للفقرات من         -٢٤
)A/HRC/16/47  املرفق، و ،Corr.1(    ما إذا كان االحتجاز تعـسفياً     ، ودون احلكم مسبقاً على 
عنية إىل احلالة احملددة كما أُبلـغ عنـها،         ال، بتوجيه انتباه كل حكومة من احلكومات امل        أم

وناشدها اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل لألشخاص احملتجزين احترام حقهم يف احليـاة ويف              
  .السالمة البدنية

وحيثما أشار النداء إىل احلالة الصحية احلرجة لبعض األشـخاص أو إىل ظـروف                -٢٥
احلكومة املعنية اختـاذ    من  لب الفريق العامل    ، مثل عدم تنفيذ أمر قضائي باإلفراج، ط       خاصة

، ٥/٢وطبقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان      .  إلخالء سبيل الشخص املعين    الزمةمجيع التدابري ال  
 مدونة  الواردة يف املتصلة بالنداءات العاجلة    حكام   األ يف أساليب عمله  ما  أدرج الفريق العامل    

راءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وطبقها      قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلج      
  .منذ ذلك الوقت

ويود الفريق العامل اإلعراب عن شكره للحكومات اليت لبت نداءاته واختذت تدابري              -٢٦
ملوافاته مبعلومات عن حالة األشخاص املعنيني، وال سيما احلكومات اليت أفرجت عن هؤالء             

رى، تأكيدات بـأن احملتجـزين املعنـيني        وتلقى الفريق العامل، يف حاالت أخ     . األشخاص
  .سيحصلون على ضمانات احملاكمة العادلة

  الزيارات القطرية  -باء  

  طلبات القيام بزيارات  -١  
، وإسـبانيا،   )زيارة متابعـة  (ُدعي الفريق العامل إىل زيارة أذربيجان، واألرجنتني          -٢٧

حدة األمريكية، واليابان، واليونان يف     وبوركينا فاسو، والربازيل، وليبيا، واهلند، والواليات املت      
  .إطار بعثات رمسية

وطلب الفريق العامل من جهته زيارة االحتاد الروسي، وإثيوبيا، وأوزبكستان، وبابوا             -٢٨
، وتايلند، وتركمانستان، واجلزائر، واجلمهورية العربية )زيارة متابعة(غينيا اجلديدة، والبحرين 

، وفيجي، ومـصر،    ) البوليفارية -مجهورية  (فلبني، وفرتويال    بيساو، وال  - السورية، وغينيا 
زيـارة متابعـة حمـدودة إىل       (واملغرب، واململكة العربية السعودية، وناورو، ونيكـاراغوا        

  .، ونيوزيلندا)بلوفيلدز

  متابعة الزيارات القطرية للفريق العامل  -٢  
جه إىل حكومات البلدان ، وفقاً ألساليب عمله، أن يو١٩٩٨قرر الفريق العامل عام      -٢٩

اليت زارها رسالة متابعة يطلب فيها معلومات عما اختذته السلطات من مبـادرات لتنفيـذ               
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التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق والواردة يف التقارير املقدمة عن زياراته القطريـة              
)E/CN.4/1999/63 ٣٦، الفقرة.(  

وسـبق أن   . علومات من أرمينيا وماليزيا   ، طلب الفريق العامل م    ٢٠١٢وخالل عام     -٣٠
  .وتلقى معلومات من حكومة مالطة. طلب معلومات من إيطاليا والسنغال ومالطة

  مالطة    
أبلغت حكومة مالطة الفريق العامل بالتدابري اليت اتُّخذت امتثاالً للتوصيات الـواردة           -٣١

ــاين   ــانون الث ــة يف ك ــة إىل مالط ــه الرمسي ــشأن بعثت ــره ب ــ/يف تقري  ٢٠٠٩اير ين
)A/HRC/13/30/Add.2.(  

وأشارت حكومة مالطة إىل التوصية املتعلقة بتعزيز مركز وصالحيات ووظائف أمني             -٣٢
مبادئ (للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          اً  املظامل وفق 

قوانني (ني يف قانون أمني املظامل وقد ُعززت والية أمني املظامل الربملاين على النحو املب). باريس
يف ) أ(٦٤لقانونية اهلامة إدخال املادة     ومن التطورات ا  . مببادرات شىت ) ٣٨٥مالطة، الفصل   

 الدستور، وهي تعهد إىل أمني املظامل بوظيفة التحقيق يف اإلجراءات اليت اختـذهتا احلكومـة              
ممارسـة   عليه القانون، يف إطار   ملا ينص   اً  شخص نيابة عنها وفق     أو هيئة  أو اختذها سلطة  أو

وال ميكن تعـديل احلكـم      . ومل تكن ألمني املظامل هذه الوظيفة من قبل       . الوظائف اإلدارية 
إلغاؤه إال مبوجب قرار يعتمد بتصويت بأغلبية ثلثي أعـضاء جملـس              أو اجلديد من الدستور  

ت اإلدارية اليت   اإلجراءاويضمن التعديل ألمني املظامل السلطة املستقلة يف التدقيق يف          . النواب
  .تتخذها احلكومة

وما فتئت حكومة مالطة تستكشف إمكانية توسيع والية أمني املظامل لتمكينه مـن               -٣٣
من إقامة هيكل إداري جديد،       مبثابة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للبلد، بدالً      اً  العمل أيض 

 وقد قدم أمني املظامل .املتصلة بالتكلفةبسبب القيود املالية واً قد يكون غري ممكن عملي  ما وهو
  . إىل احلكومة لتنفيذ هذا اإلجراءاً رمسياً اقتراح
ن ووافق جملس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون أمني املظامل مرة أخرى، ميكِّ     -٣٤

للمفوضني املختـصني املكلفـني     يف جمايل اإلدارة والتحقيق     أمني املظامل من تقدمي خدمات      
ومهمة املفوضني املعيـنني هـي      . يق يف الشكاوى يف جماالت حمددة من اإلدارة العامة        بالتحق

املساعدة يف حتسني احلكم الرشيد ومد املواطنني بآلية إضافية ملساعدهتم يف التمـاس سـبل               
الالزمة  واحلكومة ملتزمة بتوفري موارد التمويل    . االنتصاف ضد سوء اإلدارة وسوء التصرف     

  . ظامللتوسيع ديوان امل
وقدمت احلكومة معلومات عن حاالت شىت ساعد فيها أمني املظامل بفعالية يف محاية               -٣٥

حقوق خمتلفة، منها حقوق مهاجرين منعوا من الزواج وتكوين أسرة، واحلـق يف العبـادة               
جملموعة من املسلمني، وحق املهاجرين غري الشرعيني يف تلقي احلماية اإلنسانية ومجع مشلهم              
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يتعلق  فيما(حالتني تتعلقان بالتمييز على أساس السن       اً  وقد عاجل أمني املظامل أيض    . مع أسرهم 
  .)٣(وبالتمييز يف التوظيف بسبب التوجه اجلنسي) باحلصول على الرعاية الطبية

  متابعة الدراسة املشتركة املتعلقة باالحتجاز السري   -جيم  
هم هبا يف متابعة الدراسة املـشتركة       نظر الفريق العامل يف الكيفية اليت ميكن أن يس          -٣٦

يف إطـار واليتـه، وسيواصـل هـذا النظـر           ) A/HRC/13/42(املتعلقة باالحتجاز السري    
سيتناول الفريق العامل متابعة تقاريره وآرائه السابقة املتعلقة باالحتجاز وتدابري        و. ٢٠١٣ عام

  .ترة احتجاز األفرادمكافحة اإلرهاب، مع مراعاة التطورات الالحقة مبا يف ذلك طول ف

 بشأن تعريف ونطاق احلرمان التعسفي من احلريـة يف          ٩املداولة رقم     -ثالثاً  
  القانون الدويل العريف

  مقدمة ومنهجية  -ألف  
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي هو اهليئة الوحيدة يف املنظومة الدولية حلقوق             -٣٧

سان السابقة وجملس حقوق اإلنسان بوالية حمددة       اإلنسان الذي عهدت إليه جلنة حقوق اإلن      
وأنفذ وهبذه الصفة، فسر الفريق العامل      . لتلقي قضايا احلرمان التعسفي من احلرية والنظر فيها       

القواعد القانونية الدولية املتعلقة باحلرمان من احلرية كما تطورت يف الواليات القضائية احمللية             
ولتحديد تعريف ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية    . )٤(١٩٩١واإلقليمية والدولية، منذ عام     

يف القانون الدويل العريف، استعرض الفريق العامل قانون املعاهدات الـدويل واالجتـهادات             
  . السابقة اخلاصة به واجتهادات اآلليات الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان

رية تعسفية مبوجب القـانون الـدويل       ويعترب الفريق العامل حاالت احلرمان من احل        -٣٨
  :العريف يف احلاالت التالية

  بأي أساس قانوين لتربير احلرمان من احلرية؛اتضحت استمالة االحتجاج إذا   )أ(  

__________ 
 .H 0457 وK 0056 وG 0028 وK 0049القضايا رقم  )٣(
 املنشئ للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وقرارا جملس حقوق          ١٩٩١/٤٢قرار جلنة حقوق اإلنسان      )٤(

نوية املقدمـة إىل    الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، التقارير الس      اً  انظر أيض . ١٥/١٨ و ٦/٤اإلنسان  
مجيع التقـارير متاحـة علـى اإلنترنـت يف           (٢٠١١جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، تقرير عام        

www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Annual.aspx .( ــرار انظــر كــذلك ــة حقــوق ق جلن
 .١٩٩٧/٥٠ اإلنسان
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احلريـات الـيت      أو إذا كان احلرمان من احلرية نامجاً عن ممارسة احلقوق          )ب(  
  العاملي حلقوق اإلنسان؛ من اإلعالن ٢١ و٢٠ و١٩ و١٨ و١٤ و١٣ و٧تضمنها املواد 

جزئياً بالقواعد الدولية املتصلة باحلق يف حماكمة      إذا كان عدم التقيد كلياً أو       )ج(  
عادلة، وهي القواعد املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية           

ان من احلرية طابعاً    ذات الصلة اليت قبلتها الدول املعنية، من اخلطورة حبيث يضفي على احلرم           
  تعسفياً؛

الالجئون لالحتجـاز اإلداري      أو املهاجرون  أو إذا تعرض ملتمسو اللجوء     )د(  
  قضائياً؛  أوالتظلم إدارياً  أوملدة طويلة دون إمكانية املراجعة

إذا شكل احلرمان من احلرية انتهاكاً للقانون الدويل بسبب التمييـز علـى               )ه(  
الوضـع    أو الـدين؛   أو اللغة؛  أو االجتماعي؛  أو اإلثين  أو األصل القومي   أو أساس املولد؛ 
أي   أو اإلعاقة  أو امليل اجلنسي؛   أو نوع اجلنس؛   أو غريه؛  أو الرأي السياسي   أو االقتصادي؛

  .قد يؤدي إىل ذلك  أووضع آخر، على حنو يهدف إىل جتاهل املساواة يف حقوق اإلنسان
، تشاور الفريق العامل مع الـدول واجملتمـع         ٢٠١١ر  أكتوب/ تشرين األول  ٣١ويف    -٣٩

املدين وأرسل مذكرة شفوية يدعو فيها اجلميع إىل الرد على سؤالني بشأن حظر االحتجـاز               
  .)٥(التعسفي يف التشريعات الوطنية

كتابية من أذربيجان، واألردن، وإسـبانيا، وأسـتراليا،        اً  وتلقى الفريق العامل ردود     -٤٠
ستان، وباراغواي، والربتغال، وتركيا، وجورجيا، والدامنرك، وسـورينام،        وإستونيا، وأفغان 

وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وعمان، وفرنسا، وقطر، وقريغيزستان، وكنـدا، وكولومبيـا،         
ولبنان، وليتوانيا، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموريشيوس، واليابـان،          

العامل مسامهات كتابية من جلنة احلقوقيني الدوليـة واجلمعيـة          كما تلقى الفريق    . واليونان
والتعاون البناءين املشاركة ويشري بتقدير كذلك إىل . اإلسبانية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان    

 ٢٢املشاورة العامة للفريـق العامـل يف        اليت حضرت   اجملتمع املدين   جهات  من احلكومات و  
  . ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

إىل نتائج استعراض الفريق العامل الجتهاداته اخلاصة، واآلليـات الدوليـة           اً  واستناد  -٤١
واإلقليمية، واملشاورات والردود على املذكرة الشفوية، يعتمد الفريق العامل املداولة التاليـة            

  .بشأن تعريف ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية يف القانون الدويل العريف

__________ 
 بلدكم نصاً صرحياً بشأن حظر احلرمـان        هل تتضمن التشريعات يف   ) ١: (كان السؤاالن على النحو التايل     )٥(

وما هـي   ) ٢(التعسفي من احلرية؟ ويف حال كان األمر كذلك، ُيرجى اإلشارة إىل التشريع بشكل حمدد؛               
العناصر اليت يأخذها القاضي الوطين يف االعتبار لتكييف احلرمان من احلرية بأنه تعسفيٌّ؟ يرجى تقدمي أمثلة                

 .مكنحمددة على هذه األحكام إذا أ
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  تعسفي من احلرية يف القانون الدويلحظر احلرمان ال  -باء  
تعترف مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها حبظـر              -٤٢

 من كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        ٩ومن بينها املادة    . احلرمان التعسفي من احلرية   
يثاق األفريقـي حلقـوق      من امل  ٦والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة        

 من االتفاقية األمريكية حلقوق     ٧ من املادة    ١، والفقرة   )امليثاق األفريقي (اإلنسان والشعوب   
، )امليثاق العريب ( من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان       ١٤، واملادة   )االتفاقية األمريكية  (اإلنسان
  .  اإلنسان واحلريات األساسية من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق٥ من املادة ١ والفقرة
 دولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         ١٦٧ويف الوقت الراهن، صدقت       -٤٣

على نطاق واسع يف الدسـاتري      اً  والسياسية، وأصبح حظر احلرمان التعسفي من احلرية مكرس       
 هـذا   ويـشكل . )٦(لقواعد واملعايري الدولية املتعلقة باملوضوع    ومسايراً ل والتشريعات الوطنية   

باحلرمان التعـسفي مـن     يتعلق   فيمادويل  املعاهدات ال قانون  التصديق الواسع النطاق على     
ممارسة عاملية  يشبه    ما احلرية، وكذلك اإلدراج الواسع النطاق هلذا احلظر يف القوانني الوطنية،         

 تؤكـد   وعالوة على ذلـك،   . للدول تثبت الطابع العريف حلظر احلرمان التعسفي من احلرية        
 ،أوالً: العديد من قرارات األمم املتحدة الرأي القانوين املؤيد للطابع العريف هلـذه القواعـد             

تكن وقـت     مل يتعلق بدولة معينة   فيماوجود قرارات تتحدث عن حظر االحتجاز التعسفي        
 وجود قرارات   اً،؛ وثاني )٧(ملزمة بأي معاهدة حتظر االحتجاز التعسفي      تلك القرارات    صدور
مجيع الدول، دون متييـز     هتم  تعلقة باالحتجاز التعسفي    املقواعد  البشأن  اً  طابع عام جد  ذات  

__________ 
 مـن قـانون     ١٨البابني  :  من هذه الوثيقة، انظر    ٣٨للردود الواردة على االستبيان املذكور يف الفقرة        اً  وفق )٦(

من دستور  ) ت(٧٥ة   من قانون ميثاق حقوق اإلنسان ومسؤولياته يف أستراليا، واملاد         ٢١حقوق اإلنسان و  
 من امليثـاق    ٩ات اجلنائية هبا؛ والباب      من قانون اإلجراء   ١٤ من دستور أذربيجان و    ٢٨أستراليا؛ واملادتني   

نون اجلنـائي   وما يليها من القا   ) ٤(٤٣٢ من دستور فرنسا واملادة      ٦٦ة  الكندي للحقوق واحلريات؛ واملاد   
مـن  ) ٢(٧١من دستور أستراليا، واملـادة      ) ت(٧٥من دستور إسبانيا؛ واملادة     ) ٤(١٧الفرنسي؛ واملادة   

 ٣١ من دستور املغرب؛ واملواد      ٢٣من دستور شيلي؛ واملادة     ) ٧(١٩ ن الدستوري للدامنرك؛ واملادة   القانو
 ١٣٣ و ١٢ و ١١ من قانون العقوبات األفغاين؛ واملواد       ٤١٧-٤١٤ من دستور اليابان؛ واملواد      ٣٤ و ٣٣و

 ٤٠و١٨ بشأن حق املثول أمام القضاء يف باراغواي؛ واملـواد           ١٥٠٠/٩٩من دستور باراغواي؛ والقانون     
 من دستور   ٦ من القانون اجلنائي جلورجيا؛ واملادة       ٢٠٥ و ١٧٦ و ١٤٣رجيا؛ واملواد    من دستور جو   ٤٢و

 مـن قـانون العقوبـات       ١٧٧-١٧٤ من قانون العقوبات اليوناين؛ واملواد       ٣٢٦-٣٢٥اليونان واملادتني   
 ١٠٨-٩٠ من دستور سويسرا؛ واملـواد       ٣١ من القانون اجلنائي لليتوانيا؛ واملادة       ١٤٦الكولوميب؛ واملادة   

 من قانون عقوبـات     ٣٢٤ و ١٢٥ من دستور قريغيزستان واملواد      ١٦من قانون العقوبات التركي؛ واملادة      
 من  ٢٧ من دستور صربيا؛ واملادة      ٣١-٢٧ من قانون عقوبات إستونيا؛ واملواد       ١٣٦قريغيزستان؛ والباب   

 . من دستور موريشيوس٥دستور الربتغال؛ والباب 
بـشأن جنـوب    ) ١٩٨٠(٤٧٣و) ١٩٧٧(٤١٧و) ١٩٧٦(٣٩٢س األمن   ل املثال، قرارات جمل   على سبي  )٧(

 .أفريقيا



A/HRC/22/44 

21 GE.12-18933 

ـ بـأن   وتربهن مثل هذه القرارات على توافق اآلراء        . )٨(حسب االلتزامات التعاهدية   ر حظ
  .مبوجب القانون الدويل العريفاً  طابع ملزم عامليو ذاحلرمان التعسفي من احلرية حظر

عدل الدولية يف حكمها الصادر يف القـضية املتعلقـة مبـوظفي            وشددت حمكمة ال    -٤٤
حرمان البشر دون وجه حق     "الواليات املتحدة الدبلوماسيني والقنصليني يف طهران على أن         

من حريتهم وتعريضهم لقيود مادية يف ظروف تتسم بالشدة هو يف حد ذاته أمر يتعـارض                
وكذلك مع املبادئ األساسـية املنـصوص       مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة،      اً  واضحاً  تعارض

  . )٩("عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
يف وقت السلم والرتاع املسلح علـى       " التعسـفيني"قر حبظر االعتقال واالحتجاز     وأُ  -٤٥

احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية          أو ويعترب القانون الدويل االحتجاز   . )١٠(السواء
منهجي موجه ضد     أو  ضد اإلنسانية، مىت ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق         البدنية جرمية 

  .)١١(أية جمموعة من السكان املدنيني
حظر مفصل لالعتقال واالحتجاز التعسـفي يف التـشريعات الوطنيـة          اً  ويرد أيض   -٤٦

للدول غري األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، منـها الـصني               
، واململكة العربيـة  ) من قانون اإلجراءات اجلنائية ٤٠املادة  (، وقطر   ) من الدستور  ٣٧ ادةامل(

 من قانون اإلجراءات    ٣٥ من النظام األساسي للحكم السعودي واملادة        ٣٦املادة  (السعودية  
 مـن  ٢٦املـادة  (، واإلمارات العربية املتحدة )٣٩/املرسوم امللكي رقم م(اجلنائية السعودي  

وهذه املمارسة من الدول غري األطراف يف املعاهدات األساسية حلقـوق           . وغريها) الدستور
  . اإلنسان دليل آخر على الطابع العريف حلظر احلرمان التعسفي من احلرية

وحظر احلرمان التعسفي من احلرية، وحق كل شخص حيرم من حريتـه يف إقامـة                 -٤٧
عروفة يف بعض الواليات القـضائية حبـق   للطعن يف شرعية احتجازه، وامل  دعوى أمام حمكمة    

مبوجب قانون املعاهدات والقانون الدويل العريف على لالستثناء املثول أمام احملكمة، غري قابلني    
يتعلق باألول، اعترف امليثاق العريب صراحة بذلك، حيث ينص على أنـه             فيماو. حد سواء 

وعلى هذا  ). ١٤ من املادة    ٢الفقرة  ( وفق القانون    إال حريته من شخص أي حرمان جيوز ال
__________ 

 .٦٢/١٥٩على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة  )٨(
)٩( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), 

Judgments, I.C.J. Reports 1980, p. 42, para. 91. 
 املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريـرين             انظر على سبيل   )١٠(

؛ واملالحظات اخلتاميـة علـى      ١٣ الفقرة   ،CCPR/CO/79/LKAالدوريني الرابع واخلامس لسري النكا،      
تقرير الدوري الثالث   ؛ واملالحظات اخلتامية على ال    ١٧، الفقرة   CCPR/CO/80/UGA التقرير األول ألوغندا،  

جلنة الصليب األمحر الدولية، قاعـدة بيانـات        اً  وانظر أيض . ٢١، الفقرة   CCPR/C/SDN/CO/3 للسودان،
 ).احلرمان من احلرية (٩٩القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 

آراء الفريق العامـل  اً  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ انظر أيض٧من املادة   ) ه(١الفقرة   )١١(
 ).إسرائيل (٥٨/٢٠١٢ورقم ) إسرائيل (٩/٢٠١٠، ورقم )إسرائيل (٥/٢٠١٠ رقم
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الضمانات القضائية األساسية حلماية احلقوق     "االستثناء من   املنوال، حتظر االتفاقية األمريكية     
ومبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ). ٢٧ من املادة ٢الفقرة ] " (لالستثناءري القابلة غ[

 ثاق األفريقي، واالتفاقية األوروبيـة،    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملي      
املـشترك بـني    ومرّد هذا هو الشرط     . حظر احلرمان التعسفي من احلرية    التحلل من   جيوز   ال

لزم بـأن يكـون أي      يف معاهدات حقوق اإلنسان والذي يُ     املتعلقة باالستثناء   حكام  األمجيع  
  .)١٢( بعينها للتهديدعرضةاملصلحة املحلماية اً ضرورياالستثناء تدبري يتخذ يف إطار 

 اً،متناسـب  اً أوضـروري اً  للحرمان التعسفي من احلرية أن يكون تدبري      اً  وال ميكن أبد    -٤٨
يف معيار  لغرض االستثناء حمتسبة أصالً     بالنظر إىل أن االعتبارات اليت ميكن أن حتتج هبا الدولة           

 غري القـانوين والظـامل      بأن احلرمان أن تدعي   للدولة  اً  ميكن أبد   ال وبالتايل،. التعسف نفسه 
وهذا الرأي  . متناسب مع تلك الغاية     أو من احلرية ضروري حلماية مصلحة حيوية     والفجائي  

بعـدم  يتسق مع استنتاج اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن احلقوق املنصوص عليها يف العهد              
أمـام  وحق كل شخص حيرم من حريته يف إقامة دعوى    اً  حرمان أحد من حريته تعسف    جواز  

  .)١٣(التحلّل منهاميكن  ي حقوق ال شرعية احتجازه هيفللطعن  حمكمة 
للطعن يف   يتعلق حبق كل شخص حيرم من حريته يف إقامة دعوى أمام حمكمة              فيماو  -٤٩

غـري قابـل   شرعية احتجازه، تعلن مجيع املعاهدات اإلقليمية املشار إليها إىل أن هذا احلـق            
اعتماد كل من حظر احلرمان التعسفي من احلرية وحق         فإن   وإضافة إىل ذلك،  . )١٤(لالستثناء

للطعن يف شـرعية احتجـازه، يف         حريته يف إقامة دعوى أمام حمكمة        نكل شخص حيرم م   
يصبح احتجاز أي شخص    غرضه هو أن    التشريعات احمللية للدول األعضاء يف األمم املتحدة،        

وذكـرت حمكمـة    . )١٥(ولة يف ممارسة الدولة   للمعايري املقب اً  منافيالالزم  دون التعليل القانوين    

__________ 
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية؛            ٤ من املادة    ١انظر، على سبيل املثال، الفقرة       )١٢(

 ١تفاقية األمريكية؛ والفقرة     من اال  ٢٧ من املادة    ١ من االتفاقية األوروبية؛ والفقرة      ١٥ من املادة    ١ والفقرة
 . من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان٤من املادة 

بشأن عدم التقيد أثناء حـاالت الطـوارئ،         )٢٠٠١(٢٩ق اإلنسان، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية حبقو   )١٣(
ـ     أيضاً  خلصت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       و. ١٦ و ١١الفقرتان   سفي إىل أن حظر احلرمان التع

 OEA/Ser.L/V/II.19، الوثيقـة  ١٩٦٨يف قرارها املعتمد يف دورة عام التحلّل منه جيوز   المن احلرية حظر

Doc 32, Inter-American Yearbook on Human Rights, pp. 59–61. 
بيل يتعلق باالتفاقية األمريكية، انظر على س      فيماأكدت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان هذا األمر          )١٤(

 Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) and 7(6) of the Americanاملثـال  

Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-8/87, 1987, Series A, No. 8, paras. 42–44; 

Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on 

Human Rights), Advisory Opinion OC-9/87, 1987, Series A, No. 9, para 41(1); Neira Alegria et al 

v. Peru, Judgement of 19 January 1995, paras 82–84 and 91(2). See also Habeas Corpus in 

Emergency Situations, para. 35. 
 . أعاله٥انظر احلاشية  )١٥(
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 ٩ من املادة    ٢ و ١أن الفقرتني    ديالو يف قضية    ٢٠١٠العدل الدولية يف حكمها الصادر عام       
حظـر  ( من امليثاق األفريقـي      ٦من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة         

كـان  اً  أي"كال االحتجاز،   تنطبق من حيث املبدأ على أي شكل من أش        ) االحتجاز التعسفي 
  .)١٦(" إىل بلوغهاعىاألساس القانوين الذي يستند إليه والغاية اليت يس

حظر القانون الـدويل العـريف للحرمـان        التحلّل من   ميكن    ال وعالوة على ذلك،    -٥٠
مبوجب القانون الـدويل    االستثناء  يعادل احلق يف      ما وميكن العثور على  . التعسفي من احلرية  

 القواعد الثانوية املتعلقة مبسؤولية الدول، وال سيما االحتجاج بالضرورة كمـربر            العريف يف 
وتؤكد مواد جلنة القانون الـدويل  . )١٧( عن فعل غري مطابق اللتزام دويل   شروعيةلنفي عدم امل  

جيـوز االحتجـاج هبـا إال يف      الأنهاً بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي      
السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية مـن خطـر      "تكون  حاالت منها أن    

االسـتثناء  وكما هو حال احلـق يف    ). ٢٥من املادة   ) أ(١ الفقرة" (جسيم ووشيك يتهددها  
ن يف معاهدات حقوق اإلنسان، هناك شرط أساسي لالحتجـاج بـصورة صـحيحة              املدّو

  االمتثال لاللتزام الدويل املقصود فعـالً     بالضرورة يف القانون الدويل العريف هو أن يكون عدم        
أن يـصّح ذلـك يف      اً  ميكن أبد   ال اله،وكما ذكر أع  . )١٨(مع تلك الغاية  اً  ومتناسباً  ضروري

  .احلرمان التعسفي من احلريةحاالت 
وبناء على ذلك، فإن حظر احلرمان التعسفي من احلرية جزء من قانون املعاهـدات                -٥١

ويبقى مضمونه احملدد، على النحو املبني يف هذه . شكل قاعدة آمرةوالقانون الدويل العريف، وي
  .على مجيع احلاالتسارياً بصورة كلية املداولة، 

  تكييف حاالت معينة على أهنا حرمان من احلرية  -جيم  
، درست جلنة أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة حق كل شخص           ١٩٦٤يف عام     -٥٢

تزال هذه الدراسة هي      ال وحىت اآلن، . جاز والنفي التعسفي  يف عدم التعرض لالعتقال واالحت    

__________ 
، النظر يف املوضوع، احلكم، تقـارير       )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية     (أمحدو ساديو ديالو     )١٦(

 .٧٧، الفقرة ٢٠١٠حمكمة العدل الدولية لعام 
 A/56/49(Vol. I)جلنة القانون الدويل، املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املـشروعة دوليـاً،    )١٧(

وقد أكدت الطابع العريف لنظرية الضرورة ذاهتا، وكذا شروط االحتجاج هبا الـواردة         . ٢٥ املادة   ،Corr.4و
، )سـلوفاكيا /هنغاريا( ناغيماروس   - قضية مشروع غابسيكوبو  احملكمة اجلنائية الدولية يف         يف مواد اللجنة،    

 .٥٢ و٥١، الفقرتان ١٩٩٧حكم حمكمة العدل الدولية، تقارير 
)١٨( James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: 

Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, Cambridge University Press, 2002), p. 184 :
تقتضيه الـضرورة حـصراً       ما اشتراط الضرورة مالزم للعذر، ولذلك ليس مشموالً أي تصرف يتجاوز         "

 ". الغرضلتحقيق
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فـإن  هلذه الدراسـة،    اً  ووفق. الدراسة التفصيلية املتعددة األطراف الوحيدة عن هذه املسألة       
  :االحتجاز هو
 شخص يف مكان ما، سواء كان ذلك بصورة مستمرة أم ال، ويف ظل ظروف               حبس

  .)١٩(االجتماعية العادية  أو املهنيةمزاولة أنشطته  أومتنعه من العيش مع أسرته
  :وعرفت الدراسة االعتقال كما يلي  -٥٣

بإكراه من نوع آخر، ويشمل الفترة الـيت          أو  على شخص بسلطة القانون    التحفظ
متتد من حلظة وضعه حتت التحفظ حىت حلظة مثوله أمام سلطة خمتصة تأمر باستمرار              

  .)٢٠(إطالق سراحه  أوالتحفظ عليه
ـ " االحتجاز"يكن مصطلح   ملشاء الفريق العامل،وعند إن   -٥٤ ـ اً معرف  .اًصـرحي اً تعريف
 للجنـة  ١٩٩٧/٥٠إال مع اعتماد القـرار  اً  حتل مسألة اختالف تأويالت املصطلح مؤقت      ومل

  .وينص القرار على جتديد والية الفريق العامل. حقوق اإلنسان السابقة
 حيثمـا تكـون     اً،فروضة تعسف  بالتحقيق يف حاالت احلرمان من احلرية امل       مكلفني

للتـشريع  اً  تتخذ أي قرار هنائي يف هذه احلاالت طبق         مل السلطات القضائية الوطنية  
الوطين وللقواعد الدولية ذات الصلة املنصوص عليها يف اإلعالن العـاملي حلقـوق             

  .اإلنسان وللصكوك الدولية ذات الصلة اليت قبلتها الدولة املعنية
بشأن حق  ) ١٩٨٢(٨عنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم        وخلصت اللجنة امل    -٥٥

 من العهد تنطبق علـى      ٩ من املادة    ١األمان على شخصه إىل أن الفقرة       يف  الفرد يف احلرية و   
 فأميـا حـبس   . )٢١(، مبا فيها احلاالت املتعلقة مبراقبة اهلجرة      "مجيع أنواع احلرمان من احلرية    "
 قد يرقى إىل حرمان     اً،ية تنقله، ولو لفترة قصرية نسبي      يصاحبه تقييد حر   خصاحتجاز لش  أو

  .من احلرية حبكم الواقع
جلنة حقوق اإلنـسان    [الذي يهم   "والتزم الفريق العامل باستمرار مبوقف مفاده أن          -٥٦

، أي القضاء على مجيـع      ‘التعسفي‘كلمة  اً  هو أساس ‘ االحتجاز التعسفي ‘يف عبارة   ] السابقة
  .)٢٢("نت مرحلة احلرمان من احلرية املعنيةكااً أشكال التعسف، أي

مجيع أشكال احلرمان من احلرية ويود أن يعيد تأكيـد  اً ويعترب الفريق العامل احتجاز    -٥٧
  :بيانه السابق
__________ 

)١٩( Department of Economics and Social Affairs, Study of the right of everyone to be free from 
arbitrary arrest, detention and exile (United Nations publication, Sales No. 65.XIV.2), para. 21. 

 .٢١املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(
 / نيـسان  ٢، اآلراء املعتمدة يف     ٢٩١/١٩٨٨، البالغ رقم    يس ضد فنلندا  توّراللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٢١(

 .١٩٩٧أبريل / نيسان٣، اآلراء املعتمدة يف ٥٦٠/١٩٩٣، البالغ رقم ضد أستراليا. وأ؛ ١٩٩٠أبريل 
 .٥٤، الفقرة E/CN.4/1997/4تقرير الفريق العامل املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  )٢٢(
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على االحتجاز رهن احملاكمة وحده، سيترتب علـى       " احلجز" أريد تطبيق لفظة     وإذا
لسجن التعسفي نتيجة ألي نوع     يدين ا   ال ]اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   [ذلك أن   

فـالواقع أن اإلعـالن     . وهذا التفسري غري مقبول يف حد ذاته      . من أنواع احملاكمات  
 قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق       على على أن لكل إنسان،      ١٠ينص يف املادة    

 اً وهذا يؤكد أيض   .اًوعلنياً  منصفاً  يف أن تنظر يف قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظر        
رهـن  سـواء    تشري إىل مجيع حاالت احلجز       ٩الواردة يف املادة    " احلجز"أن لفظة   
  .)٢٣(بعد احملاكمة  أواحملاكمة

  .)٢٤(وتؤكد هذا التفسري الواسع املمارسة الراهنة للدول  -٥٨
أية مرافق    أو فوضع أشخاص رهن االحتجاز املؤقت يف احملطات واملوانئ واملطارات          -٥٩

فرض قيـود علـى حريتـهم       ليس إىل   راقبة املستمرة قد يرقى     أخرى حيث يبقون حتت امل    
وقد أكد  . )٢٥(من احلرية حبكم الواقع   اً  حرماناً  الشخصية يف التنقل فحسب، وإمنا يشكل أيض      

 يف مداوالته السابقة بشأن اإلقامة اجلربية، وإعادة التأهيل عن طريق           رالفريق العامل هذا األم   
يب اللجوء يف مراكز غري معترف هبا، واالحتجاز يف مرافق          طال  أو العمل، واستبقاء املهاجرين  

املطارات الدوليـة،     أو مناطق العبور يف املوانئ     أو الطب النفسي، وما يسمى املناطق الدولية     
  .)٢٦(املستشفيات  أوومراكز التجميع

أو مبعزل عن العامل اخلـارجي أبـشع        /ويف هذا الصدد، يشكل االحتجاز السري و        -٦٠
فالتعـسف  . عدة اليت حتمي حق البشر يف احلرية مبوجب القانون الدويل العـريف           انتهاك للقا 

  .)٢٧(متأصل يف هذه األشكال من احلرمان من احلرية ألن الفرد يبقى دون أية محاية قانونية

__________ 
 .٦٦ة املرجع نفسه، الفقر )٢٣(
)٢٤( See e.g. submissions by Canada (R. v. Swain, [1991] 1 S.C.R. 933; R. v. Demers, [2004] 2 S.C.R. 

489, para. 30; May v. Ferndale Institution, [2005] 3 S.C.R. 809, para. 76; Kindler v. Canada 
(Minister of Justice), [1991] 2 S.C.R. 779, p, 831; Cunningham v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 143, 
pp. 148–151); United States of America (Restatement (Third) of Foreign Relations Law, section 
702 (1987), and Ma v. Ashcroft, 257 F.3d 1095, 1114 (9th Cir. 2001); Martinez v. City of Los 
Angeles, 141 F.3d 1373, 1384 (9th Cir. 1998); and De Sanchez v. Banco Central de Nicaragua, 

770 F.2d 1385, 1397 (5th Cir. 1985)); see also submission by the Government of Lithuania. 
؛ ورأي  ٤١، الفقرة   E/CN.4/1998/44انظر تقرير الفريق العامل املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي،           )٢٥(

 ).الصني (١٦/٢٠١١ل رقم الفريق العام
 .٧ و٥ و٤ و١انظر مداوالته رقم  )٢٦(
يتـصل باالحتجـاز الـسري يف سـياق مكافحـة            فيماانظر دراسة مشتركة بشأن املمارسات العاملية        )٢٧(

 .٢، الصفحة A/HRC/13/42 اإلرهاب،
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  والعناصر املكونة له يف القانون الدويل العريف" التعسف"مفهوم   -دال  
اللجـوء إىل   اشتراطني معاً مها أن يكـون       ،  قمبعناه الدقي ،  "التعسف"مفهوم  يشمل    -٦١

وأن يكون ذلك   للقوانني واإلجراءات املعمول هبا     اً  شكل من أشكال احلرمان من احلرية وفق      
 من العهـد    ٩ويؤكد تاريخ صياغة املادة     . )٢٨(وضرورياً  مع الغاية املتوخاة ومعقوالً   اً  متناسب

املخالفـة  ‘ينبغي أن تعـين       ال ‘التعسف‘صفة  " باحلقوق املدنية والسياسية أن      صالدويل اخلا 
واحليف، والفجائية  ،  اللياقةأعم لتشمل عوامل مثل عدم      اً  ينبغي أن تفسر تفسري   بل  ،  ‘للقانون

  .)٢٩("وعدم مراعاة األصول القانونية
يوصف االحتجاز بالتعـسفي،      ال لكي"وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه         -٦٢

 تلك اليت تستطيع الدولة الطرف أن تقـدم تربيـرات مناسـبة             ينبغي أال يستمر فترة تتعدى    
ـ اً  فاألساس القانوين الذي يربر االحتجاز جيب أن يكون متاح        . )٣٠("بشأهنا وغـري  اً  ومفهوم

وعالوة على ذلك،   .  وقابلة للتنبؤ على اجلميع على قدم املساواة       ةبطريقة متسق اً  رجعي ومطبق 
حدى الضمانات األساسية ضد االعتقال واالحتجـاز       ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن إ      
. يف الشبهة اليت على أساسها يتم االعتقـال       " املعقولية"التعسـفيني هي وجوب توفر صفة      

معلومات   أو وجود وقائع اً  مسبق‘ اشتباه معقول ‘يفترِض وجود   "لالتفاقية األوروبية،   اً  ووفق
 لكن يتوقـف  . قد يكون ارتكب اجلرمية   بأن الشخص املعين    اً  موضوعياً  ميكن أن تقنع مراقب   

  .)٣١("على املالبسات مجيعها" معقوالً"يعترب أن ميكن  ما
مـن    أو باملعىن الواسع أن ينشأ من القانون ذاته      " االحتجاز التعسفي "وميكن ملفهوم     -٦٣

من أشكال االحتجاز،     فحىت وإن كان القانون جييز شكالً     . تصرف بعينه ملوظفني حكوميني   
، كأن يقوم على أسـس متييزيـة       ابتداًءعلى نص تشريعي ظامل     اً  إذا كان قائم  اً  سيظل تعسفي 

يـسمح باالحتجـاز    اً   بالتبعية أي نظام أساسي فضفاض جد      "تعسفياً"ضمناً  ويعد  . )٣٢(مثالً
  .إمكانية إلعادة النظر  أوالتلقائي وألجل غري مسمى دون أية معايري

__________ 
، أنغـوال وماركيس دي مورايس ضد     ؛  ضد أستراليا . أانظر على سبيل املثال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،          )٢٨(

؛ وحمكمـة البلـدان     ١-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩، اآلراء املعتمدة يف     ١١٢٨/٢٠٠٢البالغ رقم   
،؛ ورأيي Gangaram Panday v. Suriname, Judgement, Ser. C, No. 16, 1994األمريكية حلقوق اإلنسان، 

 ).إسرائيل (٣/٢٠٠٤، ورقم )سويسرا (٤/٢٠١١الفريق العامل رقم 
، الـبالغ   موكونغ ضـد الكـامريون      الذي أشارت إليه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف قضية         على النحو  )٢٩(

 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / متوز٢١، اآلراء املعتمدة يف ٤٥٨/١٩٩١ رقم
 / آذار ٢٨، اآلراء املعتمدة يف     ١١٧٢/٢٠٠٣، البالغ رقم    مدين ضد اجلزائر   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،    )٣٠(

 .٤-٨لفقرة ، ا٢٠٠٧مارس 
)٣١( European Court of Human Rights, Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom (application 

No. 12244/86, 12245/86, 12383/86), Judgement, para. 32. 
 .ة عليهانظر الفئة اخلامسة من االحتجاز التعسفي اليت حييل إليها الفريق العامل عند نظره يف احلاالت املعروض )٣٢(
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نيد العسكري باستخدام القـوات املـسلحة       ورمبا اعتربت التشريعات اليت جتيز التج       -٦٤
 من اخلدمة العسكرية تعسفية إذا    اً  السجن املتكرر للمستنكفني ضمريي     أو لالعتقال واالحتجاز 

وقد خلص الفريق العامل يف بعض األحيـان        . تتوافر أية ضمانة بوجود اإلشراف القضائي      مل
 من اإلعالن العاملي حلقـوق      ٩ة  ينتهك املاد  فيماينتهك  اً   ضمريي ملستنكفنيإىل أن احتجاز ا   

  .)٣٣( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٨ و٩اإلنسان واملادتني 
وال شك أن األحكام القانونية غري املتوافقة مع احلقوق واحلريات األساسـية الـيت                -٦٥

نه احتجاز  يضمنها القانون الدويل حلقوق اإلنسان تؤدي بدورها إىل تكييف االحتجاز على أ           
  اإلنـسان  قويف هذا الصدد، استوحت احملاكم الوطنية من اللجنة املعنية حبقـو          . )٣٤(تعسفي

  .)٣٥(مفاهيم التعسف كما كرستها
 ٣على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة        اإلسراع  ويالحظ الفريق العامل أن مفهوم        -٦٦

هو أحد العناصر الرئيـسية      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٩من املادة   
 وقد خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان باسـتمرار إىل           .اًاليت قد جتعل االعتقال تعسفي    

قبل أن  " بضعة أيام "  ل من العهد يف حاالت التأخري       ٩ة   من املاد  ٣ لفقرةحدوث انتهاكات ل  
ـ   . )٣٦(يتم تقدمي الشخص أمام قاض     ة حلقـوق  ويف الوقت نفسه، أوضحت احملكمة األوروبي

وقد أبرزت  . )٣٧("اًحمدود جد " اإلسراع" نطاق املرونة يف تفسري وتطبيق مفهوم     "اإلنسان أن   
جيب على السلطات إثبات تربير أي فترة احتجاز، مهما كانت قـصرية،            "أنه  اً  احملكمة أيض 
  .)٣٨("بصورة مقنعة

__________ 
؛ وانظـر   )تركيا (١٦/٢٠٠٨و) كولومبيا (٨/٢٠٠٨انظر، على سبيل املثال، الفريق العامل، الرأيان رقم          )٣٣(

 ١٣٢١/٢٠٠٤، البالغـان رقـم      يون وتشوي ضد مجهورية كوريـا     اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،     اً  أيض
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ اآلراء املعتمدة يف ،١٣٢٢/٢٠٠٤و

 ).فييت نام (٢٤/٢٠١١ورقم ) رواندا (٢٥/٢٠١٢سبيل املثال، الفريق العامل، الرأيان رقم انظر، على  )٣٤(
 Blundell v. Sentence Administration Board of the Australianيف قـضية  : تعليق من حكومة أستراليا )٣٥(

Capital Territory يـة حبقـوق   ، اعتمد القاضي ريفشوغ على مفاهيم التعسف اليت كرستها اللجنـة املعن
واعترب القاضي ريفشوغ عدم التناسب والرتوان واالفتقـار إىل أسـباب           . ضد أستراليا . أاإلنسان يف قضية    

 .وافية باعتبارها العالمات البارزة للتعسف
 ٣٠، اآلراء املعتمـدة يف      ٩٩٢/٢٠٠١، البالغ رقـم     بوسروال ضد اجلزائر  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٣٦(

اآلراء  ،١١٠٠/٢٠٠٢، الـبالغ رقـم   وبانداييفسكي ضد بـيالروس  ؛٦-٩قرة  ، الف ٢٠٠٦مارس  /آذار
، ٨٥٢/١٩٩٩، البالغ رقم    وبوريسينكو ضد هنغاريا   ؛٣-١٠، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨املعتمدة يف   

 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤اآلراء املعتمدة يف 
 ;Brogan and Others v. The United Kingdom (application 11209/84; 11234/84; 11266/84انظـر   )٣٧(

11386/85), Judgement, para. 62. 
 ,Belchev v. Bulgaria, Final Judgement (application No. 39270/98) احملكمة األوروبية حلقوق االنسان، )٣٨(

Judgement, para. 82 .  اً انظـر أيـضMedvedyev and Others v. France (application No. 3394/03), 

Judgement, paras. 119, 121 and 122. 
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 قدم تعلـيالً  وجيب أن يقوم أي متديد لفترة احلرمان من احلرية على أسباب مالئمة ت              -٦٧
  . يف طابعهاً عام اً أوجيب أال يكون جمرد  ما وهو،مفصالً
ومـن أنـواع    . زيادة االعتماد على االحتجـاز اإلداري      خاصبوجه  وتثري القلق     -٦٨

االحتجاز اإلداري اليت نظر فيها الفريق العامل احلبس االحتياطي، واالحتجـاز يف حـاالت              
االحتجاز العتبارات مكافحة اإلرهـاب، واحتجـاز       ، و ئيةاالت االستثنا احليف    أو الطوارئ

 من العهـد الـدويل      ٩وتعد املادة   .  مبوجب قانون العقوبات   ارياملهاجرين، واالحتجاز اإلد  
رية احملتجزين مبوجـب    يتعلق حب  احملورية فيما اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أحد األحكام       

لقاعـدة عرفيـة مدونـة يف       اً  خاضعوقد يكون االحتجاز اإلداري بدوره      . )٣٩(أمر إداري 
 ، إما بسبب طبيعتها   اجلزاءات اعتبار   فيها من العهد، ومثال ذلك احلاالت اليت جيب         ١٤ املادة
حىت وإن كان االحتجاز يوصف يف القانون احمللـي بأنـه    عقابية  قسوهتا،    أو الغرض منها  أو

  .احتجاز إداري
. هائل من حاالت االحتجاز اإلداري    واهنال على الفريق العامل، منذ تأسيسه، عدد          -٦٩

أن احتجاز الفرد مبوجب قوانني الطوارئ      اً  ، كان الفريق العامل يعترب سلف     ١٩٩٢ومنذ عام   
ويف الـسنوات   . تعسفي وخمالف ملقتضى احلق يف السعي إىل االنتصاف ويف حماكمة عادلـة           

كام الـواردة يف     باستمرار إىل حدوث انتهاكات ملختلف األح      العاملالالحقة، خلص الفريق    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف حـاالت االحتجـاز   ١٤ و٩املادتني  
  .اإلداري

تكن التشريعات    مل ويف معظم حاالت االحتجاز اإلداري اليت تناوهلا الفريق العامل،          -٧٠
داري ولـيس   وبالتايل، فإن األسـاس اإل    . حماكمة جنائية   أو الوطنية األساسية تنص على هتم    

خماطر خاصة يف أن يكون هذا      ينطوي على     ما القضائي هلذا النوع من احلرمان من احلرية هو       
غري متناسب مع عدم وجود إمكانية        أو غري ضروري   أو غري معقول   أو االحتجاز غري عادل  
  .للمراجعة القضائية

حمددة حتد مـن    اعتماد تدابري   "ومع التسليم بأن تدابري مكافحة اإلرهاب قد تتطلب           -٧١
بطريقة حمدودة " بعض الضمانات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باالحتجاز واحلق يف حماكمة عادلة

احلرمان من احلرية جيب أن يبقى يف مجيـع     "على أن   اً  وتكراراً   شدد الفريق العامل مرار    اً،جد
حيـرم  ويف هذا الصدد، فإن حق كل شخص . )٤٠("مع قواعد القانون الدويلاً  سقالظروف مت 

__________ 
من العهد تنطبق    ٩ من املادة    ٢ و ١ إىل أن الفقرتني     قضية ديالو خلصت حمكمة العدل الدولية يف قرارها يف         )٣٩(

انظر . االحتجاز، وال تقتصر على اإلجراءات اجلنائية       أو من حيث املبدأ على أي شكل من أشكال االعتقال        
 .٧٧، الفقرة )ورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطيةمجه(أمحدو ساديو ديالو 

 .٨٤، الفقرة E/CN.4/2004/3تقرير الفريق العامل،  )٤٠(
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ضمانه "للطعن يف شرعية احتجازه حق شخصي، جيب  من حريته يف إقامة دعوى أمام حمكمة 
  .)٤١("يف مجيع األحوال يف إطار اختصاص احملاكم العادية

االحتجاز اإلداري قبـول    تسمح ب جتيز تشريعات مكافحة اإلرهاب اليت       اً ما وكثري  -٧٢
ومبا أن ذلك يتعـارض مـع حظـر         . األدلة السرية كأساس لالحتجاز إىل أجل غري مسمى       

إبقاؤه رهن االحتجاز    أو ينبغي حرمان أي شخص من حريته       ال احلرمان التعسفي من احلرية،   
 احملتجز الرد عليه، مبا يف ذلك حاالت اهلجـرة والفئـات            عيستطي  ال  حصراً على دليل   بناًء

 العامل أنه حىت وإن     واعترب الفريق . الفرعية لالحتجاز اإلداري ذات الصلة باإلرهاب وغريها      
يسمح له بـإطالع موكلـه     الكان بإمكان حمامي احملتجز الوصول إىل مثل هذه األدلة لكن   

  .)٤٢( كافية حلق احملتجز يف احلريةمحايةيشكل   المناقشتها معه، فإن هذا  أوعليها
لجوء ال"للقانون الدويل حلقوق اإلنسان     اً  ويكرر الفريق العامل التأكيد أنه يعد منافي        -٧٣
مبـا يـؤدي إىل     ... قوانني اهلجرة   ] أو[مبوجب قانون األمن العام     ‘ االحتجاز اإلداري ‘إىل  

دون إشراف قضائي فعال كوسيلة     اً  لفترات طويلة جد    أو احلرمان من احلرية لفترة غري حمددة     
. )٤٣("يف ارتكاب جرائم أخرى     أو الحتجاز األشخاص املشتبه يف تورطهم يف أنشطة إرهابية       

 وأفعـال  االنفراديإذ تزيد من احتماالت احلبس      اً  خاصاً   ممارسة االحتجاز اإلداري قلق    وتثري
  . التعذيب وغريمها من أشكال سوء املعاملة

يرقى يف حد ذاته إىل احتجاز تعسفي، فـإن           ال وبالرغم من أن االحتجاز اإلداري      -٧٤
نات اإلجراءات القانونيـة  وال يكون امتثاله للحد األدىن من ضمااً  فضفاض جد اً  تطبيقه عملي 
  .يف معظم احلاالتاً الواجبة كافي

تقدم، يرى الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي أن          ما ويف اخلتام، ويف ضوء     -٧٥
مجيع أشكال احلرمان التعسفي من احلرية، مبا يف ذلك الفئات اخلمس من احلرمان التعـسفي               

.  أعاله، حمظورة مبوجب القانون الدويل العريف      ٣٨ة  من احلرية على النحو املشار إليه يف الفقر       
  .آمرة قطعية أوإىل أن احلرمان التعسفي من احلرية يشكل قاعدة اً  العامل أيضفريقوخيلص ال

  الستنتاجاتا  -رابعاً  
قدمتـه   فيمايرحب الفريق العامل مبا ملسه، يف أداء واليته، من تعاون من الدول               -٧٦

.  على القضايا اليت وجه إليها نظرها مبوجب إجراءاته العادية         احلكومات املعنية من ردود   
.  بلـداً  ٣٧ شخصاً يف    ١٩٨ رأياً بشأن    ٦٩ ، اعتمد الفريق العامل   ٢٠١٢وخالل عام   

مـن  ( أشـخاص  ٦٠٦ بـشأن اً  بلد٤٤ نداءات عاجلة إىل ١٠٤وجه الفريق العامل  و
  ). امرأة٥٦ بينهم

__________ 
 .٨٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
 ).إسرائيل (٢٦/٢٠٠٧و) إسرائيل (٥/٢٠١٠الفريق العامل، الرأيان رقم  )٤٢(
 .٧٧، الفقرة E/CN.4/2005/6تقرير الفريق العامل،  )٤٣(
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جِّهت إليه لزيارة البلـدان يف بعثـات        ويرحب الفريق العامل بالدعوات اليت وُ       -٧٧
ومن بـني   .  إىل السلفادور  ٢٠١٢وأجرى الفريق العامل زيارة رمسية واحدة عام        . رمسية

مجيع الزيارات القطرية املطلوبة، تلقى الفريق العامل دعوات من حكومات أذربيجـان،            
ليبيـا، واهلنـد،    ، وإسبانيا، والربازيل، وبوركينا فاسـو، و      )يف زيارة متابعة  (واألرجنتني  

كما طلب الفريق العامل أن توجه إليه       . والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واليونان    
ويعبِّر الفريق العامل جمدداً عن اعتقاده بأن للزيارات القطرية         . آخراً   بلد ٢٠دعوات إىل   

ة جيـدة    هذه الزيارات، بالنسبة للحكومات، فرص     تيحوت. أمهية أساسية يف وفائه بواليته    
استجدَّ من تطورات وأحرز من تقدم يف حقوق احملتجـزين واحتـرام حقـوق            ما إلبراز

  .احلرية تعسفاًاإلنسان، مبا يف ذلك احلق األساسي يف عدم التعرض للحرمان من 
ويكرر الفريق العامل التأكيد أن احترام التوقيت يف إرسال الردود على رسائله              -٧٨

اءات العادية مع إدالء الدول األعضاء بالتفاصيل الكاملة        بشأن االدعاءات مبوجب اإلجر   
ويعرب الفريق العامل عن أسفه لكون . يعزز قضية املوضوعية يف تقدمي آراء الفريق العامل   

تكتفـي    أو احلكومات تقتصر يف ردودها، يف بعض احلاالت، على تقدمي معلومات عامة          
يل إىل القواعد الدستورية اليت متنـع       حت  أو بتأكيد عدم وجود االحتجاز التعسفي يف البلد      

  .الدعاءات احملددة احملالة إليهاحدوثه، دون اإلشارة املباشرة إىل ا
 بشأن تعريف   ٩واعتمد الفريق العامل، يف دورته اخلامسة والستني، مداولته رقم            -٧٩

ن ويرى الفريـق العامـل أ  . ونطاق احلرمان التعسفي من احلرية يف القانون الدويل العريف     
من القانون الدويل العـريف،     اً  حظر مجيع أشكال احلرمان التعسفي من احلرية يشكل جزء        

يف تـشريعاهتا   كـثرية    دول   توقد اعتمد . اآلمرة  أو ويشكل قاعدة من القواعد القطعية    
وحرصت يف ذلك على اتبـاع أحكـام   الحتجاز التعسفي ونفذته  باتاً على ا  اً  احمللية حظر 

 من العهد الدويل اخلـاص      ١٤ و ٩املي حلقوق اإلنسان واملادتني      من اإلعالن الع   ٩املادة  
  .باحلقوق املدنية والسياسية

مـن  اً  ويتضمن حظر التعسف الفحص الشامل ملدى شرعية أي تدبري حيرم إنسان            -٨٠
ي مرحلـة   وميكن حلظر التعسف أن يظهر يف أ      . حريته ومدى معقوليته وتناسبه وضرورته    

  .من اإلجراءات القانونية
وينبغي . وال ينبغي أن يسمح باالحتجاز اإلداري إال ضمن شروط حمدودة للغاية            -٨١

مع التشريعات الدولية واحمللية؛ وأال يلجـأ إليـه         اً  يف طبيعته؛ ومتماشي  اً  أن يكون قصري  
  .لتمديد احلبس االحتياطي للمشتبه هبم
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  التوصيات  -خامساً  
  :يوصي الفريق العامل الدول مبا يلي  -٨٢

  ال ومحاية احلق يف حرية كل إنسان مبوجب القانون الدويل العريف؛إعم  )أ(  
كفالة توسيع الضمانات املتاحة ضد االعتقال واالحتجـاز التعـسفيني            )ب(  

لتشمل مجيع أشكال احلرمان من احلرية، مبا يف ذلك اإلقامة اجلربية، وإعادة التأهيل عـن               
املهـاجرين وطـاليب اللجـوء؛      طريق العمل، وفترات حظر التجول الطويلة، واحتجاز        

العالج؛ واالحتجاز يف منـاطق       أو  التأهيل ةواحلبس االحتياطي؛ واالحتجاز بغرض إعاد    
  العبور، ونقاط تفتيش مراقبة احلدود، وما إليها؛

ضمان عدم إبقاء األشخاص رهن االحتجاز على ذمة احملاكمة لفتـرات             )ج(  
  .لى وجه السرعة أمام قاضقدميهم عأطول مما ينص عليه القانون، مع شرط ت

وينبغي أن تكون مجيع تدابري معللة ومالئمة وضرورية ومتناسـبة مـع اهلـدف                -٨٣
  .املنشود

وينبغي أن يستفيد مجيع األشخاص اخلاضعني لتدبري من تدابري االحتجاز يف مجيع              -٨٤
ثيـل  ة والتماملراحل من إمكانية االتصال مبحام من اختيارهم وكذا احلصول على املساعد      

  .القانونيني الفعالني
وينبغي أن يتمتع مجيع احملتجزين باحلد األدىن من الضمانات اإلجرائية، مبا يف ذلك   -٨٥

مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع؛ وتوفري الوقت والتسهيالت الكافيني إلعداد الدفاع؛ وإمكانية           
  .الوصول إىل األدلة بصورة مالئمة؛ وضمانات ضد جترمي الذات

        

  


