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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

  *تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    

  سواحلاجي مالك  : املقرر-الرئيس     

  موجز    
، قرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي، يف         ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠يف    

ل عام  وخال. ، متديد فترة والية الفريق العامل ملدة ثالث سنوات أخرى         )١(١٥/١٨قراره  
ويـرد  . ، زار الفريق العامل ماليزيا وأرمينيا بدعوة من حكوميت هـذين البلـدين   ٢٠١٠

ــارتني يف اإلضــافتني امللحقــتني هبــذه الوثيقــة   ــران املتعلقــان هبــاتني الزي التقري
)A/HRC/16/47/Add.2و Add.3.(  

، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١وخالل الفترة من      
وتـرد هـذه اآلراء يف      .  دولـة  ٢٣ شخصاً يف    ٩٨ رأياً بشأن    ٣٣عتمد الفريق العامل    ا

  ).A/HRC/16/47/Add.1(اإلضافة األوىل امللحقة هبذه الوثيقة 
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦وخالل الفترة من      
 ٢ ٨٢٦ حكومة بشأن    ٥٦ من النداءات العاجلة إىل      ١٠٢، أحال الفريق العامل     ٢٠١٠
وأفادت احلكومات ومصادر أخرى بإطالق ).  رجالً وطفلني٥٠ امرأة و  ٢ ٧٧٤(شخصاً  
  . شخصا٢٣ًسراح 

__________ 

  .تأخر تقدميه  *  
)١( A/HRC/RES/15/18. 
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وتلقى الفريق العامل معلومات من حكومة أوكرانيا عن تنفيذ توصياته املقدمة إىل              
ية إىل  وأرسل الفريق العامل رسالة تذكري    . ٢٠٠٨حكومات البلدان اليت زارها خالل عام       

. ، لكنـه مل يتلـق رداً عليهـا        ٢٠٠٧حكومة أنغوال تتعلق بزيارته إىل هذا البلد يف عام          
  .وذكرت حكومات كولومبيا وإيطاليا وموريتانيا أهنا ستقدم املعلومات املطلوبة

   ويتضمن هذا التقرير مسائل مواضيعية كانت حمور اهتمام الفريـق العامـل يف               
يداً بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف أوضاع الـرتاع  ، وهي تتعلق حتد٢٠١٠عام  

وجرى أيضا تناول مسألة االحتجاز السري      . املسلح وتأثري ذلك على والية الفريق العامل      
  .يف سياق مكافحة اإلرهاب

وذكر الفريق العامل أنه ينبغي للحكومات أن تراعي، حىت يف أوقات الرتاعـات               
  . الدويل حلقوق اإلنسان اليت حتمي األفراد من االحتجاز التعسفياملسلحة، معايري القانون

ويشدد التقرير على أنه ال ينبغي ألي تشريع أن يسمح حبرمان أشخاص من حريتهم                
  .املثول أمام حمكمةيف أماكن سرية لفترات غري حمددة دون إجراءات قضائية، مبا يف ذلك 

ات انتقام تعرض هلا أحـد القـضاة        كما يثري الفريق العامل خماوف بشأن عملي        
  .وأشخاص كانوا موضوع نداءات عاجلة أو آراء قدمها الفريق

وأوىل الفريق العامل اهتمامه أيضا ملراجعة أساليب عمله وقدم نصاً جديداً هبـذا               
  . الشأن يف املرفق الرابع

، ولكي يتمكن الفريق العامل من تقدمي تقاريره على حنو أكثر منهجية ومشـوالً              
حبيث تتـضمن حبـث ظـروف       واليته  يكرر اقتراحه على جملس حقوق اإلنسان توسيع        

بااللتزامات املتعلقـة جبميـع حقـوق       الدول  االحتجاز يف شىت أحناء العامل، ورصد وفاء        
  .اإلنسان اخلاصة باحملتجزين والسجناء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٣٦-٤  ..........................................٢٠١٠يق العامل يف عام أنشطة الفر  - ثانياً  

  ٥  ٢١-٧  ...........٢٠١٠تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   - ألف     
  ١٤  ٣٦-٢٢  ....................................................البعثات القطرية  -  باء     

  ١٧  ٥٦-٣٧  .......................................................االعتبارات املواضيعية  - ثالثاً  
  تطبيق الفريق العامل للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على أوضاع   - ألف     

  ١٧  ٥١-٣٧  ..................................................الرتاعات املسلحة
  ٢٠  ٥٦-٥٢  ..................................................االحتجاز السري  -  باء     

  ٢٢  ٦٢-٥٧  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  
  ٢٣  ٦٨-٦٣  .................................................................التوصيات  - خامساً  
  املرفق

  ٢٥  ..........................................................أساليب العمل املنقحة للفريق العامل     
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  مقدمة  -أوالً   
نة حقوق اإلنسان الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي مبوجـب            أنشأت جل   -١

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

، بتوضيح والية الفريق    ١٩٩٧/٥٠وقامت اللجنة، يف قرارها     . الصلة اليت قبلتها الدول املعنية    
     .العامل وتوسيعها حبيث تشمل مسألة االحتجاز اإلداري مللتمـسي اللجـوء واملهـاجرين            

 متديد واليـة    ١٥/١٨لس حقوق اإلنسان، يف قراره      ، قرر جم  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  
  . الفريق العامل لفترة ثالث سنوات أخرى

، كان  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١الفترة من   وخالل    -٢
عضواً يف الفريق العامل، بيد أنه استقال من عضوية ) االحتاد الروسي(السيد أسالن أباشيدزي 

 ١الذي بدأت فترة عـضويته يف       ) أوكرانيا(الفريق وحل حمله السيد فالدمري توشيلوفسكي       
إىل السيد توشيلوفسكي، ضم الفريق العامل كل من الـسيدة          وباإلضافة  . ٢٠١٠مايو  /أيار

والسيد روبريتو غـاريتون    ) النرويج(والسيد مادس أنديناس    ) باكستان(شاهني سردار على    
  ).  السنغال(والسيد احلاجي مالك سو ) شيلي(
  ، أُعيد انتخاب السيد احلاجي مالـك سـو         ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ويف    -٣

  .رراً للفريق العامل والسيدة شاهني سردار علي نائبةً للرئيس مق-رئيساً 

  ٢٠١٠أنشطة الفريق العامل يف عام   -ثانياً   
 تـشرين   ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١عقد الفريق العامل، خالل الفترة املمتدة من          -٤

. ني، دوراته السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسـعة واخلمـس         ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
    / حزيـران  ١٧-٧(ونظراً للقيود املالية، متكن من القيام ببعثتني رمسيتني فقـط إىل ماليزيـا              

  ). ٣ و٢انظر اإلضافتني ) (٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥-٦(وإىل أرمينيا ) ٢٠١٠يونيه 
ويف الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، قُدمت دراسة عامليـة مـشتركة               -٥

املقرر اخلاص  وقد أعد الدراسة كل من      ). A/HRC/13/42(تجاز السري   تناولت ممارسة االح  
واملقـرر   املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق حماربة اإلرهاب          

 ورئيس الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري           اخلاص املعين مبسألة التعذيب   
  . عامل املعين باالحتجاز التعسفيالطوعي ونائب رئيس الفريق ال

 ٢٠١١ ملناقشة التحـضري يف عـام        ٢٠١٠وكّرس الفريق العامل اهتمامه يف عام         -٦
ومن املزمع أن حيتفل الفريق العامل هبذه املناسـبة يف          . لالحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه   

اع مائدة مـستديرة    نوفمرب ويعتزم دعوة العديد من اجلهات املعنية وتنظيم اجتم        /تشرين الثاين 
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ملناقشة املسائل املتعلقة بتطوير عمل واختصاصات الفريق، فضالً عن حتديد أفضل املمارسات            
  .     لتعزيز وظائفه

  ٢٠١٠تناول البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام   -ألف   

  ٢٠١٠البالغات اليت أُحيلت إىل الفريق العامل خالل عام   -١  
يا اليت أُحيلت إىل الفريق العامل وفحوى ردود احلكومات عليهـا           يرد وصف القضا    -٧

  .(A/HRC/16/47/Add.1)يف اآلراء ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق العامل 
واعتمد الفريق العامل خالل دوراته السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة            -٨

د تفاصيل عـن اآلراء املعتمـدة       وتر.  بلداً ٢٣ شخصاً يف    ٩٨ رأياً خبصوص    ٣٣واخلمسني  
  إىل  ١/٢٠١٠ خالل هذه الدورات يف اجلدول أدناه أما النصوص الكاملة لآلراء من رقـم            

  . امللحقة هبذا التقرير١ فترد يف اإلضافة ٣٣/٢٠١٠رقم 

  آراء الفريق العامل  -٢  
مه إليها  بتوجيه انتباه احلكومات، فيما قد     )٢(قام الفريق العامل، وفقاً ألساليب عمله       -٩

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

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

  . الثالثة احملددة، أُحيلت اآلراء إىل املصدر
  ١جدول 

السابعة واخلمـسني والثامنـة واخلمـسني       اآلراء املعتَمدة خالل دورات الفريق العامل       
  والتاسعة واخلمسني

 املعين الشخص رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
  )األشخاص املعنيون(

  الرأي

اجلماهريية   ١/٢٠١٠
  العربية الليبية

ــسفي،  السيد مجال احلاجي  ال ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة   

  الثالثةو
مجهورية إيران   ٢/٢٠١٠

  اإلسالمية
االحتجاز تعسفي، الفئة  شني بويرالسيد  ال

  الثالثة

__________ 

 .، املرفق األولE/CN.4/1998/44الوثيقة  )٢(
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 املعين الشخص رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
  )األشخاص املعنيون(

  الرأي

  السيدة سارة شورد
  السيد جوشوا فاتال

ــسفي،  مجايل خانالسيد  ال  اهلند  ٣/٢٠١٠ ــاز تع االحتج
  الثالثةالفئتان األوىل و

  الدكتور تني مني هتوت   ال  ميامنار  ٤/٢٠١٠
  السيد يو نيي بو

ــسفي، ــاز تع االحتج
   الثالثةالفئتان األوىل و

السيدان محدي التعمري     ال  إسرائيل  ٥/٢٠١٠
  وحممد باران

ــسفي، ــاز تع االحتج
  لثةالثاالفئتان األوىل و

األب ثاديوس نغـوين      ال  فييت نام  ٦/٢٠١٠
  فان يل

ــسفي، ــاز تع االحتج
  الثالثةالفئتان الثانية و

السادة مبـشر أمحـد،       نعم  باكستان  ٧/٢٠١٠
وحممد عرفان، وطاهر   
عمران، وطاهر حممود،   

  ونصري أمحد

ُحفظت القضية بـصفة
من) أ(١٧الفقرة  (مؤقتة  

أساليب عمل الفريـق
ــل  ــالق -العام مت إط

   ).راح األشخاصس
 مجهورية إيران  ٨/٢٠١٠

  اإلسالمية
ــسفي،  السيد عيسى سحرخيذ  ال ــاز تع االحتج

  .الثالثةالفئتان الثانية و
ــسفي،  احلمديالسيد وعد  نعم  إسرائيل  ٩/٢٠١٠ ــاز تع االحتج

  .الثالثةالفئتان الثانية و
الدكتور تشي سـيوك      نعم  سنغافورة  ١٠/٢٠١٠

  شني
ُحفظت القضية بـصفة

من) أ(١٧الفقرة  (مؤقتة  
أساليب عمل الفريـق

ــل  ــالق -العام مت إط
  .)سراح األشخاص

 جليل غـالم زاده     -١  ال  العراق  ١١/٢٠١٠
  غوملارزي حسني؛

 عزيز اهللا غالم -٢
 هومون -٣زاده؛
  ديهم؛

 حممد على تاتاي؛ -٤
 حممد رضا قسيم -٥

 إيراج أمحدي -٦زاده؛
جامشيد  ٧جيهوأبادي؛
          كارغارفار؛

االحتجاز تعسفي، الفئة
  .الثالثة
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 املعين الشخص رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
  )األشخاص املعنيون(

  الرأي

كماري  إبراهيم -٨
  زاده؛
   جافيد غوجوردي؛ -٩
 مهريبان باالئي؛ -١٠
 حامد أشتاري؛ -١١
 مهدي زاري؛ -١٢
 مهدي عبد -١٣

 حسني -١٤الرحيمي؛
 حسني -١٥سريفيزاد؛
 على -١٦فارسي؛

       توالمي مقدم؛
 سيد حسني -١٧

    أمحدي جيهون أبادي؛
 كرمي حممدي؛ -١٨
 مري رحيم -١٩
 أسد -٢٠ي؛ قريش

 مشفق -٢١شاهبازي؛
 أمحد -٢٢كوجني؛

 جليل -٢٣تاجغاردان؛
 إبراهيم -٢٤فرقاين؛

 غالم -٢٥مااليبول؛
     رضا خورامي؛

 حمسن شوجاي؛ -٢٦
   أوميد غادرمازي؛-٢٧
 منوشهر جميدي؛ -٢٨
 حسن بشاريت؛ -٢٩
 عزت لطيفي؛ -٣٠
 مصطفى سناي؛ -٣١
 حبيب غراب؛ -٣٢
يدري؛  رمحان ح-٣٣
 حممد رضا -٣٤

 عباس -٣٥هومشاند؛
 غالم -٣٦حممدي؛

   رضا حممد زاده؛
 عباس حسني -٣٧
  .  فيلي
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 املعين الشخص رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
  )األشخاص املعنيون(

  الرأي

السيدد أونغ سانغ سوو      ال  ميامنار  ١٢/٢٠١٠
  كيي

ــسفي، ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة   

  .الثالثةو
السلطة   ١٣/٢٠١٠

  ةالفلسطيني
ــسفي،  د أبوشلباكالسيد حمم  ال ــاز تع االحتج

  .الثالثةو الفئتان األوىل
اإلمارات   ١٤/٢٠١٠

 العربية املتحدة
الفئةاالحتجاز تعسفي،     السيد نيكوال ميالت  نعم

  .الثالثة
السيدان أناكوربان   ال  تركمانستان  ١٥/٢٠١٠

أمانليشيف،
  وساباردوردي خاتشيد

ــسفي، ــاز تع االحتج
  . الثانية والثالثةالفئتان

السيدان عبد الكـرمي      ال  لبنان  ١٦/٢٠١٠
عيـــدان إبـــراهيم 
السامرائي، وشـهاب   
 الدين عثمان حيي عثمان

ــسفي، ــاز تع االحتج
  . والثالثةاألوىل الفئتان

ــسفي،  السيد عزام حسن على  ال  اليمن  ١٧/٢٠١٠ ــاز تع االحتج
  . والثالثةاألوىل الفئتان

الفئةز تعسفي،   االحتجا  السيد حنفي ولد داهاه  ال  موريتانيا  ١٨/٢٠١٠
  .األوىل

السادة بدرو كوندوري     ال  بريو  ١٩/٢٠١٠
لورينيت، وكلوديو بوزا   
هواهوايو، وإلوي مارتن   

  بوما كانشان

ُحفظت القـضية بـصفة
من) أ(١٧الفقرة  (مؤقتة  

أساليب عمـل الفريـق
مت إطالق سراح -العامل  

  .)األشخاص
مجهورية   ٢٠/٢٠١٠

فرتويال 
  فاريةيالبول

   ماريا لورديسالقاضي  نعم
  أفيوين مورا

ــسفي، ــاز تع االحتج
الفئات األوىل والثانيـة   

  .الثالثةو
السادة عبـد احملمـود       نعم  مصر  ٢١/٢٠١٠

مجال حشمت، وحسين   
 ١٠عمر على عمـر و    

  أشخاص آخرين

ــسفي، ــاز تع االحتج
  .الفئتان األوىل والثانية

السيد عبد احلكيم عبد      نعم  مصر  ٢٢/٢٠١٠
  الرؤوف حسن سليمان

ــسفي،اال ــاز تع حتج
  .الفئتان األوىل والثانية

  السيد كياو كاو لوين  نعم  ميامنار  ٢٣/٢٠١٠
  )نيي نيي أونغ(

االحتجاز تعسفي، الفئة
  .الثالثة
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 املعين الشخص رد احلكومة  البلد  رقم الرأي
  )األشخاص املعنيون(

  الرأي

اجلمهورية   ٢٤/٢٠١٠
 العربية السورية

السيد زيـد واصـف       نعم
  رمضان

ــسفي، ــاز تع االحتج
  .الثالثةو الفئتان األوىل

وق السيد حممـد فـار      ال  قطر  ٢٥/٢٠١٠
  املهدي

الفئةاالحتجاز تعسفي،   
  .)٣(الثالثة

السيد كرامة مخـيس      ال  الصني  ٢٦/٢٠١٠
  .سعيد مخيسان

ــسفي، ــاز تع االحتج
  . والثالثةالثانيةالفئتان 

اجلمهورية   ٢٧/٢٠١٠
 العربية السورية

سعدون شيخو   السادة  ال
وحممد سـعيد عمـر     

  .ومصطفى مجعة

ــسفي، ــاز تع االحتج
  .ثةالفئتان الثانية والثال

ــان    نعم  ميامنار  ٢٨/٢٠١٠ ــسيدة بريتوك ال
  .ميدكسا دميي

ــسفي، ــاز تع االحتج
  .الفئتان الثانية والثالثة

الفئةاالحتجاز تعسفي،       نعم  الصني  ٢٩/٢٠١٠
  .الثانية

  .ُحفظت القضية    نعم  كولومبيا  ٣٠/٢٠١٠
مجهورية   ٣١/٢٠١٠

فرتويال 
  فاريةيالبول

ُحفظت القضية بـصفة    ال
من) أ(١٧ة  الفقر(مؤقتة  

أساليب عمـل الفريـق
مت إطالق سراح -العامل 

  .)األشخاص
الفئةاالحتجاز تعسفي،       ال  بريو  ٣٢/٢٠١٠

  .الثالثة
ُحفظت القضية بـصفة    ال  املكسيك  ٣٣/٢٠١٠

من) د(١٧الفقرة  (مؤقتة  
أساليب عمـل الفريـق

 مل يتلّق الفريق-العامل  
العامل معلومات كافيـة

   ).من املصدر

  بشأن اآلراء السابقةدود احلكومات ر  -٣  
، قدمت البعثة الدائمـة  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول  ١٤يف مذكرة شفوية مؤرخة       -١٠

جلمهورية فرتويال البوليفارية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف معلومات عن قضية اعتقال             
  ). فرتويال (١٠/٢٠٠٩السيد إليخيو ثيدينو، اليت نظر فيها الفريق العامل يف رأيه رقم 

__________ 

 .سُيعاد النظر يف هذا الرأي خالل الدورة الستني للفريق العامل )٣(
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، قدمت البعثة الدائمـة     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩ويف مذكرة شفوية مؤرخة       -١١
للملكة العربية السعودية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى جبنيـف،             

املتعلق باعتقال  ) اململكة العربية السعودية   (٦/٢٠٠٨معلومات بشأن رأي الفريق العامل رقم       
وذكرت البعثة الدائمة أن املذكور أُدين من ِقبل حمكمة خمتـصة           .  عبد الرمحن السديس   السيد

وُحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعـد  ) ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩ (٦/٩/١٤٢٦يف  
إدانته حبيازة كمية من األسلحة واملتفجرات بطريقة غري قانونية بنية تقويض األمـن، وهـو               

   ن قانون األسلحة واملتفجرات الصادر مبوجب األمـر امللكـي           م ٢٣ و ٢٢انتهاك للمادتني   
ــم م ــانون األول١٦ يف ٨/رق ــسمرب / ك ــم  (١٩٨١دي ــم رق ــصادر٢٢/ج/١٥احلك                     ال

             وكـان الـسيد الـسديس قـد اعُتقـل          ). ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٩ - ٦/٩/١٤٢٦يف  
 من قانون   ١١٤ و ١٠٣ و ٣٣ مبوجب املواد    )٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٢ (٢٢/٤/١٤٢٤يف  

اإلجراءات اجلنائية بتهمة إنشاء خلية إرهابية لتنفيذ أهداف تنظيم القاعدة املتمثلة يف شـراء              
   مـن قـانون     ٤وُسمح له باالستعانة مبحـام عمـالً باملـادة          . وختزين أسلحة ومتفجرات  

   .اإلجراءات اجلنائية

  متابعة اآلراء  -٤  
، طلب رئيس الفريق من البعثـة الدائمـة         ٢٠١٠مارس  / آذار ٨ة  يف رسالة مؤرخ    -١٢

للواليات املتحدة األمريكية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف تقدمي معلومات عن الوضع             
، وعن  )الواليات املتحدة األمريكية   (١٩/٢٠٠٥الراهن لألشخاص املذكورين يف الرأي رقم       
  .وصيات الفريق العامل يف احلسبانالتدابري اليت اعُتمدت يف آخر األمر ألخذ ت

، قدمت البعثة الدائمة للواليـات      ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ويف مذكرة شفوية مؤرخة       -١٣
وترى احلكومة األمريكية أن الفريـق      . املتحدة األمريكية املعلومات اليت طلبها الفريق العامل      

ومنذ ذلك  .  املعنية العامل طرح رأيه قبل صدور أي رأي من حمكمة االستئناف بشأن القضية           
وقـد نظـرت    . التاريخ، متخضت عملية االستئناف عن حتليالت موسعة الدعاءات املتهمني        

حمكمة االستئناف بصورة تامة وشاملة يف العديد من املسائل املماثلة اليت أثارها الفريق العامل              
ذلـك  وخلصت إىل أن بإمكان املتهمني احلصول على حماكمة عادلة يف ميامي، وقد حدث              

ومت التعامل مع املعلومـات الـسرية   ). ١١٥٥-١١٤٢ الصفحات Campa IIانظر (بالفعل 
ومل يكن ). ٩٩٦-٩٩٤ الصفحات Campa IIانظر (بصورة مالئمة ودون اإلضرار مبصاحلهم 

اعتقال املتهمني تعسفياً بل استند إىل تطبيق القانون من ِقبل حمكمة خمتصة اتبعت إجـراءات               
  . عادلةوفّرت هلم حماكمة 

كما تضيف احلكومة أن حمكمة االستئناف يف الواليات املتحدة األمريكية أيـدت              -١٤
األحكام الصادرة حبق اثنني من املتهمني وحددت األخطاء اليت وقعت يف تطبيـق املبـادئ               

وخفف قاضي احملكمة   . التوجيهية للمحاكمة واقتضت إعادة حماكمة املتهمني الثالثة اآلخرين       
ويف اثـنني مـن     . الثة اليت صدرت واضعاً يف االعتبار فترة احلبس االحتيـاطي         األحكام الث 
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وباختـصار،  . احلاالت، وصل املتهمون إىل اتفاق مع االدعاء بشأن األحكام املوصى هبـا           
أكدت املراجعة القضائية املستقلة أن احملاكمة كانت متسقة مع القانون األمريكي وأدت إىل             

وأتاحت عملية االستئناف فرصة للنظـر يف       . األحكام اخلمسة ختفيف العقوبة يف ثالث من      
وعليه، حثت احلكومة الفريق العامل على صرف       . مجيع املسائل اليت أشار إليها الفريق العامل      

  . النظر عن هذه املسألة وحذفها من قائمة الدعاوى املعروضة

   نداءات عاجلةأدت إىل توجيهالبالغات اليت   -٥  
 ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ن  خالل الفترة م    -١٥

مبـا يف ذلـك الـسلطة    ( حكومـة  ٥٦ من النداءات العاجلة إىل  ١٠٢وجه الفريق العامل    
وقـام الفريـق   ).  امرأة وطفلـني  ٥٠ رجالً و  ٢ ٧٧٤( شخصاً   ٢ ٨٢٦بشأن  ) الفلسطينية

، ودون احلكم مسبقاً على ما إذا       )٤(مله من أساليب ع   ٢٤ إىل   ٢٢العامل، طبقاً للفقرات من     
كان االحتجاز تعسفياً أم ال، بتوجيه انتباه كل دولة من الدول املعنية إىل احلالة احملددة كمـا     
أُبلغ عنها، وناشدها اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل لألشخاص احملتجزين احترام حقهـم يف              

داء إىل حالة بعض األشخاص الصحية احلرجة أو        وحيثما أشار الن  . احلياة ويف السالمة البدنية   
إىل ظروف معينة، مثل عدم تنفيذ أمر قضائي باإلفراج، طلب الفريق العامـل إىل احلكومـة           

وطبقاً لقـرار جملـس     . املعنية اختاذ مجيع التدابري الضرورية إلخالء سبيل األشخاص املعنيني        
 املتعلقـة ه أحكام مدونة السلوك     ، دمج الفريق العامل يف أساليب عمل      ٥/٢حقوق اإلنسان   

  .بالنداءات العاجلة وطبقها منذ ذلك الوقت
 نداًء عـاجالً علـى      ١٠٢وخالل الفترة موضوع االستعراض، وجه الفريق العامل          -١٦

  .النحو املبني أدناه
  ٢اجلدول 

  النداءات العاجلة اليت وجهها الفريق العامل إىل احلكومات

  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم   األشخاص املعنيون  العاجلة النداءاتعـدد   :املعلومات الواردة من

     رجال ٥  ١  أنغوال
     رجالً ٢٠  ٥  البحرين
    رجالن  ١  بوليفيا

     رجال٤  ١  البوسنة واهلرسك
    رجالن  ١  الكامريون

    فتاة واحدة  ١  مجهورية أفريقيا الوسطى
     رجال٦  ٦  الصني

__________ 

 .، املرفق األولE.CN.4/1998/44الوثيقة  )٤(
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  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم   األشخاص املعنيون  العاجلة النداءاتعـدد   :املعلومات الواردة من

  مجهورية كوريا الشعبية
  ميقراطيةالد

    رجل واحد  ١

  )احلكومة(رجل واحد    رجالً وامرأة واحدة١٨  ٧  مصر
    رجل واحد  ١  جورجيا

    رجل واحد  ١  غينيا
     نساء٣و  رجال٤  ٣  اهلند

 نساء ٣ رجال و٣   نساء٨ و رجال٥١٦ً  ١٤  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  )املصادر(

     رجال٣  ١  العراق
    وصيب امرأة واحدةرجالن و  ٤  إسرائيل

    رجل واحد  ١  كازاخستان
    رجل واحد  ١  الكويت

     رجال وصيب٢ ٠٧٢  ٤  قريغيزستان
     رجال٣  ٢  مالوي

  )املصدر(رجل واحد    رجال وامرأتان ٢٧  ٤  املكسيك
     رجال١٠  ٢  املغرب
    رجل واحد  ١  ميامنار
    رجل واحد  ١  النرويج
    رجل واحد  ١  فلسطني
     رجال٤  ٢  باكستان
    رجل واحد  ١  الفلبني 
    رجل واحد  ١  قطر

    رجالن  ١  مجهورية كوريا
    رجالن  ١  مجهورية الكونغو الدميقراطية

    رجل واحد  ١  االحتاد الروسي
    رجل واحد  ١  اململكة العربية السعودية

    رجل واحد وامرأة واحدة  ١  جنوب أفريقيا
     نساء٤و رجال ٥  ١  إسبانيا

    رجل واحد  ١  سري النكا
 نساء ٣ رجال و١٠   نساء٣ رجال و١٠  ٢  السودان

  )احلكومة واملصدر(
     رجال وامرأة واحدة٣  ٤  اجلمهورية العربية السورية

    رجل واحد  ١  طاجيكستان
    رجالن  ٢  تونس
    رجل واحد  ١  تركيا
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  احلكومة املعنية
/األشخاص املفرج عنهم   األشخاص املعنيون  العاجلة النداءاتعـدد   :املعلومات الواردة من

     رجال٥  ١  تركمانستان
    رجالن  ٢  أوغندا

    رجالن  ٢  اإلمارات العربية املتحدة
 اململكة املتحدة لربيطانيـا   
  العظمى وآيرلندا الشمالية

    رجل واحد  ١

 -مجهورية (فرتويال 
  )البوليفارية

  رجل واحد  رجالن  ٢

  )املصدر(رجل واحد   رجالن وامرأة واحدة  ٣  فييت نام
     رجال٣  ٣  اليمن

    رجالن وامرأة واحدة  ٢  زمبابوي
مل أن  ويود الفريق العا  .  شخصاً ٢٣املصادر إىل اإلفراج عن     احلكومات و وأشارت    -١٧

يشكر احلكومات اليت لّبت نداءاته واختذت تدابري ملوافاته مبعلومات عن حالـة األشـخاص              
وتلقى الفريق العامـل، يف     . املعنيني، وال سيما احلكومات اليت أفرجت عن هؤالء األشخاص        

  .حاالت أخرى، تأكيدات بأن احملتجزين املعنيني سيحصلون على ضمانات احملاكمة العادلة
  اج عن احملتجزين موضوع آراء الفريق العاملاإلفر  -٦  

أعرب الفريق العامل عن ارتياحه لإلفراج عن ثالثة حمتجزين كانوا موضوع آرائه وأُعلن               -١٨
 ١٥يف  ) فييـت نـام   ( )٥(فقد أُفرج عن األب ثاديوس نغوين فان يل       . أن احتجازهم كان تعسفياً   

رج عن القاضي سابقاً السيد بريتوكـان   بعد احتجازه ملدة ثالث سنوات؛ وأُف     ٢٠١٠مارس  /آذار
 بعد احتجازه ملدة مخس سنوات تقريبـاً؛        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦يف  ) إثيوبيا( )٦(ميدكسا

 سنة  ٢١ بعد   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف  ) ميامنار() ٧(وأُفرج عن داو أونغ سونغ سو كي      
  .رهن اإلقامة اجلربية

   باآلراء املقدمة من الفريق العاملاألفعال االنتقامية املتصلة  -٧  
وفقاً للمعلومات الواردة، أقدم رجال االستخبارات التابعة للشرطة علـى اعتقـال              -١٩

 بعـد أن    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠القاضية ماريا لورديس أفيوين بصورة مفاجئة يف        
ميي الدفاع عـن    وكان فريق حما  . أمرت باإلفراج املشروط، رهن احملاكمة، عن السيد ثيدينو       

__________ 

 .٤، الصفحة E/CN.4/2005/6/Add.1، ٢٠/٢٠٠٣الرأي رقم  )٥(
 .A/HRC/16/47/Add.1، ٢٨/٢٠٠٩الرأي رقم  )٦(
     ؛ الـرأي   E/CN.4/2003/8/Add.1،  ٢/٢٠٠٢؛ الـرأي رقـم      E/CN.4/1993/24،  ٨/١٩٩٢الرأي رقم    )٧(

ــم  ــم  ؛E/CN.4/2005/6/Add.1، ٩/٢٠٠٤رق ــرأي رق ــرأي A/HRC/7/4/Add.1، ٢/٢٠٠٧ال            ؛ ال
 .A/HRC/16/47/Add.1، ١٢/٢٠١٠؛ الرأي رقم A/HRC/13/30/Add.1، ٤٦/٢٠٠٨رقم 
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) فرتويـال  (١٠/٢٠٠٩املذكور قد قدم إىل القاضية أثناء احملاكمة رأي الفريق العامل رقـم             
، ١، اإلضـافة    A/HRC/13/30(بشأن ثيدنيو، الذي وصف اعتقال املذكور بأنـه تعـسفي           

  ). ٣٢٥الصفحة 
عني عن  ، وّجه املقرر اخلاص املعين حبالة املداف      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦ويف    -٢٠

حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني نداًء عاجالً مـشتركاً إىل              
  . مجهورية فرتويال البوليفارية بشأن القاضية أفيوين

وذُكر أن القاضية أفيوين اُتهمت بالفساد، ومساعدة جمرم على الفـرار، والتـآمر               -٢١
ال تزال حمتجزة وقد تلقى الفريق العامل معلومات        وهي  . اإلجرامي وإساءة استغالل السلطة   

ويشعر الفريق العامل بقلق    . تدعي أهنا تعرضت للتهديد بالقتل وأن صحتها آخذة يف التدهور         
شديد ألن سبب االنتقام من القاضية أفيوين هو استخدام رأي الفريق بشأن الـسيد ثيـدينو               

  .وإطالق سراحه املشروط

  البعثات القطرية  -باء   

  طلبات القيام بزيارات  -١  
ُدعي الفريق العامل إىل زيارة أذربيجان وبوركينا فاسو وجورجيا واجلماهريية العربية    -٢٢

  . الليبية والواليات املتحدة األمريكية يف إطار بعثات رمسية
زيارة سرياليون، وهي بلد مل يرْد حىت تارخيه على طلب           أيضاًطلب الفريق العامل    و  -٢٣

مل على الرغم من أنه وجه دعوة رمسية مفتوحة إىل مجيع آليات جملـس حقـوق                الفريق العا 
كما قدم طلبات لزيارة إىل االحتاد الروسي،       . لزيارة سرياليون  اإلنسان اخلاصة مبواضيع معينة   

، أوزبكستان، بابوا غينيا اجلديدة، تايلند، تركمانستان، اجلزائـر،         )زيارة متابعة (األرجنتني  
زيارة متابعة (إثيوبيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، ناورو، نيكاراغوا ، رغينيا بيساو، مص  

  .، اهلند، اليابان)تقتصر على بلوفيلدز

  متابعة الزيارات القطرية للفريق العامل  -٢  
، وفقاً ألساليب عمله، أن يوجه إىل حكومـات         ١٩٩٨قرر الفريق العامل يف عام        -٢٤

تابعة يطلب فيها معلومات عما اختذته السلطات مـن مبـادرات           البلدان اليت زارها رسالة م    
ارير املقدمة عـن زياراتـه      لتنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدها الفريق والواردة يف التق         

  .)٨(القطرية
، طلب الفريق العامل معلومات من البلدان اليت كان قد زارهـا      ٢٠١٠وخالل عام     -٢٥

متت زيارهتا  (وذكرت حكومة أنغوال    . حكومة أوكرانيا  وتلقى معلومات من     ٢٠٠٨يف عام   
__________ 

)٨( E/CN.4/1999/63 ٣٦، الفقرة. 
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وحكومات كولومبيا وإيطاليا وموريتانيا أهنا سترسل املعلومات اخلاصة هبـا        ) ٢٠٠٧يف عام   
  . ٢٠١٠قبل هناية عام 

  أوكرانيا    
 كـانون   ٣أبلغت حكومة أوكرانيا الفريق العامل، يف املعلومات الواردة منـها يف              -٢٦

، بأن أي طلب تقدمه املنظمات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية العاملة            ٢٠١٠ديسمرب  /األول
يف جمال حقوق اإلنسان لزيارة السجون جيد االهتمام الواجب وتتمكن هذه املنظمات مـن              

  وعلى سبيل املثال، ووفقاً للقانون الـذي اعُتمـد         . الوصول إىل هذه املرافق من دون عراقيل      
 لتعديل القانون اجلنائي، فإن زيارة السجون من ِقبل رئيس          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١يف  

 وأعضاء اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينـة            
وأبلغت احلكومة الفريق العامل بأن مفهـوم       . احلصول على إذن مسبق من احلكومة     ال تتطلب   

. ٢٠١١ناهضة التعذيب هي قيد النظر حالياً وستكون جاهزة بنهاية عام         وكيفية اآللية الوقائية مل   
، وهناك مركز   ٢٠١٢-٢٠١٠ونفّذت وزارة الداخلية برناجماً تدريبياً ملوظفيها يغطي الفترة         

  . معلومات متاح للعامة وللجان اخلاصة اليت ترصد أحوال مرافق السجون
 قانون جديد لإلجراءات اجلنائيـة،      وتشري احلكومة إىل مشروع جيري تنفيذه لوضع        -٢٧

وهو يتضمن هنجاً مبتكراً للحصول على إفادات الشهود اليت ال ميكن أن تعترب أدلـة إال إذا                 
 اجلديدة من قانون اإلجراءات اجلنائيـة،  ٨٨ووفقاً للمادة . قُدمت إىل حمكمة بصورة مباشرة 

  . ة للمحاكمةال ُيجرب أي شخص على اإلدالء بشهادة خالل التحقيقات السابق
، نظمت احملكمة وجهات معنية أخرى سبع حلقات دراسـية          ٢٠١٠وخالل عام     -٢٨

 موظفـاً   ٢١، أُدين   ٢٠١٠وخالل النصف األول من عام      . ملوظفي مرافق االحتجاز املؤقت   
 من موظفي وزارة الداخلية بـسبب إسـاءة         ٢٤بسبب إساءة استغالل السلطة، كما أُدين       

  . لرمسيةاستغالل السلطة واملهام ا
، مت  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧ املؤرخ   ٨٢٠وعقب صدور أمر رئيس أوكرانيا رقم         -٢٩

وتشمل مهام هذا الفريق مناقشة إمكانيـة       . تشكيل فريق عمل إلصالح اإلجراءات اجلنائية     
ووفقاً لقـانون تعـيني     . حتويل مكتب املدعي العام إىل هيئة تعمل وفقاً ملعايري جملس أوروبا          

، ُتعطى صالحية اختيـار املرشـحني لـشغل         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٧ملؤرخ  وأوضاع القضاة ا  
مناصب القضاة إىل جلنة قضاة من ذوي الكفاءات العالية يف أوكرانيا، وهي هيئة دائمـة يف                

وينص هذا القانون أيضا على إنشاء قاعدة بيانات آلية للوثائق ونـشر            . نظام العدالة اجلنائية  
طلب املساعدة القانونية خالل مجيع مراحل التحقيق اجلنائي، وُيكفل حق الشاهد يف . القضايا

 املتعلق بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية يف أوكرانيـا         ٦-٢٣٩٥وذلك عمالً بالقانون رقم     
  . لضمان حق الشهود يف االستعانة مبحام وغري ذلك من املساعدة القانونية

 احتجاز طاليب اللجـوء إىل  ، مل توافق سلطات أمن احلدود على    ٢٠١٠وخالل عام     -٣٠
 ١٠٤ من قانون أوكرانيا املتعلق بـالالجئني، مت إطـالق سـراح    ٨ووفقاً للمادة  . أوكرانيا

ووفقاً لقانون تعـديل قـانون      .  عقب حصوهلم على مركز الالجئ     ٢٠١٠شخصاً يف عام    
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ض فيـه   اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق بترحيل الالجئني، ال ميكن ترحيل الجئ إىل بلد يتعر            
خلطر على صحته أو حياته أو حريته على أساس العرق أو الدين أو اجلنسية أو العتبـارات                 

  .اجتماعية أو سياسية إال مبوجب التزامات ناشئة عن معاهدة ينبغي ألوكرانيا الوفاء هبا
، ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧ املؤرخ   ٤٩١/٧وعمالً باألمر الصادر عن وزارة العدل رقم          -٣١

  .ق عامل لتعزيز إجياد نظام كامل وفعال لقضاء األحداثمت إنشاء فري
 من دستور أوكرانيا، ينبغي إطالق سراح أي شخص         ٢٩ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٣٢

 ساعة من اعتقاله، ما مل يصدر قرار قضائي مدعوم باحلجج           ٧٢حمروم من حريته يف غضون      
 من ٢٠ن اإلجراءات اجلنائية واملادة  من قانو ١٥٦وتنص املادة   . لتمديد هذا االحتجاز األويل   

قانون أوكرانيا املتعلق باالحتجاز االحتياطي على أن يقوم املسؤول عن مرفـق االحتجـاز              
 من ٦وتنص الفقرة . االحتياطي بإطالق سراح املتهمني فوراً يف حالة عدم وجود قرار قضائي

  . لشخص فور احتجازه من دستور أوكرانيا على ضرورة إبالغ أسرة وأقرباء ا٢٩املادة 

  البعثات القطرية املُقبلة  -٣  
ُيعرب الفريق العامل عن قلقه من جديد إزاء تقييد عدد ومدة الزيارات اليت ميكنـه                 -٣٣

فقيام الفريق العامل بزيارتني قطريتني كل سنة، ال تتجاوز مدة كل منهما            . القيام هبا كل سنة   
وقد أجرى الفريق العامل أربع     . لنحو الواجب عشرة أيام ال يكفي لالضطالع بالوالية على ا       

 وكان  ٢٠٠٨ وأربع زيارات يف عام      ٢٠٠٧ وثالث زيارات يف عام      ٢٠٠٦زيارات يف عام    
وتتسم الزيارات القطرية بأمهيـة     . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عليه ختفيض العدد إىل زيارتني يف عامي        

  .كبرية بالنسبة إىل ضحايا االحتجاز التعسفي
الفريق العامل من القيام بزيارات متابعة بغية التحقق مـن تنفيـذ         وينبغي أن يتمكن      -٣٤

فزيارات املتابعة عنصر أساسي من عناصر الوالية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقيـيم    . توصياته
  . ورصد حالة احلرية الشخصية على أرض الواقع يف خمتلف البلدان

ليت سيقوم هبا الفريق العامل تواجه      ولعل الفائدة املرجوة من معظم الزيارات املقبلة ا         -٣٥
مث إن إلغاء عـدد     .  أيام مثانيةعائقاً يتمثل يف حمدودية أيام العمل املكرسة هلذه الزيارات وهي           

من الواليات القطرية حيتم استجابة أصحاب الواليات املواضيعية للنداءات الـصادرة عـن             
  .ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

 يف  اجملس حقوق اإلنسان إىل أن يـضع      دعوة اجلمعية العامة و    الفريق العامل    ويكرر  -٣٦
والستغالل إمكانياته على أفضل    .  حقيقة أن الفريق العامل يتألف من مخسة أعضاء        ااعتبارمه

وفر لـه أمـوال   تأن حنو ومتكينه من أداء واليته على حنو أكثر فاعلية سيطلب الفريق العامل        
 يتصل هبا من     زيارات قطرية يف السنة وما     ثالث عن   إضافية تسمح له باالضطالع مبا ال يقل      

  .مناسبزيارات متابعة ضمن إطار زمين 
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  االعتبارات املواضيعية  -ثالثاً   

تطبيق الفريق العامل للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على أوضـاع              -ألف   
  الرتاعات املسلحة

 تتعلق بادعاء قيام الـسلطات      يف بعض احلاالت، ُتعرض على الفريق العامل بالغات         -٣٧
وحيتج البعض بأن مثـل     . احلكومة مبمارسة االحتجاز التعسفي يف أوضاع الرتاعات املسلحة       

  . هذه احلاالت خترج عن إطار والية الفريق العامل ألهنا مشمولة بالقانون اإلنساين الدويل
ة التزامـات   ومع ذلك، فإن تطبيق القانون اإلنساين الدويل ال يـستبعد بالـضرور             -٣٨

  . احلكومة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
أن انطباق نظام القانون اإلنساين الدويل      " وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخراً       -٣٩

أثناء نزاع مسلح، كما يف حالة االحتالل، ال حيول يف حد ذاته دون تطبيق العهد، إالّ مبوجب                 
   .")٩(عدم االلتزام ببعض األحكام يف أوقات الطوارئ العامة اليت جيوز مبقتضاها ٤املادة 
إىل أن   ٣١رقم   العام   هاتعليق وقد سبق وأن أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف          -٤٠

أحكام العهد تسري أيضاً يف حاالت النـزاع املسلح اليت ُتطبق عليهـا قواعـد القـانون                "
 قواعد أكثـر    وبالرغم من وجود  ة واردة يف العهد،     وفيما يتعلق حبقوق معين   . اإلنساين الدويل 

حتديداً يف القانون اإلنساين الدويل قد تكون مناسبة بشكل خاص ألغراض تفـسري حقـوق        
  .")١٠(بعضهما البعض، وال يستثين أحدمها اآلخر يكمالنالعهد، فإن ميداينّ القانون 

نية الناشئة عن تشييد جدار     اآلثار القانو ورأت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن          -٤١
احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوقـف يف          " أن يف األرض الفلسطينية احملتلة   

 من  ٤حالة الصراع املسلح، إال من خالل إعمال أحكام تقييدية من النوع املوجود يف املادة               
عالقة بني القانون اإلنـساين     وفيما يتصل بال  . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

فبعض احلقـوق ميكـن أن   :  حاالت حمتملة إلنسان، فإن هناك ثالث   الدويل وقانون حقوق ا   
 على قـانون     على القانون اإلنساين الدويل؛ وبعض احلقوق ميكن أن تقتصر متاماً          تقتصر متاماً 

__________ 

 من العهد، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية       ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة           )٩(
 .٥، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣، CCPR/C/ISR/CO/3حبقوق اإلنسان، 

 بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول         ٣١املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم       اللجنة   )١٠(
 التعليـق   انظر أيضاً . ١١، الفقرة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٦،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13األطراف يف العهد،    

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، )٤املادة ( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حاالت الطوارئ         ٢٩العام رقم   
 .٣، الفقرة )٢٠١١(
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ن القانون  حقوق اإلنسان؛ غري أن هناك حقوقا أخرى ميكن أن تدخل ضمن هذين الفرعني م             
  . )١١(الدويل على حد سواء

وكررت احملكمة تأكيد هذه النتيجة يف حكم ملزم أصـدرته يف قـضية مجهوريـة            -٤٢
تذكر احملكمة أوال بأهنا تناولت يف مناسبات سابقة مسائل         : "الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا   

 وقابلية تطبيق صـكوك     العالقة بني القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان        
 ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩القانون الدويل حلقوق اإلنسان خارج اإلقليم الوطين يف فتواها املؤرخة           

 واسـتنتجت   ...بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة           
يل حلقوق اإلنـسان    بالتايل أنه ينبغي مراعاة كل من فرعي القانون الدويل، أي القانون الدو           

 "لك أن صكوك القانون الدويل تـسري        واستنتجت احملكمة كذ  . والقانون اإلنساين الدويل  
وخاصة يف  . "طار ممارسة واليتها خارج إقليمها    فيما يتعلق باألعمال اليت تقوم هبا الدول يف إ        

  .)١٢(األراضي احملتلة
 يف أوضاع الرتاع املـسلح،      ومت التأكيد مؤخراً أن قانون حقوق اإلنسان يظل نافذاً          -٤٣

  . )١٣(ومثة استثناءات مبوجب أحكام املعاهدة يف أوقات الطوارئ
وُشّدد على أن استمرار عدم جواز االنتقاص من حقوق اإلنسان خـالل أوقـات                -٤٤

 قد يعود بنفع كبري     - جنباً إىل جنب مع املعايري املتعلقة بالرتاعات املسلحة الدولية           -احلرب  
ومغزى ذلك أن قانون حقوق اإلنسان يتيح لألشخاص        . )١٤(ا االنتهاكات على بعض ضحاي  

قنوات فعالة للتصدي لالنتهاكات عند التماس االنتصاف فيما يتعلق بعدم احترام القـانون،             
. حيث ال توجد سبل انتصاف مماثلة يف إطار القانون املتعلق بالرتاعـات املـسلحة الدوليـة      

عندما أنشأت صكوك حقوق اإلنسان أجهزة رصـد  واتضح ذلك جلياً على وجه اخلصوص  
  . )١٥(لديها الوالية القضائية لتوفري سبل االنتصاف املالئمة لضحايا االنتهاكات

ومما ال شك فيه، على حنو ما أكدته جلنة الصليب األمحر الدولية، أن اتفاقيات جنيف                 -٤٥
دولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    وبروتوكوالهتا اإلضافية لديها ذات األغراض املتصلة بالصكوك ال       

__________ 

، ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩، الفتوى املؤرخة    اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة          )١١(
 .١٠٦الفقرة 

، احلكـم   )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا    (قضية تتعلق باألنشطة العسكرية يف أراضي الكونغو         )١٢(
 .٢١٦، الفقرة ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٩در يف الصا

تقرير اللجنة الدولية لتقصي احلقائق املعنية بالتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلـك القـانون                  )١٣(
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، نتيجة للهجمات اإلسرائيلية اليت اسـتهدفت أسـطول              

 .٦٨، الفقرة ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢، A/HRC/15/21 املعونات اإلنسانية،
)١٤( Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 

Cambridge University Press (2004), p. 25. 
 .املرجع السابق )١٥(
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ر الدولية أن حقوق اإلنسان تظل قابلـة        وترى جلنة الصليب األمح   . من قبيل محاية األشخاص   
       ٢٦٧٥وقد أكـدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     . )١٦(للتطبيق يف أوقات الرتاعات املسلحة  

ويـرد يف   . لرتاعات املسلحة بعض املبادئ األساسية املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقات ا        ) ٢٥-د(
حقوق اإلنسان األساسية، املقبولـة يف القـانون الـدويل          "هذا القرار على وجه التحديد أن       

  ".واملدرجة يف الصكوك الدولية، تظل قابلة للتطبيق بصورة تامة يف حاالت الرتاع املسلح
 من الربوتوكول اإلضايف األول، فإن األحكام الواردة يف الفقـرة           ٧٢وعمالً باملادة     -٤٦

ُتضاف إىل القواعد املتعلقة    )  يف قبضة أحد أطراف الرتاع      هم األشخاص الذين معاملة  (الثالثة  
بتوفري احلماية اإلنسانية للمدنني الذين يقعون يف قبضة أحد أطراف الرتاع، كما ُتضاف إىل               

د القانون الدويل األخرى القابلة للتطبيق بشأن محاية حقوق اإلنسان األساسية خـالل             قواع
ويف هذا الصدد، تشري جلنة الصليب األمحر إىل ثالثة صكوك ملزمـة            . الرتاع املسلح الدويل  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         ) أ: (للدول اليت أصبحت أطرافاً فيها    
؛ )١٩٥٠(فاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         االت) ب(؛  )١٩٦٦(
  . )١٧()١٩٦٩(اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ) ج(

 من الربوتوكول اإلضايف األول على أنه       ٧٥ من املادة    ٣وبصفة خاصة، تنص الفقرة       -٤٧
قل ألعمال تتعلق بالرتاع جيب أن ُيبلغ بصفة عاجلة أي شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز أو ُيعت   "

وجيب إطالق سراح هؤالء    . املسلح باألسباب املربرة الختاذ هذه التدابري، وذلك بلغة يفهمها        
األشخاص يف أقرب وقت ممكن، وعلى أية حال، مبجرد زوال الظروف اليت بررت القـبض               

  ."عليهم أو احتجازهم أو اعتقاهلم، عدا من قبض عليهم أو احتجزوا الرتكاب جرائم
 من الربوتوكول األول فتستنسخ غالبية ضمانات احملاكمة        ٧٥ من املادة    ٤أما الفقرة     -٤٨

 من العهـد الـدويل      ١٤املادة  (العادلة املنصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان؛       ٦ و ٥اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادتان      

ومما ال شك فيه، ووفقاً لتعليقـات       ).  من اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      ٨ة  واملاد
جلنة الصليب األمحر الدولية، ترد يف كل واحدة من هذه املعاهدات فقرة تسمح بتقييد العمل               

 ال ميكن تقييدها أو تعليقها، وأحكامها       ٧٥بيد أن املادة    . )١٨(باملواد املعنية يف أوقات احلرب    
وعالوة على ذلك، فإن األحكام     .  بالتايل تضطلع بدور حاسم يف حاالت الرتاع املسلح        هي

  . )١٩(الواردة يف هذه الصكوك مجيعها متساوية إىل حد ما

__________ 

 )٢٥-د(٢٦٧٥ ، باإلشارة إىل القـرار    ٤٤٢٩ تعليق جلنة الصليب األمحر الدولية على الربوتوكول الثاين، الفقرة         )١٦(
 .للجمعية العامة لألمم املتحدة

 .٢٩٢٨تعليق جلنة الصليب األمحر الدولية على الربوتوكول األول، الفقرة  )١٧(
 .٣٠٩٢املرجع السابق، الفقرة  )١٨(
 .املرجع السابق )١٩(
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وباملثل، مت التشديد يف ديباجة الربوتوكول اإلضايف الثاين على أن الـصكوك الدوليـة                -٤٩
ويف هذا الصدد، تشري جلنة الصليب األمحر الدولية        . حلقوق اإلنسان توفر احلماية األساسية لألفراد     

   .)٢٠(إىل أن هذا احلكم هو حلقة الوصل بني الربوتوكول الثاين والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
حدد الصلة بني حقـوق      )٢١(١٩٦٨واملؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان املعقود يف عام          -٥٠

متر قراراً بشأن حقوق اإلنـسان يف أوقـات         واعتمد املؤ . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   
الرتاعات املسلحة، مما شجع على وضع قواعد جديدة، واعترب القانون اإلنساين امتداداً حلقوق    

وأشارت جلنـة الـصليب     . )٢٢(اإلنسان وجعله من املسائل اليت حتظى باهتمام األمم املتحدة        
صة حبقوق اإلنسان، وال سيما العهـد  األمحر يف هذا الصدد إىل أن قواعد القانون الدويل اخلا  

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ستستخدم كمرجع لتسليط الضوء على الضمانات           
  . )٢٣(األساسية الواردة يف الربوتوكول الثاين اليت حتدد كيفية التعامل مع حقوق اإلنسان

فيهـا مؤسـسات    وخالصة األمر أن هناك بعض حاالت الرتاع املسلح اليت تتعطل             -٥١
ومع ذلك، ينبغي للحكومـات أن تراعـي، يف أوضـاع           . الدولة، مبا فيها السلطة القضائية    

الرتاعات املسلحة، معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت حتمي األفراد مـن االحتجـاز              
ظر ومن املناسب هلذا السبب متكني الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي من الن           . التعسفي

  . مزاعم انتهاك هذه املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسانيف 

  االحتجاز السري  - باء  
شارك اخلرباء األربعة جمتمعني مشاركة تامة وعلى قدم املساواة يف إعـداد دراسـة                -٥٢

 ٥انظر الفقرة   (عاملية مشتركة تناولت ممارسة االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب           
  . ل أجزاء التقرير بتوافق اآلراءواعتمدوا ك). أعاله
وعند إجراء الدراسة، عمل اخلرباء بطريقة صرحية وشفافة وتشاورية وتلقوا مسامهات             -٥٣

من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الردود اليت وردت على استبيان أُرسل إىل مجيع                
 الدول وتبادلوا النتائج اليت     وجرت العديد من املشاورات مع    . الدول األعضاء يف األمم املتحدة    

. توصلوا إليها ومقتطفات من املعلومات الواردة من الدول املعنية قبـل اسـتكمال الدراسـة              
 مشلـت   دولـة،  ٤٤وباإلضافة إىل مصادر األمم املتحدة والردود املقدمة على االستبيان مـن            

__________ 

 .٤٤٢٧املرجع السابق، الفقرة  )٢٠(
 ١٣أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٢ طهران خالل الفترة من      ُعقد املؤمتر الدويل األول املتعلق حبقوق اإلنسان يف        )٢١(

رت على اعتماد اإلعالن العاملي     رز خالل السنوات العشرين اليت م      الستعراض التقدم احمل   ١٩٦٨مايو  /أيار
 .حلقوق اإلنسان، وبغية صياغة جدول أعمال للمستقبل

 .٤٣٧١تعليقات جلنة الصليب األمحر الدولية على الربوتوكول الثاين، الفقرة  )٢٢(
 .املرجع السابق )٢٣(
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 السري، وأفراد   املصادر اخلاصة املقابالت اليت أُجريت مع أشخاص سبق تعرضهم لالحتجاز         
كما اسـُتخدمت بيانـات     . أسر أشخاص حمتجزين، ومع ممثلني قانونني ألشخاص حمتجزين       

    . الرحالت اجلوية للتحقق من املعلومات
 التقييم القانوين إىل أن هذا النوع من االحتجاز يشكل انتهاكاً يتعارض مع             وخلص  -٥٤

كما . الت الطوارئ والرتاعات املسلحة   القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أثناء حا        
يشكل باملثل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل إذا حدث خالل أي شكل من أشكال الـرتاع               

إن االحتجاز السري ينتهك احلق يف احلرية الشخصية وحظر االعتقال أو االحتجاز             .املسلح
 حريتهم بصورة سرية    وال ينبغي ألي نظام قضائي أن يسمح حبرمان أشخاص من         . التعسفيني

لفترات قد تكون غري حمددة، واحتجازهم خارج نطاق القانون ودون إمكانية اللجـوء إىل              
وُيحرم احملتجزون سراً من حقهـم يف       . إجراءات قانونية، مبا يف ذلك حق املثول أمام حمكمة        

وحىت يف  . احملاكمة العادلة عندما ال ترغب سلطات الدولة يف توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم            
احلاالت اليت يتم فيها توجيه هتم جنائية للمحتجزين، فإن سرّية احتجازهم وعـدم األمـان               
الناتج عن حرماهنم من االتصال بالعامل اخلارجي وعدم معرفة أفراد أسرهم ملكاهنم ومصريهم             

ن يشكل انتهاكاً الفتراض الرباءة ويؤدي إىل انتزاع االعترافات عن طريق التعذيب أو غريه م             
. االحتجاز السري ضرباً من االختفاء القـسري       ويف الوقت ذاته، ُيعد   . أشكال إساءة املعاملة  

وقد يشكل االحتجاز السري جرمية ضد اإلنسانية إذا استخدم بصورة واسـعة النطـاق أو               
وقد يـؤدي احلـبس     . وكل حالة احتجاز سري هي بطبيعة احلال حبس انفرادي         .منهجية

 إىل تيسري ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو             االنفرادي لفترات طويلة  
 وبـالرغم مـن هـذه    .الالإنسانية أو املهينة، وقد يشكل يف حد ذاته ضرباً من هذه املعاملة          

القواعد القطعية، ال يزال االحتجاز السري مستخدماً باسم مكافحة اإلرهاب يف مجيع أحناء             
  . رب العاملية على اإلرهابالعامل وزاد من شدته ما ُيسمى احل

وُتعد الدراسة املذكورة مسامهة قّيمة يف هذا اجملال فهي حتليل قانوين ووقائعي معـاً                -٥٥
لالحتجاز السري، وتقدم توصيات ملموسة بشأن هذه املمارسة، وترمي إىل وضـع حـد              

سـياق مكافحـة    للجوء هلا وللمعاملة أو العقوبة غري القانونية اليت يتعرض هلا احملتجزون يف             
إن التنفيذ الكامل لكل هذه التدابري هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذه املمارسة        . اإلرهاب

واألدلة اليت مت جتميعها ألغراض تلـك       . البغيضة وما يالزمها من انتهاكات حلقوق اإلنسان      
ممارسـةً،  القاطع، قانوناً و   الدراسة تبّين أن الوقت قد حان لكي تؤكد الدول جمدداً رفضها          

  . لالحتجاز السري واإلفالت من املعاقبة عليه
وأعربت غالبية الدول األعضاء عن بالغ التقدير هلذه الدراسة اليت قُـّدمت خـالل                -٥٦

الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان وأثارت مسائل هامة وصائبة ملناقشتها وسعت إىل  
وقدم املكلفون بالواليات عدداً من     . راف املستقبل إجياد أفكار الختاذ املزيد من التدابري واستش      
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التوصيات امللموسة، وال سيما دعوة الدول إىل إجراء حتقيقات صـارمة بـشأن حـاالت               
  . االحتجاز السري يف املناطق اخلاضعة لواليتها القضائية

  االستنتاجات  - رابعاً  
    أداء واليتـه   الفريق العامل مبا حظي به من تعاون من جانـب الـدول يف     يشيد  -٥٧

 عـام   خـالل و.  القضايا اليت ُوجِّه إليها نظرها     علىفيما يتعلق بردود احلكومات املعنية      
   . بلدا٢٣ً شخصاً يف ٩٨بشأن  رأياً ٣٣ اعتمد الفريق العامل، ٢٠١٠

ويرحب الفريق العامل بالدعوات اليت ُوجِّهت إليه فضالً عن التعاون الذي أبدته              -٥٨
 إىل ماليزيـا ومجهوريـة      ٢٠١٠بزيارتني رمسيتني يف عام     فريق العامل    ال وقام. احلكومات

 هتـها  ومن بني الزيارات القطرية املطلوبة مجيعها تلقى الفريق العامل دعوات وج           .أرمينيا
يا، الواليات املتحدة   أذربيجان، بوركينا فاسو، اجلماهريية العربية الليبية، جورج      حكومات  
عامل جمدداً عن اعتقاده بأن للزيارات القطرية أمهية أساسية يف           ويعبِّر الفريق ال   .األمريكية

وتتيح هذه الزيارات، بالنسبة للحكومات، فرصة جيدة إلبـراز التطـور           . وفائه بواليته 
يف  عموماً مبا يف ذلك احلـق        نسانوالتقدم اللذين تشهدمها حقوق احملتجزين وحقوق اإل      

  . األمهيةق بالغ حو ، وهتعسفاًتعرض للحرمان من حريته العدم 
 .باإلضافة إىل هذا يرى الفريق العامل أن زيارات املتابعة ستكون هلا أمهية قـصوى             و  -٥٩

. ٢٠٠٤سـبتمرب   /واتضح ذلك خالل زيارة املتابعة اليت قام هبا الفريق إىل الصني يف أيلـول             
  .ويطلب الفريق العامل دعم الدول األعضاء لتيسري زيارات املتابعة

ق بتطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على أوضـاع الرتاعـات           وفيما يتعل   -٦٠
املسلحة، يرى الفريق العامل أن هناك حالة معينة من احلرمان من احلرية تدخل يف إطـار                

ويرتكز هذا الفهم إىل املبادئ اليت أكدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ودعمتـها   . واليته
 كمـا أن اتفاقيـات جنيـف        .الدوليـة العـدل    سابقة قضائية ورأي من حمكمة       أيضاً

وبروتوكوالهتا اإلضافية، اليت حتكم عمل جلنة الصليب األمحر الدولية وأوضاع الرتاعات           
 حقوق اإلنسان األساسية املقبولة يف القانون الدويل اليت أُدرجت يف           املسلحة، تدعم أيضاً  

وينطبـق العهـد    . سلحةالصكوك الدولية وتظل نافذة بشكل تام يف أوقات الرتاعات امل         
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف حاالت الرتاعات املسلحة اليت تنطبق عليهـا       

وجمايل القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان متكامالن       . قواعد القانون اإلنساين الدويل   
  .وال يستبعد أحدمها اآلخر

ذي أحدثته الدراسة املشتركة املتعلقـة      ويشري الفريق العامل إىل التأثري الكبري ال        -٦١
باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب، وال سيما فيما يتعلـق بواليـة الفريـق               

. فاالحتجاز السري ينتهك حق الفرد يف احلريـة       . وحاالت احلرمان التعسفي من احلرية    
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ألساسية مثل   ويف وسائل االنتصاف ا    وُيحرم احملتجزون سراً من حقهم يف احملاكمة العادلة       
  . املثول أمام حمكمة

 يرى الفريق العامل أن من املفيد أن ُيكرر اإلعراب عن قلقـه بـشأن               ،وأخرياً  -٦٢
احلرمان من احلرية تعسفاً وأن هناك عدداً ال بأس به من األشخاص ممن ال ميكنهم يف كثري                 

سـتفادة منـها يف   من األحيان االستفادة من املوارد والضمانات القانونية اليت حيق هلم اال     
   . النافذةسبيل إعداد دفاعهم استناداً إىل القانون وإىل صكوك حقوق اإلنسان

  التوصيات  -خامساً  
 بصورة أكثر منهجية ومشولية، فإنه      هلكي يتمكن الفريق العامل من إعداد تقارير        -٦٣

راسـة  يكرر اقتراحه إىل جملس حقوق اإلنسان متديد والية الفريق العامل حبيث تشمل د            
ظروف االحتجاز يف مجيع أحناء العامل ورصد امتثال الدولة اللتزاماهتا فيما يتعلق جبميـع              

والوالية املنوطة باملقرر اخلاص املعـين       .حقوق اإلنسان لألشخاص احملتجزين واملسجونني    
فضالً عن والية املقرر املعين حبقوق األشـخاص        ،  سجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا    بال

 من حريتهم التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ميكن أن توفرا بعض             احملرومني
  .بعد متديدهاالتوجيه فيما يتعلق بنطاق الوالية 

واستناداً إىل معلومات خطرية وردت بشأن عمليات انتقام تعرضت هلا قاضـية              -٦٤
نداءات عاجلة، ألهنا أخذت برأي الفريق العامل، وبشأن أشخاص كانوا موضوع آراء أو   

  .ُتحث الدول على الكف عن هذه املمارسات
ويوصي الفريق العامل بالنظر يف احلجج الواردة يف هذا التقرير بـشأن تطبيـق                -٦٥

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف حاالت الرتاعات املسلحة، وبأن تطبيـق القـانون             
وجب القانون الدويل حلقوق    اإلنساين الدويل ال يستبعد بالضرورة التزامات احلكومات مب       

  . اإلنسان
ويوصي الفريق العامل بأن تضع الدول يف اعتبارها أن على احلكومات مراعـاة               -٦٦

معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت حتمي األفراد من االحتجاز التعسفي، بـالرغم             
ا النظام  من احتمال وجود حاالت نزاعات مسلحة تصبح فيها مؤسسات الدولة، مبا فيه           

وهذه هي احلاالت اليت يقوم فيها الفريق العامل بالنظر يف مثل هذه            . القضائي، غري فاعلة  
  . االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان

ويدعو الفريق العامل الدول إىل االطالع على الدراسة املتعلقة باالحتجاز السري             -٦٧
          إىل هـذه املمارسـة     توصيات ملموسة ترمي إىل وضع حـد للجـوء        وما تضمنته من    

  .قانونيةمعاملة أو عقوبة غري من احملتجزون يف سياق مكافحة اإلرهاب ا يتعرض له ومل
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 الواجب املبـادئ   على النحو  ويوصي الفريق العامل الدول بأن تضع يف اعتبارها         -٦٨
إىل مكافحة  الواردة يف هذا التقرير فيما خيص احلرمان من احلرية يف سياق التدابري الرامية              

  .اإلرهاب واستعراض تشريعاهتا وممارساهتا على ضوء هذه املبادئ
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  للفريق العاملأساليب العمل املنقحة     
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  ٢٩  ١٦-١٥  .................................................النظر يف البالغات  -  باء     
  ٣٠  ٢٠-١٧  ..................................اإلجراءات املتخذة بشأن البالغات  - جيم     
  ٣٠  ٢١  ......................................إجراءات إعادة النظر يف اآلراء  - دال     

  ٣١  ٢٤-٢٢  .........................................................هنج اإلجراء العاجل  - خامساً  
  ٣١  ٣٢-٢٥  ...........................................................الزيارات القطرية  - اًسادس  

  ٣٢  ٣٤-٣٣  ....................................التنسيق مع آليات حقوق اإلنسان األخرى  - سابعاً  
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  املقدمة  - أوالً  
أسلوب العمل يضع يف االعتبار اجلوانب احملددة الختصاصات الفريق العامل املعـين              -١

                  باالحتجــاز التعــسفي مبوجــب القــرارات الــسابقة الــصادرة عــن جلنــة حقــوق          
، ١٩٩٦/٢٨،  ١٩٩٥/٥٩،  ١٩٩٤/٣٢،  ١٩٩٣/٣٦،  ١٩٩٢/٢٨،  ١٩٩١/٤٢اإلنسان  
٢٠٠٣/٣١،  ٢٠٠٢/٤٢،  ٢٠٠١/٤٠،  ٢٠٠٠/٣٦،  ١٩٩٩/٣٧ ،١٩٩٨/٤١ ،١٩٩٧/٥٠، 
والقـرار  . ن جمللس حقوق اإلنسا   ١٥/١٨ و ١٠/٩ و ٦/٤، فضالً عن القرارات     ٢٠٠٤/٣٩
 ال يكلف الفريق العامل بإبالغ جلنة حقوق اإلنسان السابقة عن طريق تقـدمي              ١٩٩٧/٥٠

تقرير شامل فحسب، بل يطلب منه أيضا التحقيق يف حاالت احلرمان من احلريـة تعـسفاً                
  ). ١٥الفقرة (

  عمل الفريق العامل  - ثانياً  
      وجـب قـرار جلنـة حقـوق        أُنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي مب         -٢

وُجددت واليته األولية من ِقبل جلنة حقوق اإلنسان السابقة وجملـس           . ١٩٩١/٤٢اإلنسان  
 وجـدد   ٢٠٠٦/١٠٢واضطلع اجمللس بوالية الفريق العامل مبوجب القرار        . حقوق اإلنسان 

 وينظر يف إعادة جتديد والية الفريق كـل ثـالث         . ١٥/١٨ و ٦/٤الوالية مبوجب القرارين    
  . سنوات

مقـرراً ونائبـاً     - وعند بداية كل والية جمددة ينتخب أعضاء الفريق العامل رئيساً           -٣
  . للرئيس ملدة الوالية اجملددة

وجيتمع الفريق العامل ثالث مرات على األقل يف السنة ملدة مخسة إىل مثانيـة أيـام                  -٤
  . عمل، ويعقد اجتماعاته بصورة عامة يف جنيف

لقضية قيد النظر أو الزيارة القطرية ببلد أحد أعضاء الفريق العامل، أو    وعندما تتعلق ا    -٥
يف األوضاع اليت تنطوي على تضارب مصاحل، ال يشارك العضو املعين يف مناقشة احلالة أو يف                

  . الزيارة أو يف إعداد التقرير املتعلق هبا
لفرديـة، يقـدم    وخالل مداوالت الفريق العامل، عند تناول القضايا أو احلاالت ا           -٦

وتكـون هـذه    . الفريق آراًء تدرج يف تقريره السنوي الذي ُيقدم إىل جملس حقوق اإلنسان           
اآلراء ناجتة عن توافق آراء األعضاء؛ وُتعتمد آراء األغلبية على أهنا متثل رأي الفريق عند عدم                

  .التوصل إىل توافق آراء
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  تنفيذ والية الفريق العامل  - ثالثاً  
ويشري .  الفريق يف التحقيق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروضة تعسفاً          تتمثل والية   -٧

الفريق العامل لدى تنفيذ واليته إىل املعايري الدولية ذات الصلة املبينة يف اإلعالن العاملي حلقـوق            
اإلنسان والصكوك الدولية ذات الصلة اليت قبلتها الدول املعنية، وبالتحديد العهد الدويل اخلاص             

؛ واالتفاقيـة الدوليـة      اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١اتفاقية عام   وحلقوق املدنية والسياسية    با
  : وكذلك إىل املعايري التالية عند االقتضاءللقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،

جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل            )أ(  
  لسجن؛من أشكال االحتجاز أو ا

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛  )ب(  
   من حريتهم؛احملرومنيقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث   )ج(  
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث              )د(  

  ؛)"قواعد بيجني"(
  اتفاقية حقوق الطفل؛  )ه(  
فضالً عـن أي    العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     اتفاقية محاية حقوق مجيع       )ز(  

  .معيار آخر ذي صلة
وكقاعدة عامة، يشري الفريق العامل، لدى معاجلة حاالت احلرمان التعـسفي مـن               -٨

اخلمـس  ، إىل الفئات القانونيـة      ١٩٩٧/٥٠ من القرار    ١٥احلرية باملعىن املقصود يف الفقرة      
  : تنفيذاً لواليتهالتالية

ضحاً أن من املستحيل التذرع بأي أساس قانوين لتربير احلرمان          إذا كان وا    )أ(  
كأن يبقى الشخص قيد االحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة احملكوم عليه هبا أو على              (من احلرية   

  ؛)الفئة األوىل( )الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه
ريـات الـيت    إذا كان احلرمان من احلرية نامجاً عن ممارسة احلقوق أو احل            )ب(  

 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣و ٧تضمنها املواد   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢واملواد  

  ؛)الفئة الثانية(والسياسية إذا كانت تعين الدول األطراف 
ي للقواعد الدولية املتـصلة بـاحلق يف        إذا كان عدم االحترام التام أو اجلزئ        )ج(  

حماكمة عادلة، املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية ذات             
الصلة اليت قبلتها الدول املعنية، من اخلطورة حبيث يضفي على احلرمان من احلريـة طابعـاً                

  ؛)الفئة الثالثة(تعسفياً 
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 أو الالجئون إىل االحتجـاز اإلداري ملـدة         عندما يتعرض ملتمسو اللجوء     )د(  
  ؛ )الفئة اخلامسة(طويلة دون إمكانية مراجعة إدارية أو سبل انتصاف 

عندما يشكل احلرمان من احلرية انتهاكاً للقانون الدويل بسبب ممارسة التمييـز              )ه(  
 الوضـع   على أساس املولد أو املوطن أو األصل اإلثين أو االجتمـاعي أو اللغـة أو الـدين أو                 

االقتصادي أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلعاقـة أو أي                  
  ). الفئة اخلامسة(وضع آخر، وذلك بصورة ميكن أن تؤدي إىل جتاهل املساواة يف حقوق اإلنسان 

  تقدمي البالغات والنظر فيها  - رابعاً  

  لتقدمي البالغات إىل الفريق العام  - ألف  
تقدم البالغات خطياً وتوجه إىل األمانة وُيذكر فيها لقب املرسل وامسـه وعنوانـه                -٩
  .كتروينعنوان الربيد اإللفاكس أو التلكس والاتف واهلأرقام و )اختيارياً(

مالبسات االعتقـال أو    تشكل كل حالة، قدر املستطاع، موضوع عرض يتضمن           -١٠
رى متكّن من حتديد هوية الـشخص احملتجـز          وأية معلومات أخ   واالسماللقب  االحتجاز و 

  :وكذلك وضعه القانوين، وال سيما
 أو االحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال احلرمان          االعتقالتاريخ ومكان     )أ(  

من احلرية وهوية األشخاص الذين يفترض أهنم قاموا بذلك باإلضافة إىل أية معلومات تلقي              
  ية؛ الشخص من احلرمالبسات حرمانالضوء على 

   احلرمـان االحتجـاز أو  و أ االعتقالاألسباب اليت ذكرهتا السلطات لتربير       )ب(  
  من احلرية؛
  التشريع املطبق يف هذه احلالة؛  )ج(  
اإلجراء املتخذ، مبا يف ذلك إجراء التحقيق أو استخدام سـبل االنتـصاف          )د(  

 واخلطوات املتخذة على السلطات اإلدارية والقضائية، الداخلية، عن طريق اللجوء إىل كل من
      أسباب عدم فعاليـة هـذه التـدابري        ؛ ونتائج هذه اإلجراءات أو      الصعيد الدويل أو اإلقليمي   

  أو عدم اختاذها؛
  ؛عرض ألسباب اعتبار احلرمان من احلرية تعسفياً  )ه(  
تقرير عن مجيع العناصر اليت قدمها املصدر واليت هتدف إىل إطالع الفريـق               )و(  
لى كل جوانب احلالة املبلغ عنها، حنو الشروع يف إجراء حماكمة؛ وكفالة إطـالق              العامل ع 

سراح الشخص بصورة مؤقتة أو هنائية؛ وتغيري شروط االحتجاز أو مكانه، أو أي مالبسات              
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وعالوة على ذلك، فإن الفريق العامل يقوم حبفظ القضية يف حالة عدم توفر معلومات . أخرى
  .أو رد من املصدر

لتيسري عمل الفريق العامل يؤمل أن يـستخدم يف تقـدمي البالغـات االسـتبيان              و  -١١
  .النموذجي املتوفر لدى أمانة الفريق العامل

ميكن أن ُيرسل البالغات املوجهة إىل الفريق العامل األشخاص املعنيون أو أسرهم            و  -١٢
كوميـة الدوليـة    وميكن أن تقدم هذه البالغات أيضاً احلكومات واملنظمات احل        . أو ممثلوهم 

 كما ميكن أن ترسلها املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز ومحايـة حقـوق              .وغري احلكومية 
 مـن   ١٤ و ١٠ و ٩وعند معاجلة البالغات، يضع الفريق العامل يف اعتباره املـواد           . اإلنسان

  . مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
 للجنة حقـوق  ١٩٩٣/٣٦ من القرار ٤وجيوز للفريق العامل، طبقاً ألحكام الفقرة       -١٣

، أن ينظر من تلقاء نفسه، يف احلاالت اليت قد تشكل حرماناً تعـسفياً مـن                اإلنسان السابقة 
  . احلرية
 مقرر الفريق العامل أو نائبه، يف حالة غيابه، اختاذ قـرار بعـرض              - وجيوز لرئيس   -١٤

  . احلكومة املعنية، عندما ال تكون دورة الفريق منعقدةالقضية على 

  النظر يف البالغات  - باء  
إىل مصدر  ا  ه أن تنقل البالغات إىل احلكومة ونقل رد       جيب، توخياً للتعاون املتبادل،     -١٥

     الفريـق أو نائبـه إن        مقرر - ويتوىل إحالتها رئيس  . البالغ ليقدم مزيداً من التعليقات عليه     
األمم مكتب   توجه الرسالة عرب املمثل الدائم لدى        ،وفيما خيص احلكومات  . وجوداًمل يكن م  
         يومـاً بعـد إجـراء      ٦٠وُيطلب فيها من احلكومة أن ترد يف غـضون          .  يف جنيف  املتحدة

 وتطلع الرسالة احلكومة    .ما يقتضيه احلال من حتريات كي تزود الفريق بأوىف معلومات ممكنة          
عامل خمول له إصدار رأي حيدد ما إذا كان احلرمان من احلرية املبلـغ عنـه   على أن الفريق ال 

  . تعسفياً، إذا مل يأت رد من احلكومة يف غضون املهلة الزمنية اليت حددها الفريق
إذا رغبت احلكومة يف احلصول على متديد هلذا املوعد النهائي وجب عليها أن خترب              و  -١٦

. شهراً واحـداً  سىن منحها مهلة أخرى للرد ال تتجاوز        الفريق بأسباب طلب التمديد كي يت     
وحىت يف حالة عدم تلقي أي رد بعد انقضاء املوعد النهائي احملدد، جيوز للفريق أن يبدي رأياً                 

  .على أساس كافة املعلومات اليت حصل عليها
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  اإلجراءات املتخذة بشأن البالغات  - جيم  
  :، باختاذ أحد التدابري التاليةالواردة إليهت  ضوء املعلومايفيقوم الفريق العامل،   -١٧

إذا كان قد أُطلق سراح الشخص، ألي سبب من األسباب، بعـد إحالـة        )أ(  
 الفريـق العامـل     حيتفظ و . بعد صدور رأي بشأهنا    القضية إىل الفريق العامل، ُتحفظ القضية     

مان مـن احلريـة     باحلق يف أن يديل برأي يف كل حالة على حدة، يبني فيه ما إذا كان احلر               
  تعسفياً أم ال، على الرغم من اإلفراج عن الشخص املعين؛

إذا رأى الفريق العامل أن األمر ال يتعلق باحتجاز تعسفي فإنه يديل بـرأي                )ب(  
  ؛وميكن للفريق العامل تقدمي توصيات يف هذه احلالة إذا رأى ضرورة لذلك. يعلن فيه ذلك

 حاجة إىل مزيد من املعلومات من احلكومة        إذا رأى الفريق العامل أن هناك       )ج(  
  ومن املصدر جاز له أن يترك القضية معلقة ريثما ترد هذه املعلومات؛

 فإنه يـديل     الطابع التعسفي لالحتجاز قد تأكد،     إذا رأى الفريق العامل أن      )د(  
  برأي يعلن فيه ذلك ويقدم توصيات إىل احلكومة؛

  .بأسبوعني املصدر بعد ذلكإىل مث ق إىل احلكومة املعنية وحتال اآلراء اليت يديل هبا الفري  -١٨
   حقوق اإلنسان يف التقريـر الـسنوي       جملسوتنقل اآلراء الصادرة عن الفريق إىل         -١٩

  .للفريق العامل
بـإجراءات   الفريق العامـل  وينبغي للحكومات واملصادر واألطراف األخرى إبالغ   -٢٠

ممـا  يت قدمها الفريق العامل يف الرأي الذي أدىل بـه،  املتابعة اليت اُتخذت بشأن التوصيات ال    
 باستمرار على التقدم احملرز وعلى أية صعوبات تصادف يف تنفيـذ            اجمللسميكنه من إطالع    

  .التوصيات فضالً عن أي تقصري يف اختاذ إجراءات

  إجراءات إعادة النظر يف اآلراء  - دال  
ى طلب احلكومة املعنية أو املصدر املعين،       بناء عل  جيوز للفريق، يف حاالت استثنائية،      -٢١

  :أن ُيعيد النظر يف آرائه يف الظروف التالية
إذا رأى الفريق أن الوقائع اليت يستند إليها الطلب جديدة متاماً ومن شـأهنا          )أ(  

  أن جتعل الفريق يغري قراره لو علم هبا؛
 قادر علـى    إذا كان الطرف الذي أرسل الطلب جيهل الوقائع أو كان غري            )ب(  

  احلصول عليها؛
يف احلالة اليت يرد فيها الطلب من حكومة، شريطة أن تكون هذه األخـرية           )ج(  

     . أعاله١٦و ١٥قد احترمت األجل احملدد للرد، املشار إليه يف الفقرتني 
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  هنج اإلجراء العاجل  - خامساً 
  :يةيف احلاالت التال" اإلجراء العاجل"جيوز اللجوء إىل هنج يسمى   -٢٢

تفيد بتعـرض   يف احلاالت اليت توجد فيها ادعاءات موثوقة مبا فيه الكفاية             )أ(  
 وبأن استمرار هذا احلرمان يشكل خطراً جسيماً على         ، من احلرية  التعسفيحرمان  لل شخص

  صحة هذا الشخص أو حىت على حياته؛
 يف احلاالت اليت توجد فيها ظروف خاصة تقتضي إجراًء عاجالً، حىت وإن             )ب(  

  .مل يزعم أن هناك أي خطر من هذا القبيل
وبعد إحالة نداء عاجل إىل احلكومة، جيوز للفريق العامل إحالة القضية عن طريـق                -٢٣

والنداءات . إجراءاته املعهودة من أجل إبداء رأي يبني ما إذا كان احلرمان من احلرية تعسفياً             
من األحوال حكماً مسبقاً يتعلق     من هذا القبيل ذات طابع إنساين صرف وال متثل بأي حال            

وُيطلب من احلكومة الرد بصورة مستقلة علـى اإلجـراء        . بأي رأي قد يبديه الفريق العامل     
  .العاجل واإلجراء العادي

، النداء بأسـرع وسـيلة ممكنـة إىل وزارة           الرئيس، أو نائب الرئيس يف غيابه      حييل  -٢٤
  . عن طريق بعثته الدائمةخارجية البلد املعين

  الزيارات القطرية  - ادساًس 
. يضطلع الفريق العامل بزيارات رمسية متواترة الغرض منها اجناز املهام املسندة إليـه              -٢٥

ويتم التحضري هلذه الزيارات بالتعاون مع احلكومة ووكاالت األمم املتحـدة املوجـودة يف              
صة الـدخول يف حـوار      وهذه الزيارات تتيح للفريق العامل فر     . امليدان وممثلي اجملتمع املدين   

مباشر مع احلكومة املعنية ومع ممثلي اجملتمع املدين لكي يفهم بطريقة أفضل حالة احلرمان من               
ومتثل زيارات مرافق االحتجاز جـزءاً      . احلرية يف البلد وأسباب حاالت االحتجاز التعسفي      

راكز احتجـاز   مهماً من هذه البعثات الرمسية، مبا يف ذلك زيارة السجون وخمافر الشرطة وم            
  . ملتمسي اللجوء ومستشفيات األمراض النفسية

وعندما يتلقى الفريق العامل دعوة من حكومة ما للقيام بزيارة قطرية، يرد الفريـق                -٢٦
بدعوة البعثة الدائمة للبلد املعين لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل اجتمـاع لتحديـد       

 إجراء حوار مع األطراف املعنية بالزيارة توخيـاً         وتبدأ أمانة الفريق  . توقيت وشروط الزيارة  
وجيري اإلعداد للزيارة بالتعـاون الوثيـق مـع         . الختاذ كافة الترتيبات العملية لتيسري املهمة     

  . اجلهات الدبلوماسية يف البلد املضيف ووكاالت األمم املتحدة
مع السلطات  وجيب على احلكومة أن تضمن للفريق العامل إمكانية عقد اجتماعات             -٢٧

، وإمكانية قيامه بزيارة الـسجون      )السياسية واإلدارية والتشريعية والقضائية   (العليا يف الدولة    
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وخمافر الشرطة ومراكز االحتجاز التابعة لسلطات اهلجرة والسجون العـسكرية وسـجون            
وجيب أن تضمن احلكومة إمكانية عقد اجتماعات       . األحداث ومستشفيات األمراض النفسية   

يق مع مجيع السلطات واملسؤولني املعنيني مبسألة احلرية الشخصية لألفـراد اخلاضـعني             للفر
وسيعقد الفريق العامل اجتماعات أيضا مع اهليئات والوكاالت الدوليـة          . لواليتها القضائية 

واملنظمات غري احلكومية واحملامني ونقابات احملامني وغري ذلك من اجلمعيات املهنية املعنيـة             
. ت الوطنية حلقوق اإلنسان واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني واجلهـات الدينيـة          واملؤسسا

وينبغي مراعاة السرية التامة خالل املقابالت بني أعضاء الفريق العامل واألشخاص احملرومني            
وتضمن احلكومة عدم وقوع عمليات انتقامية تستهدف األشـخاص الـذين           . من حريتهم 

  . ت معهمأجرى الفريق العامل مقابال
ويقوم الفريق العامل بزيارتني على األقل يف السنة ويتألف وفده من اثنني على األقل                -٢٨

  . من األعضاء
وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الفريق العامل بياناً أولياً إىل احلكومة يطلعها فيـه علـى                 -٢٩

نتائج عن طريق مـؤمتر     كما يطلع عامة اجلمهور على هذه ال      . النتائج األولية اليت توصل إليها    
  .  صحفي بعد استخالص املعلومات من احلكومة

وُيعد الفريق العامل تقريراً ُيحال فور اعتماده إىل حكومة البلد الذي متت زيارتـه                -٣٠
وتوضـع مالحظـات    . ملعرفة ما لديها من مالحظات بشأن األخطاء الوقائعية والقانونيـة         

  .  النهائي الذي ُينشر كإضافة للتقرير السنوياحلكومة يف االعتبار عند إعداد التقرير
  .وينبغي ألعضاء الفريق العامل احترام تشريعات البلد املضيف أثناء الزيارة  -٣١
وبعد الزيارة بعامني، يطلب الفريق العامل من احلكومة تقدمي تقريـر عـن تنفيـذ                 -٣٢

إجراء املتابعة ُتطلع مجيـع     وخالل  . التوصيات اليت قدمها الفريق يف تقرير الزيارة الذي أعده        
ويطلب الفريق العامـل، إذا     . اجلهات املعنية اليت شاركت يف الزيارة وتقوم بإبداء مالحظاهتا        

  .     لزم األمر، القيام بزيارة متابعة إىل البلد املعين

  التنسيق مع آليات حقوق اإلنسان األخرى  - سابعاً  
لفعل بني خمتلف هيئات األمم املتحـدة العاملـة يف          اجليد املوجود با  توخياً لتعزيز التنسيق      -٣٣

  : اإلجراءات التاليةيتخذ الفريق العامل، )ب(١، الفقرة ١٩٩٧/٥٠القرار (ميدان حقوق اإلنسان 
إذا رأى الفريق العامل، لدى النظر يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان، أنه              )أ(  

ل أو مقرر خـاص آخـر معـين         قد يكون من األنسب أن يعاجل هذه االدعاءات فريق عام         
باملوضوع فإنه حييلها إىل الفريق أو املقرر املناسب الذي تدخل يف نطاق اختصاصاته ليتخـذ               

  اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛
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إذا تلقى الفريق العامل ادعاءات انتهاكات حلقوق اإلنسان تدخل يف نطاق             )ب(  
ضوع جاز له أن ينظر يف اختاذ       اختصاصه وكذلك يف نطاق اختصاص آلية أخرى معنية باملو        

  اإلجراء الالزم باالشتراك مع الفريق العامل أو املقرر اخلاص املعين؛
  له جملس حقـوق اإلنـسان  إذا أحيلت إىل الفريق بالغات تتعلق ببلد عني      )ج(  

مقرراً خاصاً أو آلية مالئمة أخرى معنية هبذا البلد حيدد الفريق، بالتـشاور مـع املقـرر أو                
  سؤول، اإلجراء الذي ينبغي اختاذه؛الشخص امل

أن أحيلـت إىل هيئـة   وإذا كان البالغ املوجه إىل الفريق يتعلق حبالة سبق            )د(  
  :أخرى، تتخذ اإلجراءات التالية

إذا كانت وظيفة اهليئة اليت أحيلت إليها املسألة هي معاجلة التطـور العـام       '١'
 اخلاصني وممثلي األمني العام مثل معظم املقررين(حلقوق اإلنسان يف جمال اختصاصها 

  . حيتفظ الفريق العامل باختصاصه مبعاجلة هذه املسألة)واخلرباء املستقلني
من ناحية أخرى، إذا كانت وظيفة اهليئة اليت سبق أن أحيلت إليها املسألة              '٢'

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وغريها من اهليئـات        (تتمثل يف معاجلة حاالت فردية      
 فإن الفريق العامل حييل القضية إىل هذه اهليئة األخرى إذا           )ب املعاهدات املنشأة مبوج 

  .كان األمر يتعلق بنفس الشخص ونفس الوقائع
 جملس حقوق اإلنسان  وفضالً عن ذلك ال يقوم الفريق بزيارات للبلدان اليت عني هلا              -٣٤

       لـب املقـرر اخلـاص      بالفعل مقرراً خاصاً أو آلية مالئمة أخرى معنية هبذا البلد، ما مل يط            
   .أو الشخص املسؤول من الفريق أن يقوم بالزيارة

        


